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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Ochutnávka z programu Kulturního domu Vltava – září 2012 
DiVaDlO JazzOVý KOncert

tO neJlePŠÍ z ČernÉHO DiVaDla
Černé divadlo Jiřího Srnce
Středa 19. 9. 2012 - 19:30 hod.
Vstupné: 250,- Kč; 180,- Kč studenti, senioři

František Kop Quartet a Ondřej ruml jako host
Středa 26. 9. 2012 - 20:00 hod.
Vstupné: 190,- Kč – stolové obsazení

Máte jedinečnou šanci vidět a zažít 
jedno ze světově proslulých divadel, 
a to právě v Kralupech. Černé diva-
dlo Jiřího Srnce letos slaví 51 let své 
existence, pyšní se takovými čísly 
jako první černé divadlo na světě (!), pěti milióny diváky, 
představení odehrálo v 68 zemích světa, na 77 festivalech, 
na pěti kontinentech a letos vyráží vůbec poprvé na turné 
po městech České republiky. Symbolicky odehraje předsta-
vení To nejlepší z černého divadla v 51 městech a Kralupy 
jsou jedním z nich. Máme tu radost je přivítat v KD Vltava, 
tak doufáme, že nebudete chybět!

Další premiérou a zaručeným kulturním zážitkem, který  vám můžeme nabídnout 
poprvé v našem městě, je jazzový koncert Kopova Quarteta, které vystoupí se 
zpěvákem a hudebníkem Ondřejem Rumlem, a to v české pre-
miéře! Členem kvarteta je také známý a nadaný pianista pan 
Petr Malásek, jehož virtuózní klavírní vystoupení nene-
chá v klidu nejed-
no hudební srdce. 
Přijďte si užít tento 
jedinečný jazzový 
zážitek, u kterého 
si můžete vychut-
nat i skleničku sek-
tu či vína.

Kompletní program KD Vltava najdete na str. 20.

OD Máj se začne bOurat
rada města schválila dne  

17. července 2012 rozhodnu-
tí o výběru nejvhodnější nabíd-
ky ve veřejné zakázce „Adap-
tace OD Máj na Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou“. 

Veřejnou zakázku získala spo-
lečnost SYNER, s.r.o. z Liberce 
za cenu 122.886.444,- Kč. Jelikož 
se v zákonné lhůtě nikdo neod-
volal, podepsal starosta města 
Petr Holeček dne 14. 8. 2012 
Smlouvu o dílo. O dva dny poz-
ději došlo k předání OD Máj sta-
vební firmě. 

Pro občany vyplynulo ze si-
tuace v současné době jediné 
omezení - průchod z Palackého 
nám. směrem k Základní škole 
praktické bude po dobu rekon-
strukce uzavřen. 

Dle harmonogramu bude 
stavba dokončena na podzim 
příštího roku. Na internetových 
stránkách města Kralupy nad 
Vltavou můžete sledovat aktuál-
ní a podrobné informace o prů-
běhu stavby.

Lenka Moravcová,  

MěÚ kraLupy nad vLtavou

Stavby nové radnice se ujme liberecká 
firma SYNER, s.r.o.

Průchod z náměstí 
do Jodlovy ulice 

bude po dobu 
rekonstrukce 

uzavřen!

Pohled z Palackého 
náměstí

Přístup  
z Jodlovy
ulice

Pohled od kostela  
na mezilevel
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Stánkové trhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 5. a 19. 9. 2012

Krátké zprávy

chtěla bych vám na tomto místě poděkovat 
za vaši přízeň, protože hlavně díky vám, vašim 
příspěvkům, podnětům a připomínkám je Zpra-
vodaj tak bohatý, jako nikdy předtím.

Když jsem před třemi lety ve Zpra-
vodaji jako redaktorka začínala, 
měl Zpravodaj v průměru 28 stran 
a o většinu příspěvků jsem si musela 
říci nebo je napsat – hledat témata. 
Dnes se na mě příspěvky jen hrnou, 
novinářem se stala většina z vás. 
Nyní by mohl mít Zpravodaj 2x tolik 

stran, ale bohužel z finančních důvodů si nemů-
žeme takový rozsah dovolit. Proto se občas stane, 
že některé příspěvky musím – ač opravdu nerada 
– odmítnout anebo radikálně zkrátit. Věřte mi, 
ráda bych otiskla vše, co napíšete a do Zpra-
vodaje pošlete, velice si toho vážím, ale pokud 
chceme udržet kvalitu Zpravodaje, tak musíme 
respektovat i náklady s tím spojené a tím pádem 
se vejít do rozpočtu a dodržovat stanovený počet 
stránek.

Toto číslo má 40 stran, i když plánováno jich 
bylo jen 32, takže věřím, že si v něm každý najdete 
to své a dozvíte se spoustu zajímavých informací, 
které jsou skryty v každém článku.

Na viděnou na některé ze zářijových akcí se těší

radka SaLáková, 
redaktorka kZ

Dobrý den milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ od pondělí 27. 8. 2012 je uzavřena lávka přes 
Zákolanský potok v úseku mezi gymnáziem a ul. 
Gen. Klapálka, a to z důvodu kompletní opravy láv-
ky. Toto omezení potrvá do konce října 2012.
◆ rada města schválila zhotovitelem akce „Sta-
vební úpravy ochlazovny sauny na plaveckém ba-
zéně“ firmu Syner, s. r. o., za cenu 313.086,36 Kč 
vč. DPH.
◆ rada města schválila jako zhotovitele akce 
„Výkon autorského dozoru v rámci akce Adaptace 
OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vltavou“ firmu RH – 
arch, s. r. o., Nekázanka 9/881, Praha 1, za cenu 
645.120,- Kč vč. DPH – v případě zpracovávání 
prováděcí dokumentace společností RH – arch,  
s. r. o. nebo za cenu 976.680,- Kč vč. DPH – v pří-
padě zpracovávání prováděcí dokumentace jiným 
zpracovatelem. 
◆ rada města doporučila Zastupitelstvu města 
schválit záměr „Ukončení činnosti příspěvkové 

organizace města Plavecký bazén Kralupy nad 
Vltavou a převedení jeho činností do městské 
spol. Kralupská sportovní, spol. s r. o.“ s účinností 
od 1. 1. 2013. Záměr se bude projednávat na zá-
řijovém zasedání zastupitelstva města.
◆ novou ředitelkou Mateřské školy v ul. 
Dr. E. Beneše (odloučené pracoviště v ul. U Jeslí 
a na nábř. J. Holuba) byla jmenována Mgr. Miluše 
Volková. 
◆ v areálu zimního stadionu se pracuje na pře-
dávací stanici tepla ke kogenerační jednotce. Veřej-
nou zakázku vyhrála kralupská společnost KROS, 
s.r.o. za cenu 3.203.269,80 Kč. 
◆ Plánovaný vědecko-technický park v Kralu-
pech nad Vltavou dostal zelenou. Univerzita získa-
la dotaci a nyní pracuje na projektu rekonstrukce 
budovy bývalých Kralupských mlýnů, který by měl 
být hotov do konce července 2014.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

19.září

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 – KROMĚ - 14. 2., 24. 4., 17. 7., 16. 10.
  ..........................................................16:00 -16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. – KROMĚ - 14. 2., 24. 4.,
 17. 7., 16. 10.  ....................................16:35 -16:50
 Cukrovar – hala - POUZE 14. 2., 24. 4., 17. 7., 
 16. 10. ...............................................16:00 -16:50
St:  U gymnázia ........................................14:00 -14:50 

 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
Čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50
ZÁŘÍ
3. 9. - 7. 9.. ..................bioodpad 
17. 9. - 21. 9. ...............rozměrný odpad z domácností  
ŘÍJEN
1. 10. - 5. 10. ...............bioodpad 
15. 10. - 19. 10. ...........rozměrný odpad z domácností 
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

UPoMínkové Pohlednice – Povodeň 2002 
jsou v prodeji v Informačním středisku MěÚ – 5,- Kč / ks a ke koupi budou také 8. 9.  

při konání vzpomínkové besedy na téma povodeň v roce 2002 - viz. str. 8. 

ZŠ 28. října, kralupy n. vlt., 
hledá sponzory pro výstavbu nového 
školního hřiště - viz článek na str. 25.

doČaSná UZavírka v lobČi
Ve dnech 15. – 16. 9. 2012 bude pro motoristy uzavřena Hálkova ulice  

– INLINE SLALOMOVÉ ZÁVODY. Další informace najdete v článku na str. 29.
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                              Palackého nám.

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

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

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

Nominujte významné osobnosti Kralup

Proč bylo nutné instalovat na přechody pro 
chodce ostrůvky?
Toto řešení vzešlo z požadavků Dopravní-
ho inspektorátu Mělník. Přechod pro chodce 
nesmí být delší než sedm metrů. Pokud je 
vozovka širší, musí být provedeno přeruše-
ní přechodu ostrůvkem – kvůli bezpečnosti 
chodců.
Proč bylo rozhodnuto o umístění ostrůvků 
zrovna tak, jak jsou? Např. druhý ostrůvek 
směrem od křižovatky do sídliště je umístěn 
příliš vpravo.
Ostrůvky byly vyprojektovány a následně 
provedeny podle požadavku Dopravního 
inspektorátu, a to včetně jejich umístění. 
Na umístění měly zejména vliv následující 

okolnosti: tři jízdní pruhy před světelnou 
křižovatkou Na Františku, zajíždění a vyjíž-
dění kamiónů zásobování pro Penny ulicí 
Chmelova, zastávka MHD, křižovatka s uli-
cí U Cukrovaru. Ostrůvky jsou umístěny 
v nejvhodnějších místech jak pro motoristy, 
tak pro chodce.
Budou ostrůvky ještě označeny dopravní 
značkou určující přikázaný směr jízdy?
Obě komunikace Erbenova a V Luhu byly 
koncem srpna opatřeny vodorovným znače-
ním, podle mne až nadstandardním, včetně 
reflexních bodů před přechody. A samozřej-
mě značkami přechody pro chodce. Osazení 
značek na ostrůvcích zatím není v plánu. 
Pokud se ukáže vodorovné značení jako 

nedostačující, budou osazeny na ostrůvcích 
buď značky nebo reflexní sloupky. 
Uvažujete o zákazu stání před křižovatkou 
ulic Erbenova a U Cukrovaru, aby byl 
zajištěn bezpečný průjezd?
Před oběma „novými“ přechody, po celé 
délce ulice od světelné křižovatky až po od-
bočku do sídliště Cukrovar, bude zákaz za-
stavení. V současné době, kdy je omezeno 
parkování v sídlišti, nechceme ještě více 
snižovat počet parkovacích míst. Jakmile 
bude dokončena rekonstrukce komunikací 
v sídlišti Cukrovar, bude vše, co se týká 
dopravního značení, dořešeno. Apeluji te-
dy na řidiče, aby sledovali nové dopravní 
značení v této oblasti.

Město kralupy n. vlt. nabízí k prode-
ji obálkovou metodou nemovitosti 
tvořící areál kralupské nemocnice. 

Minimální kupní cena je 40 mil. 
Kč. K prohlídce objektu včet-

ně areálu dojde 17. 9. 2012 od 14:00 
do 16:00 hod. Zájemci o nemovitost 
musí složit na účet MěÚ Kralupy  
n. Vlt. kauci ve výši 4 mil. Kč. Podmín-
ky prodeje jsou následující: kupující se 
zaváže provozovat min. 20 let zdra-

votnické a soc. zařízení; zhodnocení 
nemovitosti ve výši 10 mil. Kč do 84 
měsíců; předkupní právo Města Kra-
lupy nad Vltavou a další. 

Své finanční nabídky zájemci mo-
hou podat nejpozději do 14. 11. 2012 
do 12:00 hod. Kontakt: Ing. Marek 
Czechmann, tel.: 315 739 878 a Hele-
na Lesáková, tel.: 315 739 806. Bližší 
informace najdete na webových strán-
kách www.mestokralupy.cz.

SvatováclavSká manifeStace

Sháníte byt v Kralupech?

roZHovor s... Ing. Markem czechmannem, místostarostou kralup nad vltavou

rekonstrukce komunikací na Cukrovaru

Vážení spoluobčané!
V pátek 28. září v odpoledních hodinách se v Kralupech n. Vlt. uskuteční 
nahlášený průvod skupiny lidí, nazvaný „Svatováclavská manifestace“, 
který by měl projít od nádraží do Lobečku až k náměstí Mládežníků. 

Na průběh pochodu bude dohlížet Policie ČR i Městská policie Kralupy 
nad Vltavou. Věřím, že celá akce proběhne v klidu a v pořádku. 

Doporučuji však všem našim občanům, aby se nepřipojovali k účast-
níkům průvodu – obzvláště s dětmi –  neprovokovali je a nenarušili tak 
klid a pokoj celé akce.

ZdůraZňuji, že Město Kralupy nad VltaVou není!!! 

pořadatelem shromáždění, ani se na organizaci nijak nepodílí! Pokud je 
však takováto akce řádně nahlášena, dle Zákona o shromažďování nemá-
me zatím důvod ji zakázat.

děkuji za pochopení.
Petr holeček, 

starosta kralup nad vltavou

Prodej budovy nemocnice

MěÚ kralupy nad vltavou nabízí k odprodeji byty v majetku Města, 
a to obálkovou metodou. 
› Přemyslova č.p. 641, vel. bytu 3+1, byt č. 2, vyvolávací cena 531.914,- Kč, 
 na bytě vázne nájemní smlouva na dobu neurčitou, 
› Šafaříkova č.p. 917, vel. bytu 1+1, vyvolávací cena 512.456,- Kč, byt je volný, 
› Šafaříkova č.p. 918, vel. bytu 2+1, byt č. 5, vyvolávací cena 776.736,- Kč, byt je volný, 
› Šafaříkova č.p. 918, vel. bytu 2+1, byt č. 8, vyvolávací cena 653.381,- Kč, 
 byt je užíván nájemcem bez platné nájemní smlouvy, 
› Šafaříkova č.p. 918, vel. bytu 2+1, byt č. 10, vyvolávací cena 636.162,- Kč, 
 na bytě vázne nájemní smlouva na dobu neurčitou,
› Šafaříkova č.p. 919, vel. bytu 1+1, byt č. 14, vyvolávací cena 404.549,- Kč, byt je volný, 
› Šafaříkova č.p. 919, vel. bytu 1+kk, byt č. 16, vyvolávací cena 335.648,- Kč, byt je volný. 
Nabídky odprodeje jsou platné do 17. 9. 2012. Bližší informace naleznete na úřední desce 
a www.mestokralupy.cz.
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Vnašem městě došlo i o letošních letních 
prázdninách k několika významným 

rekonstrukcím a opravám. Prozatím nej-
výraznější je oprava komunikací v lokalitě 
Cukrovar. Nejdříve se modernizoval povrch 
komunikace od křižovatky „Na Františku“ 
po budovu plaveckého bazénu, poté práce 
probíhaly přímo v sídlišti. Více v rozho-
voru s místostarostou Ing. Czechmannem 
na str. 3. 

dále byly během letních měsíců dokončeny tyto 
investiční akce: 
› oprava opěrné zdi v ul. Horní (147.477,- Kč), 

› oprava kamenné zdi na hřbitově v Minicích 
(227.208,- Kč), 
› oprava nábřežní zdi Zákolanského potoka – 
Na Františku (102.720,- Kč), 
› oprava havarijního stavu venkovní kanalizace v ZŠ 
a MŠ Třebízského (671.464,- Kč), 
› stavební úpravy schodiště v ul. Na Baště 
(89.755,- Kč), 
› oprava střechy ZŠ Gen. Klapálka 
(2.850.380,- Kč), 
› výměna oken v ZŠ Gen. Klapálka 
(1.428.758,- Kč). 
během podzimu letošního roku dospějí ke své-
mu závěru další investiční akce MěÚ kralupy 

VLobečku u ZŠ v Revoluční 
ulici je rušno. Stavební firma 

zde pracuje na výstavbě zvoničky, 
která na tomto místě stála do ro-
ku 1967. Poté byla bezdůvodně 
zbourána. Město Kralupy nad 
Vltavou pořádalo veřejnou sbír-
ku na obnovu kapličky. Do roku 
2010, kdy byla sbírka ukončena, 
se vybralo 27.281,19  Kč. Na obno-
vu tyto prostředky nestačily, proto 
byly použity na rekonstrukci ved-
le stojícího kamenného křížku. 

Sdružení rodáků a přízniv-
ců města Kralupy n. Vlt. na-
bídlo MěÚ Kralupy financovat 
stavbu kapličky včetně osazení 
zvonu a mříží, podle projektu 
Ing. Kaňky. Město podle projek-
tu Ing. Kaňky následně postaví 

Včervnovém vydání Zpravo-
daje jsme avizovali výstavbu 

nového dětského hřiště na síd-
lišti Zátiší v Kralupech nad Vl-
tavou. Hřiště bylo v srpnu do-
končeno a je již plně přístupné 
všem hravým dětem, které se 
mohou těšit na moderní prolé-
začky, tradiční skluzavky, hou-

pačky a další herní prvky. Cel-
kové náklady se pohybují kolem 
půl milionu korun. Investorem 
a správcem hřiště je MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou.

Přejeme všem dětem hodně 
zábavy nejen na tomto hřišti, 
ale i všech dalších v našem 
městě.

Jak se na kralupském registru 
vozidel projevil přechod na nový 
systém? 
Nový registr vozidel (dále jen 
CRV) byl spuštěn do provozu 
po týdenní odmlce dne 9. 7. 
2012. Již při samotném spuš-
tění došlo k výpadku systému. 
CRV začal pomalu pracovat až 
v posledním týdnu měsíce čer-
vence, a to s velkými problémy 
a komplikacemi. Postupně do-
chází k odstraňování některých 
závad, které vznikly při přecho-
du na nový systém. 

Jaké potíže nový registr vozidel 
způsobuje?
Do současné doby není CRV 
propojen se systémem Centrál-
ních registrů. V registru ne-
jsou doplňovány změny osob 
ani firem. Dalším velkým pro-
blémem je špatná migrace dat 
ze starého registru do nového. 
Tyto chyby se musí ručně opra-
vovat v počítači. Následkem to-
ho je, že úřednice, která pro-
vádí zápis do evidence, musí 
data nejdříve zkontrolovat, po-
té opravit a nakonec dokončit 

operaci. Zápis, který dříve tr-
val 10 minut, se tak prodlužuje 
cca na jednu hodinu. Dalším 
problémem je to, že některá 
data vůbec v evidenci nejsou 
a musí se obtížně shánět a do-
plňovat. 

Jak stíháte odbavování klientů?
Vzhledem k problémům a sa-
motnému pomalému chodu 
CRV odbavuje zdejší úřad 
menší denní počet žadatelů, 
než za dob původního regis-
tru vozidel. Věřím, že časem 

dojde k opravě chybějících dat 
a odstraněním vzniklých ne-
dostatků se celý CRV zkvalitní 
a zlepší jak ke spokojenosti na-
ší, tak hlavně ke spokojenosti 
občanů.

