
prosinec / 2012 15,- KčMěsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský

1) Co si přeješ dostat od Ježíška? 
2) Vzal tě už někdy čert do pytle?  
    Jaké by to bylo, kdyby se to stalo?

Pozn.: Odpovědi jsou psané úmyslně nespisovně, přesně tak, jak to děti samy řekly...

Amálka 
4 roky

Verča 
5 let

Radek Valerie Klára David

Verunka 
4 roky

Mikuláš 
4 roky

Anička 
4 roky

Berta 
4 roky

Matýsek 
4 roky

Matýsek 
5 let

Vánoční přání nAšich Dětí

Letos na otázky s Prosincovou tématikou 
odPovídaLy šikovné děti z mš v třebízského uLici:

Žáci 9. ročníku zákLadní škoLy na komenského náměstí uŽ na čerty nevěří, 
aLe vědí, co by rádi našLi Letos Pod vánočním stromečkem:

Z pravodaj

1) Chtěla bych Winx klub pohádku 
a koníka, kterej by jezdil, on má kolečka; 
a toho pejska, jak chodí...
2) Ne. Bylo by to špatný, bála bych se, 
byla by tam tma...

1) Já - malovacího pejska, má ho 
Kačenka a já bych ho taky chtěla. 
A živý morčátko, jako má Terezka.
2) Ne. Nelíbilo by se mi to, bála 
bych se, nic bych neviděla...

1) Přála bych si mořskou 
pannu. Jenom - už nic víc.
2) Ne. Nebála bych se, ale chtěla 
bych, aby mě vyndal...

1) No přece vodotěsnou baterku, protože 
moje už netěsní a nesvítí, už to rezne... 
2) Nebál bych se, bylo by to dobrý, já 
bych do toho bouchal. A kdyby sem byl 
velkej a měl nůž, tak bych to proříz...

1) Já bych chtěla auto Bleska 
McQueena - na ovládání a živý morče.
2) Ne. Bála bych se, a abych se dostala 
ven, tak bych ten pytel roztrhala...

1) Jenom normální malý autíčko. Jenom 
to.
2) Ne. Bál bych se, bouchal bych 
kladivem, toho čerta by to bolelo a pak by 
mě pustil ven...

1) Hodinky, Barbie princeznu, 
miminko s dudlíčkem a lahvičkou.
2) Ne. A nevím, co bych 
dělala, ale bála bych se...

1) Chci doopravdický vysílačky, 
starodávný stopky, tučňáky na ledu a PSP.
2) Néééé.  Já  vim ale, že to jsou jenom 
převlečený lidi, já vim, že čerti neexistujou, 
takže mě jen tak nikdo nenapálí...

Rodinnou pohodu, a z těch hmotných 
dárků třeba nějaké pěkné oblečení...

Já bych ráda peníze, nový mobilní 
telefon a nějaké to oblečení...

Já si přeju, aby rodina byla šťastná, a taky 
větší klec pro králíka, kterého mám...

Chtěl bych nový mobil, přesně vím 
jaký, měl by to být Sony Xperia T :o).
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Stánkové trhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 12. prosince 2012

Krátké zprávy

Vánoce jsou již nedaleko a začínají tradiční do-
mácí předvánoční přípravy a nákupní horečka. 
Občas si myslím, že ke škodě věci. Vyčerpáme 
se ještě před Štědrým dnem a pak - během pár 
dnů - je po všem. Poezie Vánoc nám uteče mezi 

prsty a není vykoupena ani drahý-
mi dárky, ani opulentní krmí. A tak 
bych vám všem chtěl popřát hezkou 
a hlavně klidnou dobu adventní. 

Je to čas na různá setkání, popo-
vídání, ale i hodnocení událostí i ce-
lého průběhu tohoto našeho roku. 
Možná by se nemělo zapomenout 

ani na dobré skutky a nějakou pomoc těm, kteří 
zrovna nemají na růžích ustláno a svátky vánoční 
tráví bez svých blízkých a nezaopatřeni. 

Milí spoluobčané! 
Přeji vám hezké Vánoce, veselé a ničím nezka-
lené. Snad budou i bílé, a tak i ve městě trochu 
poetické. 

A určitě vstupte do dalšího roku tou pravou no-
hou, se zdravým duchem i tělem, naladěni opti-
misticky a bez „blbé nálady“! 

Možná se uvidíme o novoroční půlnoci pod 
ohňostrojem, ale kdyby ne, tak věřte, že vám všem 
přeji, aby nový rok 2013 byl pro město Kralupy nad 
Vltavou a všechny jeho občany rokem dobrým, 
rokem rozvoje a přátelských vztahů a příjemné 
atmosféry. 

Váš petr Holeček

Vážení spoluobčané! 

www.mestokralupy.cz
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◆ rada města schválila zhotovitelem projekto-
vé dokumentace na akci „Rekonstrukce komuni-
kace v ulici Hostivítova v Kralupech nad Vltavou“ 
Ing. Vladimíra Musila z Prahy, za celkovou cenu 
114.360,- Kč vč. DPH. 

◆ Děti v mateřské škole Dr. E. Beneše v Kralu-
pech nad Vltavou se mohou těšit na nové venkovní 
herní prvky, a to od firmy FLORA SERVIS z Brna 
za cenu 221.797,- Kč vč. DPH. 

◆ ZŠ václava havla obdržela finanční sponzorský 
dar ve výši 5.000,- Kč od společnosti Montako, 
s.r.o.  Dar bude použit na podporu vzdělávání. 

◆ Základní škola a mateřská škola v třebíz-
ského ulici obdržela finanční dar ve výši 10.000,- 
Kč od pana Petra Buriana – ELE Králův Dvůr. Dar 
bude použit na úhradu nákladů školy v přírodě v ro-
ce 2013 pro třídu 6.A.

◆ rada města schválila výrobu banerů s pro-
pagací mládežnického sportu, které budou trvale 
vyvěšeny ve sportovních zařízeních a bude na nich 
logo Kralupáka, znak města a nápis „Město Kralupy 
nad Vltavou podporuje mládežnický sport“. 

◆ Zastupitelstvo města dne 14. 11. 2012 vza-
lo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 
2013. O závěrečné verzi bude rozhodovat dne  
19. 12. 2012. 

◆ Zastupitelé na svém listopadovém jednání 
zrušili výběrové řízení na prodej areálu nemocni-
ce obálkovou metodou. Výběrové řízení bude opět 
vyhlášeno. 

◆ Město kralupy nad vltavou nabízí k odpro-
deji obálkovou metodou byt v Čechově ulici, č.p. 
920. Byt je volný, o velikosti 1+kk. Vyvolávací cena 
činí 471.689,- Kč. 

◆ Zastupitelstvo města udělilo čestné občan-
ství města Kralupy nad Vltavou panu Ing. Josefu 
Stupkovi za mnohaletou odbornou činnost v oblasti 
kultury, historie a vydávání publikací o historii měs-
ta Kralup nad Vltavou a jeho okolí. Více na str. 9.

◆ rada města dne 19. 11. 2012 schválila text 
výzvy k podání nabídek od více zájemců o veřejnou 
zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Sta-
vební úpravy objektu č.p. 687, ul. Chelčického – 
1. etapa“.

