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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Proč se zastupitelstvo rozhodlo 
zrušit vybírání poplatku?
Ke zrušení vybírání poplatků 
za odpady dospělo zastupitel-
stvo města v souvislosti s ře-
šením snižování dluhů obča-
nů vůči městu. K 30. 9. 2013 
dluží občané za svoz odpadu 
městu částku ve výši 6.717.839,- 
Kč. Celkové pohledávky měs-
ta z poplatků za odpady, psy, 
za nájemné, pokuty, půjčky činí 
celkem 16.710.228,- Kč. Zruše-
ním výběru dojde k zastavení 

růstu pohledávek v oblasti od-
padového hospodářství. Město 
ušetří náklady na 2 pracovníky 
a náklady spojené s vymáháním 
dlužných částek v celkové výši 
cca 900.000,- Kč ročně.  

Jak teď bude svoz odpadu 
financován?
Celkový výběr poplatků za od-
pady podle počtu obyvatel činí 
ročně 8.000.000,- Kč. Celkové 
náklady celého města na odpa-
dové hospodářství - komunální 

Nejste z Kralup a chtěli byste být pravidelně 
informováni o dění ve městě? 

Přemýšlíte nad dárkem pro vaše blízké?

Již nyní můžete objednávat předplatné 
Kralupského Zpravodaje!

Roční předplatné stojí 330,- Kč 
(včetně DPH a poštovného).

Dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete 
vyzvednout osobně v kanceláři KD Vltava,  

1. patro, nebo vám jej zašleme poštou,  
a to nejpozději 19. 12. 2013 oproti úhradě. 

Objednávejte předplatné Zpravodaje

KD Vltava Vás zve
 v sobotu 16. 11.

 od 16 hodin

na  
Svatomartinskou 

slavnost
s lampiónovým 

průvodem,  
veselicí 

i pohádkou  
pro děti.

Přijďte se bavit 
i ochutnat 

Svatomartinská vína.
Bližší informace 

v programu KD Vltava 
na str. 17.

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup nad Vltavou

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou na svém 
veřejném jednání dne 23. 9. 2013 zrušilo poplatek za svoz 
komunálního odpadu, který činil 500,- Kč / osoba. Protože 
většinu obyvatel tato zpráva potěšila, některé majitele firem 
naopak, přinášíme podrobné informace k tomuto tématu.

odpad, sběrový dvůr, velkoobje-
mové kontejnery, tříděný sběr, 
odpad z úklidu města, vánoč-
ní stromky, smetky ze silnic 
činí po odečtení státních do-
tací za třídění odpadu částku 
cca 14.000.000,- Kč, tj. město 
z vlastního rozpočtu doplácí 
cca 6.000.000,- Kč. Tyto pro-
středky budou od roku 2014 fi-
nancovány prostřednictvím zvý-
šené sazby daní z nemovitostí. 
Daň z nemovitostí v Kralupech 
nad Vltavou je podle zákona  
č. 338/1992 Sb. dosud vybírána 
v nejnižší možné sazbě. Zvýše-
ní daní za nemovitosti od roku 
2014 městu přinese zvýšení pří-
jmů o cca 13.800.000,- Kč.

Pokračování na straně 4.

Dárkový  
poukaz
Předplatné měsíčníku 
Kralupský Zpravodaj
na rok 2014

PF 2014

Závazné objednávky zasílejte, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v redakci v KD Vltava, Seifertovo náměstí 706.

POPlatek  
za svoz odpadu

ZRUŠEN
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Krátké zprávy

Vážení a milí čtenáři,
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Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 1. 11. 2013. Uzávěrka prosincového čísla: 20. 11. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 2. 12.

◆ RM uložila odboru RIaSM zajistit v letošním ro-
ce projektovou dokumentaci na provedení demolice 
zadního traktu objektu č.p. 6, Palackého náměs-
tí v Kralupech nad Vltavou. Uvedená část budovy 
svou polohou narušuje budoucí uspořádání okolí 
budovy VTP (bývalá budova mlýna) a objektu no-
vé radnice.
◆ RM souhlasila s rozdělením a rozdáním stávající-
ho nábytku MěÚ budovy v zadním traktu Palackého 
nám. z důvodu stěhování MěÚ, a to organizačním 
složkám a příspěvkovým organizacím města.
◆ RM schválila Městskému muzeu Kralupy nad Vl-
tavou přijetí finančního sponzorského daru v celkové 
výši 10.000,- Kč od paní Jany Seifertové – Plichtové 
a jeho začlenění do rozpočtu muzea na rok 2013. 
Prostředky budou využity na pořízení nové projekční 
techniky do Pamětní síně Jaroslava Seiferta a na ná-
kup exponátů.
◆ RM schválila projektovou dokumentaci výsad-
by na okrasných záhonech na sídlišti Hůrka na kři-
žovatce ulic Nerudova x Henigsdorfská. Odbor ŽP 
upřednostnil volné, celoročně efektní řešení výsa-

deb přírodního charakteru s dominantními okrasný-
mi soliterními bloky pískovce, které vychází z původ-
ního charakteru místa s názvem Hůrka. Projekt byl 
vypracován na základě požadavků ŽP jako náhradní 
výsadba za pokácené stromy v ulici Nerudova.
◆ Z důvodu propadů plochy po povodni došlo 
k uzavření hřiště a blízkého okolí na sídlišti Cukro-
var na dobu neurčitou. Respektujte, prosím, zákaz 
vstupu.
◆ Nová dřevěná lávka pro pěší byla v říjnu osaze-
na nad Zákolanským potokem mezi ulicemi V Zátiší 
a V Olších a od listopadu je plně k dispozici.

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města
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Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
26. 11. 2013 od 12:30 

do 13:30 hodin

StáNKoVé tRHy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 13. a 27. 11. 2013

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání stánkových trhů 
uzavřeno parkoviště naproti Kulturnímu domu Vltava.

4.listopadu

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

v pondělí
v 17 hodin 

ve velké zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

máme za sebou letošní druhé volby. 
Po prezidentských, které se konaly na 
začátku tohoto roku, to byly poslední 
říjnový víkend volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky. A jak dopadly?
Volební účast v Kralupech dosáhla 

výše 58,45 %. Volit mohlo 23.674 voličů, zúčastnilo 
se 13.804 osob. V řeči čísel přinesly kralupské volby 
tyto výsledky:
2.701 hlasů získalo uskupení ANO 2011, 2.500 
hlasů ČSSD, 2.216 KSČM, 2.152 TOP09, 1.032 
ODS, 766 Úsvit přímé demokracie, 539 Strana 
zelených, 498 hlasů posbírala Česká pirátská 
strana, 413 KDU-ČSL, 346 Strana svobodných 
občanů. Ostatní politické strany se pohybují 
pod hranicí 155 hlasů.

Nepřísluší mi hodnotit a komentovat výsledky 
voleb, takže si tato čísla každý přeberte po svém.

Přeji vám všem pohodové prožití listopadových 
dnů, kochejte se pestrobarevností podzimu a při-
dávám ještě heslo na tento měsíc: Všechno se dá 
vysvětlit. Bohužel ne všem.

RAdKA SALáKOVá, 

RedAKtORKA KRALupSKéHO ZpRAVOdAje fo
to
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V rámci akce „Chodníky a parkovací stání - lokalita Lobeček“ pro-
bíhá do 31. 12. 2013 úplná uzavírka místní komunikace ul. I. Ol-
brachta. 

V rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Karsova, Kralupy 
nad Vltavou – Lobeček“ probíhá uzavírka místní komunikace ul. 
Karsova ve dvou etapách: I. etapa - uzavření jižní části Karsovy 
ulice do 30. 11. 2013, II. etapa - uzavření severní části této ulice 
do 21. 12. 2013.

Uzavírky Ulic v lobečkU

Město Kralupy nad Vltavou bude počátkem měsíce 
listopadu provádět plošné čištění chodníků pro-
střednictvím zametací techniky. Na základě toho 
vyzýváme občany, aby urychleně provedli úpravu 
stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozem-
ků (dvorů a zahrad) do chodníků, aby údržba mohla 
bezproblémově proběhnout v co možná nejkratší 
době. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Kobera, 
vedoucí odboru životního prostředí

ořeZ 
VětVí
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Začátek letošního června byl chladný 
a deštivý. Pro část naší republiky byl 

poznamenán povodněmi. Déšť kromě toho, 
že dělal z potůčků dravé řeky, bral s se-
bou, co mu do cesty přišlo. Na spoustě 
míst docházelo k sesuvům půdy. Kralupy 
si vyzkoušely obojí. Řeka Vltava vystoupila 
z břehů a v Mikovicích došlo k menšímu 
svahovému sesuvu, který otevřel propadlinu 
do svahu. Zpočátku jsme jí pracovně říkali 
„vstup do pekel“ či „brána do pekla“. Čle-
nové kralupské povodňové komise kromě 
práce spojené s povodní na Vltavě pátrali 
i kam propad zařadit, a jakým způsobem 
ho zabezpečit.
Na místo byli povoláni pracovníci dolů 

a rozběhlo se pátrání. Ohlášení propadu by-
lo předáno Ministerstvu životního prostře-
dí odboru geologie. Po prvním zmapování 
bylo konstatováno, že propadlina je nebez-
pečná a byla označena jako staré důlní 
dílo, které je nutno zabezpečit. Do registru 
důlních děl bylo zaznamenáno, že lze usu-
zovat na tzv. selskou těžbu černého uhlí, 
podobně jako v blízkém okolí ve stráních 
Mikovic a Minic. Nicméně bylo nezbytně 
nutné provést okamžité zabezpečení propa-
du proti zvědavcům, lidem a zvířatům. Pro-
pad jsme nechali zabezpečit páskou proti 
vstupu a díra byla překryta kari sítěmi. Tyto 
práce provedly TSM. Zabezpečení a sanace 
starých důlních děl je v kompetenci MŽP, 
které vybralo zhotovitele, a byly provedeny 

prvotní sanační práce. Vzhledem ke špatně 
přístupnému místu práce budou probíhat 
v několika etapách až do konečného zasy-
pání propadu. 
Městský úřad si nechal provést vlastní 

zjištění na místě průzkumem speleologa. By-
la objevena štola dlouhá odhadem 40 m se 
šířkou 1 m a výškou 2 m bez zajištění stěn. 
Štola je z geologického hlediska ve spraších 
a sprašových hlínách. Vznik štoly byl od-
hadnut na období od 1. republiky až do 2. 
světové války. Dle sdělení speleologa mohlo 
být účelem štoly něco schovat, nebo prů-
zkum na cihlářské suroviny. Pokud se po-
díváme do kralupské historie, kterou se léta 
zabývá pan Ing. Josef Stupka a na názvy 
ulic v blízkosti, nalezneme mnoho odpově-
dí. Propad či štola se objevila v ulici, která 
navazuje na ulici V Hliništi. Půjčím si pár 
řádek z knihy pana Ing. Stupky - Kralupy 
nad Vltavou, městské části a blízké oko-
lí v minulosti a ve vzpomínkách: „Jihový-
chodní svahy pod Lutovníkem jsou slože-
né z množství navátých spraší ze staršího 
období čtvrtohor. Tyto spraše jsou cennou 
cihlářskou surovinou. Koncem 19. století 
vznikla pod Lutovníkem cihelna pozdější-
ho starosty Kralup pana Prokopa Jindřicha 
Masnera. Začátkem 20. století byla v Miko-
vicích v provozu i další cihelna a to poblíž 
Lidového náměstí. Cihelna byla rodu Biňov-
ců a vyráběla obkladačky, kamnové kachle, 
keramické roury. Těžba cihlářské suroviny 

byla na několika místech pod Lutovníkem 
v tzv. hliništích.“ 
Jelikož byla štola objevena v pokračování 

ulice V Hliništi, jsme přesvědčeni, že se jed-
nalo o průzkum možnosti využití této části 
svahu jako suroviny pro cihlářskou výrobu. 
Po druhé světové válce výrobu převzala 
společnost Keramo, která již v Kralupech 
nefunguje.
Za  pomoc  děkujeme  všem  zúčastně-

ným, zejména TSM Kralupy n. Vlt., panu 
Ing. Martinu Jakoubkovi z VHS projektu, 
pracovníkům Palivového kombinátu, kla-
denských dolů a Záchranné báňské služby 
Praha.  Ing. BLAnKA nedBALOVá
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Zažádejte si o grant z Fondů Středočeského kraje
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák vyhlásil v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje  

ze dne 23. září 2013 výzvu pro podávání žádostí z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

Uchazeči mohou předkládat své projekty 
a žádat o jejich podporu z následujících fondů:
� Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů
 a složek IZS, 
� Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného 
 času a primární prevence,
� Středočeský Fond kultury a obnovy památek,
� Středočeský Humanitární fond,
� Středočeský Fond cestovního ruchu,
�	Středočeský Fond podpory malého a středního 
 podnikání,
� Středočeský Fond rozvoje obcí a měst,
� Středočeský Fond životního prostředí 
 a zemědělství.

Žádosti je možné podávat v termínu od 4. listopadu 2013 od 9 hodin do 20. prosince 2013 
do 14 hodin prostřednictvím internetové aplikace na webové adrese
http://dotace.kr-stredocesky.cz. 

Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou 
aplikací podáním na poště nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, 
Zborovská 11, Praha 5. 

Žadatel smí v daném roce 
podat na jeden projekt (akci) 
pouze jednu žádost o dotaci.
Žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu 
hejtmana na zmírnění 
následků živelních katastrof 
se podávají průběžně. 

Další podrobnosti naleznou 
žadatelé na internetových 
stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz.

Objevená štola v Mikovicích
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Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 

Co K VýMěNě PotřebUJete? 
u platný doklad totožnosti (OP, pas),

u jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 

u řidičský průkaz, kterému končí platnost.

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

Vzhledem k tomu, že na konci roku dojde k omezení úředních hodin 
z důvodu stěhování odboru dopravy na novou adresu, nenechávejte 

výměnu ŘP na poslední chvíli! Nový ŘP bude vystaven nejpozději do 20 dnů 
ode dne podání žádosti, popř. do pěti pracovních dnů po úhradě správního 

poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

Více informací: www.vymentesiridicak.cz

Nevyměníš
 Nepojedeš! !! Výměna řP  je osvobozena od správního poplatku !!

Dokončení ze strany 1.
Občané města ušetří ze svých výdajů (500,- 
Kč / osoba / rok) za odpad celkově částku 
8.000.000,- Kč. Na zvýšené dani z nemovi-
tostí – obytné plochy, příslušenství, garáže, 
byty, ostatní plochy zaplatí částku o cca 
2.000.000,- Kč vyšší než dosud, to znamená, 
že ušetří ve svých domácích rozpočtech cca 
6.000.000,- Kč. Platba za zemědělskou a les-
ní půdu a travní porosty zůstává na stejné 
úrovni jako v roce 2013. 

Rozdíl cca 11.800.000,- Kč zaplatí průmys-
lové podniky, které město nejvíce zatěžují 
dopravou, emisemi a hlukem. Takto bude 
celkově pokryt náklad města za likvidaci 
všech odpadů.

Jak poplatníci zjistí novou výši daně 
z nemovitosti?
Rozhodnutí Zastupitelstva města bylo for-
mou schválené vyhlášky č. 1/2013 ohláše-
no finančnímu úřadu a ten je promítne 

do poštovních poukázek každoročně zasí-
laných občanům, tj. občan nemusí provádět 
žádné kroky.

Bude město nadále vymáhat neuhrazené 
poplatky nebo budou dlužníkům 
prominuty?
Město bude i nadále vymáhat neuhrazené 
poplatky a dlužníkům stále zůstávají všech-
ny závazky spojené s tímto dluhem, např. 
růst úroků penále.  ¢ 

rada města Kralupy nad Vltavou dne 
8. 10. 2013 schválila nařízení č. 3/2013 
o sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací.

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

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

Vyjímáme nejdůležitější informace:
- na následujících vozovkách místních ko-
munikací se pro jejich malý dopravní vý-
znam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost od-
straňováním sněhu a náledí: Jeronýmovo 
nám., Na Baště, V Hliništi, V Rokli, Pod 
Skalkou, V Uličce, Horní, odbočka z ulice 
U Křížku, dvě odbočky z ulice Hybešova, 
nezpevněné uličky přiléhající k Purkyňovu 
nám., U Studánky – Zeměchy.
- odstraňování sněhu a ledu nebude pro-

váděno na chodnících s občasným využitím 
(chodníky v parcích, u hřišť apod.), na stez-
kách (např. schody na Hostibejk, Dvořákova 
a Svojsíkova stezka) atd. 

Úklid komunikací v zimním období za-
jišťuje vlastník komunikace: 
a) ručně nebo strojní mechanizací, v přípa-

dě potřeby s následným posypem. V mimo-
řádných situacích a na zvláště nebezpečných 
místech lze aplikovat chemický posyp. 
b) v případě sněhu nebo náledí musí být 

zajištěna schůdnost dle schváleného operač-

ního plánu zimní údržby. Při nepřetržitém 
dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid pro-
váděn průběžně.

c) v případě nočního sněžení nebo vzni-
ku náledí, musí být schůdnost zajištěná 
ve smyslu vyhl. č. 104/97 Sb.  ¢ 

Ke dni 24. 10. 2013 zbývá na kralupském odboru dopravy vyměnit 
ještě 1.127 řidičských průkazů, což je 42,54 % všech ŘP, které 
spadají do skupiny ŘP vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup nad Vltavou

POPlatek  
za svoz odpadu

ZRUŠEN

Údržba komunikací v zimním období
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Ve středu 20. listopadu budou od 17:00 hodin v malém sále Kd Vltava předány Ceny starosty za zásluhy 
a práci pro město: Věře Řehákové, Františku Culekovi (in memoriam), Františku Seinerovi, Vlastimilu 

Řadovi, Ak. mal. Haně Štroplové a Ing. Otakaru Špecingerovi.
Mimořádné ocenění z rukou starosty bude předáno za práci při letošní povodni členům krizového štábu:

Liboru Lesákovi, Ing. Marku Czechmannovi, jiřímu Máchovi, npor. Bc. Ondřeji Kladivovi,  
npor. Mgr. Ondřeji Henzlovi, jiřímu Vachalcovi, Mgr. evě Kostlivé, Zdeňku nezdařilovi, 

Ing. Milanu Majerovi, Ing. Martinu jakoubkovi a Mgr. pavlu Holému. Ing. jaroslav Zdich, tajemník MěÚ,  
převezme Cenu starosty za pracovníky MěÚ působící v krizovém štábu.

předávání cen je spjato s výročím povýšení Kralup na město, ke kterému došlo 22. 11. 1902. 