Zároveň chci poděkovat veřej-
nosti za jejich trpělivost a ohle-
duplnost. Problémy, které vznik-
ly přechodem na nový CRV, 
nebyly zapříčiněny zdejším od-
borem, ale nepřipraveností Mi-
nisterstva dopravy, jak bylo již 
medializováno.

roZHovor s... Miroslavem Hořejším, vedoucím odboru dopravy MěÚ kralupy nad vltavou

Nový centrální registr vozidel v Kralupech

Letní investiční akce nad vltavou – odboru realizace investic a sprá-
vy majetku: 
› oprava lávky u gymnázia (1.240.287,- Kč), 
› stavební úpravy ochlazovny sauny v areálu 
plaveckého bazénu (313.087,- Kč), 
› rekonstrukce venkovního plynovodu v areálu 
ZŠ Třebízského (130.020,- Kč), 
› oprava části kanalizace v objektu MŠ U Jeslí 
(74.814,- Kč), 
› výměna oken v ZUŠ (295.171,- Kč), 
› oprava plotu v ul. Riegrova a na Hůrce 
(457.565,- Kč). 

Do konce roku začnou stavební práce 
na bytovém domě v Chelčického ul. č.p. 
687, kde se v první etapě vybuduje 8 byto-
vých jednotek.  

Lenka Moravcová, MěÚ kraLupy n. vLt.

Nové dětské hřištěNová zvonička
v Lobečku

zeď oddělující prostor kapličky 
od hřiště ZŠ, vydláždí prostor 
okolo kapličky, prořeže okolní 
stromy a osadí prostor lavičkou 
a případným osvětlením.

Na hotové pietní místo se mů-
žeme těšit na podzim tohoto ro-
ku.  Lenka Moravcová
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Od 1. března 2009 do kon-
ce roku 2013 realizuje 

Středočeský kraj rozsáhlý pro-
jekt na podporu služeb sociální 
prevence. Projekt je financován 
z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního roz-
počtu ČR, přičemž poskytovate-
lem dotace je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí.

Středočeský kraj prostřednic-
tvím vybraných institucí posky-
tuje finance na zajištění vybra-
ných sociálních služeb osobám 
sociálně vyloučeným nebo ohro-
ženým sociálním vyloučením, 

a to na celém území kraje. Cí-
lem je napomoci skupinám osob 
plně se zapojit do ekonomické-
ho, společenského a kulturního 
života společnosti. Prioritou je 
návrat těchto osob přímo na pra-
covní trh nebo jim poskytnout 
služby, které návrat na trh práce 
umožňují.

Přímo v Kralupech nad Vl-
tavou je realizováno několik 
projektových sociálních služeb. 
Tyto služby zajišťuje pro Stře-
dočeský kraj Farní charita Kra-
lupy nad Vltavou. Díky peně-
zům z krajského rozpočtu došlo 
k rozšíření kapacity a počtu po-
skytovaných sociálních služeb 

v organizaci. V budově Charity 
v Sokolské ul. je od roku 2011 
v provozu Azylový dům pro 
matky s dětmi sv. Máří Mag-
dalény a nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. 

V roce 2012 se tamtéž začala 
realizovat sociálně-aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi, kte-
rá zajišťuje službu terénní, am-
bulantní a pobytovou. Cílovou 
skupinou jsou matky s dětmi 
bez přístřeší, osoby v krizi, děti 
a mládež ohrožené sociální ex-
kluzí a rodiny s dětmi.

Arcidiecézní charita Praha pro-
vozuje v Pražské ulici v Minicích 
již od roku 2004 Dům na půl 
cesty. Tato služba je určena mla-
dým lidem od 18 do 26 let, kteří 
opouštějí ústavní zařízení. Ve stej-
ném objektu se nachází od ro-
ku 2006 další sociální služba – 
Azylový dům pro matky s dětmi. 
Obě služby jsou financovány od  
1. ledna 2011 do 30. listopadu 2013  
z krajského projektu „Základní síť 
sociálních služeb“.

Mgr. ondřej nauš, 

vedoucí projektu

v rámci projektu 
„Partnerství tří měst – 
kralupy nad vltavou, mělník 
a Neratovice“ proběhl 
ve středu 22. 8. 2012 
v Neratovicích Zábavný 
den s městskou policií 
a hasičskými sbory. 

Všichni zúčastnění se se-
šli na neratovickém kop-

ci zvaném „Miluji“. Jednotliví 
místostarostové představili své 
město, dále pak velitelé či zá-

stupci městských policií a hasi-
čů pohovořili o své organizační 
složce (o členské základně, vo-
zovém parku a zajímavostech, 
se kterými se setkávají ve svém 
městě atd.).

Městští strážníci připravili 
pestrý program. Např. ukázku 
výcviku služebního psa, sebe-
obrany, provádění služebních 
zákroků za pomoci výcvikové-
ho obleku High Gear, názornou 
ukázku první pomoci, a také mě-
ření rychlosti radarem, aneb vy-

přijMeMe účetní
✔ na zkrácený úvazek

✔ znalost daňové evidence a SW Účto 2000 výhodou
Životopisy zasílejte na:  

jedlickovam@kerner-ucto.cz do 20. 9. 2012.
 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...

Operátor výroby

hledáMe lidi S PoZitivníM PříStUPeM, kteří:

➤ jsou schopni udržet vysokou úroveň pracovního nasazení a produktivitu práce;

➤ budou následovat firemní bezpečnostní standardy

➤ dokáží pracovat ve směnném provozu.

PokUd hledáte Práci v PrůMySlU, ProSíM, kontaktUjte:

Aneta Benešová aneta.benesova@epoli.pt

Firma Epoli zpracovává pěnový polyethylen pro obaly a izolace 
do nejrůznějších odvětví po celé Evropě. 

V současnosti hledáme „operátory do výroby“ pro závod  
v České republice, který se nachází v Libčicích nad Vltavou.

tel.: 233 090 600 www.epoli.pt

inzerce

Základní síť sociálních služeb v Kralupech

Partnerství tří měst

Den s městskou 
policií a hasiči

zkoušej si, jak rychle umíš jezdit 
na kole. 

Celý den se nesl v duchu dob-
ré nálady a přátelství, což je i cí-
lem tohoto projektu.

Další akcí bude 4. 10. 2012 
vystoupení dětí z DDM Kralupy, 
Mělníka a Neratovic v kralup-
ském KD Vltava.

Lenka Moravcová
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Aktuality

Vsobotu 8. září oslaví Želez-
niční muzeum Zlonice 15 

let od zahájení pravidelných 
prohlídek. Téhož dne se zařadí 
do programu „Turistický deník“ 
a uvede na trh nové upomín-
kové předměty. Součástí oslav 
budou jízdy historických vlaků 
a autobusů. Přímo v muzeu če-
kají na návštěvníky od 9 do 15 
hodin nejrůznější zajímavosti, 
v provozu bude tradičně i prů-
myslová malodráha. Děti nově 
zabaví výběh s kamerunskými 
kozami, tatínky už tradičně vý-
stava autoveteránů.

Z Kralup lze k návštěvě 
oslav využít i zvláštního vlaku 
„Praotec Čech“, který je tvořen 
historickými vozidly odpovída-
jícími dálkové dopravě na tra-
ti Praha – Most před 50 lety. 
V soupravě je řazen barový 

vůz, umožněna je též přeprava 
dětských kočárků a jízdních 
kol. Mimořádným spojem lze 
docestovat až do Klobuk v Če-
chách, zhlédnout tak muzeum 
přímo z jeho paluby a násled-
ně z Klobuk pokračovat his-
torickým autobusem přímo 
do dění oslav. 

Slavnostní vlak Praotec Čech 
odjíždí z kralupského nádraží 
v 9:48 h., na cestu zpět vyráží 
ze Zlonic v 15:00 h. Místa si 
lze rezervovat na adrese posa-
zavsky.pacifik@seznam.cz. 

Zpáteční cena jízdného, za-
hrnující vstup do muzea i míst-
ní přepravu autobusem, činí 
pro dospělého 150,- Kč, pro dí-
tě 75,- Kč a pro rodinu 400,- 
Kč.

těšíMe Se na váS!

Ing. toMáš ČecH

č.p. 600 ve vrchlického ulici  
v kralupech nad vltavou

Záměr investora realizovat stavbu 
bytového domu ve Vrchlického ul. 

v Kralupech n. Vlt. vyvolal velký zájem 
obyvatel této části města.

Cílem záměru je přeměnit stávají-
cí jednopatrový rodinný dům s 2 by-
ty na bytový dům s 16 byty. Věcná 
a architektonická podstata připrave-
ného záměru je postavit masivní ví-
cepodlažní objekt na zahradě domu 
v klidové zóně prostoru mezi ulicemi 
Vrchlického a J. Palacha. Realizace 
záměru je možná pouze v případě, že 
bude udělena výjimka ze stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejí-
cích prováděcích vyhlášek.

Obyvatelé ulic Vrchlického, J. Pala-
cha a okolí na vzniklou situaci reagují 
ustavením petičního výboru pověře-
ného přípravou petice. Případ považují 
do té míry za závažný a precedenční, 
že petici chtějí uvést v širší známost, 
informovat o ní představitele města 
– zastupitelstvo a radu. Považují ta-

ké za nutné vyvolat veřejnou diskusi 
o dopadech podnikatelských záměrů 
podobného charakteru na kvalitu ži-
votních podmínek v našem městě. 

Závažnost případu plánované ná-
stavby a rozšíření domu č.p. 600 
do vnitrobloku mezi ulicemi Vrchlic-
kého, J. Palacha, Chelčického a Dvo-
řákova nám. zdaleka přesahuje roz-
měry jeho nevelké parcely. Narušením 
klidové zóny bude bezpochyby nevrat-
ně narušena urbanistická kompozice, 
která vznikala více než 100 let. Hod-
nota stávajícího urbanistického řešení 
spočívá v tom, že vnitroblok funguje 
jako zelená plocha v jinak průmyslem 
narušeném městě. Povolením toho-
to projektu hrozí precedens pro další 
podobné stavby investorů, kteří v na-
šem městě nežijí a jejich prvořadým 
motivem je zisk na úkor kvality života 
občanů města. 

Vyzýváme proto všechny zaintere-
sované instituce, aby předložený pro-
jekt jednoznačně odmítly.

Petiční výbor

Nevhodné 
rozšíření domu

Z Kralup do Zlonic historickým vlakem
Oslavy 15. narozenin 

Železničního 
muzea Zlonice

darUjte vánoČní StroM!
Vyrostl vám u domu velký strom - jehličnan 
o výšce nad 14 m, který už neplní svou funk-
ci? Chtěli byste ho darovat jako vánoční strom 
na Palackého nám. v Kralupech n. Vltavou?

Kontaktujte, prosím, do konce září Lenku 
Císlerovou na tel. č. 315 739 854 nebo e-mailu: 
lenka.cislerova@mestokralupy.cz.

Poražení a přesun stromu zajistí MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou.

děkujeme!

Historický vlak Praotec Čech.



K Z

7

Městská policie

☛ dne 5. 7. v 15:11 h. na l. 156 oznámil anonym, že nějaký muž pobíhá nahý po ulici 
Čechova. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, kde zjistila u hasičárny strážníkům 
známého pana S., který byl již oblečen a uvedl, že se svlékl, protože mu bylo horko. 
Pan S. byl v silně podnapilém stavu. Strážníci na místě tento přestupek proti veřejné-
mu pořádku vyřešili domluvou. 

☛ dne 12. 7. v 19:47 h. na l. 156 paní K. nahlásila dopravní nehodu osobního 
vozidla a cyklisty na sídlišti Hůrka. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a přivolána 
RZS a skupina dopravních nehod PČR Mělník, která po příjezdu cyklistovi naměřila  
1,6 ‰ alkoholu v dechu. Po dobu vyšetřování v místě dopravní nehody hlídka MP za-
jišťovala usměrňování dopravy. Cyklista byl následně s drobnými poraněními převezen 
do zdravotnického zařízení v Roudnici n/L.   

☛ dne 13. 7. ve 12:27 h. na l. 156 oznámila občanka, že si na parkovišti OD Pen-
ny u svého osobního vozidla zabouchla dveře a klíče nechala uvnitř, kde má ročního 
chlapečka. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, které se podařilo otevřít boční okno 
vozidla bez poškození. Chlapeček byl v pořádku.

☛ dne 21. 7. ve 3:45 h. na l. 156 oznámil anonym, že v ul. Třebízského nějaké 
osobní vozidlo nabouralo do kontejneru na separovaný odpad. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, OO PČR Kpy a skupina dopravních nehod PČR Mělník. Na místě 
bylo zjištěno, že vozidlo řídila žena, které bylo později naměřeno 1,47 ‰ alkoholu 

v dechu. Řidička také poškodila plot přilehlého rodinného domu. Dále na místo byl 
přivolán HZS, protože z nabouraného vozidla unikaly provozní kapaliny. Celou věc 
na místě dále řešila PČR.

☛ dne 24. 7. v 10:58 h. na l. 156 oznámil jeden ze strážníků, t.č. mimo službu, 
že viděl v ul. Arbesova, poblíž opuštěného domu dva Romy, jak vezou na kárce starou 
hoblovačku. Pro podezření z krádeže byla na místo ihned vyslána hlídka MP. Oba Ro-
mové byli dle popisu zjištěni na sídlišti Zátiší, kde hlídce MP shodně uvedli, že hoblo-
vačku nalezli na dvoře zmíněného opuštěného domu. Romové byli po celou dobu jed-
nání k hlídce arogantní a vykřikovali, že strážníky MP nechají vyhodit ze zaměstnání. 
Pracovní stroj byl vrácen zpět na místo nálezu a celá věc byla postoupena příslušnému 
odboru při MěÚ k dalšímu opatření.

☛ dne 29. 7. ve 4:19 h. na l. 156 oznámila paní K., že do hudebního klubu na Pa-
lackého nám. přišla polonahá žena, která tvrdí, že byla přepadena. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, které uvedená žena sdělila, že před chvílí byla přepadena nějakým 
mužem pod viaduktem u OD Penny. Muž údajně ženu povalil na zem a strhal z ní halenku 
i spodní prádlo. Žena po celou dobu držela v ruce svůj mobilní telefon, a když na muže 
zakřičela, že zavolá policii, muž jí vytrhl mobilní telefon z ruky a utekl. Dále bylo hlídce 
MP sděleno, že muž se nacházel dlouhou dobu v hudebním klubu, kde sledoval hosty. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Kpy a SKPV Kpy, které si celou věc převzaly 
k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání trestného činu. 

› Dne 25. 7. v 8:18 h. požádala o po-
moc hlídku MP paní J. při hledání její 25le-
té dcery, která si podřezala žíly na ruce 
a utekla z domu. Hlídka MP po chvíli zjis-
tila dle uvedeného popisu dívku s pora-
něnou rukou v ulici M. Majerové. Zároveň 
se na místo dostavila RZS, která dívku 
ošetřila a převezla na chirurgii Mělník. 

› Dne 20. 7. od 22:30 do 01:00 h. 
proběhla bezpečnostně preventivní ak-

ce se zaměřením na nalévání alkoholu 
mladistvým osobám v restaurač-
ních zařízeních, hraní mladist-
vých na výherních automatech 
v non-stop provozovnách a ba-
rech a dále na kontrolu vytipo-
vaných lokalit, kde se zdržují uži-
vatelé drog, občané bez domova 
a osoby v celostátním pátrání. 
Celá akce proběhla za součinnosti 
pracovnice odboru sociální péče při MěÚ 

Kpy. V průběhu akce bylo zkontrolo-
váno 9 podniků a 2 vytipované lo-

kality, kde se nenacházely žádné 
závadové osoby. Celkem bylo 
zkontrolováno 57 osob. V zá-

bavních podnicích nebyly zjištěny 
žádné mladistvé podnapilé oso-

by ani nezletilé děti. Byla sepsána 
a postoupena 2 oznámení pro po-

rušování vyhlášky města a živnosten-
ského zákona. 

Z činnosti kralupské MěStSKé POlicie

PoZvánka – PriMa radar
kontrola rychlosti bez pokut a trestných bodů 
Zveme vás na každoroční akci pro občany Kralup  
n/Vlt. s názvem „PRIMA RADAR“, kde si můžete po-

rovnat rychlost na tachometru vašeho vozidla s ka-
librovaným měřícím zařízením (radarem) ProLaser III 
PL-DOK I, kterým strážníci MP Kpy provádí kontrolu 
nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti. 

Akce proběhne v úterý 18. 9. 2012 od 15:00 
do 18:00 h. na parkovišti mezi ul. O. Wichterleho  
a ul. Veltruská (u Synthosu). 

 Těšíme se na Vás.

Vobdobí  letních prázdnin jsme zaznamenali cca 
75 stížností na rušení nočního klidu. Narušite-

lů zmíněného přestupku proti veřejnému pořádku 
je mnoho. Ať to jsou zahrádky restaurací, vináren, 
barů či hudebních klubů, diskotéky, taneční zába-
vy, stavební činnost, provoz ventilátorů a čerpadel, 
soukromé oslavy, veřejné hudební produkce nebo 
jen samotní jedinci, kteří si alkoholem přidali trochu 
na kuráž. A v tento okamžik se dělí občané na dvě 
skupiny. Jednou ze skupin jsou právě ti, kteří se 
chtějí pobavit, zazpívat si nebo poslouchat hudbu. 
A druhou skupinu zastávají občané, kteří chtějí spát 
a mít klid na odpočinek. 

A zde nastává otázka, kde je ta hranice, kdy práva 
jedné osoby zasahují do práv osob druhých? V ta-
kovém případě poskytuje ochranu proti takovému 
narušení § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ob-

čanského zákoníku, kde je stanoveno, že vlastník 
věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přimě-
řenou poměrům obtěžoval druhého nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv, tedy kromě jiného, 
vlastník nemovitosti nesmí obtěžovat sousedy hlu-
kem. Rušením nočního klidu dle § 47 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů můžeme rozumět rušivé ko-
nání, jehož následkem je porušení nočního klidu, 
přičemž vše se odehrává v nočních hodinách, které 
jsou ustanoveny od 22:00 h. do 6:00 h. V tomto čase 
je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné 
projevy. Výjimku může udělit pouze na základě žá-
dosti v individuálních případech Rada města. 

Ale pozor... v právním řádu ovšem již nenajdeme 
definici vymezující obsah nočního klidu, tj. jaká in-
tenzita rušení noční doby musí nastat, aby se jed-

nalo o rušení nočního klidu, a proto je třeba rušení 
nočního klidu posuzovat případ od případu. Právní 
řešení rušení nočního klidu by ale mělo být až po-
slední alternativou. Přednost by měla mít lidská 
tolerance a ohleduplnost. 

Bohužel, v některých lokalitách našeho města do-
chází k opakovanému rušení nočního klidu v takovém 
množství, že bychom se mohli bavit o „každovíken-
dové šikaně“ a zde se rozhodně bavit o respektování 
druhých nemůžeme. V okamžiku, kdy dojde k jednání 
narušující noční klid, přichází na řadu represe v po-
době domluvy, pokuty do výše 1000,- Kč či ozná-
mením na příslušný odbor při MěÚ. 

A tak nezbývá nic jiného než dodat …občané, 
buďme k sobě ohleduplní!

Str. tereza dobrovolná, Manažer prevence 
kriminality, Městská policie kralupy n. vlt.

Co nás/vás trápí...



POVODEŇ 2002
Zveme Vás v sobotu 8. září 2012 na Besedu s koncertem

Místo konání: loděnice Kotva, nábřeží  J. Rysa
15:00 hod. - zahájení putovní výstavy 
fotografií a materiálů „Povodně 2002“. 
Putovní výstava bude od 10. do 16. 9. 
pokračovat na městském koupališti 
v lobečku a od 18. do 30. 9. v městském 
muzeu.
17:00 hod. - vzpomínková beseda - 
vzpomínat budou ti, co zasahovali, 
pomáhali či byli přímými účastníky 
povodně v kralupech nad vltavou. 
k dostání bude dvd s dokumentem 
Povodeň 2002 z tvorby videostudia 
krátký a „povodňové“ pohlednice 
kralup.
18:30 hod. - koncert písničkáře 
miroslava Palečka
20:00 hod. - koncert skupiny EXit 18

Týden otevřených dveří do vzpomínek – 10. – 14. 9. 2012 

10. září 
10:00 – 19:00 
Městské koupaliště, lobeček 
- vstup volný, výstava fotografií 
na téma „Povodně 2002“.