◆ rada města schválila záměr odboru životní-
ho prostředí zlikvidovat všechny jasany v Nerudo-
vě ulici (před poliklinikou). Dále schválila záměr 
zajistit zde výsadbu 3 ks habrů (Carpinus betulus 
„Frans Fontaine“). K pokácení stávajících stromů 
dojde na jaře 2013, a to z důvodu možného ohro-
žení zdraví nebo života osob a dále možných škod 
na majetku.

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města

19.prosince

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

2

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

Po:  Lobeček - tenisové kurty .................. 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ................. 15:00 - 15:50 
Út: Lobeček - Máchova ul.  .................... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul.  ............................... 15:00 - 15:50
 Hostibejk .......................................... 16:00 - 16:30
 Lobeč - Purkyňovo nám. ................... 16:35 - 16:50
 Cukrovar - hala - POUZE 16. 10.  ...... 16:00 - 16:50
St:  U gymnázia ...................................... 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. .................................... 15:00 - 15:50

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

termíny mobiLních svozŮ

Prosinec
3. 12. - 7. 12. ........bioodpad (pouze za příznivého počasí)
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Změny v jízdních řádech 
kralupské MhD 

od 9. 12. 2012 
Na žádost občanů došlo na lince 257101 k úpra-
vě času odjezdu (posun o pět minut), a to u spoje 
č. 13 na 06:40 hod. u spoje č. 14 na 07:18 hod.

Ceny jízdného se nemění.
Jízdní řády najdete na www.mestokralupy.cz.

Uzávěrka lednového čísla: 17. 12. 2012 ve 12 hod.

Od 1. 1. 2013 

dochází ke sloučení organizací 
plavecký bazén a zimní stadion. 

i přes tyto změny budou 
pokračovat všechny sportovní 
aktivity v bazénu a sportovní 
hale v nezměněné podobě. 



K Z

3

Aktuality

Nad dopisy čtenářů

Svoz separovaného odpadu
- doručeno do redakce 18. 10. 2012 

„Bydlím v Zeměchách a kapacita popelnic na tří-
děný odpad u nás ve vesnici absolutně nestačí.  
Je to problém, který je zřejmý (každý ho může vi-
dět a všichni se rozčilují), ale nikdo ho neřeší...“

jana štětinová

reakce heleny traxlové, odborné 
referentky odboru životního  
prostředí MěÚ kralupy n. vltavou

Není pravdou, že problém přeplněných nádob 
na sběr separovaného odpadu nikdo neřeší. 
V tomto roce jsme se snažili vytipovat v Ze-

měchách vhodné místo pro posílení sběrné sítě, 
ale není to tak jednoduché, jak by se na první pohled 
zdálo. Sběrné místo musí splňovat mnoho para-
metrů a ne vždy má město vhodné pozemky, kte-
ré by tyto parametry splňovaly. Nově zbudované 
sběrné místo musí být umístěno na městském po-
zemku, který by byl dobře dostupný co největšímu 
počtu obyvatel. Proto jsou tato sběrná místa větši-
nou budována v husté zástavbě, poblíž autobuso-
vých či vlakových zastávek atd.  Musí být také dobře 
dostupná pro svozová vozidla a v žádném případě 
nesmí být v rozporu s dopravními předpisy, které 
jsou pro nás opravdu hodně limitující. Žádné takové 
místo nebylo zatím v Zeměchách nalezeno. 
Dále bychom také rádi upozornili, že svoz probíhá 
2x v týdnu a velmi často se setkáváme s problé-
mem, že občané jsou naučeni svůj vytříděný od-
pad odnášet do sběrného místa v neděli odpoledne  
či v pondělí ráno, když jdou do práce. Výsledkem 

toho všeho je, že v pondělí jsou stanoviště to-
tálně přeplněná a při čtvrtečním svozu plastů 
nebo pátečním svozu papíru jsou nádoby na-
plněny jen z poloviny. 
Dalším problémem je, že občané se stále ješ-
tě nenaučili pečlivě sešlapávat plastové láh-
ve. Takže kontejner na plast je z velké části 
naplněn vzduchem. Do tohoto kontejneru se 
vejde 4x více plastových lahví, jsou-li řádně 
sešlapány. 
Budeme se tímto problémem i nadále zabý-
vat, a pokud by z řad občanů bydlících v Ze-
měchách vzešel nějaký návrh, budeme jen 
rádi. Pokud by někdo nabídl svůj nevyuží-
vaný pozemek, který by splňoval přísluš-
né parametry do bezplatného pronájmu 
městu, není problém tam nové stanoviště 
vybudovat téměř okamžitě. 

Vdruhém pololetí letošního 
roku se podařilo zrekon-

struovat lávku přes Zákolanský 
potok za Dvořákovým gymná-
ziem a vyměnit okna v Základ-
ní umělecké škole v Riegro-
vě ulici. Jen tyto dvě akce si 
vyžádaly z městské kasy cca  
1,5 mil. Kč. Prostřednictvím 
Technických služeb města Kra-
lupy byly celkově zrekonstru-
ovány komunikace – V Zátiší, 
Na Vršku, Mánesova, část ulice 
Hakenova a chodníky a komu-
nikace v sídlišti Minice, celkem 
v nákladu 4.700.000,- Kč. Byla 
dokončena rekonstrukce kaplič-
ky v Lobečku a provedena výmě-
na rozpadlých zdí okolo potoka 
Na Františku a Na Jízku za nové 
zábradlí. O letních prázdninách 
se pracovalo na školských objek-
tech a byla provedena výměna 
kanalizace v MŠ U Jeslí, opra-
va střechy a výměna oken v ZŠ 
Gen. Klapálka a rekonstrukce 
kanalizace a plotu u ZŠ Třebíz-
ského, v celkové výši 5.200.000,- 
Kč. Dále se pracuje na Adaptaci 
OD Máj na MěÚ. Prací si všiml 
jistě každý, i ten, kdo přes město 
jen projíždí. 

V příštím roce se tři měst-
ské budovy dočkají zásadních 
změn. Jedná se o zateplení tělo-
cvičny a rekonstrukci spojova-
cích chodeb v ZŠ Václava Hav-
la, opravu střech a rekonstrukce 
fasád zateplením u Kulturního 
domu Vltava a objektu sportovní 
haly na Cukrovaru. Na všech-
ny tři akce byla získána dotace 
z Operačního programu život-
ního prostředí. Bude dokončena 
projektovaná výsadba v pásmu 
zeleně v lokalitě Strachov a bu-
de provedena celková rekon-
strukce a rozšíření Varovného 
informačního systému obyvatel 
a aktualizace Digitálního pro-
tipovodňového systému města. 
Pro Technické služby bude za-
koupen nový zametací vůz. 

I na tyto akce Město získa-
lo finanční prostředky z dotač-
ních programů Evropské unie. 
Celková výše těchto investic 
je 51.482.681,- Kč. Dotace, kte-
ré město obdrží, jsou ve výši 
33.312.331,- Kč (= 65 %) a vlastní 
prostředky města budou inves-
továny ve výši 18.170.350,- Kč  
(= 35% celkových nákladů). 