Ve středu 23. 10. se uskutečnilo 
v malém sále KD Vltava tradiční 

setkání starostů obcí, které tvoří spo-
lu s Kralupy správní obvod s rozšíře-
nou působností (dále jen ORP). 

Hlavním tématem letošního setká-
ní byla červnová povodeň a její dů-
sledky. Již v červenci se představi-
telé dotčených obcí sešli se zástupci 
s. p. Povodí Vltavy na přehradě Or-
lík, aby zde přednesli své požadav-
ky a návrhy na řešení, jak eliminovat 
důsledky ničivých povodní. A právě 
reakci na tyto požadavky interpre-
toval generální ředitel Povodí Vltavy  
s. p. RNDr. Petr Kubala na říjnovém 
setkání starostů ORP.

Tím nejzásadnějším požadavkem 
ORP je zvýšení retence nádrží a změ-

na manipulačních řádů na přehradách. 
To jest, aby nedocházelo k nárazovým 
odtokům vody z přehrad, které jsou 
pro obce našeho regionu likvidační. 
Aby se efektivněji reagovalo na od-
pouštění vody při extrémní hydrome-
teorologické situaci. Dalším z řady 
požadavků obcí Dolního Povltaví je 
vybudování nového měrného profilu, 
který by měl být dle návrhu nejideál-
něji umístěn v Dolánkách a častější 
čištění koryta řeky Vltavy od nánosů 
a sedimentů.

Na první požadavek odpověděl 
RNDr. Kubala tím, že se již podařilo 
navýšit retenční prostor přehradní ná-
drže Orlík na současných téměř 100 
mil. m3, přičemž ORP požaduje 120 
mil. m3. Na nádrži Slapy je vytvořen 

OceňOvání Občanů
Cena starosty města

Příroda bude vždy o krok napřed
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RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, s. p. a starosta Kralup 
nad Vltavou Petr Holeček podepisují v Kralupech zápis s požadavky 
z červencového jednání na Orlíku.
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retenční prostor 23,8 mil. m3. Dále 
ČVUT zpracovává vodohospodářské 
řešení nádrží, v kterém budou po-
suzovány veškeré vlivy a nakládání 
s vodami, aby se mohla připravit změ-
na manipulačních řádů celé Vltavské 
kaskády.

Zajímavým bodem jednání bylo té-
ma: Zákolanský potok a jeho řečiš-
tě. Při letošní povodni byl kamenem 
úrazu například neexistující lokální 
výstražný systém tohoto povodí a ta-

ké nemožnost kontaktovat majitele 
jednotlivých rybníků v povodí potoka, 
které mají vliv na výši hladiny potoka, 
upouštění či zadržování vody. V tomto 
směru bude nutné vytvořit komplexní 
řešení situace povodí potoka, které je 
však v kompetenci desítek obcí Stře-
dočeského kraje.

Vzhledem k povaze tohoto tématu 
se mu budeme věnovat i v dalších vy-
dáních Kralupského Zpravodaje.

RAdKA SALáKOVá
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První adventní neděle

pořádá Sbor dobrovolných hasičů Minice
18:30 sraz mezi kostelem sv. Jakuba Většího a hasičskou nádrží v Minicích. Úvodem navodí vánoční atmosféru
 reprodukované vánoční koledy. Veřejnosti bude zpřístupněn kostel sv. Jakuba Většího.
18:35 vystoupí Kralupští žesťoví sólisté pod vedením Radomíra Dvořáka.
19:00 slavnostní přivítání a odhalení betlému, který vytvořil člen SDH Minice, kreslíř Pavel Rychtařík.
19:05 pokyn k rozsvícení vánočního stromu dá starosta města Kralupy nad Vlt. Petr Holeček. Samotné rozsvícení 
 vánočního stromu pak provedou ti nejmladší z členské základny dobrovolných hasičů v Minicích.
19:10 zapálení svíček u pomníku padlých hrdinů v 1. sv. válce 1914-1918, který nechali v roce 1932 miničtí hasiči
 postavit na své náklady.
19:15 volná zábava a posezení s přáteli

Můžete se těšit na minický svařáček, grog, čaj a další občerstvení, které pro Vás SDH Minice připraví. 
Během večera budete také moci přispět na činnost SDH Minice.

Historicky první rozsvícení vánočního stromu v Minicích 

kdo jsou andělé 
na chůdách?
Mime Club je sdružení umělců a uměl-

kyň, provozujících a podporujících po-
hybové divadlo v ČR a jeho prezentaci do-
ma i v zahraničí. Vzniklo r. 2012 v průběhu 
organizace projektu Putování. 
Přestože je sdružení relativně nové, sdru-

žuje umělce a umělkyně již delší dobu půso-
bící a organizující akce a představení v oboru 
(Tereza Těšínská, projekt Putování – kočov-
né divadlo v Praze a českých krajích, 29 re-
príz, 1 500 diváků; dívčí skupina Mime Fa-
tale, představení Na Plechárně, na 30 repríz 
v Čechách, Německu, na Slovensku, 2 000 
diváků). Sdružení má za cíl podporovat akce 
a představení, která jsou dlouhodobě perspek-
tivní, kvalitní (spolupracuje s předními osob-
nostmi oboru Radimem Vizváry, Borisem 
Hybnerem) a se sociálním přesahem.

V Kralupech se představí:
Michaela Hradecká a Jakub Urban se již 
dlouhou dobu zabývají pouličním divadlem, 
kejklířskými disciplínami,  jako  je  tanec 
na chůdách, žongláž, fire show, clownerie 
či loutkové divadlo. Působili a působí v mno-
ha projektech, např. Sacra cirkus, Divadlo 
pantomimy, Mime fatale, Amanitas fire thea-
tre, Divadlo Elf, Chůdadlo atd. V tomto roce, 
společně s Ondřejem Holbou, založili novou 
skupinu Fireducks, která kombinuje již zmí-
něné artistické disciplíny s pantomimou.

Krásnou výzdobu adventních trhů
vytvořil výtvarný obor ZUŠ Kralupy.

ZáJeMCI o PRoDeJ Na tRZíCH se mohou 
přihlásit telefonicky na tel. č. 734 695 011 
nebo e-mailem: jitka.kostalova@kralupy.cz
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Sto let kralupského okresu

S talo se tak před první světovou válkou 
v roce 1913. Do té doby spadaly Kralu-

py pod okres Slaný. Dne 2. listopadu 1913 
byl jmenován prvním kralupským hejtma-
nem Antonín Rozsypal, rodák z Domažlic 
a až do této doby hejtman v Poličce.
Antonín  Rozsypal  byl  kralupským 

hejtmanem deset let. V roce 1923 odešel 
na Podkarpatskou Rus jako viceguvernér 
pro tuto mladou část nově vzniklé čes-
koslovenské republiky. V roce 1945 byla 
Podkarpatská Rus připojena k Sovětskému 
svazu. Ve svých „Pamětech“ uvádí starosta 
Josef Vaníček jména dalších kralupských 
hejtmanů: Pour, Herrscher, Faltys, Dr. Pod-
hajský, Bočánek, Dr. Vorel, Dr. Andres.  
Kralupy nad Vltavou se staly v roce 1881 

městysem, v roce 1902 městem a konečně 
v roce 1913 sídlem okresního hejtman-
ství. Kralupský okres byl značně rozsáhlý 
a zahrnoval 44 obcí. Hranici okresu tvo-
řily na severu obce Lužec a Mlčechvosty, 
na západě Hospozínek s Kmetiněvsí. Vý-
chodní hranici tvořily obce Dřínov, Úžice, 
Postřižín. Na jihu Dolany.
Sídlo okresního úřadu bylo v dvoupat-

rové budově č. p. 352 v Přemyslově ulici. 
Nad vchodem byl upevněn černo-žlutý 
orel. Po prohrané válce v roce 1918 nad-
šený dav pomocí dvou žebříků tento nená-
viděný symbol Rakouska-Uherska strhnul. 
Když rozrůstajícímu městu přestala budo-
va v Přemyslově ulici vyhovovat, bylo roz-
hodnuto postavit budovu novou, do které 
by byl umístěn i okresní soud.
Ke stavbě však došlo až za německé 

okupace 31. května 1940. Stavební plán 
vypracoval stavitel Bohumil Fidler. Stavět 
se začalo v prázdném prostoru u mostu  
T. G. Masaryka. Do  společné budovy 
okresního úřadu a okresního soudu bylo 
umístěno i vězení. Stavba byla dokončena 
až po deseti letech v roce 1950. Po zrušení 
kralupského okresu byla budova přeměně-
na na nemocnici s poliklinikou.
Okresním městem  byly Kralupy  až 

do roku 1942, kdy za okupace přešly pod 
okres Roudnice. Ale jenom na tři roky. 
V roce 1945 se opět staly městem okres-
ním. V roce 1960 se odehrála významná 

změna ve státní správě. Došlo ke slučování 
okresů a ke vzniku nových krajů. Kralupy 
tak přišly o statut okresního města a vět-
šina území kralupského okresu připadla 
k okresu Mělník, další části pak k okre-
sům Kladno, Praha - západ a Praha - vý-
chod. Slabou náplastí bylo pro Kralupy 
připojení obce Minice jako městské části, 
ke kterému došlo v témže roce.
Po zrušení okresních úřadů v roce 2003 

se Kralupy staly pověřeným obecním úřa-
dem se samostatnou působností a kromě 
toho i s tzv. přenesenou působností (výko-
nem agend státní správy). Městský úřad 
vykonává přenesenou působnost nejen 
na území Kralup nad Vltavou, ale i pro 
dalších 17 obcí, které dohromady tvoří 
tzv. „správní obvod obce s rozšířenou pů-
sobností“.

 Ing. jOSeF StupKA

Letos uplynulo právě sto let od jmenování města Kralupy okresním městem. 
Bylo to ještě za rakousko-uherska a nový správní úřad se nazýval 

okresní hejtmanství.

Budova okresního hejtmanství (dvoupatrová budova vpravo) v Přemyslově ulici (rok 1925).

Rozestavěná budova okresního úřadu u Mostní ulice (před rokem1950).
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Osudy

V minulém čísle se rozepsal můj bratr Jan arnet o našem otci Bedřichu arnetovi 
a o sobě. V tomto čísle pojednám o naší matce elišce arnetové, která byla odvážná 
a nedoceněná žena, a která stála po boku svého manžela v dobrém i ve zlém. Pro nás, 
děti, napsala své zážitky z války, ze kterých vyjímám pasáž o tom, jak se s její pomocí 
dostal otec z koncentračního tábora:

Odešla jsem k řece Ohři, až k vysokému 
plotu, asi 3 m výška, a tam jsem přes 

plot volala, že tam mám manžela a že chci 
k němu. A pojednou se začlo jedno z prken 
plotu pohybovat, já jsem pomáhala zvenku, 
až se utvořila mezera, kterou jsem do ghet-
ta se prodrala. Několik lidí se mě ptalo, kde 
manžel je. Odpověděla jsem, že v Hannover-
ských kasárnách. Cestou ke kasárnám jsem 
potkávala hodně velmi zubožených lidí, tak-
že jsem jim všechno jídlo z tašky rozdala, až 
na makovec, který jsem pak dala Bédovi. Bé-
da vůbec nemohl uvěřit, jak jsem se do ghet-
ta dostala. Já jsem ho o všem informovala 
a nutila ho, že musíme gheto ihned opustit. 
Cestou k němu jsem ale viděla tolika hrůz - 
několik velikých kár, plných nahých mrtvol, 
táhli je lidé k zpopelnění. Dále dveře i okna 
domů, zatlučené silnými zkříženými trámy, 
kde byl skrvnitý tyfus. A takové množství 
zubožených lidí, kteří ani jako lidé nevypa-
dali. Z oken zatlučených trámy vyhlíželi ne 
lidé, ale příšery vyhublé na kost. Byli tam 
v posledních měsících nahnáni z různých 
cizích koncentračních táborů, takže Tere-
zín, dříve město pro 4.000 lidí, mělo nyní 
120.000 vězňů. Byl to pro mne tak otřesný 
zážitek, že jsem Bédovi řekla, že tu nesmí-
me zůstat ani minutu, ale ihned utéci. A tak 
jsem ho dovedla rychle k dřevěnému plo-
tu, kudy jsem do ghetta prolezla a mezerou 
v něm jsme rychle uprchli. Venku jsme ko-
rytem řeky Ohře po setmění přes pole došli 
k Bohušovickému nádraží. V noci jsme pak 
vlezli do brzdové budky nákladního vlaku, 
který náhodou zůstal stát u červeného se-
maforu poblíže Mlčechvost. Rychle jsme 
vyskočili a asi za čtvrt hodiny jsme byli již 
v Mlčechostech. Obě naše děti, Jan i Rena-
ta, a i rodina Pokorných, nás s velikým já-
sotem uvítali, bylo právě 23:30 hodin, kdy 

byla zase naše celá rodina pohromadě. Ale 
to jsme ještě nevěděli, že příští den již ne-
budeme v Mlčechvostech, ale v zemljance 
v lese a že malá vesnička Mlčechvosty se sta-
ne jediná na celém okrese svědkem těžkých 
bojů a obětí!

Potud text mé matky o tom, co lze cha-
rakterizovat jako zázrak. Podobný námět 
o ženě – hrdince zhudebnil Beethoven ve své 
jediné opeře „Fidelio“. Moje matka studovala 
na konzervatoři v Praze klavír, ale přišla vál-
ka a tak velké starosti, že jí nebylo dopřáno 
studium dokončit. Po válce ale vystupovala 
s mladými umělci na kulturních brigádách 
pro rekreanty ROH a cítila se ve svém živ-
lu: hudbě!

Co se týče mne, vystudovala jsem konzer-
vatoř a Akademii múzických umění v Praze, 
obor hra na klavír a absolvovala stáž na kon-

zervatoři v Moskvě. V roce 1965 jsem získala 
5. cenu na prestižní Mezinárodní klavírní 
soutěži Marguerite Long v Paříži. Byla jsem 
sólistkou Moravské filharmonie Olomouc, 
pedagogicky jsem působila na AMU v Pra-
ze a pedagogické fakultě v Českých Budějo-
vicích. Koncertovala a nahrávala jsem pro 
domácí a zahraniční rozhlasové stanice, Čs. 
televizi a na LP desky pro Supraphon, by-
la jsem členkou výboru Sekce koncertních 
umělců Svazu čs. skladatelů. V současné 
době se v důchodu věnuji poslechu klasické 
hudby a těším se z krásných vztahů s přá-
teli, se kterými jsem nedávno oslavila své 
77. narozeniny. Jako soukromou záležitost 
vedle veřejné klavírní hry jsem napsala ob-
sáhlou sbírku básní s názvem „Retrospekti-
va“, jejíž součástí je vydaná básnická sbírka 
„Meditace“.

RenAtA ARnetOVá, t.č. pRAHA

pŘÍBĚH desátý eliška Arnetová (3. 8. 1913 – 3. 11. 1994)

Náš útěk 5. května 1945 
z ghetta v Terezíně

Eliška Arnetová (vlevo) pracovala dlouho jako 
zubní instrumentářka a členka Čs. červeného 
kříže. Foto z října 1954.
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Městská policie

Záchrana psa 
a poděkování
Dne 1. 10. 2013 v 6:45 h. 

oznámil na l. 156 strojve-
doucí vlaku pan Ř., že u kole-
jí v příkopu poblíž železniční 
stanice Předměstí leží zraněný 
rottweiler. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která zjis-
tila, že cca roční fena rottwei-
lera má vážnou otevřenou zlo-
meninu předního běhu. Dozorčí 
služba MP přivolala na místo 
veterinářku paní V., která spo-
lečně se strážníky převezla fenu 
na ošetřovnu, kde byla násled-
ně operována. Bohužel musela 
být poraněná noha amputová-
na. Tímto děkujeme veterinár-
ní klinice MADA v Kralupech 
nad Vltavou za záchranu života 
uvedeného pejska.

☛ Dne 15. 9. v 19:18 h. na l. 156 oznámil pan Š., 
že je z důvodu velkého přívalového deště zatopen 
podjezd pod železnicí na křižovatce ul. Mostní,  
S. K. Neumanna a Podřipská, kde uvízlo osobní vo-
zidlo. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která 
přivolala HZS SŽDC s žádostí o odčerpání velkého 
množství vody a následné odstranění zatopeného 
osobního vozidla. Na místo byla také přivolána hlíd-
ka OO PČR Kralupy, se kterou společně hlídka MP 
usměrňovala provoz. 

☛ Dne 16. 9. v 16:14 h. na l. 156 požádal p. S., rybář-
ská stráž, o spolupráci při prověření neoprávněného 
lovu ryb na kanálu pod ČOV Strachov. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila 3 mladistvé chlapce 
a 3 nezletilé děti. 2 mladíci však neměli rybářský lístek 
a navíc chytali ryby v zakázané zóně. Strážníci proto 
mladíkům pruty odňali a celá věc byla postoupena 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ Dne 26. 9. v 12:00 h. na l. 156 oznámil p. F., že do-
šlo k dopravní nehodě osobního vozidla v ul. Pražská 
a byl poškozen plynový řád. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP, kde bylo zjištěno, že z plynové pří-
pojky k domu uniká plyn. Dozorčí služba MP na místo 
přivolala hlídku OO PČR Kralupy, HZS a vyrozumě-
la techniky fa RWE. Dále byla provedena evakuace 
obyvatel z okolních domů a uzavřena příjezdová ko-
munikace. O celé události bylo informováno krizové 
řízení MěÚ Kralupy a vedení MP. 

☛ Dne 5. 10. v 18:25 h. na l. 156 oznámil neznámý 
muž, že v ul. Mlýnská leží nějaká žena na zemi a ne-
může vstát. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, 

která zjistila, že paní V. upadla a nemůže sama vstát. 
Strážníci proto paní V. i s jejím psem naložili do slu-
žebního vozidla a převezli do místa jejího bydliště. Zde 
se však paní V. nemohla postavit na nohy a začala 
cítit velkou bolest v oblasti kyčle. Proto strážníci MP 
přivolali na místo RZS, která následně paní V. převezla 
do slánské nemocnice. Pes paní V. byl prozatímně 
umístěn do kralupského útulku. 