12. září
08:00 – 18:00 
Městská knihovna, Jodlova ul. - 
bezplatná registrace nových členů, 
knihovna ve fotografii 2002 – 2012.

08:00 – 18:00
Zš praktická, Jodlova ul. - 
prezentace výtvarných prací žáků 
ZŠ praktická.

12:00 – 17:00 
dvořákovo gymnázium, dvořákovo 
nám. - výstava fotografií 
s vyprávěním na téma „Povodně 
2002“.

13. září
08:00 – 18:00 
dům dětí a mládeže, Smetanova 
ul. - výstava fotografií a prezenta-
ce na téma „Povodně 2002“.

09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Městské muzeum, vrchlického 
ul. - vstup volný, výstava fotografií 
s průvodcem a výkladem na téma 
„Povodně 2002“.

14. září
13:00 – 18:00 

Zš komenského, komenského 
nám. - prohlídka přízemí, přístavby 
a suterénu školy, výstava fotografií, 
prací žáků na téma „Povodně 2002“, 
představení kroniky a speciálního 
vydání časopisu s příspěvky účastní-
ků povodní.
Slavnostní zakončení týdne otevře-
ných dveří do vzpomínek.

Sokoliště po povodni

Na Hrádku - po povodni
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Když hodně prší a stoupá vlhkost, 
cítím i dnes ze zdí „pach“ povod-

ně. Je to k neuvěření, že ještě po de-
seti letech zdi školy úplně nevyschly 
a dodnes se objevují připomínky toho 
strašného léta 2002. Při vzpomínce 
mi stále mrazí.

Naše škola byla tehdy asi jedním 
z nejvíce zasažených objektů ve měs-
tě. Dravá špinavá voda zaplavila celý 
suterén po stropy a v přízemí dosa-
hovala do výšky 2 metrů. Zničila vše, 
co jí stálo v cestě – stoly, tabule, skří-
ně, tělovýchovné nářadí, pomůcky, 
učebnice, před školou vytrhala kusy 
chodníků… Byl to obraz zkázy. Balíky 
nových učebnic, připravených na za-
čátek školního roku, visely rozmáče-
né, potrhané a pokryté vrstvou bahna 
na klecích šaten, voda je i roznesla 
po budově… Nic nebylo platné, že 
jsme vše předem vynosili do zvýše-
ného přízemí v jídelně, na víc nebyl 
čas. Ale voda si našla cestu i tam, to 
nikdo nečekal. 

Všechno bylo poničeno kontami-
novanou vodou a zalepeno všudypří-
tomným bahnem. Všechny učebny 
v přízemí a v suterénu, tělocvična, 
kabinety, sklady, kuchyně, jídelna, 
cvičná kuchyňka, družiny, byt škol-
níka – vše bylo nenávratně zničené. 
Na zdech tříd zůstaly viset jen obrazy 
prezidenta, jako by shlížel na to dílo 

zkázy a čekal, jak se s tím vypořá-
dáme. 

Jakmile nás statik 17. 8. vpustil 
do budovy, dali se všichni zaměstnan-
ci do práce. A tehdy jsme si uvědomi-
li, jak se český národ umí semknout, 
cítí solidaritu a pomůže bližnímu bez 
mrknutí oka. Do školy přicházeli po-
máhat příslušníci armády, hasiči, za-
městnanci České rafinérské, rodiče, 
žáci, celé rodiny pedagogů, dobrovol-
níci z celé republiky – např. z Čes-
ké Lípy, Kladna, Prahy, dokonce až 
z Ostravy.

Škody byly nedozírné, na majetku 
činily zhruba 15 milionů korun, na za-
řízení více než 3 miliony. 

Do začátku školního roku zbývalo 
pár dní a škola byla bez oken, podlah, 
bez elektřiny, zdi byly okopané na cih-
lu. Děti nastoupit nemohly. Začátek 
školního roku jsme posunuli na 16. 
září a málokdo věřil, že do té doby vše 
zvládneme. Ale podařilo se. Pomohla 
i rozsáhlá mediální kampaň, do které 
se mj. zapojila i ČT a v pořadu Rodina 
školou povinná představila naší po-
vodní zničenou školu. Do školy začala 
proudit pomoc materiální i finanční ze 
všech koutů naší republiky, ale i ze 
Švýcarska, Německa, Polska… Na-
příklad pan ředitel školy v Uherském 
Hradišti nám poslal komplet všech-
ny učebnice pro prvňáky, jedna ško-

la z Polska poslala hračky do školní 
družiny atd. Výčet by byl na několik 
stránek. V této vypjaté době jsme do-
konce stihli vypsat i několik grantů, 
které nám vyšly. 

A tak jsme mohli 16. 9. 2002 sku-
tečně zahájit výuku. Samozřejmě 
s velkými omezeními a úpravami. 1. 
až 4. třídy vozil každé ráno autobus 
do ZŠ Třebízského a do ZŠ Gen. Kla-
pálka, kde nám paní ředitelky poskytly 
azyl. DDM nám propůjčilo tělocvičnu 
V Zátiší.

Žáci od 5. třídy výš měli upraven 
rozvrh, chodby se proměnily v šatny, 
z únikového schodiště se stal hlav-
ní vchod… Všechno bylo jinak, ale 
všichni to akceptovali a nikdo nerep-
tal. Dokonce jsme zprovoznili i kuchy-
ni a jídelnu, což byl malý zázrak. 

Obnova budovy byla nákladná, 

dlouhá a komplikovala nám všem ži-
vot. Ale nakonec jsme se dočkali. 14. 
března 2003 byla škola slavnostně 
znovuotevřena. Vše se postupně za-
běhlo do starých kolejí.

Říká se, že čas všechno zahojí. Ale 
tyhle rány byly hodně hluboké a hojily 
se dlouho. Ale obvazy v podobě lidské 
soudržnosti, empatie a nezištné pomo-
ci pomohly mnohé zacelit rychleji. 

Bohužel jsme se setkali i s lidským 
hyenismem. Vojsko tehdy ve zničené 
škole i přespávalo a jedlo ze zásob 
přivezených z krizových štábů a daro-
vaných lidmi. A tyhle zásoby nám teh-
dy někdo ukradl… Co dodat? Naštěs-
tí těch, kteří nezištně pomáhali, bylo 
mnohem víc. A těm všem i po deseti 
letech patří velké DĚKUJEME.

Mgr. jIřIna HereInová, 

ředIteLka škoLy

Většina obyvatel naší země ví, že Kralupy nad 
Vltavou jsou městem, kde voda v roce 2002 

zalila rozsáhlé území a zdevastovala mnoho domů, 
veřejných budov, silnic i okolní přírody. 

Pokud do naší školy zavítá návštěva z jiného měs-
ta, je přesto udivena faktem, že jedním z těžce po-
stižených objektů byla i budova Dvořákova gymnázia 
a Obchodní akademie. Vltava je přece tak daleko!

Architektonicky význačná funkcionalistická stav-
ba, v níž sídlí naše škola, byla zasažena povod-
ňovou vlnou, která zcela zničila suterénní podlaží 
budovy. Škola přišla o jídelnu, kuchyni, tělocvičnu, 
posilovnu, knihovnu s mnoha tisíci svazky, šatny, 
sklady, kabinety, školní dílnu, výměníkovou stanici, 
poškozen byl i venkovní sportovní areál. 

Na odstranění škod způsobených povodní na na-

ší budově bylo vynaloženo více než 20 miliónů Kč, 
na vybavení přes 3 milióny Kč. 

Je pravda, že bez solidární pomoci bychom si 
poradili jen velmi těžko. Sehnat peníze byl samo-
zřejmě ten nejobtížnější problém. Zásadní finanční 
příspěvek jsme dostali ze zahraničí - z Německa, 
Švýcarska a Norska. 

Významným poučením léta 2002 byl jednak pocit 
pokory před přírodními ději, které nejsou řízeny naší 
vůlí, a jednak ještě silnější pocit úcty před lidmi, kteří, 
ač sami povodní postiženi nebyli, nabízeli nejrůznější 
formy naprosto nezištné spolupráce. Již v prvních 
dnech záplav nastoupilo do školy mnoho dobrovol-
níků - třeba i z jiných měst, učitelé, zaměstnanci, 
studenti i studentky současní i dávní, kamarádi i ko-
lemjdoucí, kteří se zastavili a zůstali pracovat. V mé 

paměti natrvalo zůstala parta z České Lípy, z nichž 
někteří si brali dovolenou, aby mohli pomáhat. Jejich 
pomoc byla velmi významná. Vyučování jsme mohli 
zahájit jen s týdenním zpožděním. 

Hlavně však dobrovolníci odevzdali při společ-
né práci na odstraňování následků povodní obrov-
ský kus člověčenství, na který nikdy nezapomenu, 
a který je mou nejsilnější vzpomínkou na povodně 
v roce 2002.  

rndr. andrej pLecHáČek, ředIteL škoLy
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ZákLadní škoLa na koMenSkéHo náMěStí

gyMnáZIuM na dvořákově náMěStí

Když se řekne povodeň...

Povodeň na naší škole

Školní chodba 
po povodni
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Jaký byl denní režim kameramana?
Do terénu jsme vyráželi brzy ráno. Snažili jsme se 
získat několik záběrů ještě před tím, než se sešla 
povodňová komise, které jsme se zúčastňovali. 
Pracovník Povodí Vltavy na ní vždy určil, jak vel-
ký průtok bude mít Vltava ten den, z čehož se při-
bližně odhadovala výška hladiny řeky. Po skonče-
ní povodňové komise jsme získané informace co 
nejrychleji zpracovali a zařadili do vysílání KTZ. 
Poté jsme opět vyrazili do terénu. I když jsme byli 
mezi prvními, kteří upozorňovali na skutečnost, 
že hladina Vltavy bude při povodni vyšší, než si 
dokážeme připustit, zpočátku nám nevěřili ani 
naši příbuzní ze sídliště Cukrovar. V těch nejkri-
tičtějších chvílích jsme natáčeli i v noci, pokud 
bylo něco k vidění, ale spíše jsme napjatě očekávali 
s ostatními vývoj situace, spát se moc nedalo.

Jak reagovali v těžké životní situaci 
postižení lidé, když jste pro pořízení 
dokumentu zaznamenávali jejich tragédie?
Stoupající voda byla hrozná, ale stres při poklesu 
hladiny byl asi ještě větší, když lidé viděli na vlast-
ní oči rozsah škod, které si neuměli představit. Pro 
nás bylo velmi nepříjemné nahlížet do vyplave-

ných příbytků, odkud lidé vynášeli zničený ma-
jetek, nábytek, elektroniku, domácí spotřebiče, 
osobní věci. Lidé reagovali různě. Ti,  kteří nás 
znali jako výrobce místního zpravodajství, sou-
hlasili s dokumentací, protože chápali, že může 
posloužit jako varování a obrana před opaková-
ním podobné katastrofy. Lidé, kteří nás neznali 
a nevěděli, odkud jsme a pro koho natáčíme, nás 
označovali za supy a někdy docházelo i ke kon-
fliktním situacím.

Co uvízlo ve Vašich pamětích (povodeň jste 
prožili celou v blízkosti postižených lidí) 
a i po 10 letech to vidíte jako živé?
Velmi dojemné bylo, jak lidé přijížděli do Kralup 
pomáhat odstraňovat následky povodně v době 
vlastní dovolené nebo osobního volna. Jak lidé 
dokázali pomoci a zvedla se vlna soudržnosti. 
Příkladem solidarity byl pro nás mimo jiné kra-
lupský farář Edward Walczyk a jemu svěření dob-
rovolníci z celých Čech. Bylo vidět, že v případě 
nouze si ještě lidé umí navzájem podat pomocnou 
ruku. V živé paměti stále zůstávají osobní tra-
gédie především starších lidí, kteří při povodni 
přišli o všechno. Ale také neuvěřitelná arogance 

některých evakuovaných osob, které si ve vyhra-
zených ubytovacích zařízeních dokázali stěžovat, 
že jim chybí například bankomat nebo smetana 
do kávy.

Jak bylo časově náročné takto rozsáhlý 
dokument zpracovat?
Pravdou je, že se nám do zpracování filmu o po-
vodních, znovu se probírat lidským neštěstím, 
vůbec nechtělo. Poptávka po zpracování tohoto 
dokumentu nás však přinutila k akci. K našim zá-
běrům z Lobečku jsme přidali ještě záběry našeho 
kameramana Martina Kovačika z Lobče a další 
záběry od několika šikovných amatérů a postup-
ně vznikal scénář. Celkově jsme na díle pracovali 
dva až tři měsíce, což obnáší desítky hodin práce 
na scénáři a stovky hodin práce ve střižně.

Jak prožíváte úspěch Vašeho dokumentu?
Je pro nás samozřejmě příjemné, že dokument 
nezůstal jenom v šuplíku, ale že byl při výročí 
povodní využit a že má stále lidem co říci. Tajně 
doufáme, že také zůstává inspirací pro pomoc 
druhým lidem v tísni.

děkujI Za roZHovor! jIndřIcH koHM

kralupské „videostudio krátký“ vytvořilo v roce 2002 televizní 
dokument, který velmi podrobně zmapoval průběh i následky 
ničivých povodní a to nejen v našem městě, ale i přilehlém 
okolí. Jedinečnost reálných záběrů se skvěle i citlivě napsaným 
scénářem byla transformována do podoby dech beroucího 
dokumentárního filmu „PovodEŇ 2002“. 
U příležitosti 10. výročí od povodní byl tento dokument připomenut 
na plátně kina vltava, které bylo na oba promítací časy téměř 
zaplněné. celé promítání provázela velice zvláštní atmosféra, 
ve které jakoby se člověk rozpomínal na skoro neuvěřitelný čas 

soudržnosti a solidarity, kterou povodňový stav nouze vyvolal. 
Pro mnoho přímo postižených lidí to bylo vzpomínání jistě velmi 
bolestivé. 
mnozí víme, že pořídit desítky hodin obrazových záběrů, není, 
řečeno s mírnou nadsázkou, takový problém. ale zpracovat 
je do „koukatelné“ podoby, vytvořit z nich historickou paměť, 
z které budou čerpat další generace, tak to už je řemeslo, to už je 
pořádný kumšt. Právě o nasazení manželského tandemu a jejich 
spolupracovníků při tvorbě tohoto dokumentu je následující 
rozhovor, ve kterém svorně odpovídají oba jeho hlavní tvůrci.

Stovky hodin ve střižně

K Z Povodeň 2002
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roZHovor s... janou a Zbyňkem krátkých, autory televizního dokumentu povodeň 2002

Chmelova ulice po povodni

Zbyněk Krátký
před 10 lety

při stříhání dokumentu
Povodeň 2002



JIŘÍ VACHALEC - současný veli-
tel JSDH Kralupy n. Vlt., v době 
povodní byl zástupcem velitele 
JSDH Kralupy n. Vlt. a starostou 
Sdružení dobrovolných hasičů 
Kralupy n. Vlt.

Jak na povodně v srpnu 2002 
v Kralupech vzpomínáte?
Na povodně v roce 2002 vzpomínám 
se smíšenými pocity. Samozřejmě 
tím nemyslím, že by tato strašná 
událost přinesla něco pozitivního, 
ale ukázala se odhodlanost a sou-
držnost nejen občanů, ale hlavně 
členů Sboru dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou (SDH), jehož 
součástí je i Jednotka sboru dobro-
volných hasičů Kralupy nad Vltavou 

(JSDH). Členové sboru pracovali jen 
s krátkými přestávkami, aby nabrali 
trochu sil a mohli se dál neúnavně 
podílet na pomoci při záchraně lidí 
a majetků, během ničivých povodní. 
Později se SDH podílelo na odstra-
ňování následků povodní a úklidu 
města. 
Co vám - hasičům - působilo 
největší komplikace?
Největší komplikací bylo přerušení 
radiových a mobilních sítí, takže by-
la vyloučena veškerá dálková komu-
nikace. Dalším problémem bylo ne-
vyhovující zázemí hasičské stanice.
Zažil jste nějakou situaci, která 
Vám uvízla v paměti?
Během povodní jsem se dostal ne-
jednou do těžké situace, nejhorší 

zážitek se mi asi stal během jedno-
ho výjezdu člunem na řeku, kde do-
šlo k poruše motoru a my uvízli nad 
Miřejovickou elektrárnou. Museli 
jsme se přivázat ke stromu, aby nás 
proud vody nestrhl s sebou. Jelikož 

nefungovalo žádné spojení, nemohli 
jsme si přivolat pomoc a museli jsme 
čekat, až si nás někdo všimne a po-
moc nám přivolá, což se naštěstí 
stalo a přijeli nás zachránit státní 
hasiči. 

Vroce 1997 byla založena Ing. Janem Pape-
žem společnost Koordinace, která pomáhá 

v boji proti povodním, zejména vypracováním 
povodňových plánů, prováděním povodňových 
prohlídek, školením a také řízením krizové situ-
ace při povodních.
Pro Kralupy tato firma vypracovala povodňo-
vý plán v roce 2002, shodou okolností několik 
dní před ničivou povodní, aniž by bylo předem 
známo, že v srpnu budou Kralupy pod vodou. 
Proto ve dnech, kdy bylo nejhůře, byl o pomoc 
s řešením povodňových následků požádán prá-
vě Ing. Jan Papež. Ten vychází při své práci ze 
zkušeností, které nasbíral během pětadvace-
tiletého působení v ženijním vojsku Armády 
České republiky. 

Jak na srpen 2002 v Kralupech 
vzpomínáte?
Je to zážitek, na který nikdy v životě nezapo-
menu a především na okamžik, kdy bylo roz-
hodnuto, že bude potopen tlačný člun s pískem. 
Vlastní průběh potápění člunu byla velmi ob-
tížná záležitost, jejíž průběh se nedal předem 
přesně odhadnout. Potopení člunu se ukáza-
lo jako nezbytné, protože po potopení člunu 
se hladina zvedla ještě o 3,5 m. Je jisté, že by 
ukotvení člunu nevydrželo a člun by se s vel-
kou pravděpodobností utrhl a plaval by po Vl-
tavě s velkým potenciálem poškození mostů, 
ale hlavně také produktovodu v Nelahozevsi. 
Nakonec potopený člun uvízl před plavební ko-
morou v Miřejovicích. 

Co Vám v Kralupech působilo největší 
komplikace?
Na začátku povodně to byla nedůvěra, když jsme 
předpovídali podle konzumpční křivky, kterou 
jsme měli k dispozici, o kolik se zvedne hladina Vl-
tavy v následujících 12 hodinách. Postupně nám 
začali členové povodňové komise a management 
podniku Kaučuk Kralupy, a.s. a Česká rafinérská, 
a.s. věřit a díky těmto našim předpovědím se po-
dařilo oba podniky odstavit provozní odstávkou 
a nedošlo k odstavení havárií. 

Jaká je Vaše zásadní rada, jak se chovat při 
povodních?
Každý občan v Kralupech, který byl postižen po-
vodní v roce 2002, by si měl uvědomit, že bohužel 
může podobná situace nastat znova a dokonce 
voda může stoupnout výše, než v roce 2002. Už 
navždy zůstane zkušenost z povodní v roce 2002 
vryta v paměti obyvatel Kralup a všichni se budou 
muset naučit s touto zkušeností žít. 