Na veřejném jednání zastupi-

Investiční akce ve městě
telstva 19. 12. 2012 bude předlo-
žen ke schválení rozpočet měs-
ta na rok 2013. Seznam dalších 
nejnutnějších investic mají nyní 
v rukou zastupitelé města a vy-
berou ty, které se zařadí do roz-
počtu a v příštím roce se usku-
teční. O jednotlivých akcích vás 
budeme informovat v dalších čís-
lech Kralupského Zpravodaje.

Lenka Moravcová,  

Libor Lesák, MěÚ kraLupy n. vLt.

Vandalismus Vládne našemu městu
V minulém čísle jsme vás informovali o opravě laviček a prostranství 
na Budečské stezce. Bohužel ani ne po týdnu už byly nové lavičky 
počmárané – viz fotografie. Opravdu nemůže zůstat jediné místečko 
v Kralupech hezké a čisté? Koho stále baví ničit práci ostatních?

listopadové torzo bývalého 
Od máj – budoucí radnice.
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současnému starostovi kralup nad 
vltavou petrovi Holečkovi se podařilo 
proniknout do vysoké politiky – stal se 
poslancem parlamentu Čr. kromě 
toho nadále zůstává i krajským 
zastupitelem. srdečně blahopřejeme 
a ptáme se: 

Pane starosto, máte asi co dělat -  jak tato 
změna zamávala s vaším životem? Je vůbec 
reálné zastávat najednou post starosty, 
poslance Parlamentu čr a krajského 
zastupitele? 
V nové pozici se zatím zabydluji a práce 
mám teď opravdu více než dost. Pomalu, 
ale jistě, si hledám systém na to, jak zvlád-
nout obě, resp. všechny tři funkce. Krajské 
zastupitelstvo se schází jen párkrát do roka, 
takže to pro mě není tak časově náročné. 
Poslanecká sněmovna zasedá samozřejmě 
častěji, v pravidelných intervalech, takže 
pro práci starosty si teď musím často přiv-

stat nebo jí věnovat víkendy. Ale na druhou 
stranu – nejsem prvním ani posledním, kdo 
sedí tzv. na více židlích a domnívám se, že 
záleží na individuálním přístupu a ochotě 
věnovat práci, která mě naplňuje, i část své-
ho volného času. 

Neustále si ale uvědomuji, že práce sta-
rosty města je pro mě zásadní a ačkoliv to 
pro můj osobní život bude znamenat značná 
omezení, hodlám se o město starat nadále 
tak, jak nejlépe dovedu. 

 
nebudou vám nyní, ve srovnání s celostátní 
politikou, připadat regionální problémy 
méně důležité? 
Ne, to určitě ne. Jsem přesvědčen, že z regi-
onálních záležitostí se celá politika skládá, 
takže je ani nyní nehodlám podceňovat. 

Ve sněmovně budu členem výboru pro ži-
votní prostředí a dovolím si doufat, že z mé 
pozice budu mít šanci určité věci, důležité  
pro náš region, ovlivnit. 

Vážení občané, v lednu proběhne v naší ze-
mi poprvé volba prezidenta České republiky, 

proto bych vám touto cestou chtěla podat několik 
užitečných informací. 

volba bude probíhat ve dvou dnech:
› v pátek 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin 
› v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin

V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta 
ČR nezíská nadpoloviční většinu z celkového po-
čtu platných hlasů, bude se konat 2. kolo volby 
prezidenta ČR, a to opět ve dvou dnech:
› v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin
› v sobotu 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin

LZE voLIt nA voLIČSkÝ PrŮkAZ?
Pokud se volič nebude v době volby preziden-
ta ČR zdržovat v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území ČR nebo v ja-
kémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, 
tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním 
úřadě ČR.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhláše-
ní volby prezidenta ČR na úřadě dle místa trvalého 
pobytu voliče, a to: 
› v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem;
› v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem;
› v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

Tyto žádosti musí být úřadu doručeny nejpoz-
ději do 4. 1. 2013 a musí obsahovat informaci, zda 
si voličský průkaz volič vyzvedne osobně nebo 
požaduje voličský průkaz zaslat – poté musí uvést 
adresu doručení průkazu!

Zažádat o voličský průkaz lze i osobně (nutno 
předložit platný OP nebo platný cestovní pas), a to 
nejpozději do 9. 1. 2013 do 16 hodin.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, budou 
mu vydány voličské průkazy pro obě kola.

Na MěÚ v Kralupech nad Vltavou si občané 
mohou o voličský průkaz požádat v úřední dny 
na správním odboru – přízemí, č. dveří 213.

voličské průkazy se budou předávat 
a rozesílat nejdříve 27. 12. 2012.

kAM MáM JÍt voLIt?
V Kralupech nad Vltavou nedošlo k přemístění 
žádného volebního okrsku, proto voliči mohou 
jít volit na místa, kde volili v předešlých volbách 
do Zastupitelstva Středočeského kraje.

Informace o místě konání volby bude zveřej-
něna na všech výlepových plochách v Kralupech 
nad Vltavou, dále bude zveřejněna na úřední des-
ce MěÚ a webových stránkách www.mestokra-
lupy.cz. 

volič se může též dotazovat, kam má jít volit, 
i telefonicky: 
› ve dnech před datem konáním volby  
– tel. č. 315 739 822, 315 739 879; 

› ve dnech volby - v pátek od 14 do 22 hodin  
a  v sobotu od 8 do 14 h. – tel. č. 315 739 811.

JAk oBDrŽÍM hLASovACÍ LÍStky?
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 8. led-
na 2013. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispo-
zici všechny hlasovací lístky, je možné přede 
dnem volby si kompletní sadu hlasovacích líst-
ků vyzvednout na infocentru městského úřa-
du nebo v kanceláři evidence obyvatel (přízemí,  
č. dveří 237).

Ve dnech volby si může volič také vyzvednout 
hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

S dotazy týkajícími se zajištění volby preziden-
ta České republiky se obracejte na Městský úřad 
v Kralupech nad Vltavou, odbor správní, vedou-
cí odboru Dagmar Volfovou, tel. 315 739 834, 
777 798 223. 

Rádi Vám poradíme a odpovíme na Vaše do-
tazy.

 
Na závěr Vám přeji krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 
plný pohody, zdraví a spokojenosti.

 
Dagmar volfová,  

vedoucí správního odboru MěÚ 
kralupy nad vltavou

Starosta poslancem

Tak to je příjemná zpráva na konec našeho 
krátkého rozhovoru. Všichni víme, co nás 
v Kralupech v současné době nejvíce trápí.  
Ví to i náš starosta a poslanec Petr Hole-
ček.

Děkuji za rozhovor a kromě přání mnoha 
úspěšných dní Vám přeji i pár volných chvil 
na odpočinek! 