☛ Dne 9. 10. v 17:51 h. na l. 156 oznámil pan K., 
že na stezce pro chodce a cyklisty leží nějaký muž. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila 
pana K., který sdělil, že se léčí s epilepsií a je mu špat-
ně. Proto byla na místo přivolána RZS, která následně 
pana K. převezla do mělnické nemocnice.

☛ Dne 12. 10. v 10:30 h. na l. 156 oznámil pan X., že 
v ul. Horymírova, poblíž restaurace U Jíšů, hoří dře-
věný sloup telefonního vedení. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která informaci potvrdila. Na mís-
to byl přivolán HZS a hlídka OO PČR Kralupy. Pan X. 
dále na místě hlídce MP uvedl, že viděl, jak sloupek 
zapálili tři Romové, kteří poté utekli. Hlídka MP proto 
prověřila okolí, kde v ul. Šafaříkova zjistila 3 Romy 
odpovídající popisu. Pro podezření ze spáchání trest-
ného činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR Kra-
lupy, která si celou věc převzala k dalšímu opatření. 
Dozorčí služba MP dále o celé události informovala fa 
O2, která je majitelem sloupu telefonního vedení. 

StR. teReZA dOBROVOLná

MAnAžeR pReVenCe KRIMInALIty

MĚStSKá pOLICIe 

KRALupy nAd VLtAVOu

Z linky 156:

Pozn.: 
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie České 
republiky Kralupy nad Vltavou
HZS – Hasičská záchranná služba
RZS – Rychlá záchranná služba

MěÚ – Městský úřad
HZS SŽDC – Hasičský záchranný sbor 
Správa železniční dopravní cesty
ČOV – čistírna odpadních vod

Jaký cíl a účel má měření rychlosti? 
Městská policie je oprávněna měřit rychlost vozidel 
stejně tak, jako Policie ČR, konkrétně toto oprávně-
ní strážníkům propůjčuje § 79a, zák. č. 361/2000 
Sb. A není tomu jinak ani v případě Městské poli-
cie v Kralupech nad Vltavou. Městská policie však 
na rozdíl od PČR musí dodržovat některá omezení, 
především pak výběr míst, na kterých má měření 
rychlosti probíhat a to pouze na místech určených 
PČR a dále v součinnosti s ní. V Kralupech to jsou 
tato místa: ul. Mostní, V Pískovně, U Dýhárny, Tře-
bízského, Veltruská, Dobrovského, Gen. Klapálka, 
Přemyslova, Pražská, Velvarská, V Růžovém údolí, 
28. října, Hybešova, Hálkova a V Luhu. Jedním z dal-
ších omezení bylo označení začátku a konce dopravní 
značkou, které však bylo k 1. srpnu 2011 zrušeno. 

Měření rychlosti je činností, která nezastupitel-
ným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické 
dopravy a především k nastolení právního stavu 
v této oblasti. Měření rychlosti je možné posuzovat 
i z preventivního a psychologického hlediska. Cílem 

je zvýšit u obyvatel našeho města pocit bezpečí eli-
minací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce 
i další účastníky silničního provozu. Rychlá jízda je 
dle analýz jednou z častých příčin dopravních ne-
hod. Snižování rychlosti prostřednictvím doprav-
ního značení je účinné pouze částečně, a to pře-
devším v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří 
nerespektují dopravní značky a zákony jako takové. 
Konkrétně v Kralupech n/Vlt. se měřením rychlosti 
od začátku tohoto roku zjistilo celkem 678 porušení 
max. dovolené rychlosti. 

Poslední dobou se často měřilo v průmyslové zó-
ně (ul. V Pískovně). Jaké mělo toto měření výsled-
ky? Neuvažuje se v této lokalitě o zvýšení povole-
né rychlosti – s ohledem na výpadovku z Kralup? 
V návaznosti na stávající dopravní situaci a časté 
dopravní nehody začala městská policie v našem 
městě měřit rychlost v nepravidelných intervalech 
také v ul. V Pískovně. V této lokalitě bylo zjištěno 
velmi časté porušování nejvyšší povolené rychlosti  

- největším provinilcem se stal muž, kterému bylo 
naměřeno 112 km/h. Někomu se možná může zdát, 
že rychlost v této lokalitě je zbytečně nízká. Je třeba 
vzít ale v potaz, že se zde nachází velké množství vý-
jezdů z přilehlých podniků, firem a objektů. V přípa-
dě, že by se v uvedené lokalitě měla zvýšit rychlost 
např. na 70 km/h., nastává zde problém s těžkými 
nákladními vozidly, která nemají dostatečnou akce-
leraci pro tak rychlý rozjezd, aby se zamezilo střetu 
s vozidlem jedoucím rychlostí 70 km/h.

Zlepšuje se chování řidičů na silnicích (v Kralupech), 
když zaplatili nějakou tu pokutu za rychlost?
Zda se řidiči-přestupci nad sebou zamyslí a stano-
vený postih je jim zadostiučiněním, to pak vždy zá-
leží na každém konkrétním jedinci. Je však pravdou, 
že pokud se strážníci častěji vyskytují na stejném 
místě, řidiči jsou ostražitější a předpisy dodržují 
ve větší míře. Je ale jen na samotných řidičích, zda 
je k dodržování stanovené rychlosti donutí vlastní 
úsudek či výše pokuty. ¢

ROZHOVOR s... Bc. terezou dobrovolnou, manažerkou prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou

Měření rychlosti v Kralupech
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Muzeum

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

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

program na liStopad 2013

Čteme z knihy  
návštěvníků

(Autentický přepis)

Tkaní s podzimem…
4.10. Krásná výstava o TKANÍ, oceňuji i jako muž! H…

9.10. Zase něco jiného, než klasické muzeum. Závidím, že u nás 
v Neratovicích, městu podobné velikosti, se nám jen může zdát 
o muzeu i perfektních akcích, A. Spěváčková, Neratovice

10.10. Moc se nám vše líbilo - Buchtelovi  (poznámka z muzea: paní  
H. Buchtelová je Nositelkou titulu lidové tradice – v oboru tkadlena)

Seifertovy Kralupy
20.9. Byla jsem tady moc ráda a zažila se svými kolegy i s publikem 
krásný večer a vzácný pocit souznění. Díky, Táňa Fischerová

21.9. Děkuji za milé přijetí, jsem potěšen, že jsem zde mohl účinkovat. 
Držím Vám všem palce do dalšího působení v tomto podivném světě.
Zaplať Bůh za poezii!!!!  ZLOMTE VAZ,  S díky Daniel Rous

Do neděle 3. 11. 
trvá výstava TKANÍ S PODZIMEM 
a také vyšívání, přišívání, šití.

 

3. 11. – neděle 17:00 hodin
2. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VSUŘ Praha

Vstupné: 50,- Kč

12. 11. – úterý 17:30 hodin
Koncert žáků ZUŠ 

14. 11. – čtvrtek 17:00 hodin
STAré cESTy A KrALUPSKO
- přednáška – Václav Fencl + Jan Racek.

Vstupné: 50,- Kč

20. 11. – středa 14:30 hodin
cyrIL A METODĚJ A POČÁTKy SLOVANSKé VZDĚLANOSTI
- přednáška /ve spolupráci s YMCA/ (především pro studenty 
gymnázia, ale i pro veřejnost); přednáší: PhDr. Vladimír 
Vavřínek, CSc. ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR. 

Vstupné: 20,- Kč

28. 11. – čtvrtek 17:00 hodin 
VErNISÁž VýSTAVy „OBrAZy A ODrAZy“  
– Lucie Bukovská + Václav Srba; výstava trvá do 5. 1. 2014.

VáclaV Srba
Pochází z Libčic nad Vlta-
vou, kde se již od školních 
let zabýval fotografováním 
a zpracováním černobílé 
fotografie. V roce 1986 se 
přestěhoval do Odolena 
Vody. Fotografování zů-
stalo jeho trvalou zálibou, 
členem Pentax klubu Pra-
ha se stal v roce 2004.  

Objektem jeho zájmu je zachycení vlastního pohledu na /ne/obyčejný 
svět kolem nás. Nejčastějším a nejoblíbenějším fotografickým tématem 
jsou barevné fotografie odrazů stromů na vodní hladině. 

Místem vzniku vystavených fotografií jsou vodní hladiny potoků, jezírek, 
kaluží a rybníků v Jizerských horách, Praze, Odolena Vodě, Kokořínsku, Adr-
špachu a Šumavě od jara až do podzimu.  Na fotografiích se prolíná několik 
rovin obrazů, to co právě je na hladině, to co se odráží a případně i to, co je 
pod hladinou. Všechny fotografie jsou zachyceny klasickým fotoaparátem 
na kinofilm a bez jakýchkoliv úprav. Od roku 2005 absolvoval Václav Srba 
19 společných i samostatných výstav, z toho 7 v Odolena Vodě. Na www.
srbavaclav.euweb.cz je možno spatřit výběr z autorovy tvorby.

lucie bukoVSká
Ke krajinomalbě se dosta-
la oklikou přes Výtvarnou 
školu V. Hollara a obor 
loutkářská scénografie 
na Divadelní fakultě AMU. 
Realizovala inscenace pro 
loutková divadla, masky 
a rekvizity pro filmové 
studio Barrandov, ilustro-
vala učebnice pro nesly-
šící. V posledních letech 
se věnuje restaurátorství obrazů a volné krajinomalbě. 

Její obrazy mají zvláštní zamlženou snovou atmosféru, vždy však za-
chycují reálnou krajinu především na Podřipsku. Kromě krajin tvoří i zátiší. 
Výběr z jejich prací je možno vidět na „Googlu“ po zadání jména Lucie 
Bukovská. V posledních letech žije a tvoří v Mlčechvostech. 

Právě určitá názorová shoda ve tvorbě obou autorů mě vedla k tomu, 
představit jejich díla na společné výstavě. Výstava v kralupském 
muzeu bude jejich první společná.  Jan Racek

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. 11. v 17 hodin v Městském 
muzeu v Kralupech nad Vltavou, Vrchlického 590. Výstavu uvede 
PaedDr. Jan Racek. Výstava trvá do 12. 1. 2014. 

Výstava Obrazy a odrazy - 
Lucie Bukovská a Václav Srba
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Muzeum, 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

V pondělí 2. prosince 2013 v době 8:00 – 11:00 / 12:30 – 17:00
dětské oddělení připravuje:
� mimořádný pondělní dopolední provoz
� registrace pro děti zdarma celý den
� 17:00 - Těšíme se na Vánoce – hlasité čtení vhodné pro děti od 5 let
� znalostní soutěže
� zábavné hry
� předvánoční dílnička
� vyhlášení výsledků soutěže „Za čerty do knihovny“
� prodej dětských knih ve spolupráci s Knihkupectvím U Vlachů

Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou
se připojuje k celostátní akci

Den pro dětskou knihu

Vzpomínka na XVIII. ročník Seifertových Kralup 2013

ve fotografiích

Poděkování hercům 
od Jany Seifertové – Plichtové.

Jana Seifertová – Plichtová s vítězem 
autorské soutěže básníků p. Janem 
Horníčkem z Rychnova nad Kněžnou.

Zahájení festivalu Seifertovy Kralupy – 
Jana Seifertová – Plichtová s manželem.
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Společnost

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v listopadu 
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

94 let langová Zdeňka      
90 let Petříčková eva
85 let Bohatová Růžena
 Záleský Miroslav
 Sládková anděla
 Böhmová Milada
80 let Dittrich Zdeněk
 Ševčíková libuše 
 Macháčková Jiřina
 koulová Milada
 Bukvojová Jaroslava
 Štros ladislav
 kulhavá libuše
 Součková alžběta

37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy  
 

na prohlídku budovy nemocnice U Apolináře
kdy? V sobotu 23. listopadu 2013

Budova nemocnice U Apolináře byla vystavěna jako moderní porodnice na popud 
hraběte Františka Thun-Hohensteina z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek 
stávajících zařízení v Praze. Pro vypracování projektu měl hrabě šťastnou ruku a pově-
řil jím českého architekta Josefa Hlávku. Budovou nás provede a s její historií seznámí 
profesionální průvodkyně p. Racková.

Odjezd z kralupského nádraží v 8.41 hodin na Masarykovo nádraží. Dále pešky na Hlav-
ní nádraží, odkud pojedeme metrem do stanice I. P. Pavlova. Pak budeme pokračovat 
ulicí Lublaňská k nemocnici U Apolináře, kde se mohou připojit v 9.50 hodin ostatní. 
Tato vycházka bude financována z grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: J. Šestáková
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Zveme Vás na vlakový zájezd ve středu 
6. listopadu do královského města Vel-

vary. Odjezd vlaku z kralupského nádraží je 
v 9:22 hod., návrat z Velvar v 13:53 hod. Sraz 
účastníků v nádražní hale v 9:00 hod.
Víte, že největší pamětihodností Velvar 

jsou Velvary samotné? Původní ves je při-
pomínána již v roce 1282, za Karla IV. by-
la obdařena městským právem, roku 1482 
povýšena na město, od roku 1593 se stávají 
Velvary městem královským.
Velkou pamětihodností Velvar je farní 

kostel sv. Kateřiny z poloviny 14. století. 
V jednání je možnost vstupu do tohoto ob-

jektu, který je v současné době nepřístup-
ný. Nelze pominout hřbitovní kostel sv. Ji-
ří z roku 1613-16, který jsme již navštívili 
a též městské muzeum, umístěné v budově 
bývalé panské hospody z 16. století. Na pa-
měť velkého moru v kraji, na excelentním 
náměstí, byl roku 1716-19 postaven moro-
vý sloup, který se dočkal být ve filmu s W. 
Matuškou. Průvodkyní nám bude paní Kůr-
ková, na její povídání se těšíme.
Nezapomeňte: Velvary, odjezd v 9:22 hod. 

z nádraží Kralupy nad Vltavou dne 6. 11. 
2013.

BedŘIŠKA FABIánOVá

SDRužení RODáků 
a příznivců města

MásloVické MuzeuM Másla Vás zVe 
v sobotu 23. 11. od 11 do 16 hodin

na tvořivou dílnu

„VyrábíMe betléM z Másla“.
Bližší informace: tel.: 724 191 246, www.maslovice.cz.

Rezervace míst e-mailem: ou@maslovice.cz
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Společnost

Těšili jsme se na krásné babí léto, ale ono 
se moc v plné kráse neukázalo. Zato nám 
se opět vyvedl náš letošní poslední výlet, 
byl opravdu pohodový. Lázní Poděbrady 
jsme si velmi užili i s pěknou projížďkou 
parníkem po Labi. Jak těžko jsme se s le-
tošními výlety loučili, o to víc se těšíme 
na ty další v příštím roce. A musíme po-
děkovat za sponzorské dary a věříme, že 
i v budoucnosti na nás sponzoři se svými 
příspěvky nezapomenou.

Na listopadové dny máme připrave-
nu přednášku s promítáním diapozitivů 
z cest PhDr. Kunze, návštěvu zástupce fy 
Hartman s ukázkami zdravotnického zbo-
ží a další zajímavé schůzky v klubu. O du-
šičkách určitě vzpomeneme i na ty členy, 
kteří již nejsou mezi námi, a budeme se 
radovat z každého krásného dne.

                
              Se srdečným 

pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Už jen svíčku zapálit 
a kytičku dát...
Dne 14. 11. uplyne jeden 
rok od úmrtí paní LUDMILY 
NOVÉ. Stále s láskou 
vzpomínáme. Nikdy 

nezapomenou syn s manželkou a vnoučaty

Děkuji všem za upřímná slova soustrasti 
k úmrtí mého manžela pana JANA KOLÁTORA. 
Eva Kolátorová s rodinou

 21. 09. Jiří kOPSa ...................................... 62 let
 12. 10. Jiří HelleBRanD ........................ 59 let
 19. 10. Jaroslava kaŠPaROVá .............. 87 let
 21. 10. Marie kŘížkOVá ......................... 70 let
 22. 10. František Culek...........................74 let
 22. 10.  Otto Zelenka ............................. 82 let
 24. 10. lubomír VlaSák ........................ 62 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

fo
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Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Cukrovar - hala .......................16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)

St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

Čt: Lidové nám. ............................14:00 - 14:50 
 Mlýnská ul. ..............................15:00 - 15:50

Pá: Minice - požární zbrojnice .......14:00 - 14:50
 Zeměchy .................................15:00 - 15:50

terMíNy 
MobilNícH sVozŮ

LISTOPAD
4. 11. - 8. 11. bioodpad

18. 11. - 22. 11. rozměrný odpad z domácností     

PrOSINEc
2. 12. - 6. 12. bioodpad - pouze za příznivého 

počasí

Ve dnech státem uzákoněných svátků  
se svozy nekonají.

rozPis staNoViŠŤ 
MobilNíHo odPadu 

Již druhým rokem koncem září, ve svátek sv. Václava, pořádala Farní charita 
Kralupské vinobraní.

Slavnost byla zahájena krásným slovem faráře kralupské farnosti panem Mgr. Fran-
tiškem Masaříkem, po kterém následoval pestrý doprovodný program. 

Počasí nám přálo a tak si příchozí návštěvníci mohli v klidu vychutnat nabízené 
dobroty v podobě tradičního trdelníku, klobásek, pečené kýty a samozřejmě jak 

hroznového vína, tak i produktů z něj, v podobě lahodného burčáku a vína. 
Během vystoupení ZUŠ Kralupy nad Vltavou a produkce hudebních skupin teklo víno 

i pivo proudem a pro vystupující byl odměnou potlesk vysokého počtu přihlížejících. 
Velké poděkování patří všem návštěvníkům, kteří se letos dostavili opravdu v hojném počtu. 

Návštěvnost byla obrovská, přičemž dospělých platících osob bylo 750 a nepočítaně dětí, které 
měly vstup na akci zdarma. 

Finanční prostředky, které byly na vinobraní utrženy, budou použity na stavbu projektu 
Farní charity Kralupy nad Vltavou s názvem „Cirkus“. 

Motivací pro pokračování v letech dalších jsou slova spokojených návštěvníků, se kterými 
se s námi loučili. Tyto drobnosti nás těší a motivují k pokračování v započaté tradici.

Děkujeme všem a těšíme se, že se příští rok opět sejdeme.

eva Kučerová, Farní charita Kralupy nad Vltavou

K ralupské vinobraní 
2 013
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Pozvánky

HALLOWEEN PARTY

SVATOMARTINSKÉ
HUSÍ A KACHNÍ HODY

2. 11. – sobota – od 14:00 h.

9. 11. sobota - 10. 11. neděle

15. 11. – pátek – od 19:00 h.