K ZPovodeň 2002
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Vzpomínají na POVODEŇ roku 2002

Povodně a jejich koordinace

Záchranná akce v Podřipské ulici

Vojáci v Přemyslově ulici

Tyršova ulice 14. 8. 2002
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130. narozeniny

v druhé polovině 19. století dochází 
k liberalizaci politických poměrů 
v Čechách, a tak se v té době rodí 
celá řada dobrovolných spolků. mezi 
prvními byly i sbory dobrovolných 
hasičů. byly užitečné a vlastenecké.

VKralupech vznikl sbor dobrovolných 
hasičů v roce 1882, tedy právě před 130 

lety. O rok později, v roce 1883, se kralupští 
hasiči připojili k župě karlínsko-smíchovské. 
Na přání obce se zúčastnili slavnostního vy-
svěcení nové kralupské školy 8. srpna 1883. 
Dostavili se ve slavnostních uniformách, 
které si museli dát ušít na vlastní nákla-
dy. Od počátku měli kralupští hasiči i svůj 
prapor sboru. Dali si ho ušít u výrobního 
spolku v Praze a byl na něm tradičně vyšit 
patron hasičů - sv. Florián.

Kralupští hasiči měli pro případ požáru 
k dispozici čtyřkolou stříkačku. Přepravo-
vala se koňským spřežením a obsluhovala 
ručně. Obec přišla na 795 zlatých. Voda se 
ke stříkačce, kterou obsluhovali čtyři muži, 
dopravovala dřevěnou voznicí. Pro hasební 
prostředky, jako jsou žebříky, konve a háky, 
byla přistavěna kolna k obecnímu domku 
č.p. 15 v lokalitě „Na Hrádku“.  Zní to ja-
ko žert, ale kralupští hasiči se dali u praž-
ské pojišťovny pojistit proti požáru. Pojistka 
proti škodám z ohně přišla kralupský sbor 
na 3 koruny a 4 haléře ročně a předmětem 
pojištění byla stříkačka s hasičskými potře-
bami. Ty byly umístěny na třech místech 
v Kralupech. Ve smlouvě se uvádí č.p. 15, 
111 a 68. Z toho je patrné, že uvedené pro-
středky byly v obecním domku „Na Hrád-
ku“ (č.p. 15) v Rybově ulici, v budově dívčí 
školy (č.p. 111) v Jodlově ulici a v budově 
první kralupské školy, která v roce 1908 
již nesloužila svému účelu, neboť zde byl 

obecní úřad a hasičská strážnice (č.p. 68) 
naproti dívčí škole.

Konečně v roce 1903 nahradila ruční stří-
kačku stříkačka parní. Byla „třícylindrová“ 
a muselo se v ní stále topit, i když nehořelo. 
Kralupští hasiči nejenom hasili, ale zúčast-
ňovali se ve svých parádních uniformách 
i nejrůznějších oslav. Celý sbor i s prapo-
rem a hudbou se 14. května 1894 zúčastnil 
slavnostního vysvěcení základního kamene 
kralupského kostela. Další slavnostní příleži-
tostí pro kralupské hasiče byl příjezd císaře 
Františka Josefa na kralupské nádraží. Další 
oslava byla na Budči v rámci tisícího výročí 
založení kostela sv. Petra a Pavla.

Kralupští dobrovolní hasiči byli povinni 
zasahovat při požáru i v okolních obcích. 
Kralupská obec využívala kralupské hasiče 
i pro nejrůznější služby, jako byly dozory 
na výročních trzích, při zábavách a diva-
delních představeních. Odměnou za službu 
byl jeden zlatý. 

Jak již bylo řečeno, stříkačku i voznici 
táhlo koňské spřežení. Hasiči však nikdy 
žádné koně nevlastnili. Kralupští sedláci 
byli povinni svá koňská spřežení hasičům 
v případě požáru zapůjčit. Teprve v roce 
1928 hasiči získali motorovou stříkačku ta-
ženou automobilem Praga. 

V roce 1932 instalovaly kralupské elek-
trické podniky do domu každého hasiče 
poplašné zařízení pro rychlé svolání sbo-
ru při požáru. V tomtéž roce oslavil Sbor 
dobrovolných hasičů 50 let svého trvání 
a všichni se dali vyfotografovat.

V současné době je Sbor dobrovolných 
hasičů v Kralupech nejstarším kralupským 
spolkem, který se udržel až dodnes. A tak 
mohou oslavit sto třicet let naplněných ne-
zištnou prací ve prospěch občanů při záchra-
ně jejich majetku i životů. Ing. joSef Stupka

Výročí sboru dobrovolných hasičů

Výročí 50 let kralupského sboru.

130. narozeniny Sdh 
kralupy nad vltavou
sobota 8. září 2012

Zveme vás na oslavy, které budou 
probíhat dopoledne na Palackého náměstí 

a odpoledne na pravém břehu vltavy  
pod mostem t. G. Masaryka

Program na Palackého náměstí:
8:00 – 9:30
příjezd vystavované techniky

10:00
slavnostní nástup, přivítání hostů, předání oce-
nění, představní nového praporu

11:00
vysvěcení nového praporu SDH

12:00
položení věnce k památníku obětí války

13:00 – 14:00
Spanilá jízda historických hasičských vozů 
(Palackého nám., Přemyslova, Gen. Klapálka, 
Mostní, kruhový objezd u Veltrus a zpět). Jíz-
da bude končit pod mostem T. G. Masaryka 
na nábřeží u Vltavy.

Program na nábřeží 
j. rysa u vltavy: 
14:00 – 17:00  
› statické ukázky hasičské techniky
› představení činnosti dětí a mládeže 
 SDH Kralupy
› ukázka lezeckých technik JSDH Kralupy
 a Minice
› ukázky zásahů hasičů, vyprošťování osob
 při autonehodách s asistencí MěP a PČR,
 IFEX, použití vysokotlaku vs. lafeta, 
 spolupráce s RZS
› ukázka zadržení pachatele s pomocí psa
 (MěP a PČR)
› prezentace MTZ (služební vozidlo MěP,
 služební zbraně, megafon, odchytová tyč,
 síť a uspávací puška na odchyt psů, 
 neprůstřelné vesty, plynové masky aj.)
› zábavné odpoledne s Městskou policií 
 Kralupy - pro dětské účastníky. Soutěže
 pro děti s policejní tématikou
› ukázka spolupráce bezpečnostních 
 složek v rámci IZS (integrovaného 
 záchranného systému)
› názorná ukázka rekonstrukcí 3 případů,
 které řešila MěP Kralupy nad Vltavou
 (oznámení události, výjezd hlídky MěP, 
 napadení strážníka, zadržení pachatele,
 předání PČR)

všichni jste srdečně zváni!
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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

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

NEZNĚLKA
Mám srdce spoutat do sonetu
to nedokážu Určitě to spletu
Báseň sestavit jak fotbalový tým
a ještě gól dát – vhodný rým
CO TO TU BOŽE BLÁBOLÍM
Michelangelo Browningová
Shakespeare pan Vrchlický
A Mistr Seifert jakbysmet
nacházeli vždy slova nová
neotřelá a tolik vždycky
kolik jich třeba pro sonet
Mně slovíčka se rozletí
jak zpovykaní ptáci v podletí
Zůstanou po nich prázdná hnízda
v nich ironický vítr hvízdá
o slovech jež se v blábol slila
O poezii jež se vytratila...

Zdeňka křtěnová

U příležitosti 110 let města Kralupy nad Vltavou
vyhlašujeme 

VýtVArNoU soUtĚž Pro dĚti i dosPĚLé

KRALUPSKÁ ZÁLOŽKA
Vyrobte záložku do knihy s motivem našeho města. Zapojte svou fantazii, 
použijte různé materiály (papír, textil, přírodní materiály). Práce odevzdejte 
do Městské knihovny nejpozději do 27. září 2012. Uveďte své jméno, adresu 
a věk, číslo telefonu.
Z obrázků bude uspořádána v prostorách knihovny výstavka a nejlepší práce 
budou odměněny. Bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny. 

baZar UČebnic 
ve studovně knihovny
proběhne ve dnech 

10. - 27. září 2012 
Dokončili jste studium a nevíte, co s nepotřeb-
nými učebnicemi?

Přineste je do knihovny a my zprostředkujeme 
již podruhé jejich prodej dalším zájemcům. 
Učebnice označené cenami můžete předávat 
v knihovně v provozních hodinách studovny 
do 7. září. Na přiložený seznam učebnic 
nezapomeňte uvést své jméno a kontakt.

Další informace získáte na telefonním 
čísle 315 729 544.

ProvoZní hodiny StUdovny
Po, St, Čt  .....8.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
Pá  ................8.00 - 11.00 / 12.30 - 15.00

týden knihoven 2012
1. – 6. října 2012

1. října – 17.00 h. 
dětské oddělení
PohÁdKoVý PodVEčEr
Nemáte čas číst nahlas 
svým dětem? Uděláme to 
za vás. Vy mezitím můžete 
využít služeb oddělení pro 
dospělé čtenáře a studovny.

2. října – 16.00 h. 
studovna
tréNoVÁNÍ PAmĚti
Návštěvníci „Tréninku 
paměti“ se seznámí 
s fungováním lidské 
paměti, s jejími limity 
a omezeními a s tím, jak je 
lze pomocí mnemotechnik 

překonat. V rámci 
Tréninku paměti proběhne 
nácvik mnemotechnik 
a koncentračních cvičení, 
seznámení s použitím 
akrostik a akronym a se 
způsoby zapamatování čísel. 
Tréninkem Vás provede 
PhDr. J. Pavlík a J. Volf 
ze SVK Kladno.
Vstup volný. Přihlášky 
na tel. č. 315 727 852.

5. října
dětské oddělení
ZÁBAVNé doPoLEdNE
plné her, čtení a povídání 
pro děti ze Základní školy 
praktické.

Celý týden bude probíhat amnestie 
poplatků z prodlení a prodej 
vyřazených knih a časopisů.

Upozorňujeme
na uzavření oddělení pro dospělé 

čtenáře v sobotu 29. září 2012. 
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Poezie

ať už budete chtít podpořit malé či velké vítěze recitační soutěže 
pořádané ddm kralupy, kteří poté budou mít možnost zúčastnit se 
diskuse se spisovatelem, textařem a hercem Janem vodňanským, 
nebo vás bude zajímat divadelní představení pražského divadla 
viola „malý princ“ v podání herců daniely kolářové a tomáše Pa-
velky, to vše najdete v pátečním programu. 

v sobotu se zase můžete těšit na vyhlášení vítězů autorské sou-
těže za přítomnosti předsedkyně poroty Josefy Jiřiny axmanno-
vé a člena poroty Phdr. václava Procházky, který program oživí 

hudebním doprovodem na kytaru. vítězné práce přednese herec 
františek kreuzmann. 

Sobotní večer patří divadelníkům ze známého uskupení divadla 
Sklep, tentokrát ovšem v úplně jiném kabátě, a to jako hudební 
formace lemura a ti3 v podání lenky vychodilové, davida Nolla, 
Jiřího Podzimka a vladimíra vytisky. 

celý festival se koná v městském muzeu v kralupech a jste na něj 
všichni srdečně zváni!

těšíme se na vás.

Sedmnáctý ročník festivalu poezie a přednesu je tady a letos bude stát za to! 

pátek a sobota 21. - 22. září 2012
v Městském muzeu v kralupech nad vltavou, vrchlického 590

pátek 21. 9.
10:00 –12:00
martin Patřičný – průvodcem nejen dřevěnou 
výstavou, určeno studentům dG.

16:00
Přehlídka vítězů recitačních soutěží pro děti 
a mládež; besedu s recitátory povede spisovatel 
a textař Jan vodňanský.

19:30
divadlo viola – malý princ 
(hrají: daniela kolářová, tomáš Pavelka)

sobota 22. 9.
14:45
Pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta 
na kralupském hřbitově za přítomnosti hostů; 
verše recituje františek kreuzmann.
odjezd autobusu mhd od kralupského nádraží 
v 14:25 hod.

16:00
vyhlášení výsledků autorské literární soutěže 
- výsledky vyhlásí předsedkyně poroty Jiřina 
axmannová a člen poroty Phdr. v. Procházka; 
ukázky prací přečte františek kreuzmann.

19:30
koncert čtyř herců divadla Sklep – lEmURa a ti3 
– kamdEŠ?!

festival se koná za podpory Středočeského kraje, měÚ kralupy n. vlt., městského muzea kralupy a kulturního domu vltava.
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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 září 2012

čtvrtek 6. 9. 15.00 - 20.00 hod.

Řemeslný jarmark  
pro širokou veřejnost a také 
pro návštěvníky vernisáže

čtvrtek 6. 9. – 18:00 hod.

martin Patřičný – dobré dřevo
Vernisáž 
výstavy.
Úvodní 
slovo: 
Ing. Tomáš 
Hrubý;  
hudební 
vystoupení: 
v jednání

čtvrtek 13. 9. 

 „týden otevřených dveří 
do vzpomínek“
V době 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod. 
navštivte „Výstavku fotografií z povodní“
V časech 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:30 hod. budou probíhat 
„Prohlídky muzea s průvodcem“.
Vstup volný.

čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

krátkodobá výstava hrAčKY 6. 6. – 19. 8. 2012

21.7.
Výstava je krásná, poučná i vracející se do dětství.
Děkujeme.  Katka a Jirka
Také jsme absolvovali přednášku ing. Fassmanna, 
která neměla chybu!

21.7. - Krásná první návštěva v muzeu.
Děkujeme Mareček + Lucie Hlaváčkovi 

(pozn. průvodce: Mareček bude teprve v srpnu slavit 2. narozeniny = 
jeden z nejmladších návštěvníků výstavy, nepočítáme-li Muzejní noc 
6. 6. 2012, tam bylo kočárků s miminky mnoho...)

26.7. 
MATYÁŠ PILZ
MÁTE NÁDHERNOU EXPOZICI HISTORIE KRALUPSKA

6. 8. 2012
Výstava se nám líbila, odnášíme si z ní příjemnou vzpomínku 
na dětství.
Do budoucna se budeme těšit na nový nápad tématu Vaší výstavy.
  Lucie s rodinou

14. 8. 2012 – Krásný zážitek, stojí za to vidět!
Děkujeme                                          Martina  a N...

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

Svou první výstavu měl v Kralupech nad Vlta-
vou už v roce 1983. V proudu let následova-

ly čtyři další. Nyní, opět zralejší ve svém tvůrčím 
zanícení, Martin Patřičný přichází znovu se svou 
zbrusu novou expozicí do centra dolního Povltaví 
- do tamního muzea, kde se už řada jeho tvůrčích 
děl z dřívějška nachází v jeho reprezentačních pro-
storách. Vernisáž nové expozice zde bude 6. září 
2012 v 18 hodin. 

O Martinu Patřičném se ví i na internetovém por-
tálu Wikipedie - jeho nápadem, který stále mistr-
ně rozvíjí, jsou dřevěné skladby, koláže, mozai-
ky, skulptury, jež vytváří z různobarevných dřev 
rozličně povrchově upravených, většinou precizně 
vyleštěných. A co nám sdělil před svou blížící se zá-
řijovou autorskou výstavou? „Kralupy mě už berou 
jako „svého“ autora, míněno ti Kralupané, kdo ještě 
něco konkrétního tuší za slovem dovednost, kumšt, 
nebo kultura... A pro tyhle „graciézní lidi“ výstavu 
chystám už od jara. Budou na ní prezentovány prá-
ce, které jsem vytvořil přibližně za poslední tři roky. 
Jaký vjem si návštěvníci mohou odnést? Takový, 
že příroda není jen materiál. Strom se, podle mého 
mínění, vyjadřuje výtvarně lépe než já. Snad občas 

jsem schopen tuhle skutečnost zprostředkovat. 
A tyhle věty berte jako předběžné pozvání na místo, 
kam se člověk ještě těší. Určitě vystavím i na za-
hraničních výstavách ceněné známé různorodě 
zpracované „Spirály“, nějaké to „Hudební zátiší“ 
a v mé expozici nemůže chybět oblíbená „Dřevě-
ná knihovna“. Výstava v Městském muzeu Kralupy 
opět vzniká v součinnosti s kralupskými muzejníky, 
kteří budou mé tvůrčí práce jako vždy s velkým ci-
tem instalovat…,“ uzavřel známý umělecký řezbář  
M. Patřičný z Debrna v kralupském regionu.

 j. herain
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řezbáře 
Martina 

Patřičného.

Výstava Martina Patřičného
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Hudba

Název vaší skupiny jistě lidi 
zaujal již při čtení plakátu 
letošního majálesu. Jak vznikl?
Název jsme si dali podle komik-
su Pixy od Maxe Anderssona, 
na kterém jsme před pár lety 
hrozně ujížděli. Na krabicích 
od mléka je tam podle něj za-
psaný osud všech a všeho. 

Jak byste charakterizovali svoji 
hudbu? máte nějaký konkrétní 
žánr?
Tak na bandzone jsme jako punk 
and blues, což vystihuje to, že si 
hrajeme to, co chceme. Ale ještě 

v závorce je ‚slepej‘ punk and 
blues, to je podle Slepýho Peta. 
Hej, Pete! (volá do prázdna za se-
bou.) Co si myslíš o naší skupi-
ně? (žádná odezva, Pete je ima-
ginární neviditelný člen kapely.) 
No, tak Pete šel zase na pivo, on 
s náma moc nepeče. (smích)

Když jste se rozhodli založit 
kapelu, byl tu někdo, kdo vás 
inspiroval?
Hodně nás inspiroval sbor 
s Martinou Hrdinovou v čele. 
Pak by měla zaznít jména pan 
Pospíchal, pan Hrbek, paní Mě-

kotová, paní Kavanová, pan Bez-
chleba a Ekrt… 

A co třeba kapely? máte nějaké 
slavnější vzory?
Z těch slavnějších Harajuku 
girls a Defeaters.