Hana boZděcHová

VoLBA pREZiDEntA České republiky
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V e čtvrtek 15. lis- 
topadu byla 

 slavnostně – 
za účasti žáků 
a pozvaných 
hostů, ze-
jména z řad 
školských 
pracovní-
ků a zástup-
ců našeho města – přejmenová-
na Základní škola v Revoluční 
ulici na Základní školu Václava 
Havla v Kralupech nad Vltavou. 
S myšlenkou změnit název této 
školy přišel starosta města Pe-
tr Holeček. Svůj návrh přednesl 
na jednání zastupitelstva města 
13. června 2012, kde byl zastupi-
teli odsouhlasen. Oficiálně svůj 
název škola nese od 17. listopa-
du 2012. 

Jak slavnost-
ní akt probíhal, 
můžete zhléd-
nout v reportáži 
nejnovějšího vy-
dání KTZ, které běží od 27. listopadu. Re-
portáž najdete i na stránkách města www.
mestokralupy.cz.

V závěru slavnostního programu, který 
trval zhruba hodinu, odhalili společně sta-
rosta města Kralupy n. Vlt. Petr Holeček 
s ředitelkou ZŠ V. Havla Ing. Stanislavou 
Bednářovou pamětní desku v areálu školy. 
Konkrétně o této desce – z hlediska jejího 
významu – pro vás informace do Zpravo-
daje zpracovala Ing. Jana Bendová, refe-
rentka památkové péče MěÚ Kralupy nad 
Vltavou:

„Pamětní deska s názvem ZŠ je vyrobena 
z tombaku, slitiny mědi a zinku v poměru  
9 : 1,  o rozměrech 60 x 40 cm. Zadaný 
tvar desky včetně písma byl zaslán medai-
lérské firmě Triga-K. S panem Václavem 
Kazdou a jeho synem Petrem byl návrh 
konzultován a konečná podoba po korek-
ci  byla odsouhlasena a realizována. Výro-
ba probíhala ve společnosti Triga-K, Praha 
4. Nápis byl do desky gravírován panem 
Zbyňkem Nečasem. Na závěr byla cedule 
patinována.

Kamenný podstavec vznikl sochařským 
opracováním žulového obrubníku, který 
byl vybrán v Technických službách měs-
ta Kralupy nad Vltavou. Kamenná deska, 

Stopy minulosti...
Přibližně před 25 lety byli spolupracovníci, za-
městnaní u Městského podniku služeb – pan 
Vinš a pan Petrovič, povoláni k výměně sa-
cího koše ve studni v areálu Sokola Kralupy 
nad Vltavou. 
Při této akci byl objeven tesaný nápis na jed-
nom z kamenů, tvořícího obvodovou stěnu 
studny, avšak tato zajímavost nebyla tehdy 
prezentována a upadla v zapomnění.
V červenci letošního roku Sokol Kralupy nad 
Vltavou požádal o opravu spojky potrubí opět 
ve studni na sokolišti a opět stejnými kolegy 
byl nápis zhlédnut. To se již informace o his-
torickém nápisu dostala, prostřednictvím pana 
tajemníka MěÚ Kralupy nad Vltavou Ing. Zdi-
cha, k referentce památkové péče Ing. Ben-
dové, která se postarala o fotografickou doku-
mentaci drobné stopy po tehdejších majitelích 
kralupského velkostatku.

Kralupská škola nese jméno 
prvního českého prezidenta

nesoucí desku 
s názvem ško-
ly, byla zhoto-
vena z fran-
c ou z s k ého 
tarnu (tj. žula, 
která byla svou 
strukturou nej-

podobnější žule 
z obrubníku). Celý 

povrch kamenných prvků byl 
kamenicky upraven a naim-
pregnován proti vlhkosti. Ka-
menná deska byla  čepy spo-
jena s podstavcem a na závěr 
chemickými kotvami připev-
něna  tombaková cedule. Ka-
menickou záležitost včetně 
osazení objektu do areálu zá-
kladní školy zajistil pan Jan 
Šafránek z Obříství. Koneč-
nou úpravu okolí s použitím 

oblázků zajistila 
Ing. Nezbedová 
se zahradnic-
kou firmou.“

Přeji všem žákům i pedagogům spous-
tu dalších spokojených dnů ve školních 
lavicích ve škole, která se pyšní názvem 
významné osobnosti novodobých českých 
dějin.

r. saLáková
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VáclaV Fencl
Narodil se v roce 1940 v nedaleké Sazené. 
Od roku 1963 žije trvale v Kralupech. 
Celý život pracoval, převážně jako technik 
v Kaučuku a později v České rafinérské. 

Jeho celoživotním koníčkem se stala ar-
cheologie. Jako neprofesionální archeolog 
začal pracovat v roce 1967 pod vedením 
Dr. Sklenáře, tehdy archeologa Vlastivěd-
ného muzea v Mělníku.

V následujících letech, při výstavbě 
ve městě, pak uskutečnil řadu archeologic-
kých záchranných akcí. Jeho hlavní činností 
však je archeologický terénní průzkum. Ob-
jevil desítky nových míst s nálezy pravěkých 
předmětů. Podstatně tak přispěl k rozšíření 
znalostí o osídlení zdejší krajiny v pravěku 
a k záchraně movitých archeologických pa-
mátek. Při své činnosti vždy úzce spolupra-
cuje s řadou odborníků z Národního muzea, 
Archeologického ústavu v Praze a místních 
regionálních muzeí. Je členem České spo-
lečnosti archeologické.

Cena starosty města 2012

Dlouhou dobu popularizoval archeologii 
v podnikových novinách „Kaučuk“, v dnešní 
době pravidelně přispívá odbornými články 
do Vlastivědného sborníku Kralupska, ale 
i články do našeho Zpravodaje a dalších re-
gionálních periodik. Snaží se v nich sezna-
movat čtenáře se zdejšími archeologickými 
nálezy a s nutností jejich ochrany. 

Aktivně se podílel na obnovení činnosti 
Městského muzea v Kralupech nad Vltavou 
po roce 1989. Je autorem scénářů stálé mu-
zejní archeologické expozice v obou jejích 
podobách (1997 a 2004). Podílel se rovněž 
na odstraňování škod, které muzeum utrpělo 
při povodni v roce 2002. S městským muze-
em spolupracuje dosud, podílí se na stálém 
pravěkém edukativním programu a na expe-
rimentálních archeologických dílnách.

alena FoHloVá  
(roz. sVačinoVá)
Narodila se 22. 6. 1948 ve Strakonicích 
a svůj první rok prožila s rodiči v Horaž-

ďovicích. Poté se celá rodina přistěhova-
la do Kralup, kde žije dodnes. Absolvovala 
zde základní školu a později gymnázium, 
na kterém v roce 1966 odmaturovala. Poté 
si našla zaměstnání u Českých drah.

K plavání, kterému se po celý život vše-
stranně věnuje, ji přivedli rodiče již v jejích 
čtyřech letech. 

V roce 1964, kdy se nově otevřelo měst-
ské koupaliště, byla po osmileté nečinnosti 
obnovena i činnost kralupského plaveckého 
oddílu pod hlavičkou TJ Kralupy. V té době 
již byla paní Alena jeho součástí. Plavání 
v Kralupech se věnovala do roku 1968, kdy 
byla již potřetí od roku 1935 plavecká čin-
nost v Kralupech pozastavena. Paní Ale-
na svou kralupskou závodní činnost tedy 
ukončila a stala se trenérem a rozhodčím 
v TJ Bohemians Praha.