23. 11. sobota - 24. 11. neděle

celovíkendové

celovíkendové 

ZABÍJAČKOVÉ HODY A PIVNÍ OCHUTNÁVKY.

s ochutnávkou  
Svatomartinských vín

rezervace na tel.: 315 724 855, 723 854 507, 602 570 636

celodenní dětské soutěže, od 19:00 h. diskotéka 
s živou hudbou NOc OžIVLýcH MrTVOL (karnevalový večer).

POSEZENÍ S KArLEM FIALOU alias legendárním 
LIMONÁDNÍKEM – beseda, povídání a možná i zpívání  
s K. Fialou a jeho hosty. Na závěr ochutnávka jeho  
vlastního tajného receptu - polévky ELIXÍr MLÁDÍ.
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Ohlédnutí, Pozvánky

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St - Pá 15 – 18 h., při kulturních akcích a po dohodě - 
tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.  

Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, 
převážně českých grafiků. 

Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2013. 

AK. MAL. EVA HAŠKOVÁ - GrAFIKA
Grafička a ilustrátorka Eva 
Hašková se narodila 4. ledna 1946 
v Kladně. Absolvovala studia na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v r. 1974 
u profesora Zdeňka Sklenáře. Věnuje se 
volné grafice a ilustracím. Tvoří převážně 
kombinovanou technikou z hloubky, 
leptem a akvatintou. Už její absolventská 
práce z roku 1974, ilustrace k Nezvalově 
Valerii a týdnu divů, které vytvořila 
barevnou kombinovanou technikou, 
vzbudila pozornost editorů grafik 
a bibliofilských tisků v Lyře Pragensis, 
a tak r. 1976 se právě těmito kouzelnými 
ilustracemi představila Hašková širšímu okruhu sběratelů a bibliofilů.
Je členkou SČUG Hollar. 
Výstava trvá do 30. 11. 2013.

vás zve na vernisáž výstavy
v pátek 11. října od 18 hodin

DÁLE VÁS ZVEME na koncErt

V PÁtEk 22. 11. 
V 19:30 HoDIn

MAIMA  u u u

dne 8. října proběhl v Kd Vltava netradiční karneval pro děti 
v režii brněnského divadla Koráb. Jak se děti na karnevalu 
bavily, můžete vidět z přiložených fotografií.

Sobota 2. 11. 2013 
Cirkus TeTy – Bedřich aneb Vzdušná 
akrobacie poprvé v Kralupech!

20:30 KD Vltava / Vstupné: 50,- Kč

„…právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser…  
Co z toho vznikne, můžete vidět na vlastní voči. Přijďte  
k nám domu podívat se, jak pani spolubydlí s pani. 
Máme pojízdné zrcadlo, zavěšená lana, jo a taky telefon. 
Myslíte, že zavolá?“ 

Pátek 15. 11. 2013 

DS Ty-já-tr – Srnky
20:30 KD Vltava / Vstupné: 50,- Kč

Když se sejde dost zoufalství na jednom místě, i nejni-
ternější přání se mohou plnit. Pohádka pro ty, co vyrostli. 
Absurdní komedie, která sklidila úspěch na Jiráskově 
Hronově 2013.

Sobota 7. 12. 2013 
Klubovna DS Scéna / Vstupné: 50,- Kč

19:00  Dramaťák při Školním klubu 
ZŠ Velvary – Kája a továrna na čokoládu 
Velmi krátká variace na známý příběh od R.Dahla

20:00  DS Třetí Věk Louny  
Stáří není pro zbabělce
S humorem až cynickým hovoří o pocitech starých 
žen, o tom, jak arogantně přijímáme názor, že touha  
a tělesná láska jsou výsadami mládí. 

21:00  DS Scéna Kralupy  
Loutna a Pěnkava
Běží cesta, běží lesem.. Kudy lese, kudy jde se?.. 
dlouhá cesta ..dvě poutnice.. liška, jestřáb..rytíř  
a Blankytka.

Pátek 17. 1. 2014 
Divadlo DNO – Idolls
20:30 Klubovna DS Scéna  / Vstupné: 50,- Kč

Idolls – Co všechno se nestane během jednoho konzertu. 
Zajímá tě co si myslí ten týpek co tancuje vedle tebe? 
Všichni milují idoly. Být svůj vlastní idol je čím dál  
větší problém. w

w
w
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Mají nás rádi:

Listopad je tu a s ním už tradiční 
divadelní festival pořádaný Diva-
delním spolkem Scéna ve spolu-
práci s KD Vltava.

V sobotu 2. listopadu ve 20:30 
hodin se můžete těšit na nový 
cirkus v podání souboru TeTy 
v představení Bedřich, ve kte-
rém budete mít možnost poprvé zhlédnout vzdušnou ak-
robacii v Kulturním domě Vltava.

V pátek 15. listopadu ve 20:30 hodin přijede do KD Vltava 
pražský soubor Hrobeso s absurdní komedií Srnky, se kterou 
letos zabodovali na největší divadelní žatvě amatérských sou-
borů, na Jiráskově Hronově. Podle slov souboru se jedná o po-
hádku pro ty, co vyrostli… aneb Když se sejde dost zoufalství 
na jednom místě, i ta nejniternější přání se mohou plnit. 

Doražte strávit chmurotemné sychročasy podzimních 
večerů společně s námi, abychom si ten podzim trochu 
vylepšili.

v listopadu

Festival pokračuje i v prosinci a v lednu. Připravte se 
na pořádnou dávku divadla, které tu jindy nebude k vidění!

Karneval na kolečkách
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kass.kralupy.cz. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

PrOGrAM NA LISTOPAD

zbaví. Jirka projde zkouškou vlastní odva-
hy - nepodlehne ani strachu, ani pokušení, 
jež mu peklo nabízí. Místo odvážného Jirky 
ovšem dostane odměnu podvodný alchy-
mista. Avšak lepší čertovská spravedlnost 
než žádná... Málokdo také ví, že čerti jsou 
odjakživa nadaní hudebníci – o legraci by 
neměla být nouze.

Vstupné: 60,- Kč

Pátek 15. 11.  20:30 hodin

DS Hrobeso

Srnky

Když se sejde dost zoufalství na jednom mís-
tě, i nejniternější přání se mohou plnit. Pohád-
ka pro ty, co vyrostli. Absurdní komedie, která 
sklidila úspěch na Jiráskově Hronově 2013.

Vstupné: 50,- Kč

Sobota 16. 11. 17:00 hodin

3. SVatomartInSKá 
SlaVnoSt 
viz plakát na str. 17

Neděle 17. 11.

2. prodloužená 
základních tanečních kurzů pro mládež

16:15 - odpolední kurz
19:30 – večerní kurz Vstupné: 100,- Kč

Úterý 19. 11.  16:30 hodin

Pirátský  
karneval

viz plakát na str. 17

Středa 20. 11. 17:00 hodin (malý sál)
oCeňoVáNí obČaNů viz info na str. 5

Středa 20. 11.  19:30 hodin

DIVaDlo beZ ZábRaDlí
Francis Veber:

Blbec k večeři
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hru-
šínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, 
Zdeněk Žák, Jana Boušková. 
V této bláznivé francouzské komedii platí, 
že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ 
a „kdo se směje naposled, ten se směje nej-
líp“. Proto si dejte pozor, než někoho prohlá-
síte za blbce a budete se chtít bavit na jeho 
účet. Může se Vám stát, že blbcem zůstanete 
na posměch Vy sám. Vstupné: 370,- Kč; 
 320,- Kč studenti, senioři

Sobota 2. 11.  20:30 hodin

Cirkus tety

Bedřich
Divadelní festival tyjátjátra 

ve spolupráci s DS Scéna Kralupy

Těšit se můžete na vzdušnou akrobacii 
na hrazdě a tzv. double cloud, což jsou takové 
dvě houpačky z lana. Bude se Vám tajit dech 
a budete žasnout nad neuvěřitelnou lehkostí, 
s jakou TeTy překonávají gravitaci! Nenechte 
si ujít nový cirkus poprvé v Kralupech!

Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek 7. 11.  19:30 hodin

Tančírna
Taneční večer nechybí ani v tomto měsíci. 
Slovem provází Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 9. 11.  15:00 hodin

Divadlo Nahoď

Čerti z Tojf lštejna
Potulný muzikant Jirka narazí na svých 
cestách na zakletý hrad, kde straší čerti. 
Král dá tisíc dukátů tomu, kdo kraj čertů 

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

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

Taneční kurzy neděle 3., 10., 24. a sobota 30. 11.
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PŘIPrAVUJEME NA PrOSINEc:
6. 12.  Pikantní dámská jízda v KD Vltava
7. 12. Bluegrass advent
9. 12. Radůza s kapelou
10. 12. 15. Country salon s Rangers Band
14. 12. Ochutnávka vín s cimbálovkou
19. 12. Tančírna
20. 12. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – Afrika
21. 12.  Kde se vzaly Vánoce 

Pátek 22. 11.  20:00 hodin

Koncert

PIPeS and PIntS
předkapely: 

Sour bitch a Daily Project
Kapela Pipes and Pints vznikla v roce 2006 
a v současné době hraje ve složení: Vojta Kalina 
(highland bagpipes/backvokály), Tomáš Novot-
ný (kytara/ backvokály), Lukáš Vincour (bicí/ 
backvokály), Syco Mike (zpěv) a Ondra Balvín 
(basa/ backvokály). Má za sebou úspěšné za-
hraniční turné (Německo, Rakousko, Polsko, 
Holandsko), v Čechách už neodmyslitelně patří 
k festivalovým stálicím. Začátkem roku 2013 
se Pipes and Pints dočkali ocenění v každo-
ročních anketách o nejlepší album roku. Found 
and Lost si zvolili jak fanoušci, např. v hod-
nocení webzinu Kids and Heroes, tak akade-
mie hudebních cen Anděl, která ocenila desku 
žánrovou cenou za nejlepší desku roku 2012 
v kategorii punk/hardcore. Jak to vypadá, když 
se punkrock potká se skotskými dudy, se mů-
žete přijít přesvědčit sami, rozhodně to bude 
hudební zážitek. A aby kluci nebyli sami, mů-
žete se těšit rovnou na dvě předkapely - místní 
mělnicko-kralupský punk rock´n´rollový krásky 
Sour Bitch a nadějný kluky se svojí kapelou 
Daily Project (punk-pop) z Děčína.

Vstupné: 180,- Kč v předprodeji; 
 230,- Kč na místě

Středa 27. 11. 18:00 hodin (malý sál)

Vernisáž
VÝSTAVY NOOOÓÓÓ...
Zveme Vás na výstavu studentských prací 
teprve 15letých studentů výtvarných ateli-
érů a foto ateliérů stanice techniků DDM hl. 
m. Prahy. Tito studenti uspěli při přijímacích 
zkouškách a byli přijati na „Hollarku“ a „Hel-
lichovku“. V kulturním programu vernisáže 
vystoupí žáci ZUŠ Kralupy nad Vltavou.
Přijďte se nechat okouzlit a překvapit umem 
a fantazií mladých umělců.

Vstup zdarma

Čtvrtek 28. 11. 16:30 hodin

Divadlo KaKá

Život na drátku
Autorská pohádka plná písniček a nečeka-
ných interakcí.
Marionetová inscenace pro děti se skládá ze 
dvou kašpárkových příběhů. Pomůže kašpá-
rek vyřešit případ ukradené kravičky? A kdo 
se za touto záhadou skrývá? To nám prozradí 
příběh první. Jedna lapálie za námi a druhá již 
klepe na dveře... Dokáže si kašpárek poradit 
s pyšným princem? No jo, ale nejprve musíme 
poznat moc kouzelného slovíčka, abychom 
dokončili příběh druhý. Vstupné: 60,- Kč

PLeSy V LISTOPADU 2013:
23. 11. Městský ples
29. 11. Studentský ples Dvořákova gymnázia

Neděle 1. 12.  13:00 hodin

Adventní trhy
viz plakát na str. 6

Pondělí 2. 12.  16:30 hodin

Andělsko-čertovské setkání
Tradiční karneval andílků a čertíků letos „roz-
svítí“ hvězdy pekelného kotle z divadélka 
Mrak z Havlíčkova Brodu. Děti čeká spousta 
soutěží, pekelná diskotéka a sladká miku-
lášská nadílka. Počet vstupenek je omezený, 
objednejte si je včas. 

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



Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM 
USA, 2D/3D, 2013, T, 109 min.

Losangeleský hiphopový magnát a bývalý b-boy chce vyhrát battle 
v break dance. Najme Blaka, který má za pouhé tři měsíce dát dohroma-
dy 12 talentovaných jedinců, kteří to dotáhnou až k vysněnému titulu...

BYZANTIUM: UPÍŘÍ PŘÍBĚH
Velká Británie / USA / Irsko, 2012, 118 min.

Clara a Eleanor se narodily před 200 lety a přežívají jen díky přísunu 
lidské krve. Žijí v přímořském městečku v opuštěném domě jménem 
Byzance. Jejich tajemství se ale začne šířit a minulost je pomalu dohání...

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Norsko, 2012, 80 min.

Dvanáctiletá Sonja se vydá hledat Vánoční hvězdu, aby zlomila kletbu nad 
zakletým královstvím a aby se mohla vrátit princezna Gulltopp, která se 
ztratila před devíti lety, když také Vánoční hvězdu hledala...

GRAVITACE
USA / Velká Británie, 2013, 2D/3D, T, 91 min., režie: Alfonso Cuarón (Apollo 13)

Lékařka Ryan Stone (S. Bullock) se vydá na svou první vesmírnou misi. 
Vesmírný veterán Matt Kowalsky (G. Clooney) velí svému poslednímu 
letu. Jenže dojde ke katastrofě a ti dva zůstanou ve vesmíru sami... 

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
USA, 2013, 12, 146 min.

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč 
Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi 
pádný důvod pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se 
blíží jubilejní 75. ročník her...

INSIDIOUS 2
USA, 2013, 15, 108 min.

Josh má pozoruhodnou vlastnost astrální projekce, kterou se ale kdosi 
pokouší zneužít. V jeho domě je za tajuplných okolností zavražděna Elise, 
která se ho pokoušela léčit. Josh se s rodinou odstěhuje k matce. I v je-
jím domě se ale začínají dít podivné věci...

KAPITÁN PHILLIPS
USA, 2013, 15, 134 min.

V r. 2009 byla přepadena nákladní loď Maersk Alabama somálskými 
piráty. Film se zaměřuje na vztah mezi velícím důstojníkem Alabamy  
(T. Hanks) a kapitánem somálských pirátů (B. Abdi). V souboji vůle a od-
hodlání, 230 km od somálského pobřeží, jsou oba vydáni na milost osudu...

KOMORNÍK
USA, 2013, 12, 132 min.

Životopisný příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako sluha 
v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986. Allen 
začínal jako komorník, během několika desetiletí v Bílém domě byl při 
tom, když se tvořily dějiny USA...

KONZULTANT
USA / Velká Británie, 2013, 15, 111 min.

Vysoce postavený advokát se pod vidinou rychle vydělaných peněz na-
močí do obchodu s drogami, ale brzy zjišťuje, že ho toto rozhodnutí vede 
do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky...

KŘÍDLA VÁNOC
Česko, 2013, 12, 110 min.

Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný, Jakub Prachař
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou 
se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují - optik Tomáš, Nina, která balí 

www.kass.kralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

dárky ve stánku, manažer supermarketu Ráďa a zajíc, maskot centra. 
Každý má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou 
plnit...

LÁSKY ČAS
Velká Británie, 2013, 123 min.

Jednadvacetiletý Tim (Domhnall Gleeson) zjistí, že může cestovat v čase 
do minulosti. Vrátí se tedy ke své láce Mary (Rachel McAdams). Ovšem s 
každým návratem přijdete o všechno, co jste do té doby prožili...

MAFIÁNOVI
USA / Francie, 2013, 111 min.

Bývalý mafiánský boss (R. De Niro), jeho manželka (M. Pfeiffer) a jejich 
dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do progra-
mu na ochranu svědků. Zoufalý agent FBI (Tommy Lee Jones) je musí 
opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém 
udavači, ale jejich chování a zvyklosti jsou pro život v utajení překáž-
kou...

PŘÍBĚH KMOTRA
Česko, 2013, 12, 99 min., podle bestselleru J. Kmenty „Kmotr Mrázek“

Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Policista Cajthaml 
(Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posedlý 
svou pravdou obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje 
rodinnou idylu muže na druhé straně barikády...

PTAČÍ ÚLET
USA, 2013, 2D/3D, D, 85 min.

Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí plán, jak vrátit čas 
a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – 
ukradnout vládní stroj času, vrátit se do 17. století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání! 

THOR: TEMNÝ SVĚT
USA, 2013, 12, 111 min.

V další marvelovské adaptaci navazující na film Avengers usiluje as-
gardský Bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému 
nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor 
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane (Nata-
lie Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil 
lidstvo...

TURBO
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 96 min.

Turbo je zahradní šnek, který sní o tom, že bude nejrychlejším šnekem 
na světě. Kámoši se mu smějí, ovšem pouze do okamžiku, kdy se Turbo 
přimotá k podivné nehodě, díky které by se mu jeho sen mohl splnit...

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 96 min.

Vynálezce Flint a jeho přátelé byli nuceni opustit město. Flint ke svému 
úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - 
cosi jako živoucí jídlo - čiperné okurky či krevetí opičky! Flint bude mít 
s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...

ZMIZENÍ DOPORUČUJEME
USA, 2013, 15, 146 min.

Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují v thrilleru, který přiková divá-
ky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení 
filmu. Když vám ze dne na den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může 
mít každá vteřina cenu života. Při pátrání je pak člověk schopný udělat 
cokoliv...