Kolik máte vlastně členů?
No tak hlavně Slepej Pete, ten 
to tu vede. Jinak Jirka CoolAss, 
Michael Archanděl Heinrich, 
Marek Krabice Simon, Ondra 

Batka, Jirka Převorovský a v ne-
poslední řadě Jezulátko.

máte ještě nějaký vzkaz, dejme 
tomu, pro fanoušky?
Určitě chceme poděkovat za pod-
poru na Majálesu, hlavně Evě 
Flídrové za to, že jsme si tam 
mohli vůbec zahrát a paní Hrdi-
nové za zapůjčení kláves. A naší 
první, vážené fanynce, kterou je 
paní uklízečka Kopecká.
děkujI Za roZHovor! LucIe MuSILová

roZHovor s... kralupskou kapelou krabice od mlíka

Představujeme novou mladou kapelu 
Před pár měsíci vznikla na půdě dvořákova gymnázia 
v kralupech kapela, která jistě stojí za pozornost. 
S netradičním názvem krabice od mlíka se poprvé blýskla 
na musicfestu a 10. 6. na kralupském majálesu. Čtyři 
studenti dvořákova gymnázia a jeden žák ZŠ Gen. klapálka 
vzbudili pozornost svým originálním stylem a nadšením. 
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Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

Zdravíme vás po prázdninách!
naši nabídku jsme od září rozšířili o nové dlouhodobé kurzy pro 
děti (logohrátky, Pohybovky - cvičení rodičů s dětmi, novinář-
ský kroužek, Pohybová a taneční kultura, kurz vaření pro dě-
ti Mlsky kočky Zrzky) i pro dospělé (Systematický kurz astrologie, 
Předporodní a těhotenské kurzy, orientální tanec pro ženy, tai-
ji pro začátečníky). více naleznete na www.centrumkralupy.cz.

kromě aZ školky dále na měsíc Září nabízíme:

den otevřených dveří – sobota 8. 9. 2012 od 9.00 do 12.00 h.
� prohlídka zázemní centra, ukázky některých kurzů, seznámení s lektory 
a náplní kurzů. Na závěr pohádka v podání divadla TLESKEJKRUCIŠ. 

jak se bránit proti stresu – pondělí 17. 9. 2012 od 17.30 h.
� každý z nás je vystaven různým zátěžovým situacím. Seminář pod 
vedením PhDr. Petra Brichcína se zaměří na vytvoření osobní mapy 
stresových situací a strategii jejich zvládání. cena: 200,- Kč

intuitivní kresba - neděle 23. 9. 2012 od 10.00 do 17.00 h.  
� kresba pomáhá hledat způsoby, jak objevit blokovaná, uzavřená či 
nemocná místa. Naučíte se, jak se kresbou dají vyjádřit pocity, sny, 
touhy, starosti či radosti. cena: 1050,- Kč

Sebeobrana – pondělí 24. 9. 2012 od 17.00 do 19.00 h.
� v dnešním světě na nás čeká mnoho nástrah. V kurzu se naučíte 
rozpoznávat situace možných útoků, správně padat a také 
se aktivně bránit. cena: 100,- Kč

Nemáme žádné vysoké am-
bice, nehrajeme na portách 

a jiných masových akcích, ale 
několika úspěchů jsme za po-
slední léta přece jen dosáhli. 
Např. v anketě „Kapela Měl-
nicka roku 2009“ jsme získali  
1. místo, čehož si nesmírně vá-
žíme.

Také jsme měli několik pří-
ležitostí vystoupit na stejných 
prknech se známými osobnost-
mi, jako jsou Radek Tomášek, 
Helena Maršálková, Jitka Vr-
bová, Jiří Helekal, Martin Ma-
xa, kapela Pacific či moderá-
toři Petr Novotný nebo Tomáš 
Krejčíř. Všechna tato setkání 

byla pro nás velmi milá a in-
spirativní.

V dnešní uspěchané a neleh-
ké době máme radost z toho, 
že se ještě sejdou lidi, aby se 
pobavili, zazpívali a zatančili si 
při country, folku či lidovkách. 
A to je smyslem naší kapely – 
rozdávat všem dobrou náladu 
a pohodu. Stejně tak tomu bude 
20. září, kdy v Kralupech oslaví-
me 30. narozeniny kapely Tro-
sečníci.

Děkujeme našim příznivcům 
za podporu a přejeme jim pev-
né zdraví a mnoho příjemných 
chvil s „Trosečníky“.

MarIe dědIČová

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

Ekologické semináře
ekologické centrum kralupy 
nad vltavou zve všechny 
zájemce na zářijové besedy, 
které se uskuteční v jídelně 
domu s pečovatelskou 
službou na cukrovaru. 
Účast je zdarma, díky 
podpoře Mero Čr, a.s. 

11. a 13. 9. – 13:45 hod.
beseda o odpadech, jejich třídě-
ní a recyklaci, nakládání s od-

pady apod. 

25. 9. – 13:45 hod. 
beseda o energii, úsporách 

energie, zdrojích obnovitelné 
energie atd.

30. narozeniny skupiny

trOSeČNÍci
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Je to už neuvěřitelných 30 let od vzniku kralupské skupiny 
trosečníci. Za ta léta se v kapele vystřídala řada výborných 
muzikantů, někteří už bohužel nejsou mezi námi. kapela 
však žije dál a baví svými písničkami široké spektrum 
posluchačů nejen v kralupech nad vltavou.
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na prohlídku

zlatÉ UliČKy na PražsKÉm HraDě 
Kdy? V sobotu 15. září 2012

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 h. na Ma-
sarykovo nádr., dále metrem do stanice Ma-
lostranská, kde se mohou připojit ostatní v 9:45 
h. Prohlédneme si Zlatou uličku, projdeme se 
zahradami pod Pražským hradem: Na Valech 
a Rajskou zahradou. Zájemci se pak budou moci 
vypravit ještě do Vladislavského sálu a Baziliky 
sv. Jiří. 

Základní vstupné je 250,- Kč, senioři starší 
65 let 125,- Kč. Tato vycházka bude financována 
z grantu MěÚ v Kralupech nad Vltavou. 

V letech 2010 – 2011 prošla Zlatá ulička kom-
plexní rekonstrukcí. Dnes je zde stálá expozice, 
která v devíti z 16 domků dokumentuje život 
v uličce v posledních pěti stoletích.  

Akci připravila: Milena Vovsová

æ

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  
se dožívají v září  
významných životních jubileí.
93 let ...............Koutská Františka 
91 let ...............bočková anežka
 Velínská ludmila
85 let ...............Kaňková Dobromila
 Fišar Josef 
 ryantová Věra
 Krejčová eliška
80 let ...............Dürst Jindřich
 císař Václav
 Vorel Josef
 Pich Vladislav
 Čopíková Zdeňka

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

Poděkování
Děkuji všem sestřičkám na oddělení LDN 
2 v Kralupech n. Vlt. za dlouhodobou péči 
o moji maminku Olgu Vandasovou. Sami 
bychom nedokázali takovou péči zajistit.
 O. Nováková

Poděkování a Přání
Toto léto jsem se dožil docela slušného životního jubilea (80 let). Nicméně zastávám názor, 
že již není moc co oslavovat, ale jistě je pozoruhodné se toho výročí dožít.
Chtěl bych touto cestou poděkovat MěÚ v Kralupech za milé blahopřání a předání pozornosti 
prostřednictvím paní Holekové a její kolegyně. Velice mě to potěšilo a též přeji všem pevné 
zdraví a radost ze života a mému městu trvalou prosperitu. Zdravím též své spoluobčany 
a všem přeji štěstí a životní pohodu. Jaroslav Novotný, Zátiší, Kralupy n. V.

Poslední autobusový zájezd, pořádaný 
Sdružením rodáků v letošním roce s vý-

znamnou podporou MěÚ Kralupy n. Vlt., 
nás zavede do Vysoké u Příbrami a Rož-
mitálu pod Třemšínem.

Navštívíme zámeček a známé Rusalči-
no jezírko ve Vysokém, a potom muzeum, 
hrob J. J. Ryby a kostelíček, kde vznikala 
Česká mše vánoční. Neodpustíme si ani 
malé překvapení.

Tento zájezd uspořádáme ve středu  
12. září. Odjezd autobusu v 7:00 hod. od KD 
Vltava (v 7:30 z MHD v Minicích).

Cena zájezdu: pro členy 180,- Kč, pro 
ostatní 210,- Kč. Přihlášky přijímáme v úte-
rý 4. září od 13 h. v salónku DPS na sídlišti 
Cukrovar. Přihlásit se můžete i telefonicky 
na čísle 315 727 342, ev. 720 139 445. Při 
přihlašování obdržíte další podrobnější in-
formace.

Zveme nejen naše členy, ale i širokou 
kralupskou veřejnost a objednáváme pravé 
cestovní počasí u nadpřirozených přírod-
ních mocností.

Sdružení rodáků a příznivců města
Září

říjeN

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

Po stoPách AntonínA  
DvořákA A JAkubA JAnA Ryby

PřEDnÁškA

Ve spolupráci se svazem důchodců 
ČR uskutečníme ve čtvrtek 18. října 

od 14h. v jídelně DPS přednášku Dr. Žižky 
o Indii, spojenou s promítáním diapozitivů. 
Jste srdečně zváni! jan koLátor

Chcete navštívit kostel, kde se produkovala 
Česká mše vánoční a kde vznikala? Pojeďte 
s námi na zájezd 12. září. Přihlaste se včas.
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vzpomínky
Dne 16. září 2012 
tomu bude 5 let, 
co zemřel pan 
václav tUrek. 
Stále vzpomínají 
manželka 
a děti s rodinami. 
Vzpomeňte  s námi.

Dne 22. září 2012 
uplyne 10 smutných 
let od odchodu 
mého manžela 
pana MiroSlava 
novotného z Kralup. 
Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 7. 9. .....MUDr. Homolová .... Trojanova ul.
315 722 401

 14. 9. .....MUDr. Nová ........... Nerudova 686
315 725 606 

 21. 9. .....MUDr. Štefka ......... Lobeček
315 726 654

Drazí přátelé,
měsíce prázdnin a dovolených máme za se-
bou a věříme, že se nás na našich schůzkách 
sejde co nejvíce. 

První týden v září se budeme snažit zorga-
nizovat zajímavé vystoupení břišních taneč-
nic. Dále máme připraveny dvě ekologické 
přednášky a jednu přednášku od paní dok-
torky Winterové o péči o zdraví seniorů. 

Jistě se všichni těšíme na náš již poslední 
letošní společný výlet. Tentokrát se podívá-
me do Turnova a jeho okolí.

Dovolte, abychom poděkovali MěÚ v Kra-
lupech a panu Dr. Žižkovi za jejich spon-
zorské dary, bez kterých bychom nemohli 
naše zajímavé výlety pořádat. Jsme rádi, že 
na nás, starší občany, nezapomínají. Oprav-
du jim moc děkujeme. 

V úterý 4. září se na vás, staré přátele, 
těšíme. A vy, kralupští důchodci, kteří jste 
sami doma a nemáte si s kým popovídat, 
přijďte mezi nás. Rádi Vás uvítáme v našich 
řadách. 

S upříMnýM poZdraveM ČLenové Mkd

Městský klub důchodců

 5. 7.  Jiří PŘerOSt  .................................74 let

 6. 7.  Jiří ŠiK  ............................................ 76 let

 7. 7. Olga VaNDaSOVÁ ..................... 95 let

 8. 7.  Jaroslava PrOcHÁZKOVÁ ....... 81 let

 19. 7. Jarmila KaŇKOVÁ ...................... 85 let

 27. 7. Jana tMěJOVÁ ............................ 76 let

 2. 8.  Jaroslava PalucHNÍKOVÁ ...... 82 let

 12. 8.  antonín HrDliČKa ................... 88 let

 12. 8.  alena lOuKOtKOVÁ ................. 76 let

 20. 8.  František liNHart ..................... 71 let

 22. 8. Jan Marek ...................................... 73 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

Chybí VáM Ve ZPRaVODaJi něJaKá 

infORMaCe Či RubRiKa? 

SVé DOTaZy a PODněTy PišTe na 

zpraVoDaj@MeStoKralupY.cz.
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Program KD Vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, tel.: 315 727 827, 

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

ProGrAm NA ZÁŘÍ

neděle 9. 9. 18:00 a 20:15 h.

Taneční kurzy 
Úterý 11. 9. 18:00 h.  

vernisáž výstavy dialoG
obrazy karla kušky
Místo konání: 
malý sál KD Vltava
Výstava bude 
otevřena od středy  
12. 9. do čtvrtka  
27. 9. 2012 v čase:
Pondělí – Čtvrtek: 
8:00 – 15:30; 
Pátek: 
8:00 – 14:00

Čtvrtek 13. 9. 19:30 h.

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

vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

Pátek 14. 9. 19:30 h.

divadelní festival Za vodou
ve spolupráci s dS Scéna kralupy

veSelé Skoky
E. A. Poe: Havran
Velmi černá groteska podle světoznámé ho-
rorové básně. Pohybová fantazie pro 6 taneč-
níků, houslistku a bubeníka o tom, jak spolu 
žijí muž a žena, ale hlavně o tom, jak spolu 
vycházejí, když už nežijí!
Muž a žena? Never more!
režie: Miroslav Hanuš

vstupné: 50,- kč (platí se u vstupu)

Sobota 15. 9. 15:00 – 18:00 h.
Místo konání: palouček pod cukrárnou 
na nábř. J. Holuba

SlavnoSti bUrČákU 
Těšit se můžete na projížďky na koních (Na-
tura farma o.s. - paní Sochorová), na ochut-
návku a prodej burčáku, vína a moštu, na uze-

nářské dobroty z grilu, koláče. Překvapíme 
prodejem nezbytných zbytečností a řemeslný-
mi stánky. Připraven bude dáreček pro každé 
dítě. A to vše za doprovodu živé hudby. 

vstupné: 35,- kč

Sobota 15. 9. 19:30 h.

divadelní festival Za vodou
ve spolupráci s dS Scéna kralupy

3d coMPany
W. Allen: Central Park West
Jednoaktová komedie od mistra vytříbeného 
humoru.
Hrají: Anna Fixová, Diana Šoltýsová, Petr 
Stach, Michal Kern a Ivana Korálová.
Toto představení je do 15 let nevhodné.

vstupné: 50,- kč (platí se u vstupu)

neděle 16. 9. 16:00, 18:00 a 20:15 h.

Taneční kurzy 
Středa 19. 9. 19:30 h.

Černé divadlo 
jiřího Srnce
to nejlepší 
z černého divadla
Černé divadlo Jiřího Srnce 
patří od svého vzniku mezi 
nejznámější reprezentanty 
českého divadelnictví ve světě. Letos slaví 50 
let od svého vzniku a Kralupy budou u toho. 
Nenechte si ujít Černé divadlo poprvé v KD 
Vltava. 

vstupné: 250,- kč; 180,- kč studenti, senioři

Pátek 21. 9. 20:00 h.

Hudební festival 
neXt fest  
– On tHe ROad
Druhý ročník festivalu NEXT Fest v novém ka-
bátě nebo-li On the Road a u nás? JO! Těšit se 
můžete na Eddie Stoilow, Kofe-In a jako speciál-
ní host vystoupí Voxel. Více info na nextfest.cz.  
KD Vltava není pořadatel.

vstupné: 170,- kč v předprodeji; 
220,- kč na místě

Pátek 21. 9. 19:30 h. Městské muzeum

divadlo viola – Malý princ
Malý princ je jednou z nejznámějších knih světa 
– má motto: Všichni dospělí byli nejdříve dětmi 
(ale málokdo se na to pamatuje). Malý princ je po-
hádkovou alegorií o přátelství, moudrosti, životě 
a smrti. Klíčem k tajemství moudrosti jeho auto-
ra, Antoina de Saint Exupéryho, může být i ko-
respondence mezi ním a jeho matkou. Na večer 
čtení z Antoinových dopisů a vyprávění z Malého 
prince vás zvou herci Daniela Kolářová a Tomáš 
Pavelka. Představení se uskuteční v rámci festi-
valu Seifertovy Kralupy.  vstupné dobrovolné.

Sobota 22. 9. 19:30 h. Městské muzeum

Lemura a Ti3 – KAMDEŠ?!
Členové pražského divadla Sklep, herečka Len-
ka Vychodilová alias Lemura, hudebníci David 
Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska alias Ti3 
zhudebnili krátké prózy českých autorů (I. Wer-
nish, L. Aškenazy, J. Pížl, J. Kroutvor, L. Tuček, 
M. Palla) a představí se vám v rámci festivalu 
Seifertovy Kralupy 2012. vstupné dobrovolné.

neděle 23. 9. 16:00, 18:00 a 20:15 h.

Taneční kurzy
Úterý 25. 9. 16:30 – 18:00 h.

Místo konání: palouček pod cukrárnou 
na nábř. J. Holuba

rozloučení broučků s létem
dětSký karneval v Přírodě
Čeká vás podvečerní výprava broučků lesem. 
Dříve než se broučci uloží ke spánku, užijí si 
veselé odpoledne na paloučku u tůňky. 

vstupné: 35,- kč děti; 10,- kč dospělí

Středa 26. 9. 20:00 h.

jaZZový koncert
František kop Quartet 
a ondřej ruml
Historicky první koncert tohoto uskupení – 
česká premiéra v Kralupech – jste srdečně 
zváni! Stolové obsazení. Sponzorem koncertu 
je Firma Jaroslav Černý: Plyn – voda – topení.  
 vstupné: 190,- kč

neděle 30. 9. 16:00, 18:00 a 20:15 h.

Taneční kurzy 
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Z programu KD Vltava

6. 10. Berry Fest
7. 10. První prodloužená základních
 tanečních kurzů
9. 10. Včera dnes a zítra aneb 
 Vzpomínka na Felixe Holzmanna
12. 10. O pejskovi a kočičce

18. 10. Dívčí válka
20. 10. Petr Spálený 
 a Apollo Band
25. 10. Bohemia Big Band
27. 10. Vodník Mařenka
30. 10. Halloween

PŘiPrAVUJEmE NA ŘÍJEN 2012:

PodĚKoVÁNÍ
Děkujeme společnosti nowaco za spous-

tu lahodných nanuků, které věnovala 
na dětskou akci „Loučení s prázdninami“.

každou neděli – tj. 9., 16., 23. a 30. 
září od 18:00 h. (odpolední kurz)  
a 20:15 h. (večerní kurz).
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička
s partnerkou.
vstupné: 50,- Kč pro veřejnost
Gardenka: 400,- Kč

Pokračovací 
Taneční kurzy 
Pro dosPělé

Chcete si zdokonalit své taneční doved-
nosti před blížící se plesovou sezónou?
Tak máte jedinečnou šanci v KD Vltava. Pod 
vedením tanečního mistra Jana Kvasnič-
ky začínáme v neděli 13. 9. v 16:00 hod. 
a dále každou neděli ve stejném čase. 
Čeká Vás 8 tanečních lekcí, ve kterých 
prošoupete střevíce. Užijte si podzim 
v rytmu tance!
cena: 3.000,- Kč / pár
Informace a přihlášky přijímáme do 13. 9. 
(včetně) v kanceláři KD Vltava. 

Černé divadlo Jiřího 
srnce patří od své-

ho vzniku mezi nej-
známější reprezentan-

ty českého divadelnictví 
ve světě. Princip, který 

dal zakladatel a umělec-
ký ředitel souboru Jiří srnec 

divadlu do vínku, se zakládá 
na tvůrčím využití jednoduché-

ho triku, takzvaného „černého ka-
binetu“, v němž černě oblečení herci 
s rekvizitami nejsou z pohledu divá-
ka vidět proti černému pozadí. Re-
kvizity, předměty nebo objekty se 
tím stávají schopné pohybu a tedy 
i vlastního osobitého života. 
První vystoupení skupiny se usku-
tečnilo v roce 1959 ve vídni. Již 
tímto prvním představením si 
soubor získal mezinárodní re-
putaci. skutečným debutem se 
však pro soubor stal divadel-
ní festival v Edinburghu v ro-
ce 1962. vystoupení ve zcela 

vyprodané festivalo-
vé aréně bylo oceně-
no nadšenými ovacemi 
a definitivně otevřelo Čer-
nému divadlu Jiřího srnce 
cestu na renomované diva-
delní scény celého světa. 
Jiří srnec je držitelem několika 
prestižních mezinárodních oce-
nění diváků i kritiky. Je autorem 20 
původních černodivadelních inscenací, 
na některých dalších se autorsky podílel. 
např. inscenace Laterny Magiky „kou-
zelný cirkus“ pod jeho režií již dosáh-
la neuvěřitelných 6000 repríz. v roce 
2011 převzal z rukou prezidenta České 
republiky státní vyznamenání Medaili 
Za zásluhy o stát v oblasti umění. 
v současné době je nejznámější in-
scenací Černého divadla Jiřího srn-
ce představení „Legendy Magické 
Prahy“ na scéně Laterny Magiky. 
nenechte si ujít toto divadelní před-
stavení v kralupském kulturním do-
mě vltava! těšíme se na vás!  