Roku 1984, ještě před otevřením krytého 
plaveckého bazénu, se paní Alena Fohlová 
rozhodla znovu založit plavecký oddíl. Zpo-
čátku se jezdilo trénovat autobusem do ba-
zénu v Mělníce, po otevření bazénu v Kralu-

každým rokem si den, kdy byly kralupy povýšeny na město, tedy 22. listopad 1902, 
symbolicky připomínáme akcí ocenění občanů. starosta města udělí vždy několika 

občanům za zásluhy a práci pro město Cenu starosty města. 
a ani v letošním roce tomu nebylo jinak. k již jednačtyřiceti oceněným, kteří získali Cenu 
starosty v letech 2007 až 2011, přibylo letos dalších 6 občanů. slavnostní předání cen se 

uskutečnilo ve středu 21. 11. 2012 v malém sále kulturního domu vltava v kralupech n. vlt.
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Zleva: Petr Holeček, ing. Josef stupka, Václav Fencl,  
alena Fohlová, lenka Zahradníková, Jiří Hrušovský, ing. Vojen Očenášek Ph.d. a Václav mazáček.
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pech se plavalo již zde. Trenérem i cvičitelem 
a zároveň předsedou oddílu byla 11 let a pra-
videlným tréninkům věnovala po celou tu 
dobu nejméně 3 odpoledne v týdnu.

Paní Alena Fohlová má oprávnění na me-
zinárodního rozhodčího I. třídy a plavání se 
ve volném čase věnuje dodnes. Spolupra-
cuje s plaveckým oddílem hlavně při zajiš-
tění plaveckých závodů.

Aktivita ji provází celý život. Mimo plavá-
ní se věnuje cestování, lyžování, cyklistice, 
má také ráda zahrádku, kulturu a především 
svou rodinu. Nesnese lež, přetvářku a bez-
ohlednost, ale má ráda pozitivní myšlení 
a optimismus.

Jiří HrušoVsKý 
Narodil se 10. 4. 1928 ve Vinařicích u Klad-
na. Jeho rodiče zde měli pekařství a v dubnu 
roku 1935 přestěhovali svoji živnost do Kra-
lup nad Vltavou. Po ukončení základní škol-
ní docházky nastoupil mladý Jiří do učení 
na pekaře ke svému otci, které trvalo do ro-
ku 1945. Po únoru roku 1948 byla živnost 
otce v listopadu 1949 uzavřena, a tak na-
stoupil jako pekařský dělník do družstva 
„Svépomoc“. Po absolvování základní vo-
jenské služby nastoupil do „Svépomoci“ ja-
ko řidič nákladního auta. V roce 1956 pak 
do ČSAD Kladno jako řidič autobusu, kde 
setrval až do roku 1988, kdy nastal čas řád-
ného odchodu do starobního důchodu. 

V roce 1974 se jako řidič autobusu popr-
vé seznámil s Městským klubem důchod-
ců v Kralupech nad Vltavou a po několika 
letech se stal jeho věrným členem. V roce 
1978 získal klub místnost od MěNV k pra-
videlným schůzkám v panelovém domě 
na sídlišti Hůrka. Senioři se začali pravidelně 
scházet v týdenních intervalech. V počátku 
měly schůzky charakter přátelského setkání 
s hlavním úkolem sestavení programu zá-
jezdů. Místem setkávání seniorů se po vy-
budování Domu s pečovatelskou službou 
na Cukrovaru stala jídelna tohoto zařízení. 
Klub má v současné době cca 68 členů. 

Své životní zkušenosti se po celou dobu 
trvání  klubu snaží uplatnit i pan Hrušov-
ský, a to zejména jako bývalý pekař při vá-
nočním a novoročním pohoštění. Také se 
aktivně zapojuje při sestavování programů 
a organizování poznávacích zájezdů. Pan 
Hrušovský je již téměř 40 let dobrou duší 
tohoto klubu a bezesporu mu patří vyzna-
menání starosty města.

VáclaV MazáčeK 
Narodil se 21. 5. 1945 v Prostějově. V šes-
ti letech se začal učit hře na klavír, v deseti 
na bicí, ke kterým ho nasměroval jeho děde-
ček. Hned začal vystupovat nejen se škol-
ním dechovým orchestrem, ale i s Decho-
vým orchestrem OP Prostějov. Ve 12 letech 
již hrál také v Orchestrálním sdružení. V 15 

letech nastoupil na Pražskou konzervatoř, 
kde v r. 1966 absolvoval nejen obor bicí ná-
stroje (u prof. Vlasáka), ale také dirigování 
(u prof. Dr. Smetáčka). Po tomto studiu začal 
vyučovat na tehdejší Lidové konzervatoři (pro 
pracující) a od r. 1968 souběžně hrál v Sym-
fonickém orchestru hl. města Prahy FOK. 

V témže roce dostal navíc nabídku diri-
govat v Symfonickém orchestru Dvořáko-
va kraje. Žil v té době v Nelahozevsi a tak 
spolupráce s SODK trvala víc než rok, než 
se odstěhoval s rodinou do Prahy. V r. 1971 
nastoupil do orchestru České filharmonie. 

Na jaře roku 1976 se ozval tehdejší ředitel 
LŠU Kralupy J. Hladký s prosbou, zda by 
V. Mazáček pomohl s obnovením činnosti 
orchestru SODK. Poněvadž bylo málo de-
chových nástrojů, vznikl smyčcový orchestr 
s cembalem – Komorní orchestr Dvořákova 
kraje. I když původní domluva byla pomoci 
v Kralupech jeden rok, spolupráce se pro-
táhla již na 37. sezónu. Za tu dobu měl or-
chestr takřka 700 vystoupení po celé ČR, 
ale i v zahraničí, nastudoval víc jak 160 skla-
deb od baroka po současné autory a vy-
stoupila s ním víc jak stovka nejrůznějších 
sólistů. KODK vydal 3 úspěšná CD. 

Pro zajímavost: v orchestru hraje od jeho 
založení manželka Jaroslava, od r. 1983 syn 
Viktor (dnes člen ČF a koncertní mistr a só-
lista KODK), o něco později přibyla s flétnou 
dcera Veronika (nyní učitelka ZUŠ Kralupy) 
a nejnověji od r. 2009 i vnuk Jenda, který 
hraje na violoncello.
Václav Mazáček získal Mimořádné 
ocenění za prezentaci města 
v oblasti umění a kultury.

VoJen očenášeK
Pochází z Kralup nad Vltavou z rodiny, kde 
se vždy kulturou a společenským děním ži-
lo, a to ovlivnilo jeho životní postoj a přístup 
k veřejnému životu. Maminka jako profesorka 
hudby a tatínek jako divadelní ochotník by-
li jeho přímými účastníky. Od raného věku 
s rodiči navštěvoval koncerty, opery a diva-
delní představení včetně operet. Při studiích 
na gymnáziu a potom na Vysoké škole che-
micko-technologické se učil hře na klavír, kla-
rinet a saxofon. V době vojenské prezenční 
služby se stal členem velkého swingového 
orchestru při Posádkové hudbě v Příbrami.