 21.  ČT 20:00  HUNGER GAMES: PREMIÉRA   110,- KČ 
    VRAŽEDNÁ POMSTA 

 22.  PÁ 17:00  BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH 110,- KČ

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- KČ

 23.  SO 14:30  PTAČÍ ÚLET  130,- KČ

   17:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

   20:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

 24.  NE 14:30  ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 80,- KČ

   17:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- Kč

25.  27. KINO NEHRAJE
 28.  ČT 20:00  KONZULTANT  PREMIÉRA   120,- KČ

 29.  PÁ 17:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

   20:00  KAPITÁN PHILLIPS 110,- KČ

 30.  SO 14:30  TURBO  140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   17:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- KČ

   20:00  HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 60,- KČ

 1.  NE 10:00  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   14:30  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  LÁSKY ČAS 110,- KČ

   20:00  KONZULTANT 120,- KČ 

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

 1.  PÁ 17:00 BATTLE OF THE YEAR:  
    THE DREAM TEAM   165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

 2.  SO 10:00  PTAČÍ ÚLET  100,- KČ

   14:30  PTAČÍ ÚLET   130,- KČ

   17:00  TURBO   140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   20:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

 3.  NE 14:30  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   17:00 BATTLE OF THE YEAR:  
    THE DREAM TEAM   165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  GRAVITACE  100,- KČ

4.  6. KINO NEHRAJE
 7.  ČT 20:00  DONŠAJNI 100,- KČ

 8.  PÁ 17:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

   20:00  GRAVITACE   130,- KČ

 9.  SO 17:00  KOMORNÍK 110,- KČ

   20:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

 10.  NE 14:30  TURBO   140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   17:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

  11.  13. KINO NEHRAJE
 14.  ČT 20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  130,- / 105,- KČ děti do 15 let

 15.  PÁ  17:00  BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH 110,- KČ

   20:00  INSIDIOUS 2 110,- KČ

 16.  SO 10:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  MAFIÁNOVI 110,- KČ

   20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 140,- KČ děti do 15 let

 17.  NE 10:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   14:30  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   17:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  MAFIÁNOVI 110,- KČ

18.  19. KINO NEHRAJE
 20.   STUDENTSKÁ STŘEDA:

   20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 100,- Kč studenti

Kino Vltava pro Vás připravilo STUDENTSKÉ STŘEDY
Jedna středa v měsíci je určená právě žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti. FIXNÍ 
VSTUPNÉ v rámci STUDENTSKÉ STŘEDY: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

PREMIÉRA
STUDENTSKÁ 
STŘEDA



Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
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www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM 
USA, 2D/3D, 2013, T, 109 min.

Losangeleský hiphopový magnát a bývalý b-boy chce vyhrát battle 
v break dance. Najme Blaka, který má za pouhé tři měsíce dát dohroma-
dy 12 talentovaných jedinců, kteří to dotáhnou až k vysněnému titulu...

BYZANTIUM: UPÍŘÍ PŘÍBĚH
Velká Británie / USA / Irsko, 2012, 118 min.

Clara a Eleanor se narodily před 200 lety a přežívají jen díky přísunu 
lidské krve. Žijí v přímořském městečku v opuštěném domě jménem 
Byzance. Jejich tajemství se ale začne šířit a minulost je pomalu dohání...

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Norsko, 2012, 80 min.

Dvanáctiletá Sonja se vydá hledat Vánoční hvězdu, aby zlomila kletbu nad 
zakletým královstvím a aby se mohla vrátit princezna Gulltopp, která se 
ztratila před devíti lety, když také Vánoční hvězdu hledala...

GRAVITACE
USA / Velká Británie, 2013, 2D/3D, T, 91 min., režie: Alfonso Cuarón (Apollo 13)

Lékařka Ryan Stone (S. Bullock) se vydá na svou první vesmírnou misi. 
Vesmírný veterán Matt Kowalsky (G. Clooney) velí svému poslednímu 
letu. Jenže dojde ke katastrofě a ti dva zůstanou ve vesmíru sami... 

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
USA, 2013, 12, 146 min.

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč 
Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi 
pádný důvod pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se 
blíží jubilejní 75. ročník her...

INSIDIOUS 2
USA, 2013, 15, 108 min.

Josh má pozoruhodnou vlastnost astrální projekce, kterou se ale kdosi 
pokouší zneužít. V jeho domě je za tajuplných okolností zavražděna Elise, 
která se ho pokoušela léčit. Josh se s rodinou odstěhuje k matce. I v je-
jím domě se ale začínají dít podivné věci...

KAPITÁN PHILLIPS
USA, 2013, 15, 134 min.

V r. 2009 byla přepadena nákladní loď Maersk Alabama somálskými 
piráty. Film se zaměřuje na vztah mezi velícím důstojníkem Alabamy  
(T. Hanks) a kapitánem somálských pirátů (B. Abdi). V souboji vůle a od-
hodlání, 230 km od somálského pobřeží, jsou oba vydáni na milost osudu...

KOMORNÍK
USA, 2013, 12, 132 min.

Životopisný příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako sluha 
v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986. Allen 
začínal jako komorník, během několika desetiletí v Bílém domě byl při 
tom, když se tvořily dějiny USA...

KONZULTANT
USA / Velká Británie, 2013, 15, 111 min.

Vysoce postavený advokát se pod vidinou rychle vydělaných peněz na-
močí do obchodu s drogami, ale brzy zjišťuje, že ho toto rozhodnutí vede 
do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky...

KŘÍDLA VÁNOC
Česko, 2013, 12, 110 min.

Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný, Jakub Prachař
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou 
se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují - optik Tomáš, Nina, která balí 

www.kass.kralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

dárky ve stánku, manažer supermarketu Ráďa a zajíc, maskot centra. 
Každý má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou 
plnit...

LÁSKY ČAS
Velká Británie, 2013, 123 min.

Jednadvacetiletý Tim (Domhnall Gleeson) zjistí, že může cestovat v čase 
do minulosti. Vrátí se tedy ke své láce Mary (Rachel McAdams). Ovšem s 
každým návratem přijdete o všechno, co jste do té doby prožili...

MAFIÁNOVI
USA / Francie, 2013, 111 min.

Bývalý mafiánský boss (R. De Niro), jeho manželka (M. Pfeiffer) a jejich 
dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do progra-
mu na ochranu svědků. Zoufalý agent FBI (Tommy Lee Jones) je musí 
opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém 
udavači, ale jejich chování a zvyklosti jsou pro život v utajení překáž-
kou...

PŘÍBĚH KMOTRA
Česko, 2013, 12, 99 min., podle bestselleru J. Kmenty „Kmotr Mrázek“

Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Policista Cajthaml 
(Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posedlý 
svou pravdou obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje 
rodinnou idylu muže na druhé straně barikády...

PTAČÍ ÚLET
USA, 2013, 2D/3D, D, 85 min.

Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí plán, jak vrátit čas 
a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – 
ukradnout vládní stroj času, vrátit se do 17. století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání! 

THOR: TEMNÝ SVĚT
USA, 2013, 12, 111 min.

V další marvelovské adaptaci navazující na film Avengers usiluje as-
gardský Bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému 
nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor 
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane (Nata-
lie Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil 
lidstvo...

TURBO
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 96 min.

Turbo je zahradní šnek, který sní o tom, že bude nejrychlejším šnekem 
na světě. Kámoši se mu smějí, ovšem pouze do okamžiku, kdy se Turbo 
přimotá k podivné nehodě, díky které by se mu jeho sen mohl splnit...

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 96 min.

Vynálezce Flint a jeho přátelé byli nuceni opustit město. Flint ke svému 
úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - 
cosi jako živoucí jídlo - čiperné okurky či krevetí opičky! Flint bude mít 
s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...

ZMIZENÍ DOPORUČUJEME
USA, 2013, 15, 146 min.

Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují v thrilleru, který přiková divá-
ky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení 
filmu. Když vám ze dne na den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může 
mít každá vteřina cenu života. Při pátrání je pak člověk schopný udělat 
cokoliv...

 21.  ČT 20:00  HUNGER GAMES: PREMIÉRA   110,- KČ 
    VRAŽEDNÁ POMSTA 

 22.  PÁ 17:00  BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH 110,- KČ

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- KČ

 23.  SO 14:30  PTAČÍ ÚLET  130,- KČ

   17:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

   20:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

 24.  NE 14:30  ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 80,- KČ

   17:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- Kč

25.  27. KINO NEHRAJE
 28.  ČT 20:00  KONZULTANT  PREMIÉRA   120,- KČ

 29.  PÁ 17:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 110,- KČ

   20:00  KAPITÁN PHILLIPS 110,- KČ

 30.  SO 14:30  TURBO  140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   17:00  KŘÍDLA VÁNOC 130,- KČ

   20:00  HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 60,- KČ

 1.  NE 10:00  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   14:30  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  LÁSKY ČAS 110,- KČ

   20:00  KONZULTANT 120,- KČ 

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

 1.  PÁ 17:00 BATTLE OF THE YEAR:  
    THE DREAM TEAM   165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

 2.  SO 10:00  PTAČÍ ÚLET  100,- KČ

   14:30  PTAČÍ ÚLET   130,- KČ

   17:00  TURBO   140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   20:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

 3.  NE 14:30  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   17:00 BATTLE OF THE YEAR:  
    THE DREAM TEAM   165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  GRAVITACE  100,- KČ

4.  6. KINO NEHRAJE
 7.  ČT 20:00  DONŠAJNI 100,- KČ

 8.  PÁ 17:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

   20:00  GRAVITACE   130,- KČ

 9.  SO 17:00  KOMORNÍK 110,- KČ

   20:00  ZMIZENÍ 100,- KČ

 10.  NE 14:30  TURBO   140,- / 120,- KČ děti do 15 let

   17:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA 120,- KČ

  11.  13. KINO NEHRAJE
 14.  ČT 20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  130,- / 105,- KČ děti do 15 let

 15.  PÁ  17:00  BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH 110,- KČ

   20:00  INSIDIOUS 2 110,- KČ

 16.  SO 10:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  MAFIÁNOVI 110,- KČ

   20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 140,- KČ děti do 15 let

 17.  NE 10:00  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   14:30  PTAČÍ ÚLET 100,- KČ

   17:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 140,- KČ děti do 15 let

   20:00  MAFIÁNOVI 110,- KČ

18.  19. KINO NEHRAJE
 20.   STUDENTSKÁ STŘEDA:

   20:00  THOR: TEMNÝ SVĚT  165,- / 100,- Kč studenti

Kino Vltava pro Vás připravilo STUDENTSKÉ STŘEDY
Jedna středa v měsíci je určená právě žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti. FIXNÍ 
VSTUPNÉ v rámci STUDENTSKÉ STŘEDY: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

PREMIÉRA
STUDENTSKÁ 
STŘEDA



A bychom objasnili občanům, s čím se obra-
cet na odbor životního prostředí, v čem je 
schopen pomoci a případně čeho se obá-

vat, jsme sestavili tuto komplexní zprávu a dou-
fáme, že některému čtenáři poslouží jako ná-
vod, kam podat žádost např. o stavební povolení 
pro stavbu studny, či jiného zaujme upoutávka 
na přírodní úkaz.     

Odbor se vyjadřuje jako dotčený orgán státní 
správy ke všem činnostem a stavbám v územ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností. Každé 
vyjádření je kompletním stanoviskem z hlediska 
všech platných odborných zákonů v oblasti ŽP. 
Dává budoucímu stavebníkovi jakousi kuchař-
ku, jaká další závazná stanoviska, podpůrná roz-
hodnutí nebo vyjádření musí zajistit, aby mu byl 
jeho záměr povolen. Někdy je toto považováno 
ze strany investora, který logicky vždy spěchá, 
za přílišnou byrokracii. K tomu je ale nutno dodat, 
že byrokracie je tak velká, jaká je předepsána 
zákonem nebo jiným závazným právním před-
pisem. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal, 
že žadatel, který si přišel podat žádost (ve věci 
na které mu enormně záleželo), požadoval vy-
dání rozhodnutí – samozřejmě kladné, nejlépe 
do druhého dne. Že je stavba v záplavovém úze-
mí ví, ale „papír na to nepotřebuje“, že stavbou 
zasahuje do chráněné části přírody, ví také, ale 
k čemu nějaké další povolení, když ptáci mohou 
uletět. Ale v momentě, kdy soused staví plot, pro-

běhne z jeho strany kontrola všech náležitých 
podkladů minimálně 3x a domáhá se uplatnění 
tvrdosti zákona. 

Názorově je asi nejrozporuplnější kácení stro-
mů. V poslední době proběhlo kácení mohutných 
stromů podél Zákolanského potoka. MěÚ dal 
posoudit stav stromů podél vodních toků po po-
vodni. Posudek provedli dendrologové z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny. U jednoho ze 
stromů přímo nad pěší zónou bylo vysloveno 
doslova: kolem tohoto stromu je nebezpečno 
i dýchat. Všechny pokácené stromy měly sice 
zelené a na pohled zdravé koruny, ale právě tyto 
těžké mohutné koruny byly posazeny na shni-
lých kmenech. Odbor životního prostředí musí 
v zákonné 30denní lhůtě reagovat v této sou-
vislosti i na podnět občana, který upozorňuje, 
že „kácení těchto letitých stromů je hříchem, 
neboť tyto stromy jsou zde mnohem potřeb-
nější než lidé…“  
Co je dobré vědět a s čím se obrátit mimo ji-
né na pracovníky odboru v jednotlivých oblas-
tech ŽP:
¢ V odpadovém hospodářství povoluje naklá-
dání s nebezpečnými odpady, přijímá hlášení 
o produkci odpadů od původců, přijímá hlášení 
o přepravě nebezpečných odpadů přes spravo-
vané území, provádí kontroly právnických osob 
při nakládání s odpady. 
¢ Ve vodním hospodářství je odbor ŽP spe- 

ciálním stavebním úřadem pro povolování vodo-
vodů, kanalizací, studní, čistíren odpadních vod 
a hlubinných čerpadel. Dále je v oblasti vodního 
hospodářství vedena vodohospodářská eviden-
ce, povoluje výjimky pro stavby v záplavových 
územích a schvaluje havarijní plány.
¢ V oblasti ochrany přírody povoluje zásahy 
do krajinného rázu, povoluje kácení stromů, ur-
čuje náhradní výsadby, posuzuje stavby s ohle-
dem na platný „Územní systém ekologické sta-
bility“ (ÚSES).
¢ Lesní hospodářství se řídí „Lesním hospodář-
ským plánem“ (LHP), který je vždy platný na do-
bu 10 let, vydává povolení staveb v ochranném 
pásmu lesa. 
¢ V oblasti ochrany ovzduší vydává závazná sta-
noviska ke stavbám z hlediska možného zhor-
šení kvality ovzduší, nadále přijímá upozornění 
na zhoršenou kvalitu ovzduší, případně infor-
muje ČIŽP o úniku závadných nebo obtěžujících 
látek. 
¢ Z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu vydává souhlasy s vynětím a následně sta-
novuje platby odvodů. 
¢ V rybářství a myslivosti je pro běžnou potřebu 
občanů dobré vědět, že vydává rybářské, resp. 
lovecké lístky, rozhoduje o honidbách, ustano-
vuje myslivecké stráže, přijímá evidenci zvěře 
a lovů. 

Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP
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Seriál 
na pokračování

díl první

Životní prostředí 
součást úřadů

Většina občanů, kteří běžně 
nejednají s úřady a jejich 
koníčkem není rybaření nebo 
myslivost, obecně předpokládá, 
že odbory životního prostředí, 
jako součásti městských úřadů, 
jsou potřebné k tomu, aby 
zajistily likvidaci nepořádku 
čehokoli, od čistoty ulic 
přes likvidaci všech pachů 
v ovzduší, staly se garantem 
čistoty vodních toků, případně 
zakázaly sousedům chov slepic 
pro nadměrný zápach a hluk 
způsobený kokrháním kohouta. 

pokračování v příštím vydání: Ochrana přírody

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

cVIČENÍČKO MĚNÍ ČAS

Pro velký zájem malých cvičenců rozšiřuje-
me od 24. 10. čtvrteční Cvičeníčko o jednu 
hodinu. Proto se i mění časy. 
I. skupina 8:30 - 9:30,
vede Mgr. Tereza Vítková
II. skupina 9:30 - 10:30,
vede Světlana Nováková
III. skupina 10:30 - 11:30,
vede Mgr. Tereza Vítková

ŠMOULÍ BÁL

Šmoulům se v DDM líbí, proto pro ně po-
řádáme Šmoulí bál. Karneval pro nejmenší 
se koná 14. listopadu v 15:30 hod. v sále 
DDM. Oblékněte si modrá trička a bílé če-

pičky a přijďte si společně zatancovat. Pro-
síme děti i dospělé, aby si přinesli na akci 
přezůvky.
Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 10,- Kč.

ZÁJEZD DO DrÁžďAN
Pojeďte s námi vlakem načerpat vánoční 
atmosféru do Drážďan v sobotu 30. lis-
topadu. Zúčastnit se mohou celé rodiny, 
ale i jednotlivci starší 18 let, mladší pouze 
v doprovodu dospělé osoby. Cena zájezdu 
je 150,- Kč. Přihlásit se můžete nejpozději 
do 20. listopadu.

SILVESTr V MOKrOSUKÁcH
Nabízíme pro rodiny nebo kolektivy přátel 
silvestrovský pobyt Mokrosukách od 27. 12. 
2013 do 1. 1. 2014. Po dohodě je možné po-
byt prodloužit nebo individuálně upravit.
Přihlášky a podrobné informace u paní 
Špinarové na tel.: 315 722 236 nebo osob-
ně v DDM.

MIKULÁŠSKÁ  
PrO NEJMENŠÍ

Tradiční Mikulášská pro nejmenší se ko-
ná ve čtvrtek 5. 12. od 10:00 hod. v hotelu 

Sport Kralupy nad Vltavou. Děti si společ-
ně zazpívají a zatančí s Mikulášem, čer-
tem a andělem, kteří jim rozdají nadílky 
od DDM. Rodiče, kteří si přinesou vlastní 
nadílku, prosíme, aby ji označili jménem dí-
těte. Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč.

SOUTĚž – VÁNOČNÍ STrOMEČEK
Výtvarné soutěže „Vánoční stromeček“ se 
můžou zúčastnit MŠ, ZŠ a družiny, jed-
notlivci, celé rodiny, prostě každý, kdo rád 
maluje, modeluje, lepí z papíru, šije, palič-
kuje nebo jinak tvoří. Vyrobte svůj vánoční 
stromeček a přineste nám ho do DDM.
Hotové výrobky označené autorem ode-

vzdávejte v kanceláři DDM do 6. 12. 2013. 
Soutěž se uskuteční v rámci vánoční vý-
stavy. Každý z návštěvníků bude mít mož-
nost hlasovat a ovlivnit tak vítězné pořadí 
jednotlivých děl.