                        ZVEME VÁS DO DIVADLA

to nejlepší 
z černého divadla

19. 9. 2012 
19:30 hodin 
kD vltava

vstupné: 
250,- kč; 
180,- kč 
studenti  
a senioři

František Kop Quartet

Saxofonista František Kop od začátku  
80. let spolupracoval s předními jazzový-

mi soubory, profesionální zkušenosti získal 
mj. v kvartetu Emila Viklického, kde si za-
hrál s americkými sólisty Joe Newmanem 
a Lou Blackburnem. V roce 1995 založil 
skupinu František Kop Quartet, která se 
téhož roku představila v programu festivalu 
Pražské jaro a v roce 2000 vydala vysoce 
ceněné album Twinkle. 

Kvarteto disponuje v současné podobě 
mimořádným hráčským a kompozičním 
potenciálem - pianista Petr Malásek, bas-
kytarista Martin Lehký a bubeník Pavel 
„Bady“ Zbořil. Ve výběru repertoáru je kla-
den důraz na vlastní tvorbu, která směřu-
je k větší prokomponovanosti jednotlivých 
skladeb. Stylové rozpětí původních kompo-
zic je poměrně široké, protože se inspiruje 
rozličnými hudebními vlivy. Soubor se ale 
také nevyhýbá interpretaci jazzových stan-
dardů a skladeb velikánů moderního jazzu. 

26. 9. - 20:00 hod. - KD Vltava

Za vodou 2012 
12. ročník divadelního festivalu (nejen) amatérského divadla Za Vodou 
proběhne ve dnech 14. - 15. 9. 2012
Mysleli jste si, že 
vás letos divadelní 
mecheche nečeká? 

Omyl! Za Vodou se chystá, tak doufáme, že u toho 
nebudete chybět. 
Kromě perliček z národní přehlídky Jiráskův Hronov, 
která letos byla více než vydařená, se můžete těšit 
i na profíky a za velmi příjemnou cenu. 
Nejznámější české pohybové divadlo Veselé skoky 
přiveze v pátek klasiku Edgara Allana Poea Havran 
a v sobotu uvidíte povedenou komedii Woodyho Allena 
Central Park West v podání 3D Company, která má 

stálou scénu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. 
Nebude chybět sobotní zábavné odpoledne pro děti 
s pohádkou, ani večerní koncert. Výjimečný zážitek 
zařídí divadlo VAD Kladno se svým scénickým čtením 
divadelní hry Harila. 
Celý festival se koná v Divadelní klubovně DS Scéna 
(zadní vchod do KD Vltava z Hakenovy ulice) nebo 
v KD Vltava. Vstupné: 50,- Kč.
Nenechte si ujít jediný divadelní festival v Kralupech! 
Těší se na vás DS Scéna! 
 
více informací na www.kralupy.cz/scena. 

základní 
Taneční kurzy 
Pro mládež 
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1. 9. SO

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

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 155,- Kč

20:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 160,- Kč

2. 9. NE 

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

17:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 160,- Kč

20:00
TOTAL RECALL
USA / Kanada 2012, 121 min., T, 15, 120,- Kč

3. A 4. 9. KINO NEHRAJE

5. 9. ST

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

Nová komedie Jana Hřebejka podle původního scéná-
ře Michala Viewegha s Jiřím Langmajerem, Hynkem 
Čermákem, Marikou Procházkovou a dalšími...

6. 9. ČT

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

20:00
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

Tajný agent CIA (B. Willis) svolá známou bandu Po-
stradatelných (S. Stallone, J. Statham, Jet Li, D. 
Lundgren, R. Couture a T. Crews). K partičce se 
přidávají noví členové (L Hemsworth a Yu Nan - jako 
první žena v týmu). Samotná akce se příliš nevydaří 
a jeden člen zemře dost nepěknou smrtí. Jeho par-
ťáci se ho rozhodnou pomstít přímo na nepřátelském 
území, kde mají pouze mizivou šanci na úspěch... 

7. 9. PÁ

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

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

8. 9. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 80,- Kč

17:00
REBELKA
USA 2012, 100 min., D, 155,- Kč

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

9. 9. NE

10:00 
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ I
61 min., 40,- Kč

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

17:00
MADAGASKAR 3
USA 2012, 92 min., D, 130,- Kč

20:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 150,- Kč

10. 9. PO

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 90,- Kč

11. 9. ÚT

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

12. 9. ST

CRULIC – CESTA NA ONEN SVĚT – FK
Rumunsko 2011, 73 min., T, 12, 

80,-Kč / 65,- Kč FKV

Snaží se o to, aby ho poslouchali. Začíná protestní 
hladovku a umírá, zatímco ho společnost sleduje. 
Animovaný dokument vypráví příběh Crulice, 33le-
tého Rumuna, který zemřel v polském vězení během 
protestní hladovky. 

13. 9. ČT

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ
USA 2012, 93 min., animovaný, D, 150,- Kč

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho pře-
padne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jme-
nuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech 
a rád si povídá s mrtvou babičkou. Norman má to-
tiž jednu zvláštní schopnost, řekněme šestý smysl. 
Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. 
Jenže realizujte dokonalý plán, když máte v partě 
vyděšeného tlusťocha, jeho staršího bratra, který 
má místo mozku svaly, sestru, která ho nepokrytě 
balí, a největšího sígra ze školy? A když vás kromě 
zombíků honí i policajti a spoluobčané, kteří právě 
přestali mít úctu k mrtvým? 

20:00
VÁŇA
ČR 2012, 75 min., 80,- Kč

Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni po-
stupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení a zároveň 
zákulisí dostihového sportu, které není vždy takové, 
jak ho známe z hraných filmů. J. Váňa je fenomén 
nejen kvůli tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál Vel-
kou pardubickou, trénuje nejlepší dostihové koně, ale 
především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá 
a s čím se setkává. 

14. 9. PÁ

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 120,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

15. 9. SO

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ 
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

16. 9. NE

15:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 100,- Kč

◆  @

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 120,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

17. A 18. 9. KINO NEHRAJE

19. 9. ST

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 175,- Kč

Smrtelný virus dál pustoší Zemi a mění světovou 
populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jedinou 
nadějí lidské rasy je Alice (M. Jovovich), která po-
kračuje v honbě na ty, kteří jsou odpovědni za šíření 
epidemie; v honbě, která ji dovede z Tokya do New 
Yorku, Washingtonu a Moskvy a vyvrcholí ohromu-
jícím odhalením...

20. 9. ČT

17:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcho-
lí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu 
dnešní doby a ukazuje, kam až může vše dojít, bu-
deme-li jen nečinně přihlížet. 

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

V bývalém Československu 50. let se odehrává na-
pínavý kriminální příběh - kapitán Hakl (Ivan Trojan) 
vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se 
ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat 
politická kauza a Hakl je z vyšetřování odvolán. Pátrá 
ale na vlastní pěst. Může jediný spravedlivý obstát 
v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? 

21. 9. PÁ

17:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA 
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 165,- Kč

22. 9. SO

15:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

17:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

20:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

23. 9. NE

10:00 
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ II
63 min., 40,- Kč

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 80,- Kč

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 130,- Kč

20:00
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, 100 min., 12, T, 100,- Kč

Po 31 letech je Kay (Maryl Streep) v manželství ne-
spokojená, přesvědčí manžela (Tommy Lee Jones) 
k návštěvě manželského poradce (Steve Carell). Na-
stává řada zábavných situací, ve kterých se postarší 
manželé snaží držet rad manželského poradce, jehož 
neortodoxní styl je nutí dělat věci, které jim nejsou 
vždy po chuti. Další laťkou, kterou je třeba překročit, 
je obnovení manželského sexu. Film je nejen příbě-
hem Kay a Arnolda, ale opravdovým obrazem většiny 
manželství ve středních letech. 

24. 9. PO

20:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

25. 9. ÚT

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

26. 9. ST

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA 
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 165,- Kč

27. 9. ČT

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

28.9. PÁ

15:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 130,- Kč

17:00
DIVOŠI
USA 2012, 131 min., T, 15, 100,- Kč

Vypravěčka Ophelia (Blake Lively) žije ve spokojeném 
postmoderním uspořádání se dvěma chlapci, kteří ji 
milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou 
totiž výjimeční. Chon (Taylor Kitsch) si jako bývalý elitní 
voják a žoldák vypěstoval ke světu poněkud cynický 
přístup, naopak nadaný botanik Ben (Aaron Taylor-J-
ohnson) by ho chtěl neustále zachraňovat. Odlišné po-
vahy spojují společné zážitky ze školy a také podnikání. 
Díky Benovým schopnostem a Chonovým kontaktům 
prodávají nejlepší trávu v celé Kalifornii...  

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 106 min., 12, 130,- Kč 

29.9. SO

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

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ 
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 100,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

30. 9. NE

15:00
REBELKA 

USA 2012, 100 min., D, 100,- Kč

17:00
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, 100 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
DIVOŠI
USA 2012, 131 min., T, 15, 100,- 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
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1. 9. SO

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

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 155,- Kč

20:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 160,- Kč

2. 9. NE 

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

17:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 160,- Kč

20:00
TOTAL RECALL
USA / Kanada 2012, 121 min., T, 15, 120,- Kč

3. A 4. 9. KINO NEHRAJE

5. 9. ST

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

Nová komedie Jana Hřebejka podle původního scéná-
ře Michala Viewegha s Jiřím Langmajerem, Hynkem 
Čermákem, Marikou Procházkovou a dalšími...

6. 9. ČT

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

20:00
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

Tajný agent CIA (B. Willis) svolá známou bandu Po-
stradatelných (S. Stallone, J. Statham, Jet Li, D. 
Lundgren, R. Couture a T. Crews). K partičce se 
přidávají noví členové (L Hemsworth a Yu Nan - jako 
první žena v týmu). Samotná akce se příliš nevydaří 
a jeden člen zemře dost nepěknou smrtí. Jeho par-
ťáci se ho rozhodnou pomstít přímo na nepřátelském 
území, kde mají pouze mizivou šanci na úspěch... 

7. 9. PÁ

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

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

8. 9. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 80,- Kč

17:00
REBELKA
USA 2012, 100 min., D, 155,- Kč

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

9. 9. NE

10:00 
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ I
61 min., 40,- Kč

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

17:00
MADAGASKAR 3
USA 2012, 92 min., D, 130,- Kč

20:00
LET‘S DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 150,- Kč

10. 9. PO

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 90,- Kč

11. 9. ÚT

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

12. 9. ST

CRULIC – CESTA NA ONEN SVĚT – FK
Rumunsko 2011, 73 min., T, 12, 

80,-Kč / 65,- Kč FKV

Snaží se o to, aby ho poslouchali. Začíná protestní 
hladovku a umírá, zatímco ho společnost sleduje. 
Animovaný dokument vypráví příběh Crulice, 33le-
tého Rumuna, který zemřel v polském vězení během 
protestní hladovky. 

13. 9. ČT

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ
USA 2012, 93 min., animovaný, D, 150,- Kč

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho pře-
padne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jme-
nuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech 
a rád si povídá s mrtvou babičkou. Norman má to-
tiž jednu zvláštní schopnost, řekněme šestý smysl. 
Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. 
Jenže realizujte dokonalý plán, když máte v partě 
vyděšeného tlusťocha, jeho staršího bratra, který 
má místo mozku svaly, sestru, která ho nepokrytě 
balí, a největšího sígra ze školy? A když vás kromě 
zombíků honí i policajti a spoluobčané, kteří právě 
přestali mít úctu k mrtvým? 

20:00
VÁŇA
ČR 2012, 75 min., 80,- Kč

Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni po-
stupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení a zároveň 
zákulisí dostihového sportu, které není vždy takové, 
jak ho známe z hraných filmů. J. Váňa je fenomén 
nejen kvůli tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál Vel-
kou pardubickou, trénuje nejlepší dostihové koně, ale 
především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá 
a s čím se setkává. 

14. 9. PÁ

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 120,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

15. 9. SO

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ 
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč

16. 9. NE

15:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 100,- Kč

◆  @

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 120,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

17. A 18. 9. KINO NEHRAJE

19. 9. ST

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 175,- Kč

Smrtelný virus dál pustoší Zemi a mění světovou 
populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jedinou 
nadějí lidské rasy je Alice (M. Jovovich), která po-
kračuje v honbě na ty, kteří jsou odpovědni za šíření 
epidemie; v honbě, která ji dovede z Tokya do New 
Yorku, Washingtonu a Moskvy a vyvrcholí ohromu-
jícím odhalením...

20. 9. ČT

17:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcho-
lí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu 
dnešní doby a ukazuje, kam až může vše dojít, bu-
deme-li jen nečinně přihlížet. 

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

V bývalém Československu 50. let se odehrává na-
pínavý kriminální příběh - kapitán Hakl (Ivan Trojan) 
vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se 
ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat 
politická kauza a Hakl je z vyšetřování odvolán. Pátrá 
ale na vlastní pěst. Může jediný spravedlivý obstát 
v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? 

21. 9. PÁ

17:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA 
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 165,- Kč

22. 9. SO

15:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

17:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

20:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

23. 9. NE

10:00 
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ II
63 min., 40,- Kč

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 80,- Kč

17:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 130,- Kč

20:00
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, 100 min., 12, T, 100,- Kč

Po 31 letech je Kay (Maryl Streep) v manželství ne-
spokojená, přesvědčí manžela (Tommy Lee Jones) 
k návštěvě manželského poradce (Steve Carell). Na-
stává řada zábavných situací, ve kterých se postarší 
manželé snaží držet rad manželského poradce, jehož 
neortodoxní styl je nutí dělat věci, které jim nejsou 
vždy po chuti. Další laťkou, kterou je třeba překročit, 
je obnovení manželského sexu. Film je nejen příbě-
hem Kay a Arnolda, ale opravdovým obrazem většiny 
manželství ve středních letech. 

24. 9. PO

20:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč

25. 9. ÚT

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

26. 9. ST

20:00
RESIDENT EVIL: ODVETA 
USA / Německo 2012, 117 min., T, 12, 165,- Kč

27. 9. ČT

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ  
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 150,- Kč

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 
106 min., 12, 130,- Kč 

28.9. PÁ

15:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 130,- Kč

17:00
DIVOŠI
USA 2012, 131 min., T, 15, 100,- Kč

Vypravěčka Ophelia (Blake Lively) žije ve spokojeném 
postmoderním uspořádání se dvěma chlapci, kteří ji 
milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou 
totiž výjimeční. Chon (Taylor Kitsch) si jako bývalý elitní 
voják a žoldák vypěstoval ke světu poněkud cynický 
přístup, naopak nadaný botanik Ben (Aaron Taylor-J-
ohnson) by ho chtěl neustále zachraňovat. Odlišné po-
vahy spojují společné zážitky ze školy a také podnikání. 
Díky Benovým schopnostem a Chonovým kontaktům 
prodávají nejlepší trávu v celé Kalifornii...  

20:00
VE STÍNU
Česko / Slovensko / Polsko 2012, 106 min., 12, 130,- Kč 

29.9. SO

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

17:00
NORMAN A DUCHOVÉ 
USA 2012, 93 min., D, animovaný, 100,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min., 12, 100,- Kč

30. 9. NE

15:00
REBELKA 

USA 2012, 100 min., D, 100,- Kč

17:00
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, 100 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
DIVOŠI
USA 2012, 131 min., T, 15, 100,- 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
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Čtvrtá smečka vlčat TULÁ-
CI - skautský oddíl pro klu-

ky od 6 do 11 let - přijme nové 
členy. Náborová akce se usku-
teční v sobotu 8. září. Sraz je 
v 10 h. před kralupským gym-
náziem. Vítáni jsou děti v do-
provodu rodičů i bez něj. Ak-
ce skončí v 15 h. znovu před 
Dvořákovým gymnáziem.

Kluci zkusí přejít lanovou 
lávku, zastřílí si ze vzduchov-
ky, opečou špekáčky na ohni 
a zahrají si oblíbené hry Tu-
láků. Nápomocni jim budou 
členové smečky. Akce se koná 
za každého počasí, v případě 
deště se přesuneme do skaut-
ského domu.

Pokud Vám nevyhovuje ter-
mín náboru, přiveďte Vašeho 
syna na jednu z našich pravi-
delných schůzek ve skautském 
domě Bára v Šafaříkově ul. 358 
(mapku najdete na našem webu). 
Schůzky máme každou středu 
od 16:30 do 18 h. Můžete ta-
ké kontaktovat vedoucího Petra 
Svobodu na tel. č. 602 175 554 
nebo na e-mailu svoboda.petr@
wo.cz. Kontaktní informace na-
jdete také na stránkách www.
tulaci.skauting.cz.

Smečka, která má nyní 14 
členů, strávila první dva týdny 
prázdnin na chatě Dřevomor-
ce v Lužických horách. Tuláci 
každé ráno rozhýbali svá tě-
la při rozcvičce a pak hleda-

li „poklady” v přírodě pomo-
cí navigačního systému GPS 
(takzvaný geocaching), zku-
sili si slanit ze skalky, svez-
li se na kolečkových bruslích, 
vylezli na horu Luž, koupali 

se v bazénu, hráli fotbal a ji-
né hry, nebo zpívali písničky 
u táborového ohně. Fotky z tá-
bora najdete na www.tulaci.
skauting.cz.

davId Bernardy

Konec školního roku je vždycky slav-
nostním okamžikem. Konec školní 

docházky je však momentem, který si za-
slouží něco slavnostnějšího než jen škol-
ní třídu a desky na vysvědčení. Proto 
se naši deváťáci neloučili ve škole, ale 
ve zcela zaplněném kinosále Kulturního 
domu Vltava, kam si pozvali své rodiny, 
spolužáky a přátele. 

Když tam tak na pódiu stáli elegantní 
mladí lidé, jen s obtížemi jsme v nich při 
závěrečném promítání fotek ze školního 
života hledali ty malé holky a kluky v mi-
kinách. Byli jsme hrdí na to, co se naučili, 
jak vyspěli. Bylo nám smutno, že odchá-
zejí, když jsme společně urazili takový 
kus cesty. Ale po proslovech, stužkování 

a poslední společné fotce nezbývá než jim 
popřát: mnoho štěstí a úspěchů!

A nový školní rok opět začíná. Přivítáme 
natěšených 87 prvňáčků, kteří se se svými 
třídními učitelkami seznámili na třech 
schůzkách plných her a soutěžení.

V některých třídách začneme tradičně – 
6. ročníky vyrážejí 10. září na adaptační 
pobyt do Louňovic pod Blaníkem. 

Na I. stupni si třídy 4. AC a 5. BC bu-
dou užívat pěkné podzimní dny na škole 
v přírodě.

Přejeme všem žákům a jejich učite-
lům šťastné vykročení do školního roku 
2012/2013.

Mgr. MartIna  HantycHová, 

Mgr. jItka Hokešová

Zš gen. kLapáLka

Loučení s deváťáky, přivítání prvňáčků

www.mestokralupy.cz

fo
to

: J
it

k
a

 h
o

k
E

Š
o

vá

Hledáme nové Tuláky
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Smečka vlčat na prázdninách
v Lužických horách
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Školy

Dva měsíce prázdnin uběh-
ly jako voda a máme před 

sebou nový školní rok! Každý 
začátek školního roku má zvlášt-
ní atmosféru. V osm hodin ráno 
zvonek drnčí po chodbách, třídy 
voní čerstvou výmalbou a učeb-
nice jsou připravené. Z vyšších 
ročníků se ozývá dívčí pištění 
a křik kluků, z první třídy hla-
sy rodičů, kteří dnes poprvé 
přivedli své děti do školy. Ani 
u nás v ZŠ 28. října v Mikovi-
cích tomu není jinak! 