V Kralupech nad Vltavou byla a je ži-
vá dlouhodobá tradice koncertů místních 
pěveckých sborů, dechových a instru-
mentálních orchestrů. Pořádání koncertů 
profesionálních umělců přešlo začátkem  
60. let minulého století na zájmovou organi-
zaci Kruh přátel hudby. V roce 1972 se pan 
Vojen Očenášek stal jeho předsedou. Kruhy 
přátel hudby působily v té době v celé re-
publice ve spolupráci s místními kulturními 
zařízeními a hmotně byly podporovány kon-
certní agenturou Pragokoncert a minister-
stvem kultury. 

Zásadní ekonomické a politické změny 
probíhající v celé společnosti začátkem  
90. let minulého století změnily také pod-
mínky pro působení Kruhů přátel hudby. 
Nyní jako občanské sdružení hradí náklady 
na pořádání koncertů z prostředků za rekla-
mu, darů podporovatelů a podpory Města 
Kralupy nad Vltavou.

Kruh přátel hudby během svého působe-
ní vytvořil tradici cyklu koncertů Hudební 
slavnosti Antonína Dvořáka v jeho rodném 
kraji. Posluchačům je nabízena široká šká-
la koncertů komorní, symfonické, pěvec-
ké, dechové a jazzové hudby, které mají již 
ustálenou obec svých posluchačů.

lenKa zaHradníKoVá
Narodila se 3. 12. 1994 a je v současné době 
studentkou třetího ročníku Gymnázia Na Ví-
tězné pláni v Praze. Po maturitě by ráda stu-
dovala fyzioterapii na lékařské fakultě. 

Od útlého věku ji rodiče vedli k lás-
ce k hudbě. Od dětských let se učila hrát 
na klavír a na housle. Hru na housle studuje 
na ZUŠ v Kralupech dosud a letos se chystá 
na svůj absolventský koncert. Hudbu miluje, 
je jejím velkým koníčkem.

Ač je velmi mladá, dosáhla již obrovského 
úspěchu na poli sportovním. Již jako žákyně 
2. stupně základní školy se začala věnovat 
aktivně plavání a stala se členkou plaveckého 
oddílu USK Praha. Dosáhla mnoha výrazných 
úspěchů v ČR a probojovala se i na různé za-
hraniční soutěže, kde sbírala jedno ocenění 
za druhým. A pak přišel Berlín - Otevřené mi-
strovství Německa - s účastí plavců z celého 
světa. Ale medaile putovaly zásluhou Lenky 
do České republiky. V různých disciplínách 
vyhrála Lenka postupně všechny medaile – 
bronzovou, stříbrnou i zlatou. 

Nedlouho po návratu z Berlína přišla 
ohromující zpráva: Lenka v Berlíně splni-
la limity a je nominována na paralympiádu 
do Londýna! Reprezentovala naši republiku 
v několika plaveckých disciplínách, ve kte-
rých zaplavala své osobní rekordy. V disci-
plíně na 100 metrů prsa doufala, že by se 
mohla dostat do finále. Ale střídání trenérů 
před odjezdem a nervozita sehrály svou roli 
a Lenka se umístila na 9. místě. Pro Len-
ku zklamání, ale pro nás ostatní obrovský 
úspěch mladé studentky z Kralup.

Lenka, ač od narození nevidomá, je velmi 
aktivní a zvládá neuvěřitelné množství aktivit. 
Kromě náročného studia, dojíždění do školy, 
ranních i odpoledních tréninků a hudby, když 
zrovna nejsou plavecké závody, zajede na zá-
vody v běhu, v běhu na lyžích, cyklistice nebo 
triatlonu, chodí si s kamarády slézt horolezecké 
stěny nebo skály, studuje angličtinu. 

Jejím životním krédem jsou slova Joh-
na Lennona: „Kdyby Ti někdy bylo smutno, 
otoč se ke Slunci, všechny stíny budou totiž 
za tebou...“

Medailonky zpracovali: PaeDr. Jan Racek, Mgr. Jaroslava Czechmanová, Mgr. Jiřina Hereinová, Lenka Císlerová a Jitka Košťálová.
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Historie

Kralupské hřbitovy

kralupský hřbitov
Stavba kralupského hřbitova 
byla svěřena staviteli Aloisi No-
vému. Ten si na novém hřbi-
tově, který vystavěl, zakoupil 
pohřební místo u horní zdi, 
a když v roce 1941 zemřel, byl 
zde v krásné hřbitovní hrobce 
ve tvaru kaple, kterou si sám 
postavil, pochován.

Stavba hřbitova o ploše té-
měř jeden hektar tehdy přišla 
obec na 8 145 zlatých. Hřbi-
tov byl rozdělen na čtyři velké 
obdélníkové díly označené A, 
B, C, D určené pro pohřbívání 
dospělých a na dva menší dí-
ly u dolní zdi označené E a F 
pro pohřbívání dětí. Do středu 
hřbitova na hlavní křižovatku 
byl umístěn velký téměř osmi-
metrový litinový kříž s tělem 
Krista. Odlila ho pražská žele-
zářská společnost za obnos 595 
zlatých. Mrtví museli být uklá-
dáni v rakvích nohama ke kří-
ži. Po rozšíření hřbitova v tři-
cátých letech 20. století byl kříž 
přemístěn na dnešní místo.

Ze šesti zájemců, kteří se 
přihlásili na první konkurs 
na místo hrobníka, byl vybrán 
třicetiletý zahradník z Podba-
by Jan Hrudka. První pohřeb 
na novém hřbitově se konal 
25. srpna 1897 do oddělení E 
a hrobu č. 1. Byl to šestiměsíč-
ní syn železničního zřízence 
Ferdinanda Šarbocha z Lob-
če. Dnes asi z jeho dětského 
tělíčka nic nezbylo a na jeho 
místě je pochován někdo ji-
ný. Hrudka byl hrobníkem až 
do roku 1933, kdy ho začal trá-
pit silný revmatismus a musel 
odejít do penze. Když v roce 

1944 zemřel, pohřbil ho třetí 
kralupský hrobník Ferdinand 
Žebro.

Až do konce první světové 
války byly pohřby jen do rak-
ví. Zpopelňování rakousko-
uherské úřady za monarchie 
nepovolovaly. Ostatně v Če-
chách ani žádné krematorium 
nebylo. Rozdíl ve společen-
ském postavení za života se 
pozná i po smrti. Chudí mívali 
jednoduchý rov časem zarost-
lý travou, bohatší pak kamen-
ný hrob a nejbohatší velkou 
hrobku. Kralupský hřbitov byl 
obecní a nepatřil tedy církvi. 
Mohli zde být pochováni jak 
katolíci, tak evangelíci nebo 
i židé. Ani sebevrazi nemě-
li vyhrazené místo u zdi ja-
ko na hřbitovech katolických. 
Příslušnost k určité víře byla 
na pomníku zvýrazněna kří-
žem nebo kalichem. Na jedi-
ném hrobě v odd. A je dokonce 
symbol komunistické strany, 
srp a kladivo. I to byla do jisté 
míry víra.