Soutěží se ve třech věkových kategoriích, a to o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci z odpadového materiálu. 
Soutěžní exponáty můžete osobně doručit do ekologického centra do 15. 12. 2013 nebo se domluvit na telefonu 
800 100 584. Těšíme se na Vaše nápady!
ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 6, tel.: 315 720 287, 
e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz, www.eckralupy.cz
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VÁnoční Soutěž
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou vyhlašuje další ročník „Vánoční soutěže“,  
kterou připravilo ve spolupráci s AVE Kralupy s.r.o. 
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Skutečně. Při Dni otevřených dveří, ve-
černím pátečním Celebrandu a hlavně 

na sobotním odpoledním setkání absolventů 
jsem potkával samé usměvavé tváře býva-
lých i současných studentů, učitelů, hostů. 
Jako kdyby chtěli všichni nahradit zářijové 
sluníčko, které jsme si ten den jinak moc 
neužili. 
S pátečním Dnem otevřených dveří pro 

děti ze základních škol pomohli součas-
ní studenti. Učitelé si připravili program, 
který byl interaktivní i atraktivní zároveň. 
Show v učebně fyziky i chemie, různé kví-
zy a soutěže. Nadšené reakce stovek páťá-
ků a deváťáků po návštěvě nám udělaly 
velikou radost. 
Večerní plesová slavnost Celebrandum 90 

byla dostatečně důstojná i veselá - Pražský 
originální synkopický orchestr dodal správ-
nou hudební náladu a atmosféru dvacátých 
let minulého století, další čísla programu 
přispěla ke skvělé náladě. 
Setkání absolventů a pro ně připravený 

sobotní Den otevřených dveří měly snad je-
dinou chybu – byly příliš krátké a za sedm 
hodin čistého času nestačil účastník setká-
ní (a zároveň pamětník) pohovořit se vše-
mi, které potkal, poznal. Nestihl se podělit 
o svou náladu, o zážitky z minulých let 
a společné vzpomínky. Atrakcí ve školní 
budově bylo tolik – kroniky, fotografie, ob-

razy, kvízy, posezení v kavárně a čajovně, 
soutěže, prezentace pokusů a samozřejmě 
retro hodiny s bývalými učiteli. Asi ne-
bylo v lidských silách vše projít, prohléd-
nout si a vstřebat. K tomu ještě volná zá-
bava na hřišti a velmi kvalitní hudební 
program. 

Ohlasy návštěvníků?  
Tady jsou některé části mailů a dopisů:   

…oslava se vám moc podařila. Díky, že jste 
to všechno tak krásně zorganizovali. Bylo to 
báječné! Včera se nám to moc líbilo, rodiče 
byli taky nadšení, skvělá organizace, atmo-
sféra, program, školní jídelna, dětský koutek 
a vůbec všechno, žádné zkostnatělé vzpomí-
nání... Tak díky všem organizátorům. 

…Velice ráda jsem se svými spolužáky 
zavzpomínala na léta strávená ve škol-
ních lavicích a s potěšením poznávala 
místa, kterými jsem před lety denně pro-
cházela. Ocenila jsem především výzdobu 
školy, výtvarné provedení školních pro-
stor a přátelskou atmosféru celého dne.  
…velice oceňuji všechny nápady (poznej 
profesora, obrázky fyzikářů jako lampión-
ky pod stropem, ověření znalostí a znám-
ky na vysvědčení, retrohodina.  Bylo to 
úžasné!

…I když sleduji prostředí DG asi mno-
hem podrobněji než ostatní návštěvníci, 

vzhledem ke 2 dcerám, které se účastní 
výuky, čas ve společnosti spolužáků na pů-
dě školy mě vrátil o mnoho (skutečně už 
30 let od maturity) chvil zpět, kdy jsme se 
setkávali při vyučování. Kdybych mohla, 
hned bych se přidala k účinkování ve sbo-
ru DG, musí být radost, jak to postupně 
krásně šlape... Je vidět na každém kroku, 
že se atmosféra ve škole podstatně změni-
la, děti sem chodí rády, prostředí je milé 
až rodinné.

Ještě jednou děkuji za pěkné odpoledne 
i večer a už se těším na 100. výročí DG.

Co více si může ředitel školy přát? Asi 
nic. Spíše je nutné poděkovat všem organi-
zátorům, sponzorům a pomocníkům. Uči-
telům, absolventům, současným studentům 
a jejich rodičům, sponzorům a skutečným 
přátelům školy. 
Zůstane nám vzpomínka na dva krásné 

dny vyplněné velkým společným úsilím. 
Také na nostalgická, ale veselá setkání s bý-
valými studenty a kolegy, na dojemné chvíle 
s nejstaršími absolventy z roku 1941, kte-
ří po více než 70 letech se slzami v očích 
vzpomínali na svá studia. 
Devadesátiny jsou pro Dvořákovo gym-

názium úžasný věk! 

AndRej pLeCHáčeK

aneb vlna pozitivní energie, která 20. a 21. 9. zalila areál školy stovkami návštěvníků

SPoleČNoSt PRo RoZVoJ DG, o.P.S. 
ZVe a INFoRMUJe:
� Stále jsou volná místa na některé kluby 
a kroužky a to i pro dospělé: keramický krou-
žek (po 14-16 h.), výtvarná dílna (čt 16-18:30 
h.), kurs základů španělštiny (st 14-15 h.) a ho-
rolezecký kroužek (út a st 16-18 h.).
� Den otevřených dveří s vánočními trhy 
a keramickou dílnou proběhne ve středu  
4. prosince 2013 odpoledne.
Již třetím rokem pořádáme keramické odpo-
ledne. Přihlásit se můžou nejen studenti naší 
školy, ale mohou také přijít jejich rodiče a širo-
ká veřejnost. Těšíme se, že vzniknou netradič-
ní vánoční drobnosti na Váš stůl. Nebo s nimi 
vyzdobíte vánočně okna, předsíně a obdarujete 
své blízké. Hlavně chceme navodit klidnou vá-
noční atmosféru. Vstup zdarma. Přihlášky a do-
tazy: bartakova@dgkralupy.cz.
� Po dvouleté pauze by se měl uskutečnit  
11. ročník Kralupského festivalu lU ve dnech 
24. - 25. ledna 2014. Další informace na  
www.dg.kralupy.cz, www.kralupy.cz/lu 
a v příštích vydáních Kralupského Zpravodaje. 

Devadesátiny Dvořákova gymnázia 

Den 
otevřených dveří

 9.00 – 10.00 hod. vystoupení žáků 1. stupně
 9.00 – 11.00 hod. improvizované televizní studio 
 11.00 – 12.00 hod. vystoupení žáků 1. stupně
 10.00 – 11.00 hod. tygr ussurijský
 10.00 – 12.00 hod. studio eRko – služby masérky,
  kosmetičky, kadeřnice 
  a fyzioterapeutky

 11.00 – 12.00 hod. představení kralupského  
  hokeje Martinem Procházkou
 11.00 – 13.00 hod. fyzikální dílna

v sobotu 23. 11. 
od 9.00 do 15.00 hod.

PrOcHÁZKAMArTIN

❱❱❱
e kostudioR
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Více o projektu na http://odplouvamedal.rcv.cz/

ZŠ KOMenSKéHO

naše škola je od 1. 6. 2013 
zapojena do projektu „Od-

plouváme dál“, spolufinancova-
ného Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR. 
Projekt realizujeme ve spo-

lupráci s firmou Republikové 
centrum vzdělávání, s.r.o., kte-
rá se zaměřuje na rozvoj lid-
ských zdrojů, výzkum profes-
ního uplatnění, a to za využití 
výpočetní techniky a pracovní 
diagnostiky. 
Pro tento účel je využíván po-

radenský nástroj pod názvem 
„Pracovní diagnostika COM-
DI“, který je Ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí ČR uznán 

za poradenský nástroj Aktiv-
ní politiky zaměstnanosti ČR. 
V současné době je Republikové 
centrum vzdělávání generálně 
pověřeno MPSV ČR implemen-
tací pracovní diagnostiky COM-
DI v rámci ČR. 

Projekt je určen pro žáky zá-
kladních škol jako vhodný ná-
stroj při volbě dalšího studia 
na středních školách. Testování 
COMDI  umožňuje získat a vy-
hodnotit informace o profesních 
zájmech žáka, jeho profesní ori-
entaci, vědomostech v českém 
jazyce, matematice a všeobec-
ných znalostech a schopnostech 
pro volbu povolání. Součástí vý-

stupů je nastavení předpokladů 
pro  různá  studijní  zaměření 
a doporučení nejvhodnějších 
typů škol a studijních oborů. 
Cílovou skupinou jsou žáci 8. 

a 9. tříd základních škol Stře-
dočeského kraje a výchovní po-
radci škol mající na starosti ka-
riérové poradenství.  
Účelem projektu je rozvoj kari-

érového poradenství ve školách, 
včetně prevence před špatnou 
volbou povolání nebo předčas-
ným odchodem žáků ze systé-
mu vzdělávání, osvětová činnost 
směřující k žákům a zákonným 
zástupcům při řešení budoucí 
profesní dráhy. 

Hlavní cíle projektu: 
� kariérové poradenství pro žá-
ky ZŠ; 
� informační a poradenská čin-
nost pro žáky a výchovné po-
radce škol; 
� profesní diagnostika a pora-
denství při volbě budoucího po-
volání žáků. 
Celý projekt vhodně doplňu-

je předmět PV - volba povolání 
a umožňuje žákům i rodičům 
formou interpretací hodnotitelů 
testů prohovořit možnosti volby 
školy a správně se rozhodnout 
pro další profesní dráhu. 

MgR. jIŘInA HeReInOVá, 

ŘedIteLKA ŠKOLy

Projekt Odplouváme dál

Den otevřených dveří
i letos se již tradičně otevřou dveře základní školy na Komenského náměstí, a to v sobotu 23. listopadu od 9.00 

do 15.00 hodin. Kromě prohlídky učeben a dalších prostor školy jsme si pro Vás připravili několik doprovodných akcí, 
např. pletení košíků, výstavu pexes, představení kralupského hokeje olympijským vítězem z nagana a kralupským 

rodákem Martinem Procházkou, služby studia erko a také jedinečnou možnost seznámit se a vyfotografovat 
s půlročním mládětem tygra ussurijského.

Den 
otevřených dveří

 9.00 – 10.00 hod. vystoupení žáků 1. stupně
 9.00 – 11.00 hod. improvizované televizní studio 
 11.00 – 12.00 hod. vystoupení žáků 1. stupně
 10.00 – 11.00 hod. tygr ussurijský
 10.00 – 12.00 hod. studio eRko – služby masérky,
  kosmetičky, kadeřnice 
  a fyzioterapeutky

 11.00 – 12.00 hod. představení kralupského  
  hokeje Martinem Procházkou
 11.00 – 13.00 hod. fyzikální dílna

v sobotu 23. 11. 
od 9.00 do 15.00 hod.

PrOcHÁZKAMArTIN

❱❱❱
e kostudioR

PRoGRaM Po Celý DeN:
} prohlídka učeben a dalších
 prostor školy
} ukázky pomůcek, techniky
 a prací žáků
} výstava sbírky pexes
} kavárnička – možnost 
 malého občerstvení
} zdobení perníků a výtvarná
 dílna
} pletení košíků
} hrátky pro děti a rodiče 
 ve školní družině
} malování na obličej
} stolní fotbálek
} zábavně hudební kvízy 
 a rébusy
} ukázky práce z anglického
 jazyka pro budoucí 
 prvňáčky
} výstava modelů lodí 
 a ponorek

Jste srdečně zváni!
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ZŠ gen. KLApáLKA

Finanční 
gramotnost
Ofinanční  gramotnosti  a  její  výuce 

na školách se v současné době mno-
ho mluví i píše. Nově je to povinná součást 
základního vzdělávání na prvním i druhém 
stupni základních škol. U nás byla tato té-
matika dříve realizována v rámci předmě-
tu matematika. Poslední tři roky se žáci 
osmých ročníků vzdělávají v tomto oboru 
v předmětu Finanční gramotnost. Aby ne-
zůstalo pouze u teoretických znalostí, pro-
hlédli si žáci zákulisí České národní banky 
v Praze.          Ing. MICHAeLA gLeICHOVá

Základní informace o ČNB jsme se dozvědě-
li z vtipného kresleného filmu. Po filmu jsme 
zhlédli výstavu, která ukazovala různé zají-
mavosti ze světa financí.  Například tu byly 
padělky papírových peněz i dřívější platidla. 
Mohli jsme si vyzkoušet pod UV lampou, zda-
li naše jmění není falešné. Dále jsme měli mož-
nost potěžkat si pravou, nefalšovanou zlatou 
cihlu. Banka po našem „útoku“ zůstala nevy-
loupena… prozatím.   ZuZKA ŠAROCHOVá Z 9. C

na naší škole jsme přesvědčeni o tom, 
že teoretickou výuku musí doplňovat 
i vlastní zkušenosti žáků.

Je jasné, že se snažíme o co největší ná-
zornost a ukazujeme dětem ve třídách 

realitu světa všemi možnými způsoby, ale 
někdy je dobré překročit práh školy a vy-
pravit se do světa. Takovou možnost budou 
mít v březnu 2014 zájemci, kteří se zúčastní 
poznávacího zájezdu do Anglie a Francie. 
Výjezd do Anglie organizujeme již po-

sedmé. V minulých letech jezdili naši žáci 
na zájezd spojený s výukou angličtiny a le-
tos budou mít víc prostoru poznávat západ-
ní část našeho kontinentu. Zájem ze strany 
žáků a jejich rodičů je každým rokem větší. 
Letos se hlásí 40 dětí a spolu s jejich rodiči 
jsme přesvědčeni, že je to pro děti velmi 
přínosné. Jak z hlediska jazykového, tak 
z hlediska poznávacího. 
Myslím, že je třeba pěstovat v dětech tou-

hu podívat se do světa, domluvit se v cizině, 

sebevědomě a zároveň slušně reprezentovat 
sebe, svoji rodinu, školu, zemi. Moje pře-
svědčení se opírá o mnohaleté zkušenos-
ti s výjezdy žáků a věřím, že na pobyty 
ve Francii, Dánsku a Itálii bývalí žáci, dnes 
dospělí a často rodiče dětí, vzpomínají.
V rámci udržitelnosti projektu Rozvíjí-

me školní vzdělávací program jsme nabídli 
i možnost výměnného zájezdu do polské 
Gorlice.
V předvánočním čase už tradičně vyje-

deme s němčináři do sousedního Saska. 
Letos navštívíme muzeum Karla Maye, Mí-
šeň a výlet zakončíme návštěvou předvá-
nočního trhu v Drážďanech, kde si pro-
hlédneme nejenom centrum města s jeho 
pamětihodnostmi.
Bylo by ale špatné, kdybychom jezdili 

do vzdálené ciziny a neznali vlastní okolí. 
Samozřejmě máme naplánováno mnoho za-
jímavých exkurzí a návštěv institucí přímo 
v Kralupech nebo v okolí.

dAgMAR KnöpFeLMACHeROVá, ŘedIteLKA ŠKOLy

ZuŠ

dovolte mi úvodem uvést několik čísel.

Vnaší škole je k 30. 9. 2013 celkově za-
psáno 679 žáků, z toho 482 v oboru 

hudebním, 55 v oboru tanečním, 79 v obo-
ru výtvarném a 63 žáků v oboru literárně 
dramatickém. Zároveň umožňujeme studi-
um i dospělým zájemcům v počtu 20 žáků. 
Na škole působí celkem 32 pedagogů.

STALO SE:
Dne 17. 10. proběhlo v KD Vltava s vel-
kým úspěchem vystoupení tanečního obo-
ru. Závěrem měsíce října byla dokončena 
popovodňová rekonstrukce hlavní budovy 
ZUŠ v Riegrově ulici, za což našemu zři-
zovateli, kterým je MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, děkujeme.

ZVEME VÁS:
Taneční obor vystoupí na Svatomartinských 
slavnostech a adventních trzích.
Žáci  hudebního  oboru  plánují mimo 

svých pravidelných veřejných koncertů 
rovněž vystoupení na adventních trzích 
a v průběhu listopadu a prosince budou 
s našimi učiteli a přáteli školy nacvičovat 

Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, kte-
rou společně provedou 20. 12. 2013 v kra-
lupském kostele.

NABÍDKA:
Prostřednictvím nově vzniklého občanské-
ho sdružení Artuš i nadále přijímáme děti 
mladší 5 let do Veselého pískání (společ-
ná hra dětí s rodiči na zobcovou flétnu) 
a do tanečního i výtvarného oboru. Bliž-
ší informace získáte u zástupkyně ředitele 
školy p. Veroniky Sedláčkové na tel. čísle 
603 14 51 59.

Na škole začal pravidelně pracovat decho-
vý soubor, který by se měl prvně veřejně 
představit během jarních měsíců. Zároveň 
se pokusíme rozšířit osmičlenný orchestr 
KralupSwing o další hráče, aby mohl sou-
běžně vzniknout kralupský Big Band. V sou-
časné době pracujeme na výběru a úpra-
vách skladeb. 

Podrobnější informace o dění v naší škole 
najdete na www.zuskralupy.cz, nebo na te-
lefonních číslech 603 14 39 49 (ředitel školy 

L. Harazin), nebo 603 14 51 16 (zástupce 
ředitele pro kolektivní výuku J. Bouchner).
Těšíme se na shledanou.

LuBOŠ HARAZIn, ŘedIteL ŠKOLy

nesedíme jen v lavicích

Vážení rodiče a příznivci školy
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Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

Na měsíc lIStoPaD z jednorázových akcí nabízíme: 
LAMPIONOVý PrŮVOD – pondělí 11. 11. od 17 h.
� lampion a dobrou náladu s sebou, sraz v AZ centru,  
vstupné dobrovolné.