Přestože první den ve škole 
začíná vždy stejně, další týdny, 
ba dokonce celý rok s sebou 
přináší pokaždé něco nového. 
V loňském roce jsme se zapo-
jili do Operačního programu 
EU Peníze školám, který nám 
umožnil rozšířit interaktivní 
výuku. 

V tomto roce začneme s re-
konstrukcí školního hřiště, kte-
ré je značně zastaralé a nevyho-
vuje současným bezpečnostním 
předpisům. Plánujeme nákup 
nových a kvalitních bezpečných 
hracích prvků z akátového dře-
va s dlouhou životností. Děti se 
mohou těšit například na hou-
pačky, prolézačky, altán pro let-
ní výuku a lanovku „poletuchu“. 
Prvky z přírodních materiálů za-
chovají ráz školní zahrady, kde 
děti tráví čas v odpoledních ho-

dinách ve školní družině. Hřiště 
nám zároveň slouží i pro ho-
diny tělesné výchovy. Chceme 
dětem umožnit kvalitnější spor-
tovní vyžití a obnovit sportovní 
vybavení na hřišti. Děti se tak 
budou moci rozvíjet v atletic-
kých disciplínách i míčových 
hrách. Věříme, že i nám se po-
daří zrealizovat podobný projekt 
hřiště a sportoviště, jako je např. 
na Hostibejku.

Rekonstrukce hřiště bude fi-
nančně náročná a získat pro-

středky je pro nás všechny 
těžký úkol. Plánujeme, že celý 
projekt bude hrazen z více zdro-
jů a výstavbu rozdělíme do ně-
kolika etap. Pomoc nám přislí-
bilo Město, jež je zřizovatelem 
a s výstavbou hřišť má bohaté 
zkušenosti. Dále přispějí rodiče 
dětí a samy děti sběrem staré-
ho papíru. 

V neposlední řadě je nutná 
účast sponzorů, jimž jsme za je-
jich finanční či materiální po-
moc velmi vděčni. 

Také firma Heckl nám darova-
la 10.000,- Kč na vybavení hřiště. 
Dále jsme k datu uzávěrky tohoto 
článku obdrželi finanční dary 
od manželů Rubešových a Ci-
kánkových. Srdečně děkujeme!

Dovolujeme si touto cestou 
oslovit i další případné dárce či 
sponzory například z řad býva-
lých absolventů či naopak rodi-
čů, kteří plánují zapsat své děti 
v budoucnosti do ZŠ 28. října. 
Všem příznivcům našeho sna-
žení předem děkujeme.

Kontakt – tel.: 315 726 359,  
e-mail: zskpy28rijna@centrum.cz.

Za pedagogIcký SBor  

Mgr. juLIe SvoBodová, 

Za rodIČe žáků 

Ing. kateřIna MaLínSká pH.d.

Zš 28. října

dvořákovo gyMnáZIuM a Soše

pořádá KURZY ANGLIČTINY
odpoledne: pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ,  
večer: pro studenty a dospělé (skupiny, individuální).
Informace a přihlášky: www.dgkralupy.cz/Aktivity pod záštitou DG/Kurzy angličtiny

Nové hřiště pro naše školáky
Prvními sponzory našeho plánova-
ného hřiště se stali manželé Jun-
govi, kteří přispěli 15.000,- Kč. 
Moc děkujeme!!!

Proč jste se rozhodli obdarovat 
naši školu, paní jungová?

„V únoru 2011 šel náš Lukášek 
k zápisu. Ve škole, ve které zá-
pis absolvoval, se do prvních tříd 
hlásilo přes 80 dětí. Manžel sedl 
k počítači a zadal do vyhledávače 
spojení – „laskavá škola“. Co mys-
líte, že vylezlo? NIC! Přesto jsme 
hledali dál. A našli Základní školu 
Mikovice, Kralupy nad Vltavou. Je 
tu 20 dětí ve třídě, bezvadný pří-
stup k dětem i k rodičům, správné 
vedení, fantastická výuka, dobré 
jídlo a bezva družina. Jsme velmi 
spokojeni. Dá se říci, že jsme na-
konec tu laskavou školu našli.“
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Školní hřiště volá po rekonstrukci
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DDM

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

VZPomÍNKA 
NA PoVodNĚ 2002
DDM Kralupy nad Vltavou patřilo mezi ty, 
které zasáhla povodeň v roce 2002. Jak to 
během povodní a poté, co opadla voda, 
a následující dny v DDM vypadalo, si mů-
žete připomenout na malé výstavě. 
Svým pohledem dětských očí, které povo-
deň nezažily a znají ji pouze z dokumentů 
a vyprávění, se připojily také děti z výtvar-
ných zájmových útvarů. 
Výstava se koná v týdnu od 10. do 14. září 
v 1. patře DDM.

PohYB sPrÁVNým  
smĚrEm
Takto zní téma již 11. ročníku „Evropského 
týdne mobility“. Náš domeček v letošním 
roce připravil akci Hravé dopoledne urče-
nou pro předškolní děti. Sejdeme se v pon-
dělí 17. září v 10:00 hod. na dětském hřišti 
u tělocvičny V Zátiší.
Pro školáky jsme připravili na čtvrtek  
20. září od 15:00 hod. Jízdu zručnosti 
na hřišti vedle gymnázia. Vítáme školáky 
na koloběžkách, kolech a bruslích. Každý 
účastník bude povinně vybaven helmou 
a chrániči.

PŘEhLÍdKA VÍtĚZů dĚtsKé 
rECitAčNÍ soUtĚžE
Zveme vás 21. 9. od 16:00 hodin na slav-
nostní odpoledne v rámci 17. ročníku festi-
valu přednesu a poezie Seifertovy Kralupy 
do Městského muzea. Představí se vám zde 

nejlepší dětští recitátoři z Kralup nad Vlta-
vou a okolí. Tito recitátoři zvítězili se svým 
přednesem v 6. ročníku Recitační soutěže 
pořádané Domem dětí a mládeže v červnu 
letošního roku.
Podvečerem bude provázet Jan Vodňanský, 
herec, zpěvák, spisovatel, autor textů písní 
a lidový filosof. Po ukončení recitací bude 
mít s dětmi posezení v 1. patře muzea.

otEVŘENé dVEŘE V ddm
Ve dnech 25. a 26. září zveme všechny 
zájemce na návštěvu právě probíhajících 
zájmových útvarů. Jednotlivé útvary může-
te navštívit v budově DDM i v tělocvičně 
V Zátiší. Budou probíhat v hodinách podle 
rozpisu a jejich vedoucí vám rádi zodpoví 
případné dotazy.

PodĚKoVÁNÍ
Naše velké poděkování patří firmám ČES-
KÁ RAFINÉRSKÁ a.s. a MERO a.s. za je-
jich finanční dar, díky kterému bylo mož-
no v letošním roce instalovat zastřešení 
na bazén v Mokrosukách. Voda v bazé-
nu tak zůstává krásně čistá a teplá, což 
oceňují především děti. Jejich radost byla 
obrovská.

LEtNÍ tÁBorY 
V moKrosUKÁCh
V měsíci srpnu se uskutečnily 3 turnusy let-
ních táborů. Jejich účastníci cestovali Stro-
jem času, postavili si vlastní ZOO a ocitli 
se ve starověkém Egyptě. Děti byly moc 
spokojené a počasí nám přálo.
Zajímavým zpestřením byla návštěva 
Městské policie Kralupy nad Vltavou. Pa-
ní ředitelka Mgr. Eva Kostlivá s několika 
strážníky dětem předvedla práci policie, 
zbraně a měly možnost prohlédnout si 
služební vozidlo. Děti skládaly zkoušky 
zdatnosti, které musí splnit každý strážník 
městské policie. Děkujeme Městské poli-
cii Kralupy nad Vltavou za jejich ochotu 
a čas věnovaný dětem.

vítáme vás v novém školním roce 2012 - 2013 a těšíme se na setkání s vámi v zájmových útvarech, 
které si můžete vybrat z naší široké nabídky, i na chystaných akcích.

Přihlášky do zájmových útvarů si můžete vyzvednout v kancelářích ddm nebo stáhnout na www.ddmkralupy.webz.cz. 
Svoji činnost jednotlivé útvary zahájí v týdnu od 17. září 2012.
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TJ Sokol

tělocvičná jednota soKoL Kralupy nad Vltavou

www.sokol.kralupy.cz

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

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
TJ SOKOL KRaLuPy naD VLTaVOu

pořádá v sobotu 15. září 2012

Prezentace: 8:30 – 9:00 h.

Start: 9:00 h.
Startovné: 10,- Kč pro členy Sokola, 20,- Kč pro ostatní

KATEGORIE A DISCIPLÍNY:

Starší žactvo (1998-1999) ...............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 600 m. 

Mladší žactvo (2000-2001) ............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m.

Přípravka I. (2002 - 2003) ...............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 200 m.

Přípravka II. (2004 a mladší) ..........sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 200m.

Děti, přijďte cvičit se Sokolem!
› v úterý a středu probíhá CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI a CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. 
Naučíte se spoustu nových věcí, zasoutěžíte si, zažijete hodně legrace a poznáte nové ka-
marády.
Cvičit začínáme 11. 9. 2012 v tělocvičně Sokola v Jodlově ulici.
› pro všechny holky, které by si chtěly zkusit sportovní gymnastiku, je tu GYMNASTICKÁ 
PŘÍPRAVKA, a to ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.
› děvčata ve věku 5 – 7 let, která mají zájem o SPORTOVNÍ GYMNASTIKU, se scházejí v Sokole 
2x týdně – v pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Bližší informace: www.gymnastikakralupy.estranky.cz a na tel. č. 604 923 487, 
732 317 712 a 731 469 471.

Malé gymnastky z TJ Sokol 
Kralupy n. Vlt. nacvičovaly téměř 
rok skladbu Jonatán, kterou se 
prezentovaly na XV. Všesokolském 
sletu v Praze.

Nově v Kralupech

FITNESS KICKBOX
Pondělí 18 – 19 h. 

a Středa 20 – 21 h.
Vstupné: členové Sokola – 20,- Kč, 

ostatní – 70,- Kč
Nutná rezervace na tel. č. 734 143 779

Začínáme 5. 9. 2012 
první hodina je zkušební = zdarma!

Při fitness kickboxu se provádějí údery rukou a nohou 
do TOTEMU. Totem je složen ze dvou částí – černého 

podstavce naplněného vodou a červené úderové plochy, 
která je nejdůležitější. Fitness kickbox není omezen věkem 

ani fyzickou kondicí. Tempo a sílu úderu či kopu si určí 
každý sám. Jediná speciální věc, kterou musí mít každý, jsou 
bandáže nebo rukavice, které Vám rádi půjčíme či prodáme. 

+ FIT TESTY

Ve dnech 13. – 17. 8. proběhl další  
ročník úspěšného příměstského 

sokolského tábora, kterého se 
zúčastnilo 31 dětí. „Cesta kolem 

světa za 5 dní“ všechny malé 
Sokolíky nadchla a už se těší 

na příští léto.
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Provoz krytého bazénu na sídlišti cukrovar bude zahájen ve středu 19. 9. 2012.

Provozní hodiny plaveckého bazénu: dětského bazénu:
PO ...........6.30 – 8.00 ............. 13.00 – 15.30 ..........17.00 – 21.00 13.00 – 21.00
ÚT ...........6.30 – 8.30 ............. 14.00 – 17.00 ..........19.30 – 21.00 19.30 – 21.00
ST ........................................... 13.00 – 14.30 ..........17.00 – 21.00 13.00 – 21.00
ČT ...........6.30 – 8.30 ............. 13.00 – 17.00 ..........18.30 – 21.00 13.00 – 17.00 ......18.30 – 21.00
PÁ ........................................... 13.00 – 21.00  13.00 – 21.00
SO ...........................................09.00 – 20.00  09.00 – 20.00
NE ...........................................09.00 – 18.30  09.00 – 19.30

Upozornění na uzavření plaveckého bazénu pro veřejnost: 
SO – 22. 9. 2012 - zavřeno 9.00 – 10.00, 14.00 – 15.30 hod.
NE – 23. 9. 2012 - zavřeno 9.00 – 10.00, 14.00 – 15.00 hod. 

Nábor dětí do plaveckého oddílu se uskuteční 19. 9. 2012 od 16.00 hod.  
ve vstupní hale krytého bazénu.

Sauna bude v provozu od 1. 10. 2012.

Provozní hodiny posilovny:
PO ...........................................06.30 – 08.00 ..........13.00 – 21.00
ÚT, ČT .............  .......................06.30 – 08.30 ..........13.00 – 21.00
ST, PÁ ...................................... 13.00 – 21.00
SO ...........................................09.00 – 20.00
NE ...........................................09.00 – 19.30

Stolní tenistka, paní Eliška 
Krejčová, reprezentovala le-

tos v létě naše město ve švéd-
ském Stockholmu na MS vete-
ránů ve stolním tenise.

Dosáhla ve svém věku 85 let 
obrovský úspěch. Vybojovala 
zlatou medaili v singlu a stří-
brnou medaili v ženské čtyř-
hře. Celkově se MS zúčastnilo 
na 3300 sportovců – veteránů. 
V hale Globe se jí podařilo projít 
základní skupinou, vyřazovacím 
pavoukem, až do finálových zá-
pasů. K zisku dvou medailí po-
třebovala uhrát 8 zápasů.

Paní Krejčová mimo jiného 
prozradila, že stolních tenistů 
jejího věku je již málo, takže 
získat medaili už není taková 
dřina :o). Přesto je výkon paní 
Krejčové obdivuhodný a zaslou-
ží si vaši pozornost.

Rozhovor s paní Eliškou Krej-
čovou o tomto mistrovství mů-
žete zhlédnout v Kralupském te-
levizním zpravodajství od 4. 9. 
2012 nebo v archivu KTZ na in-
ternetových stránkách www.
mestokralupy.cz v rubrice TV 
Kralupy.

radka SaLáková

Z Kralup 
na paralympiádu 
do Londýna
Kralupská rodačka, osmnácti-

letá Lenka Zahradníková, se 
kvalifikovala na paralympijské 
hry v kategorii S12 (zrakové po-
stižení) v disciplínách 100  m pr-
sa, 400  m volný způsob a 200  m 
polohový závod, rovněž splnila 
slabší B limity v disciplínách 50 
a 100  m volný způsob. Nyní tré-
nuje v plaveckém oddíle USK 
Praha, ale s plaváním začínala 
v Kralupech.

Londýnská paralympiáda probí-
há od 29. 8. - 9. 9. 2012. Rozhovor 
s Lenkou o její účasti na paralym-
piádě 2012 najdete v říjnovém vy-
dání Kralupského Zpravodaje.

Plavání a vodní radovánky v září
městské koupaliště bude mít v září 2012 – pokud to počasí dovolí – stále ještě otevřeno: 

Po – NE 11.00 – 19.00 hod.

Dvě medaile z mistrovství světa

Stolní tenistka paní 
Eliška Krejčová
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rok se s rokem sešel a SKI 
klub Kralupy bude již desátý 

rok po sobě pořádat inline slalo-
mové závody. Tyto závody, ma-
jící po roční přestávce opět sta-
tus Mistrovství České republiky, 
jsou jednou z nejvýznamnějších 
letoších sportovních událostí 
pořádaných v Kralupech. Závo-
dy se budou konat o víkendu  
15. - 16. září 2012 na tradiční 
trati v Hálkově ulici v Lobči 
a budou součástí Evropského 
týdne mobility 2012.

Na startu očekáváme kolem 
70 účastníků. Do Kralup se 
chystá kompletní česká inline 
slalomová špička. Na startu by 
neměli chybět Petr Brandtner 
či Gabriela Kudělásková, kteří 
budou obhajovat svá loňská ví-
tězství z Poháru starosty města 
Kralup.

Z domácích závodníků by 
měla startovat především Juli-
ana Šindelářová, loňská mistry-
ně ČR a vítězka Českého pohá-
ru v tomto sportu v kategorii 
předžákyň. Mezi dalšími kra-
lupskými nadějemi jsou i souro-
zenci Michaela a Šimon Šinde-

lářovi. SKI klub Kralupy může 
tyto prestižní závody pořádat 
především díky finanční i orga-
nizační podpoře Města Kralupy 
nad Vltavou a jeho organizací 
(Technické služby, Městská po-
licie). Starosta města Petr Hole-
ček převzal nad závody zášti-

tu, celkové výsledky z celého 
závodu pak rozhodnou o drži-
telích Poháru starosty města. 
Závodníci v žákovských katego-
riích budou celý víkend závodit 
o Heckl cup, který podporuje 
hlavní sponzor závodů společ-
nost Heckl s.r.o.

Závěrem bychom chtěli upo-
zornit, že pořádání závodů 
s sebou přinese nutnost úplné 
uzavírky Hálkovy ulice, a to 
od křižovatky s Hostivítovou ul. 
na spodním konci až po pravo-
točivou zatáčku na jejím horním 
konci (tj. nad křižovatkou s ulicí 
Ježkovou), a to po celou dobu 
konání akce. Po oba dva dny 
je proto s tímto potřeba počítat. 
Děkujeme za pochopení.

MartIn  štěpán, 

SkI kLuB kraLupy

mtB KrALUPsKé KoLo
7. ročNÍK - NEdĚLE 23. ZÁŘÍ 2012

Pořádá: KČT MTB Kralupy nad Vltavou

Závod je určen pro děti a mládež od 4 let  
(ročník 2008, ale lze pod dohledem rodičů i mladší) 
do 23 let (ročník 1989) – v pěti věkových kategoriích.

Prezentace: základna KČT v Kralupech nad Vltavou, 
Ke Koupališti 182 -  do 9:45 h.

trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm
               
start: pod tenisovými kurty od 10:00 h. 

Cíl: pod turistickou základnou KČT

Podmínka: účastníci budou  
mít po celou dobu závodu  
na hlavě cyklistickou přilbu  
a upevněné startovní číslo                           
                 
Bližší informace:  
Košťák Milan, 
tel.: 607 186 044;  
Ing. Vejrosta Zdeněk,  
tel.: 736 506 821.

Akce Kralupské kolo  
se koná za podpory  
Města Kralupy nad Vltavou

Mistrovství republiky opět v Kralupech
15. – 16. září 2012

Vítězové loňského ročníku inline slalomových závodů.
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› flexibary (lenka cífková)
po, út 19:00 – 20:00; 
čt 20:00 – 21:00

› zumba (Honza petrovický)
 čt 18:00 – 19:00

› zdravotní cvičení
(Vendula janáčová)
 st 18:00 – 19:00

› stepy (petra Klozová)
 út 19:00 – 20:00 

› aerobic (Veronika Králová)
 po 18:00 – 19:00; 
19:00 – 20:00             

Soustředění Tiger - Jiu Jitsu
Pozvání na naše každoroční sou-

středění přijal samotný zaklada-
tel bojového stylu Goshindo, Alain 
Sailly z Francie, držitel 8. DAN. Tré-
ninků pod vedením Alaina a dalších 
špičkových instruktorů se účastnilo 
na padesát kralupských sportovců, 
dětí i dospělých. Celým soustředě-
ním nás provázelo téma Hvězdné 

brány. Týmy plnily nejrůznější úkoly, 
které ověřily jejich schopnost uspět 
v nenadálých situacích. Získané 
dovednosti z her i tréninků prověřil 
kyoshi Alain Sailly při závěrečných 
zkouškách a těm nejúspěšnějším 
udělil vyšší technický stupeň a jemu 
odpovídající barevný pás.

kristýna běželová

Vnovém školním roce otevírá klub 
Tiger - Jiu Jitsu výuku Brazil-

ského Jiu Jitsu, což je bojové umění, 
které se zaměřuje na boj na zemi. 
K přemožení protivníka využívá pře-
devším pák, držení a škrcení. Brazil-
ské Jiu Jitsu bude fungovat pod zá-
štitou Gracie Academy Prague, která 
spolupracuje s Robinem Graciem, 
synem zakladatele tohoto bojového 

stylu. Tréninky povede zkušený tre-
nér, držitel purple belt a vítěz turnajů 
s mezinárodní účastí. 