Po stránce hřbitovní archi-
tektury nenajdeme na kralup-
ském hřbitově žádné výjimeč-
né stavby. Snad jen honosné 
hřbitovní hrobky ve tvaru kap-
le na rozhraní prvého a dru-
hého hřbitova rodiny Pejškovy, 
Nových a Hrubých patří do ob-
jektů mimořádné památkové 
hodnoty a památkové péče. 
Architektonicky pozoruhodný 
je hrob selského rodu Adamů 
z Lobče. Má tvar kamenného 
sarkofágu, jak je patrné z při-
loženého obrázku. Význační 
kralupští občané jsou pohřbe-
ni v prostých hrobech. Jsou to 

nejenom listopad věnovaný „památce zesnulých“, ale i prosinec přivádí naše 
kroky na místo, kde v tichu odpočívají ti, které jsme měli rádi, a které již nikdy 
neuvidíme – na hřbitov. snad právě tato doba je vhodná, abychom si pověděli 
něco o zdejších hřbitovech. kralupy mají pět městských částí a tři hřbitovy: 

v kralupech, v minicích a v Zeměchách. kralupský hřbitov je z nich však 
nejmladší. byl postaven na stráni Hrombaby v roce 1897. 

Kamenný sarkofág selského 
rodu adamů z lobče. 

především čestní občané Kra-
lup. Je jich celkem devět: Jaro-
slav Seifert, Antonín Boruta, 
Josef Holub, Prokop J. Masner, 
Prokop F. Masner, Josef Vaní-
ček, Bedřich Hoser, Jan Rys, 
Josef Čermák.

Původní hřbitov založený 
v roce 1897 byl ve třicátých 
letech 20. století zcela zaplněn, 
a tak musel být v roce 1935 
otevřen směrem k jihu hřbitov 
nový. Sem byl také přenesen 
velký litinový kříž s Kristem. 
Když po čtyřiceti letech byl 
i tento nový hřbitov plný, byl 
vybudován v roce 1977 třetí 
hřbitov. Ten je určen nejen pro 
hroby urnové a rakvové, ale 
i pro vsyp a rozptyl.

Na mnoha hrobech kra-
lupského hřbitova je vytesá-
no na pomnících „odpočívej 
v pokoji“. Bohužel mnohým 
ani po smrti toto nebylo dopřá-
no. Při leteckém bombardová-
ní Kralup americkými letadly 
22. března 1945 zasahovaly le-
tecké bomby nejenom živé, ale 

i mrtvé. Některé bomby dopad-
ly na západní stranu hřbitova. 
Tlakem zeminy se hroby oteví-
raly jako v apokalypse.

minický hřbitov
Hřbitov v Minicích je mnohem 
starší nežli hřbitov kralupský. 
Vznikl pravděpodobně součas-
ně v době vzniku minického 
kostela sv. Jakuba Staršího, 
tj. na začátku 14. století. Tak 
jako v jiných obcích v minu-
lých staletích hřbitov obklopo-
val kostel kolem dokola. Ještě 
ke konci 20. století byly v pro-
storu kolem kostela sv. Jakuba 
Staršího patrné zbytky starých 
hrobů. Zde končila životní 
pouť občanů minických, de-
brnských i kralupských. Kdo 
se narodil v Kralupech, byl 
v minickém kostele pokřtěn 
a když zemřel, vedle jeho zdí 
pochován.

Sedláci, chalupníci, řemesl-
níci, chudí i bohatí byli po-
chováváni na malý hřbitůvek 
kolem kostela až do první čtvr-
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tiny 19. století. Miničtí faráři 
však měli privilegium a býva-
li uloženi k věčnému spánku 
přímo v kostele. Byla zde po-
chována i rodina Jana Boryně 
ze Lhoty, královského proku-
rátora a majitele mikovického 
panství. Této cti se dostalo do-
konce i kralupskému mlynáři 
Matouši Procházkovi, mecená-
ši minického kostela.

V roce 1829 byl založen 
na severním svahu nad Mini-
cemi, kde se říkalo „Na sva-
tém Jánu“, nový hřbitov. Sem 
byli pohřbívání zemřelí z Kra-
lup a Lobče až do roku 1897, 
kdy si Kralupy pořídily hřbitov 
vlastní. Ale i po roce 1897 kra-
lupští a lobečští, kteří zde měli 
rodinnou hrobku, sem pohřbí-
vali nadále. Minický hřbitov  
„Na sv. Jánu“ byl několikrát 

rozšířen. Poprvé v době prus-
ko-rakouské války v roce 1866. 
K dalšímu rozšíření došlo 
v roce 1875 a nakonec v ro-
ce 1882. 

V dolní části dnešního mi-
nického hřbitova najdeme hrob 
posledního kralupského rychtá-
ře Antonína Slabého, prvního 
kralupského poštmistra Josefa 
Rotta i prvního kralupského 
učitele Karla Chmela. U mo-
hutné hrobky se třemi žulový-
mi deskami si na pomníku pře-
čteme, že je zde pochován rod 
Jodlů z Kralup. Je tu pohřben 
žák Josefa Dobrovského profe-
sor Jan Kř. Jodl kralupský.

zeměšský hřbitov
Zeměšský hřbitov byl založen, 
podobně jako hřbitov minický, 
přímo u kostela. Kostel však 

býval na jiném místě, nežli je 
kostel dnešní. Původní kostel 
stával na návsi. Za husitských 
válek byl kostel srovnán se ze-
mí a teprve v roce 1600 byl 
postaven na dnešním místě 
na mírném návrší nad obcí no-
vý kostel. Dal ho postavit maji-
tel mikovického panství a maji-
tel Zeměch Jan Boryně.

Druhý zeměšský kostel, patr-
ně rovněž obklopený hřbitovem, 
však nepřečkal třicetiletou vál-
ku, byl zbořen a vypálen. V ro-
ce 1720 dala zbožná majitelka 
zvoleňeveského panství, kam 
patřily i Zeměchy, velkovévod-
kyně toskánská Anna Marie 
Františka postavit kostel dneš-
ní. Kostel byl postaven v barok-
ním slohu a zasvěcen Narození 
sv. Jana Křtitele. Pohřbívalo se 
opět kolem kostela a vedle něj 

stojící zvonice. U severní zdi 
vedle kostela byla postavena 
malá márnice. Má střechu po-
krytou šindelem podobně jako 
celý kostel a zvonice. Na ze-
měšský hřbitov se pohřbívalo 
i z Mikovic a z Olovnice.

Na zeměšském hřbitově  
je pochována řada členů sta-
ré mlynářské rodiny Brejníků 
z Olovnice. Blízko u kostela  
je hrob Josefa Trojana mlynáře 
z Mikovic. 

Ferdinand Velc v knize „Sou-
pis památek historických a umě-
leckých v politickém okresu 
slánském“ v roce 1904 uvádí, že 
na hřbitově v Zeměchách jsou 
dva náhrobky z olovnického 
pískovce s nečitelnými nápisy 
pocházející z 18. století. Dnes je 
již nelze určit.

ing. josef stupka

ing. Josef stupka (nar. 28.12. 
1927) vystudoval elektrotechnic-
kou fakultu ČVUT. Působil nejprve 
jako středoškolský a poté vysoko-
školský pedagog. Po roce 1968 
pracoval v dělnických profesích.