BýT rODIČEM A ZŮSTAT SÁM SEBOU 
 – sobota 16. 11. od 14 do 17 h.
� objevte vaše rodičovské kvality a zůstaňte sám sebou.  
Cena: 350,- Kč

SOUrOZENEcKé VZTAHy – středa 20. 11. od 10.00 do 11.30 h.
�  řešíte hádky svých dětí? Žárlí na sebe? Očekáváte narození 
druhého dítěte a nevíte, jak jeho narození sourozenec příjme? Přijďte 
se poradit. Cena: 200,- Kč

VEČEr S JUPITErEM – středa 20. 11. od 18:30 do 22 h.
� přijďte se seznámit s Jupiterem - všemocným a všudypřítomným, 
který uděluje moc králům. Cena: 400,- Kč

TEcHNIKA DyNAMIND – pondělí 25. 11. od 18:30 do 20:30 h.
� technika je založena na jedinečných teoriích o zdraví a léčení, které 
jsou odedávna součástí havajských léčebných metod. Cena: 200,- Kč

KUrZ PrAKTIcKé ASTrOLOGIE 
 – středa 27. 11. od 18:30 do 21:30 h.
� studium principů fungování astrologie. Cena: 500,- Kč

inzerce

ZŠ pRAKtICKá

na začátku měsíce října naši 
školu navštívil soubor měl-

nického divadla VeTři, jehož čle-
nové svým vystoupením zamě-
řeným na téma „šikana“ zaujali 
jak žáky, tak pedagogy. Za dal-
ším kulturním zážitkem jsme 
zamířili do pražského planetária 
- jednoho z největších planetá-
rií na světě. Děti si užily pro-
mítání Slunce, Měsíce, hvězd, 
planet a dalších vesmírných ob-
jektů na strop promítacího sá-
lu, ale i samotnou cestu vlakem 
do Prahy. Návštěva planetária 
i preventivní divadelní pořad tý-
kající se šikany splnily úkol jak 
kulturní, tak vzdělávací. 
Za zmínku stojí fakt, že me-

zi hlavní specifika naší školy 
patří rozmanitost forem výuky 
a využití osvojených vědomostí 
a dovedností v praktickém živo-
tě. Výuka probíhá nejen v kla-
sických učebnách, ale i v těch 
specializovaných, jako je škol-
ní kuchyňka, dílny a počítačo-
vá učebna. Ve školní kuchyňce 
se žáci učí připravovat studené 
a teplé pokrmy, v dílnách pra-
cují s nejrůznějšími materiály - 
nejčastěji se dřevem. Počítačová 
učebna poskytuje dětem mož-
nost získat základy počítačové 
gramotnosti a zároveň zpestření 
výuky využitím didaktických 
programů.

MgR. LenKA KŘIVOHLAVá

učíme se, 
poznáváme...

Planetárium
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Srdečně zveme!

dNy oteVřeNýcH dVeří
14. 11. 2013 a 16. 1. 2014

vždy od 8 do 17 hodin

SOŠ a SOU, příspěvková organizace
Cesta brigádníků 693
Kralupy nad Vltavou 
www.sosasoukralupy.cz
tel. 315 727 709, 315 723 415, 315 727 221

nabízí tyto možnosti studia:  
1) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4leté)
 29-42-M/01 analýza potravin (ŠVP)
 18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě (ŠVP)
 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik (ŠVP)
 28-42-L/01 chemik operátor -  zaměření pro farmaceutickou
  výrobu (ŠVP)
2) obory středního vzdělávání s výučním listem (3leté)
 23-51-H/01 strojní mechanik (ŠVP)  - do tohoto oboru
 přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku 
 v 8. třídě ZŠ  
 26-53-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP)
 28-52-H/01 chemik (ŠVP)
3) denní nástavba pro žáky vyučené v elektrooborech:
 26-41-L/52 provozní elektrotechnika (ŠVP) 
 – 2letá zakončená maturitou

Poznámka: SoŠ a SoU je státní škola, neplatí se školné. 
Přijímací zkoušky se nekonají.

SOŠ SOU
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Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, budoucí i bývalé žáky, kteří se chtějí podívat do vyučo-
vacích hodin i do areálu školy od 8:00 do 12:30 hodin. 

Těšíme se na budoucí prvňáčky, pro které si paní učitelky z prvního stupně připravily na odpo-
ledne od 14:00 do 17:00 hod. zábavné soutěžní úkoly a žáci druhého stupně je provedou školou 
a odpoví na jejich zvídavé otázky. 

Pro ty, kdo mají rádi stolní a společenské hry, bude v areálu družiny připravena herna, kde si 
můžete se svými dětmi zahrát a vyzkoušet společenské hry a hlavolamy, které máme k dispozici. 
Nové hry vám představí Ladislav Smejkal, který má bohaté zkušenosti a naše škola jeho zkušeností 
při organizování herního odpoledne využívá již čtvrtým rokem. Herna bude veřejnosti otevřena 
od 14:00 do 17:30 hodin. 

Stejně jako v loňském roce máte možnost objednat si hry předem na www.svet-deskovych-her.cz 
a na herním odpoledni si je převzít a zaplatit.

Těšíme se na všechny hravé lidičky, zvláště pak na budoucí prvňáčky a zájemce o třídu zaměře-
nou na matematiku a přírodovědné předměty.

Kolektiv učitelů ZŠ Václava Havla

Den otevřených dveří a herní 
odpoledne na ZŠ VÁCLAVA HAVLA

ve středu 27. listopadu 2013

Rodiče a ostatní návštěvníci budou moci nasát atmosféru 
jednoho školního dne, podívat se do tříd podle svého zá-
jmu a sledovat běžné vyučování. Zveme nejen rodiče, ale 
také předškolní děti.

Den otevřených dveří neslouží k předvádění ukázkových 
hodin. Bude probíhat standardní výuka podle Školního 
vzdělávacího programu.

PŘIJďTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!

Den otevřených dveří 
na ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

7. listopadu 2013
proběhne 

od 8:00 do 12:00 hodin 

ZŠ VáCLAVA HAVLA

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

CHCEME SE 
POCHLUBIT!
Máme nové ŽÁKOVSKÉ 
KNÍŽKY! Byly vytvořeny 

našimi pedagogy 
na míru na základě jejich 
dlouholetých zkušeností.  

Uskuteční se ve vstupní hale naší školy dne 29. 11. 2013 od 10:00 do 15:00 
hodin. Budete mít možnost prohlédnout si a pořídit za symbolické ceny výrobky 
našich žáků od mateřské školky po 9. třídy, i výrobky žáků školní družiny. 

Výtěžek z jarmarku bude použit na odměny a potřeby pro děti. 
V loňském školním roce si děti za tyto peníze pořídily např. i florbalové dresy 
na reprezentaci školy. 

Zveme Vás na aDVentní JaRMaRk
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TJ Sokol

PILATES
Přijďte si zacvičit, věk ani kondice nejsou 
rozhodující!
Cvičení je vhodné při sedavém způso-
bu zaměstnání, při problémech se zády, 
zpevníte si a protáhnete celé tělo, naučíte 
se správně dýchat.

Pondělí 18 – 19 h. (tělocvična)
PRO VŠECHNY 

Čtvrtek 18 – 19 h. (tělocvična)
ZAČÁTEČNÍCI

Těší se na vás 
Jiřka Vlčková  a Renata Mayerová

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

Bolí vás záda?
Přijďte si s námi zacvičit na gymbalech
u každou středu od 18 do 19 hod. 
v tělocvičně tJ Sokol Kralupy nad Vltavou

Cvičení na gymbalech zvládne každý bez rozdílu 
věku a je určeno všem, kteří mají začínající pro-
blémy se zády. Balanční míč je ideálním a doko-
nalým náčiním, které vás donutí rozvíjet všechny 
pohybové schopnosti, koordinaci a rovnováhu. Již 
samotné sezení na míči zlepšuje správné držení těla 
a posiluje svaly v oblasti bederní páteře a zabraňuje 
ochabování svalstva celého těla.

TJ Sokol Kralupy v r. 2014 oslaví 130 let od založení kralupské 
tělocvičné jednoty (15. červenec 1884). Ve spolupráci s Městským 
muzeem Kralupy nad Vltavou bude na jaře uspořádána  výstava o historii 
kralupského Sokola. Rádi bychom požádali pamětníky, bývalé ale 
i současné Sokoly, zda by nám laskavě zapůjčili, eventuelně darovali 
sokolské předměty, fotografie, odznaky, části kroje atd. 

bližší informace na telefonu městského muzea - 315 723 035.

s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s
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Druhý říjnový víkend byl pro hokejový 
klub ve znamení otevření městského 

zimního stadionu po kompletní rekonstruk-
ci ledové plochy. Rozhodli jsme se o tuto 
událost podělit i s ostatními občany našeho 
města a zorganizovali jsme víkend s hoke-
jovým klubem, který byl vlastně takovým 
dnem otevřených dveří s náhledem na na-
ši činnost a zaměřením na nábor malých 
hokejistů.
Ten, kdo pozvání přijal a na stadion při-

šel, mohl vidět tréninky našich nejmenších, 
a to v sobotu i neděli ráno. V sobotu pak 
dopoledne pokračovalo v duchu náboru ma-
lých chlapců a děvčat ve spojení se soutě-

žemi. Děti si zde vysoutěžily spoustu slad-
kých odměn, ale i hodnotnějších cen, a při 
odchodu se již těšily na zítřejší trénink, 
kam je pozvali trenéři základny. Pozvání 
na nedělní trénink přijalo i několik dětí 
a rodičů oslovených na odpoledním veřej-
ném bruslení, kde příchozí mohli potkat 
také Martina Procházku, olympijského ví-
těze z Nagana a místopředsedu kralupského 
hokejového klubu. Na nedělním tréninku 
základny se tak sešlo 13 dětí, které proje-
vily zájem naučit se bruslit pod vedením 
zkušených trenérů.
O víkendu hráči HK Kralupy sehráli 

na domácím ledě také několik zápasů, při-

čemž nejsledovanějším byl vítězný zápas 
A-týmu, nicméně atmosférou si nikterak 
nezadal s přátelským utkáním 2. třídy s ma-
lými hokejisty z Roudnice.
Vzhledem k ohlasům na tuto akci a její 

úspěšnost chystáme její opakování. O termí-
nu budete včas informováni na stránkách 
Kralupského Zpravodaje, v kralupské tele-
vizi, na vývěsních plochách a našich webo-
vých stránkách www.hkkralupy.cz.
Rádi bychom Vám i touto cestou přiblížili 

hokejové dění v našem městě a pozvali Vás 
tak k jeho dalšímu sledování.

VýKOnný VýBOR HOKejOVéHO KLuBu 

KRALupy nAd VLtAVOu

Domácí hokejové zápasy
listopad 2013
Starší žáci
02. 11. v 10:45 HK – PZ Kladno
23. 11. v 10:45 HK – Slavoj Zbraslav
30. 11. v 10:45 HK – HC Junior Mělník

Dorost
03. 11. v 10:00 HK – SK Černošice
10. 11. v 10:00 HK – Tatran Sedlčany
17. 11. v 10:00 HK – HC Poděbrady
24. 11. v 10:00 HK – Spartak Vlašim

Junioři
10. 11. v 15:00 HK – SK Černošice 
17. 11. v 15:00 HK – SK Sršni Kutná Hora
24. 11. v 15:00 HK – HC Benátky

a-tým
02. 11. v 18:00 HK – Hvězda Kladno
16. 11. v 18:00 HK – SK Sršni Kutná Hora
23. 11. v 18:00 HK – HC Žabonosy

turnaj 4. tříd 
16. 11. v 9:30 HK Kralupy – Spartak Vlašim, 
 PZ Kladno, HC Benátky

Vrcholem sezóny na umělé slalomové 
dráze ve Veltrusech byly závody MČR 

dorostu ve vodním slalomu a sprintu na di-
voké vodě 21. - 22. září 2013.
Slalomový individuální závod jelo 134 

lodí. Výsledky se započítávaly do nominač-
ního závodu pro MSJ 2014. To se odjede 
v australském Penrithu už v dubnu a před-
stihne tak závody pořádané Českým sva-
zem kanoistiky. 
Už před závodem bylo jisté, že za klokany 

odletí kajakář Pavel Šupolík a singlkanoist-
ka Anna Koblencová, takže skutečnost, že 
si právo startu vybojovala druhá jmenova-
ná i na kajaku, už byla jen takovým bon-
bónkem. P. Šupolík na MČR získal 3. mís-

to, A. Koblencová vybojovala 2x stříbrnou 
(na kajaku i na kanoi). V mužském kajaku 
startovali ještě dva zástupci oddílu, Jakub 
Vybulka skončil 25., Jan Bárta 24. 
Poté  následoval  závod  družstev,  tzv. 

„hlídky“, kdy jedou tři závodníci z jedno-
ho družstva stejnou trať jako při individu-
álním závodě, takže kromě fyzické zdatnos-
ti a technického umu musí prokázat ještě 
schopnost spolupráce. I tady byli domácí 
úspěšní, trio Šupolík, Koblencová, Bárta 
získalo bronz.
Závod ve sprintu byl obsazen celkem 80 

loděmi. Zde měli domácí závodníci pozici 
mnohem těžší, protože se sprintu věnují jen 
doplňkově. Maximem bylo 4. místo trojice 

Šupolík, Koblencová, Bárta při závodě druž-
stev. Nicméně jejich výsledky nebyly zas tak 
beznadějné pro soutěž v kombinaci, při níž 
se sčítají slalomové i sprintové výsledky. 
Mezi těmito všestrannými závodníky zís-
kal P. Šupolík zlato a A. Koblencová bronz,  
J. Bárta byl desátý.
Nejúspěšnějším oddílem víkendu se stala 

Olomouc se 14 medailemi, o jednu méně zís-
kali Opavští a Valašskomeziříčtí, třetí byla 
Litovel. Nejúspěšnějším slalomovým týmem 
byl pražský USK. Kralupští se se svými šesti 
medailemi rozhodně neztratili, tím spíš, že 
do vln vyslali jen čtyři zástupce. 

MILAn jOHAnIdeS

Víkend s hokejovým klubem

kralupští slalomáři ukončili sezónu
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Od letošního září funguje nové basket-
balové družstvo minižáků BK Kralu-

py Junior a to pod vedením trenérů Marti-
na Štroukala a Miroslava Komínka. Kádr 
chlapců se skládá z 15-20 hráčů ve věku 
10-13 let, ale jsou zde i osmiletí hráči, kte-
ří se úspěšně perou se základy basketbalu. 
Stále přicházejí další noví chlapci, kteří mají 
chuť hrát basketbal.  
Chlapci mají tréninky 3x týdně po, st 17-

18 hod. a v pátek 16:30-17:30 hod. ve spor-
tovní hale v Kralupech. Chlapci hrají kraj-
ský přebor U13  a za sezónu mají celkem 
kolem 40 zápasů. V zápasech si zahrají 
všichni chlapci, protože v mladších ka-
tegoriích je povinností střídat pravidelně 
po pětkách. 
Nábor dalších chlapců probíhá pravidel-

ně v časech tréninků ve sportovní hale 
na Cukrovaru v Kralupech a veškeré in-
formace a kontakty na trenéry naleznete 
na internetových stránkách www.bkkralu-
pyjunior.cz anebo na Facebooku BK Kra-
lupy Junior.

RAdAnA HnILIčKOVá, pReZIdentKA KLuBu

Pondělí
18:00 – 19:00 .................................................................... FLOWIN PILATES
18:00 – 19:00 ....................................................AEROBIC / STEP / AERSTEP
ÚTERÝ:
19:00 – 20:00 ....................................................................... TRAMPOLÍNKY
STŘEdA:
17:45 – 18:45  ...................................................................................... JÓGA
19:00 – 20:00  ................................................................................. FLOWIN
19:00 – 20:00  ..................................................................................... BOSU
ČTVRTEK: 
18:00 – 19:00........................................................................... KALANETIKA
19:00 – 20:00  ..................................................................................... BOSU
nEdělE:
18:00 – 19:00........................................................................ TRAMPOLÍNKY
18:00 – 19:00 .................................................................................. FLOWIN

Rozvrh bude průběžně aktualizován a budeme přidávat hodiny naší novinky 
FLOWIN. Na hodiny FLOWIN je třeba se objednat - tel: 775 979 253. Ostatní 

hodiny probíhají bez objednání. V případě dotazů pište na fitforyou@centrum.cz.
Těší se na Vás lektorky SK FITFORYOU, o.s. 

Bližší informace na www.fitforyou.cz nebo na Facebooku.

FIT FOR YOU, o.s. 
PřEHLED cVIčEní Pro DoSPěLé

Minižáci BK Kralupy Junior

Stojící zleva: trenér Martin Štroukal, Lukáš Černý, Martin Černík, Vojta Kučera, Marek Pokorný, Max 
Rošior, David Nejedlý. Sedící zleva: Jakub Svoboda, Ondra Škrabálek, Petr Stádník, Jan Jurik, Ondra 
Vyhnánek, Radim Pavlík.
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Flowin



K Z

l istopad 201330

Sport

Závodní  sezóna  roku 2013 
v moderním pětiboji na kon-

ci října skončila pro Oddíl mo-
derního pětiboje TJ Kralupy 
výborně! Současně se k nám 
v září připojilo několik nejmlad-
ších sportovců a díky spolupráci 
s Plaveckým oddílem Kralupy 
a podpoře MěÚ Kralupy poma-
lu budujeme oddíl, který získává 
stabilitu i jméno.
V uplynulé sezóně se nám 

dařilo. Kateřina Berková a Ma-
rie Martínková získaly na kon-
ci června v Příbrami titul mi-
stryň ČR v kategorii družstev 
- dívky U15 (do 15 let). V indi-
viduálním závodu byla Kateři-
na druhá a Marie třetí. Porazila 
je jenom Michaela Matlochová 
z SCB Bystřice, která předved-
la vynikající výkon. Kategorie 
U15 zahrnuje plavání 100 m vol-
ným způsobem, běh na 1000 m 
a střelbu ze vzduchové pistole 
(4x 5 ran na vzdálenost 10 m). 
V celkovém hodnocení Čes-

kého poháru mládeže, který se-
stává z 9 závodů v průběhu ro-
ku, TJ Kralupy v kategorii dívek 
U15 doslova drtilo konkurenci. 
Kateřina Berková s náskokem 
kategorii vyhrála. Monika Mac-
ková předvedla vynikající zlep-
šení v podzimní části sezóny. 

Zvítězila v posledním závodu 
19. října 2013 s takovým ná-
skokem, že si zajistila 3. mís-
to v celkovém hodnocení po-
háru. Tímto finišem odsunula 
Marii Martínkovou na celkově 
4. místo, ovšem ta závodí jako 
mladší v této kategorii a jistě si 
to vynahradí příští rok. Zajíma-
vým „úkazem“ sezóny bylo, že 
ve všech závodech (kromě po-
sledního) byly dvě naše dívky 
současně „na bedně“.  Žlutá od-
dílová barva byla hodně vidět!

Míša Svobodová  (kategorie 
U13) suverénně zvítězila v cel-
kovém hodnocení poháru své 
věkové kategorie, když vyhrá-
la 5 závodů a dvakrát skončila 
stříbrná. Jen velmi těsně jí uni-
kl mistrovský titul při závodu  
6. 10. 2013 v Plzni. Míša v příš-
tím roce postupuje do kategorie 
U15, již trénuje střelbu a všichni 
se těšíme na novou silnou dvo-
jici pro družstva: Martínková, 
Svobodová.
Další sportovci patří do nej-

mladší věkové kategorie U11 
a v průběhu celého roku závo-
dili s velkou chutí. Na medaile 
sice dosáhli jen Veronika Lau-
rová a Jaroslav Martínek, ale 
všichni ostatní se umisťovali 
mezi prvními ve svém ročníku. 