Trénovat se bude od září kaž-
dý čtvrtek od 20:00 h. v tělocvič-
ně vedle KD Vltava, Lobeček 698, 
Kralupy.

Vítáme všechny ženy i muže, 
starší 15 let, kteří se chtějí naučit 
tomuto stylu boje. 

Brazilské Jiu Jitsu v Kralupech

Tiger - Jiu Jitsu, o.s. se v Kralupech zabývá výukou 
bojových sportů od roku 1999. 

Více informací na tel. č. 724 700 231, na našich webových stránkách 
www.tiger-jiujitsu.cz a na facebooku.

Úspěch dorostenek

Již v září začíná mistrov-
ská soutěž žákyň. V sobotu  

15. 9. 2012 hrají na Sokolišti 
mladší žákyně. Zápolit budou 
Kralupy A, B, Kolín a Kladno. 
Začátek 10.00 hod. (při nepří-

zni počasí se bude hrát v ZŠ 
Gen. Klapálka).

Aktuální informace 
o dění v kralupském volejbale:

www.kralupskevolejbalistky.org

Volejbalové zápasy v září

Vítězná 
sestava: 
(zleva stojí) 
Zýková, 
Junášková, 
Mezulianková, 
Kepplová, 
Malíková, 
Kučerová, 
Pokorná, 
(sedí) 
Švédová, 
Nová
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Sport pro všechny tJ Kralupy
POřáDá PraViDelná cViČenÍ

v tělocvičně Dvořákova gymnázia. 
Přijďte mezi nás!

letos proběhl již 59. ročník 
nejznámějšího volejbalové-

ho turnaje u nás „Volejbalová 
Dřevěnice“. Na slavné kurty 
letos po roční přestávce vyra-
zily i kralupské volejbalistky. 
Před dvěma roky tam vyhrály 
v žákyních. Letos hrály v ka-
tegorii dorostenek - a hrály pa-
rádně - vybojovaly 1. místo. 

Ze čtrnácti zúčastněných 
družstev za sebou nechaly 
zvučná volejbalová družstva 
jako je Olymp, Liberec a dal-
ší. Navíc si Lucka Nová od-
vezla cenu pro nejlepší hráč-
ku. Všem slečnám gratulujeme 
a přejeme mnoho (nejen) vo-
lejbalových úspěchů.

petr SLapnIČka
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Florbalisté 
zahajují 6. sezónu 

Do florbalových vod vy-
pustí oddíl zatím nej-

početnější delegaci v celé 
své historii - 7 celků, z toho  
4 nové! Díky neustále stoupa-
jící popularitě tohoto sportu 
se k mužskému A a B týmu 
připojí nově vzniklý C tým. 
V mládežnických kategoriích 
přibude ke starším žákům ce-
lek dorostu. Úplnou novinkou 
je ženský florbal - ženy na-
skočí do 2. ligy, juniorky če-
ká křest ohněm v celostátní 
1. lize.

Mužský A-tým se zúčastnil 
mezinárodního turnaje Inter-
national Floorball Congress 
v německých Drážďanech, 
kde mezi 16 týmy z Česka, 
Německa, Polska, Švýcarska, 
Dánska, Itálie a Lotyšska ob-
sadil 5. místo. 

V srpnu se FBC Kralupy zú-
častnil největšího a nejprestiž-
nějšího florbalového turnaje 
na světě - pražského CZECH 
OPEN. Ve skupině si nejprve 
poradil se švýcarským UHC Si-
on, poté však musel spolknout 
hořkou pilulku v podobě dr-
tivé porážky od prvoligových 
Českých Budějovic. V posled-
ním zápase ve skupině prohrál 
po velkém boji s lotyšskou FK 
Valmeria. V play-off narazil 
na celek z rakouského hlav-
ního města SU Wiener FV. 
V zápase, kde kralupští jasně 
dominovali, si nechali dát dvě 
laciné branky a po remíze 2:2 
museli rozhodnout samostatné 
nájezdy. V nich bohužel kra-
lupští totálně vyhořeli, a tak 
pro ně turnaj skončil. Nicmé-
ně si z obou podniků odváží 
velmi cenné zkušenosti naby-
té z konfrontací s mezinárod-
ním florbalem.

Ing. jIří cIMLer

rugby club kralupy nad vltavou pořádá:

další informace na www.rckralupy.com

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

nábor mužů!
Stále rozšiřujeme náš tým mužů, který se pravidelně účastní turnajů oblastní soutěže Čech.
Tréninky: úterý a čtvrtek od 18:30 do 20:00 h. na hřišti v Kralupech - Mikovicích.
kontakt: rvotipka@rckralupy.com, mob. 733 590 210.

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

s novou sezónou začínají sžívat 
s novou rolí, s juniorskou. Pat-
náctiletá Anna Koblencová se 
stala nejmladším členem letoš-
ního juniorského výběru kanois-
tů. MS juniorů se konalo v ame-
rickém Wisconsinu, ve Wausau. 
V kvalifikaci naše závodnice vy-
robila nějaké chyby, ale nako-
nec se do semifinále probojovala. 
V něm o den později vybojovala 
6. místo a jako jediná z našich tří 
zástupkyň postoupila do finále.

Nelahozevská rodačka skon-
čila nakonec osmá, o umístění 

blíže stupňům vítězů ji připravi-
la jezdecká chyba, kvůli níž se 
musela vracet do jedné z bran. 
Za svůj výkon se rozhodně ale 
nemusí stydět a má do budouc-
na na čem stavět. 

Jen pár hodin po svém finálo-
vém vystoupení klekala do lodi 
na startu ještě jednou - do závo-
du družstev v kategorii do 23 let. 
Děvčata zde získala nevděčnou 
4. příčku.

Celkově tedy debut Anny Kob-
lencové dopadl slušně a nezbý-
vá než držet palce do dalších 
juniorských závodů.

MILan joHanIdeS
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MS juniorů v USA

Zveme všechny od nejmladších dětí až po již zkušené tanečníky. 

Tančení v TS Naděje v novém školním roce 2012/13

v celorepublikové soutěži pořádané 
mezinárodní taneční organizací CDO 
(Czech dance organization), jíž jsme 
dlouholetými členy. Z poslední se-
zóny můžeme zmínit 2. místo dětí 
na mistrovství Čech nebo 2. místo 
juniorek na mistrovství republiky. 

Méně soutěživé děti nebo děti ro-
dičů, jejichž časové možnosti jsou 

více omezené, mohou jednou týdně 
navštěvovat nesoutěžní skupinu ne-
bo hodiny dětské zumby ZumbAto-
mic, která je otevřena pro všechny 
děti, nejenom pro členy TS Naděje. 
Samozřejmě nechybí ani nabídka 
Zumby pro dospělé a juniory od 12 
let. Zatančit v rytmu dynamické latin-
skoamerické hudby si mohou u nás 

ženy i muži. Najdete nás v Lobečku 
v budově na rohu ulice Mostní a tř. 
Legií vedle Kulturního domu Vltava 
v 1. patře. Další informace najdete 
na stránkách www.tsnadeje.cz. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
MARCELA VOŘECHOVSKÁ 

A VLASTA MĚCHUROVÁ

Po úspěšném loňském roce 
jsme i letos připravili širokou 

nabídku tanečních hodin pro zá-
jemce všech věkových skupin. Naší 
doménou jsou taneční styly modern 
dance, show dance, často prováza-
né do jazz dance i latinských rytmů. 
Nově zařazujeme balet (v rámci ho-
din našich soutěžních skupin dětí 
a juniorů) a street dance, v dneš-
ní době velmi oblíbený styl u dětí 
a hlavně u dospívající mládeže. 

Tančit u nás mohou již tříleté 
děti, které provedeme jejich prv-
ními krůčky v tanečním světě, přes 
děti školou povinné až po dospělé, 
kteří propadli kouzlu tance a hud-
by. Nezapomínáme ani na rodiče 
s nejmenšími dětmi do tří let, zapo-
jit se mohou i babičky a dědečko-
vé. Můžeme se pochlubit také sku-
pinou rodičů našich dětí, ve které 
není ani tak důležitý talent jako 
spíš nadšení a smysl pro humor. 

Soutěžní skupiny dětí se kaž-
dým rokem zúčastňují několika 
pohárových soutěží, kde získáva-
jí nejen ocenění, ale hlavně velké 
zkušenosti, které pak dokáží využít 

Choreografie „Harpagonie“.

Anna Koblencová na MS 
juniorů ve Wisconsinu
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KurzY anGličtinY
pro DoSpĚlÉ i DĚti
Ve školním roce 2012-13 otvíráme tyto kurzy angličtiny:

Dospělí pre-intermediate – pondělí 18:15 – 19:45, budova ZŠ Úžice
 intermediate – středa 18:15 – 19:45, budova ZŠ Úžice

Děti little Monkeys i – děti od 30 do 36 měsíců v doprovodu rodiče, Úžice
 little Mokeys ii – děti od 3 do 3,5 let, Úžice
 little puppies – děti od 4 do 5 let, Veltrusy
 little Bugs 2 – 2. – 3. ročník ZŠ, mírně pokročilí, Veltrusy

podrobné informace na www.accolang.cz, mob. 603 948 712

Startujeme novou fotbalovou se-
zónu. Svá domácí utkání budou 

hrát všechna mužstva na stadio-
nu V Olších. Oprava hrací plochy 
je plánována na polovinu listopa-
du, kdy skončí svá domácí utkání 
A – mužstvo. Dále máme v plánu 
upravit plochu za brankou k poto-
ku, která by měla sloužit jako tré-
ninkový prostor. 

a Muži – okresní přebor
Trenérem A mužstva je Antonín Ši-
mek. Hráčský kádr se nám podařilo 
udržet celý kromě Martina Peška, 
který zanechal činnosti kvůli zraně-
ní kolene. Jako posily do A mužstva 
přišli na hostování Miroslav Pexa 
z Měchenic a Michal Paprňák z SK 
Slatina. Dále se nám podařilo změnit 
hostování v přestup u hráčů Jozef 
Tarbaj, Martin Půček, Milan Topol 
a Aleš Vokoun. Dále jednáme o pří-
chodu Jakuba Poláka z FK Čechie. 
Kádr A mužstva tvoří 18 hráčů a 2 
brankáři. Cílem pro tuto sezónu je 

hrát bojovný fotbal, který by se líbil 
hlavně lidem, ale netajíme se tím, že 
bychom chtěli hrát na špici tabulky 
a poprat se o postup do 1.B třídy. 

b Muži
Od nové sezóny jsme založili B-
mužstvo dospělých, které bu-
de startovat ve IV. třídě. Zatím je 
od hráčů vidět velký zájem a všich-
ni pevně věříme, že bychom se 
mohli bavit fotbalem a pohybovat 
ve vrchních patrech tabulky. Trené-
ry béčka jsou Vítězslav Žák a Dali-
bor Dobiáš – hrající trenér. 

Mládež 
Startujeme s těmito mládežnickými 
oddíly: dorost – OP, starší žáci – 1.A 
třída, starší přípravka A+B a mladší 
přípravka. O mládež je postaráno jak 
po sportovní, materiální, tak po fi-
nanční stránce. Cílem je do dvou let 
hrát středočeské soutěže dorostu 
i žáků.  luboš Černý

rozpis utkání najdete na 
www.mestokralupy.cz

Dne 1. 5. 2012 bylo v Kralupech nad Vltavou v budově krytého plaveckého
bazénu otevřeno zcela nové Power Plate® studio, které nabízí své služby

nejen mladé a střední generaci, ale zaměřuje se i na specifické 
potřeby starší populace.

„Proces stárnutí je spojen s úbytkem svalové hmoty a svalové síly, což je
nazýváno jako sarkopénie. Tento problém je doprovázen zhoršením
pohyblivosti a kontroly pohybů a zvyšuje se riziko pádů a následných
zlomenin. Člověk se pomalu stává nesamostatným. V současnosti je

postiženo sarkopénií více než 30% populace nad 60 let.
Výzkumy, které zkoumaly zvýšení izometrické a výbušné síly, stejně jako
nárůst svalové hmoty v oblasti stehen u stárnoucí populace ukázaly, že

trénink prováděný na Power Plate® je minimálně stejně tak efektivní jako
běžný fitness trénink. Tyto výsledky navrhují trénink na Power Plate® jako

potenciální prevenci nebo dokonce metodu k zastavení sarkopenie.
Závěr, kterého výzkumný tým dosáhl, ukázal, že používání stroje Power

Plate® je vhodná metoda v boji nejen proti onemocněním jako je
sarkopenie, ale i jiná onemocnění jako osteoporóza, 

diabetes 2. typu a artritida.“
Toto je výsledek studie publikované v „Journal of Gerontology“

Zdravotní a rehabilitační lekce Power Plate® zahrnuje obecné cvičení nižší
intenzity zaměřené na zpevnění hlubokého stabilizačního systému páteře

a na celkové zlepšení kondice. Toto cvičení je vhodnou prevencí proti
bolestem zad. Současně se soustředí na posílení pánevního dna, protože

právě jeho ochabování může způsobovat v pozdějším věku nepříjemné
pocity spojené s inkontinencí. Stroje Power Plate® jsou klasifikovány jako

zdravotnické prostředky v souladu s ISO13485. 
Každá lekce je vedena licencovanou trenérkou Vendulou Janáčovou nebo

Hanou Havránkovou a je připravena individuálně na základě vstupní
analýzy, podle potřeb a požadavků a s ohledem na aktuální zdravotní stav.

V měsíci září je první lekce Zdravotní a rehabilitační
poskytována s 50% slevou.

Vaše dotazy a objednávky můžete směřovat na tel.: 773 25 24 24
www.powerplate-kralupy.cz, info@powerplate-kralupy.cz

inz_PowerPlate_93x133  15.8.2012  9:58  Stránka 1

sOUKrOmá inzerce
sEZNÁmENÍ
❱ Žena, 61 let, hledá muže z Kralup n. Vlt. a okolí ve věku do 66 let 
k vážnému seznámení. Setkání napoví. Tel. 721 260 283 

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

VýmĚNA
❱ Byt 2+1, upravený na 3+1 a zasklená lodžie v Kralupech + byt 1+1 v Lo-
bečku + dvě garáže – výměnou za rodinný domek se zahrádkou v Kralu-
pech. Jen vážní zájemci. Nabídněte, prosím, na tel. č. 606 87 48 90.

Předsezónní zpráva 
FK Kralupy 1901
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co to je exPreSka?
Jedná se o 30 minutový kruhový trénink pro ženy. 
Najdete zde 8 posilovacích strojů a 8 mezistanic. 
Výhodou je, že u nás nepotkáte při cvičení muže. 
Přijít můžete kdykoliv v otvírací době, není třeba se 
objednávat. 30 minut intenzivního kruhového cviče-
ní stačí pro spálení až 2000 kJ, cvičit ale můžete 
libovolně dlouho. Ideální je chodit 3 x týdně. Střídáte 
posilovací cvičení s aerobním, které vám pomáhá 
udržovat správnou tepovou frekvenci, při které do-
chází ke spalování tuků. Posilovací stroje jsou hyd-
raulické, to znamená, že současně posilujete dvě 
svalové skupiny najednou. Vše je jednoduché, zvlád-
nete to všechny, i když nemáte s cvičením žádné 
zkušenosti! Po celou dobu cvičení je vám k dispo-
zici trenérka. A můžete cvičit v jakékoliv Expresce 
v ČR i na Slovensku. V Expresce můžete hubnout, 
vylepšit si fyzickou kondici, posílit kardiovaskulární 
systém a hlavně – BUDETE SE CÍTIT SKVĚLE!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

holky, cvičte s námi v EXPREscE!
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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

CLt imPort s.r.o., žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy n. Vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

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.

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

www.jeduuklidit.cz

No WorrY s.r.o. 
- nejen úklidová firma...

Volejte: 775 390 298,  
mailujte: info@jeduuklidit.cz

Už NEBUdEtE ChtÍt 
JiNAK...

� úklidové práce
� žehlení prádla
� mytí oken
� čištění koberců

PŘiJmEmE BriGÁdNiCE 
NA tYto PrÁCE:



K Z

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

Komerční inzerce

Kontakt a bližší informace:

EAsY ENGLish®-jazyková škola
www.easyenglish.cz
telefon 315 727 581
mobil 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Kancelář: Lutovítova 810, Kralupy n. Vlt.
Učebny: Nerudova ul. (budova telefónica o2 – vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně si 
můžete vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou

Jazyková škola EASY ENGLISH®

pořádá

v centru Kralup od října 2012 
do června 2013 jazykové kurzy 
s plně kvalifikovanými českými 
a zahraničními lektory - malé 
výukové skupiny pro každý 
stupeň pokročilosti

❏ odpolední/večerní kurzy 
angličtiny – 1x týdně 120 
minut

❏ víkendové kurzy angličtiny – 
jednou za měsíc, celkem 9 x
(sobota celý den + neděle 
dopoledne)

❏ výuka na objednávku pro 
jednotlivce, dvojice i malé 
skupiny – různé jazyky
(čas a rozsah podle přání)

V měsíci září Vám nabízíme:

www.ZaHradnIctvI-jeLInek.cZ
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek ................................................................8.00 - 17.30
sobota .............................................................................8.00 - 16.00
neděle .............................................................................9.00 - 14.00
státní svátek 28. 9. otevřeno ........................................8.00 - 14.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty 

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

připraVujeme:
3. ročník dýňování 

20. 10. 2012
☛

tel.: 602 213 124
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Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

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

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

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

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

Výraznou SleVu aŽ - 50 %.

PlastOVá 
OKna 

a DVeře

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Kontakt: DENTKOMPLEX MUDr. Jan Dražan
Hemerkův statek, Ouvalova 390, Slaný, tel.: 312 520 860, Mob.: 608 151 979
e-mail: slanyzuby@dentkomplex.cz www.dentkomplex.cz

STOMATOLOGICKÉ CENTRUM 

DENTKOMPLEX
MUDr. JAN DRAŽAN

nabízíme komplexní ošetření  
pro děti i dospělé:

estetická stomatologie
Prevence
Dentální hygiena
bělení

Ošetření dětí
Protetika
Stomatochirurgie
Parodontologie
implantologie
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certifikovaný realitní makléř asociace 
realitních kanceláří Čr jan MiStoler

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

hledá pro své klienty 
byty a domy

v kralupech n. vlt. a okolí.

v obci chvatěruby - obyvatelný, nic-
méně určený spíše k rekonstrukci. 
Pozemek 746 m2, v klidném místě 
s krásným výhledem do okolí. udr-
žovaná zahrada plná zeleně. 

tel.: 776 066 033

prodám rD

inzerci oBjeDnáVejte na e-Mailu 
zpraVoDaj@MeStoKralupY.cz
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