Věříme, že příští rok budou sbí-
rat medaile.
Spor tovně - organ izačn í 

úspěch bylo uspořádání Ceny 
Kralup dne 15. 6. 2013. Povod-
ně vyřadily z provozu bazén 
v Kralupech, ale ve spoluprá-
ci s Duklou Praha jsme závod 
přesunuli na bazén v Suchdo-
le a atletický stadion Juliska. 
Závod se podařil a Český svaz 
moderního pětiboje už dnes 
požádal náš oddíl o organizaci 
úvodního závodu ročníku 2014 
v Kralupech!

Rád bych za celý oddíl po-
děkoval lidem, kteří vedou děti 
po celý rok. Trenérům: plavá-
ní – Janu Šárovi, Josefu Davíd-
kovi a Evě Rázkové, atletiky/
střelby – Liborovi Capalinimu 
a Olze Kupkové. Webmastrovi – 
Michalu Svobodovi. Dále MěÚ 
Kralupy za finanční podporu. 
Stejně tak sponzorům – firmě 
C connect s.r.o. a Elco Elektro, 
pobočka Kralupy.
Pro další informace o oddílu 

sledujete stránky www.petiboj-
kralupy.cz.   petR MARtÍneK

Vpondělí 14. října se usku-
tečnil druhý letošní turnaj 

v brenbalu, tentokrát na domá-
cím hřišti ve Veltrusech, kam 
jsme s naším týmem z TOM – 
KČT Kralupy dorazili především 

na kolech. A jelikož jsme již 2x 
za sebou putovní pohár vyhráli, 
nemohli jsme mít jiné ambice, 
než obhajobu. 
I s fanoušky a doprovodem 

z řad rodičů je nás 40. Staví-

me jako již tradičně 2 týmy 
proti jednomu domácímu a zá-
pasy mohou začít. V prvním 
si silnější tým Kralupy I leh-
ce poradil s naším druhým 
týmem Kralupy II poměrem 
96:29 a to zejména zásluhou 
druhé půle, kdy získal spoustu 
bodů za herní situaci s všeří-
kajícím názvem „Nikdo na pál-
ce“. Do druhého zápasu tedy 
nastupuje poražený tým proti 
Veltrusům a nečekaně se mu 
daří. Všichni statečně bojují, 
předhánějí se, kdo první sebe-
re odpálený míč a i díky jed-
nomu povedenému homerunu 
zcela proti papírovým předpo-
kladům vítězí 64:60! V tu chví-
li v týmu Kralupy II zavládla 

vítězná euforie a v očích dětí 
zářily plamínky štěstí.
Ve třetím a posledním zápase 

nastoupili domácí proti týmu 
Kralupy I. Zápas to byl napí-
navý až do samotného závěru, 
kdy Veltrusy mocně dotahovaly 
náskok kralupských, ale nako-
nec se jim to nepovedlo a celý 
turnaj tedy vyhrál tým Kralupy 
I se dvěma výhrami. Všichni, 
včetně naší fanouškovské pod-
pory, zaslouží velký dík, neboť 
jsme nad Veltrusy vyhráli popr-
vé oba zápasy. Je vidět, že pra-
videlné tréninky nesou ovoce 
a přístup a zejména mladý věk 
našeho týmu nám dává do bu-
doucna velké naděje.

VÍt pROCHáZKA, tRenéR

Vynikající sezóna, opět titul mistryň ČR
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z Příbrami 
a rostoucí 
naděje oddílu.

kralupští brenbalisté podruhé obhájili pohár
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Pro 4. ročník této nepravidel-
né podzimní akce pro veřej-

nost, pořádané KČT Kralupy nad 
Vltavou a TOM 3511 Vltavský 
paprsek v osvědčené spoluprá-
ci s Městským muzeem Velva-
ry a za podpory MěÚ Kralupy  
n. Vlt., byly připraveny dva starty 
- tradiční u kralupského nádra-
ží a nový ve velvarském muzeu, 
kde byl zároveň průchozí cíl.

Nízké  ranní  teploty  kolem 
nuly a především hustá mlha 
trochu komplikovaly putování 
šedesátce  startujících  z Kra-
lup - „pláně“ a bahnité cesty 
nad Hostibejkem, Lutovníkem 
a v okolí Velvarského háje se 
tak hlavně pro prvopochodní-
ky staly místem, kde bylo snad-
né „zakufrovat“. Mlha se zača-
la rozpouštět až kolem poledne, 

Velvarský tolar kdy se na doporučené trasy po-
chodu od 9 do 24 kilometrů 
vydávali  i poslední startující 
z Velvar; odpoledního sluníčka 
a pěkných výhledů do krajiny 
si tak užili především pochod-
níci na delších trasách. Hlavní 
trasy pochodu vedly po zeleno-
červeném okruhu turistických 
značek přes Kralupy - Velkou 
Bučinu - Velvary - Chržín - Sa-
zenou a Nelahozeves  a bylo 
jen na účastnících, pro kterou 
z nich se rozhodnou.
V průchozím cíli na všech 108 

pochodníků čekaly účastnické 
listy, různé propagační materiá-
ly a suvenýry, oblíbená razítka 

z trasy pochodu a především vel-
varský tolar. Všem byla umožně-
na bezplatná prohlídka muzea, 
a kdo navíc zdolal 54 schodů 
a vystoupal na Pražskou bránu, 
mohl si (podle intenzity okolní 
mlhy) odnést pohled na Velvary 
z jiné perspektivy anebo se potě-
šit dílky vystavenými v rámci le-
tošního Velvarského výtvarného 
salónu na téma Renesance. 
K  úspěšnému průběhu  ce-

lé akce přispěla podpora MěÚ 
Kralupy nad Vltavou a velká 
vstřícnost a součinnost Ing. Jit-
ky Kůrkové z Městského muzea 
Velvary - všem děkujeme!

ZBynĚK VeSeLý - Kčt KRALupy

V sobotu 19. října 2013 - po dvouleté přestávce - opět 
přivítalo královské město Velvary účastníky turistického 
pochodu Velvarský tolar.
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Hráčka juniorek Bára NOSkOVá 
se účastní soutěže MISS FloRbal, 

která probíhá do 15. prosince. Za tímto 
účelem vznikl i facebookový profil 

(barbora Nosková - official fanpage), kde 
můžete najít aktuální informace o jejím 
průběhu, a jak můžete báru podpořit.

Další informace budou i na webu 

www.fbckralupy.cz
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Vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. doprovod: 10,- Kč 

Děti do 12 let: 40,- Kč. Děti do 6 let (včetně) zdarma.  

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

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

Veřejné bruSlení
Rozvrh hodin platný pro rok 2013:

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

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

inzerce

inzerce

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

se můžete těšit na:
› zdravé vánoční občerstvení včetně receptů

› ZDArMA vyzkoušení všech strojů v Expresce
› ZDArMA vyčištění pleti ultrazvukovou špachtlí

› od 19.00 hodinka povídání a správného dýchání na téma  
„Jak se cítit fajn“

Přijďte si užít klidnou atmosféru před vánočním shonem!
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

Zveme všechny holky 
na Předvánoční seanci 
DO ExprESky!

Ve středu 20. 11. 2013 od 15.00 hod. 

 - turnaje smíšených družstev neregistrovaných 
(14. 12. 2013) a registrovaných 

(21. 12. 2013) volejbalistek a volejbalistů.

PřIHláŠKy a INFoRMaCe: 
Neregistrovaní: Petr Slapnička, 

petrsl@email.cz, 602 276 601
Registrovaní: Václav Fejt, 

fejt@post.cz, 733 540 925

  2. 11. ........ ženy – Benátky n.Jiz.  .............................................10.00, 14.00
 starší žákyně víkendový turnaj ............................................9.00 
  3. 11. ........ starší žákyně víkendový turnaj ............................................9.00 
10. 11. ........ kadetky – Liberec ...................................................10.00, 14.00
16. 11. ........ starší žákyně Pohár krajů  ...................................................9.00 
 muži – Benešov ..................................................... 16.00, 20.00
 juniorky – Most  ......................................................11.00, 15.00
17. 11. ........ juniorky – Mikulova Praha ......................................10.00, 14.00
24. 11. ........ kadetky – Střešovice Praha ....................................10.00, 14.00
 muži – Český Brod .................................................12.00, 16.00
30. 11. ........ ženy – Benešov .........................................................9.00, 13.00
 Kadetky – Náchod ..................................................11.00, 15.00

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

Hraje se v ZŠ Generála Klapálka, druhé zápasy mohou 
po dohodě začínat dříve. Změny vyhrazeny.

DoMácÍ  
VoleJbal 
V liStopaDu

 aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník www.kralupyvolejbal.cz

Na prosinec připravuje Vo tJ Kralupy tradiční

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

NaBízím
vedení podvojného účetnictví, 
daňové evidence, zpracování 

mezd, daňových přiznání, 
komunikaci s úřady.

Tel.: 773 241 101
e-mail: ucnovak@seznam.cz

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

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

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

Pro občany, firmy, úřady

bez PoPlatku

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

Účetní firma
clt iMport s.r.o.

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

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

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štĚPán
daňov� poradce, auditor

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

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

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

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

kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (OD Říp)
kralupy nad Vltavou

s námi se modrých pruhů nemusíte bát...

PEDIKÚRA PRO DÁMY I PÁNY
Co NabíZíMe?
u pedikúra včetně masáže nohou
u wellness pedikúra (peeling, maska, masáž – produkty z mrtvého moře)
u nehtová modeláž nohou gelem
u lakování
u P-SHINE – vpravení včelího vosku do nehtu (vhodné pro křehké a poškozené nehty)

Kde nás najdete?
v Kadeřnictví Iveta, 

V Zátiší 1007
(zelený panelák)

OBJEDNáVky 
TELEFONICky 

na čísle 739 412 506
Těší se na Vás 

Kateřina Loudová

Speciální pedagog / učitel 
nabízí doučování učiva ZŠ. 
Dlouholetá praxe i s dětmi 

s poruchami učení. 
kontakt: 

Ivanka.Trnka@gmail.com 

doucov ání` `
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AKcE

ZdaRma

Na každou kuchyňskou 
sestavu sleva 10 %  
a montáž

www.rebys.cz

kOUpELNOVÉ 
a kUCHyŇSkÉ STUDIO

od grafického návrhu 
po realizaci

V KUCHyňSKéM StUDIU JSMe PRo VáS PřIPRaVIlI:
listopad

prosinec

KoUPelNoVé a KUCHyňSKé StUDIo
Přemyslova 373, 278 01  Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 542
Po – Pá 8:00 – 17:30, So 9:00 – 11:30

Mimořádná nabídka do 31. 12. 2013 – NEPřEHLéDNětE !
Za nejvyšší výkupní ceny vykoupíme věci po legionářích (čsl. legie, 1. rep.)  

včetně uniforem, šavlí, opasků, včetně medailí, mincí 
a dále obrazy – portréty osob, oleje s motivem krajiny nebo města  

(J. Bárta, V. Březina, B. Dvořák, F. Kaván, O. Lebeda, J. Ullmann, J. Holub,  
J. Panuška, Al. Kalvoda a jiní krajináři). 

Máme zájem pouze o původní věci, peníze přímo na ruku, slušné jednání a nabídka 
ceny tak, že přeplatíme jakékoli starožitnictví – 

kontakt: sdruzenisberatelu@centrum.cz, tel.: 775 392 379. 
Za nabídky do 31. 12. 2013 předem děkujeme. 

beZPlatNé KURZy PRo ŽeNy V KRalUPeCH
základy podnikání / PC kurzy / účetnictví 

Informační schůzka: A-Z centrum, Kralupy nad Vltavou, 4. 11. 2013, 
čas bude upřesněn emailem. 

Kurzovné, hlídání dětí a občerstvení ZDARMA!
Více info a přihlášky: mazalova@cppp.cz, www.podnikanijereseni.cz

u KÁcENÍ STrOMŮ přímé i postupné od koruny
u PrODEJ PALIVOVéHO DŘEVA - měkké i tvrdé

u KONTEJNEry AVIA 3 – 11 m3

u DOVOZ písku, kamene, ODVOZ suti, odpadů
u ZEMNÍ PrÁcE - bagr 3t, UNc

www.drevoss.cz
drevosscermak@seznam.cz

tel.: 775 223 756



DatUM ZaHáJeNí aKCe DatUM ZaHáJeNí aKCe

01. 11. pá .........20:00 ....... Taneční večer se skupinou Hardegg
   (Country salon Liďák)
02. 11. so .........14:00 ....... Halloween party (restaurace Hostibejk)
  20:30 ....... Cirkus TeTy – Bedřich (KD Vltava)
03. 11. ne .........17:00 ....... Módní přehlídka VSUŘ 
   (městském muzeum)
04. 11. po .........17:00 ....... Veřejné jednání zastupitelstva města
06. 11. st ..........09:00 ....... Výlet s „Rodáky“ do Velvar
07. 11. čt ..........08:00  ...... Den otevřených dveří ZŠ Třebízského
  19:30 ....... Tančírna (KD Vltava)
09. 11. so .........15:00 ....... Čerti z Tojflštejna – pohádka (KD Vltava)
11. 11. po .........17:00 ....... Lampionový průvod s AZ centrem
12. 11. út ..........17:30 ....... Koncert žáků ZUŠ (městské muzeum)
  19:30 ....... Šumavský recitál s Toníkem Yetim Jelínkem
   (Country salon Liďák)
14. 11. čt ..........08:00 ....... Den otevřených dveří SOŠ a SOU
  15:30 ....... Šmoulí bál (DDM)
  17:00 ....... Staré cesty a Kralupsko (městské muzeum)
15. 11. pá .........19:00 ....... Posezení s Limonádovým Joe Karlem 
   Fialou (restaurace Hostibejk)
  20:00 ....... Taneční večer se skupinou Trosečníci 
   (Country salon Liďák)
  20:30 ....... Srnky – DS Hrobeso (KD Vltava)
16. 11. so ...........8:00 ....... Národní potravinová sbírka (Tesco Kralupy)
  14:00 ....... Kurz Být rodičem (AZ centrum)
  16:00 ....... Stavomartinská slavnost 
   (Sokoliště a KD Vltava)
19. 11. út ..........16:30 ....... Pirátský karneval (KD Vltava)
20. 11. st ..........10:00 ....... Sourozenecké vztahy (AZ centrum)
  14:30 ....... Cyril a Metoděj – přednáška
   (městské muzeum)
  15:00 ....... Předvánoční seance (Expreska)
  17:00 ....... Oceňování občanů (KD Vltava)
  18:30 ....... Večer s Jupiterem (AZ centrum)
  19:30 ....... Blbec k večeři (KD Vltava)
22. 11. pá .........19:30 ....... Koncert skupiny MAIMA (galerie VK37)
  20:00 ....... Koncert Pipes nad Pints (KD Vltava)
  20:00 ....... Cestopisný večer (Country salon Liďák)
23. 11. so .........08:00 ....... Vánoční výstava v zahradnictví Jelínek
  09:00 ....... Den otevřených dveří ZŠ Komenského
  09:00 ....... Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves
  08:41 ....... Výlet s KPP - nemocnice U Apolináře
  11:00 ....... Vyrábíme betlém z másla v Máslovicích
  20:00 ....... Městský ples (KD Vltava)
24. 11. ne .........09:00 ....... Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves
25. 11. po .........18:30 ....... Technika Dynamind (AZ centrum)
27. 11. st ..........08:00  ...... Den otevřených dveří v ZŠ Václava Havla
  18:00 ....... Vernisáž výstavy NOOOÓÓÓ (KD Vltava)
  18:30 ....... Kurz PRAKTICKÉ ASTROLOGIE (AZ centrum)
28. 11. čt ..........10:00 ....... Bazárek – příjem zboží do bazárku (eRko)
  16:30 ....... Život na drátku – pohádka (KD Vltava)
  17:00 ....... Vernisáž výstavy „Obrazy a odrazy“ 
   (městské muzeum)

29. 11. pá .........10:00 ....... Bazárek za pár kaček (eRko)
  10:00  ...... Adventní jarmark v ZŠ Třebízského
  13:00  ...... 7. Vánoční čarování ve mlýně v Olovnici
  20:00 ....... Studentský ples DG (KD Vltava)
  20:00 ....... Taneční večer se skupinou Trosečníci 
   (Country salon Liďák)
30. 11. so .........13:00  ...... 7. Vánoční čarování ve mlýně v Olovnici
01. 12. ne .........13:00 ....... Oslavy adventu (KD Vltava)
  13:00  ...... 7. Vánoční čarování ve mlýně v Olovnici
  16:00 ....... Vánoční koncert skupiny ABBA World revival
   (KD Vltava)
  16:00 ....... Pohádka LS Rolnička (malý sál KD Vltava)
  17:10 ....... Rozsvícení vánočního stromu 
   na Seifertově náměstí
  17:30 ....... Rozsvícení vánočního stromu 
   na Palackého náměstí
  17:40 ....... Vánoční koncert KODK (kralupský kostel)
  18:30 ....... Rozsvícení vánočního stromu 
   u kostela v Minicích 
2. 12. po ...........08:00 ....... Den pro dětskou knihu (městská knihovna)
  16:30 ....... Andělsko-čertovské setkání (KD Vltava)
  17:00 ....... Těšíme se na Vánoce – hlasité čtení 
   v knihovně

Kalendář podzimních akcí 
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou většinu
těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky 

na stránkách 
Zpravodaje 

+ program kina Vltava  
na str. 18 - 19.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Národní potravinová sbírka
Během celého dne (do 20:00 hodin) můžete nakoupit a darovat 
potraviny přímo v OD Tesco za pokladnami. Zapojené řetězce darují 
potravinovým bankám potraviny pravidelně v průběhu celého roku. 
Přijďte i Vy podpořit lidi v nouzi. I malý dar je velká pomoc!

V Tescu v Kralupech nad Vltavou budou potraviny vybírat zástupci 
Farní charity Kralupy n. Vlt. Vybrané potraviny budou rozděleny mamin-
kám z Azylového domu a potřebným lidem o Vánocích. Budeme rádi, 
pokud přijdete a tuto akci podpoříte.

Za Farní charitu Kralupy n. Vlt. eva Kučerová

sobota – 16. 11. – 8:00