Na počátku 90. let se podílel 
na obnově kralupského muzea, 
s nímž spolupracuje dosud. Dlou-
hodobě, po dobu více než 20 let, 
se zabývá na odborné úrovni his-
torií našeho města. Z dějin Kra-
lup za tu dobu publikoval nejméně 
200 kratších medailonků s histo-
rickou tematikou v místním měsíč-
níku Kralupský Zpravodaj. Roz-

sáhlejší studie (zatím v počtu 34) 
mu bývají otiskovány ve Vlastivěd-
ném sborníku Kralupska. 

Nedosti na tom, k historii měs-
ta v těchto uplynulých 20 letech 
sepsal a vydal 11 samostatných 
knižních publikací. Zatím po-
slední, dvanáctá kniha, vychází 
na přelomu listopadu a prosince 
tohoto roku.

Ing. Stupka byl jmenován čest-
ným občanem nejen s ohledem 
na jeho práci, ale i s ohledem 
na výročí města a na jeho blížící 
se životní jubileum.

Jan racek

Ing. josef stupka
byl jmenován čestným občanem města kralupy nad vltavou
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21. 11. 2012 - ing. Josef stupka přijímá gratulace  
k titulu Čestný občan Kralup nad Vltavou.
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Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

uPozorňuJeme čtenáře 
na uzavření knihovny 

v sobotu 22. a 29. prosince 2012.

Dále upozorňujeme na omezení 
provozu pro veřejnost 
31. prosince 2012 do 11:30 hodin.

z pera současných 
kralupských básníků

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají básně jen 
tak do šuplíku, neváhejte a pošlete nám svou 
báseň – nebo básně – k otištění. Nejlépe mailem 
na adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz

vánoční
Hlas vánočních zvonů svolává nás z domů.
Něčí stopy v sněhu vítr zanáší.
Rodina se chystá na půlnoční mši.

Nad vsí celou visí nebes baldachýn.

Slavná pastorela zazní od kostela.
Slavná pastorela hlásá po Zemi
do všech koutů světa Syna zrození.

Matce Boží narodil se Syn!
Slyšte, lidé prostí, narodil se Pán!
S pokorou a láskou spěšme k jesličkám.

Než se nad vsí zvolna, zvolna začne dnít,
nechte, lidé, zvony do všech koutů světa,
do všech srdcí znít.

MiLada bínová, 

kraLupy nad vLtavou

se připojuje k celostátní akci 

den pro dětskou knihu
v pondělí 3. prosince 2012, 8:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00

dětské oddělení připravuje:
› mimořádný pondělní dopolední provoz
› registrace pro děti zdarma celý den
› pohádkový podvečer  
  (hlasité čtení pro nejmenší  
  17:00 – 18:00 hod.)
› znalostní soutěže, hry
› předvánoční dílnička
› čertovské půjčování 

z Předvánoční nabídky knih
oddělení pro dospělé
m. koldová: 
kouzlo perníčků
Zkušená perníkářka vás při 
moudrém vyprávění o životě 
naučí péct hedvábné 
perníčky. Chaloupka, svícen, 
kraslice, podkovy pro štěstí, 
srdíčka - to vše z perníku. 
Voňavý dárek i sladkost, 
kterými vždy uděláme 
radost nebo dotvoříme 
atmosféru svátečních chvil 
během roku... Vánoce si 
mnozí z nás bez perníčků 
nedovedou ani představit.
 
vánoční třpyt
Čtení pro příjemné vánoční 
chvíle, kdy sněhová vánice 
sesype své spousty bílých 
vloček a vše pokryje bílým 
sněhovým závojem, nám 
přinášejí oblíbení autoři první 
poloviny minulého století.
 
J. nesbo: sněhulák
Je listopad. V Oslu napadl 
první sníh. Birte Beckerová 
přichází domů z práce 
a chválí manžela a syna, 
jakého postavili v zahradě 
krásného sněhuláka. Jenže 
oni žádného sněhuláka 
nepostavili. Celá rodina 
užasle zírá z okna. Syn 
si všimne, že sněhulák je 
obrácen tváří k domu a jeho 

černé oči hledí přímo dovnitř. 
Ráno je Birte pryč. Zmizela 
bez stopy. Jen sněhulák 
má kolem krku její šálu.
 

oddělení pro děti
e. skořepová: chytré 
pohádky z lesní
mýtinky
Veverčák, ptáci pěnkaváci, 
bobří bratři, mrzutý 
jezevec, starostlivý jelen 
a mnoho dalších zvířátek 
nás zavede na mýtinu 
u vykotlaného dubu.
 
a. Goldflam: sny 
na dobrou noc
Knížka 15 pohádek pro 
mladší školáky. Že mají 
děti sny daleko barevnější 
než dospělí a že se skoro 
každý podobá spíše 
pohádce, to jim lze jen 
závidět. A co víc - děti si 
své sny pamatují a dokážou 
je nádherně převyprávět.
 
e. c. kimmel: 
norman a duchové
Norman Babcock vidí duchy. 
Je to nepříjemné, protože se 
mu kvůli tomu lidé vyhýbají. 
Největší nepříjemnost ho 
ale teprve čeká. Kletba, 
kterou před mnoha sty 
lety na městečko uvalila 
čarodějnice, znovu ožívá.

Městská knihovna v Kralupech

Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok s knihou

všem čtenářům přeje kolektiv 
pracovnic MěK 
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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 prosInec 2012

Úterý 4. 12. (na sv. barboru) 
 v 17:00 hodin

vernisáž výstavy 
skLeněné vánoce
Doprovodné vystoupení připravila 
MŠ Gen. Klapálka pod vedením 
D. Kosíkové a E. Zbořilové 

sobota 8. 12. od 13:00 
do 17:00 hodin

vánoční dílny pro 
veřejnost  
Originální ozdoba ze skleněných 
perel z Podkrkonoší.

vstupné: 50,- Kč

Úterý 11. 12. v 17:00 hodin

koncert zuš kralupy

čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

KRAJKY A nEJEn KRAJKY 23. 10. – 25. 11. 2012
Velmi krásná výstava plná fantazie a neuvěřitelné 
šikovnosti autorek krajek i dalších ozdobných předmětů.                                                            
Jana Krátká

Mít takovou trpělivost a zručné ruce, to by byla věc... 
Závidím, je to nádhera.
(nečitelný podpis)

Nádherné, nemohu se vynadívat. 
(nečitelný podpis)

Připravujeme na leden 2013: 
22. 1. Vernisáž výstavy – František 
hora (1913 – 2005) – OBRAZY

Výstava představí návštěv-
níkům střípky historie vý-

roby skleněných vánočních 
ozdob, dutých i vinutých pe-
rel a dalších ozdob z Poniklé 
na Železnobrodsku, ale i u nás 
v nedaleké Nelahozevsi. 

Přijďte se pokochat mistrov-
stvím letitých sklářů, ale i mo-
dernějšími formami skleněných 
technik jako je tiffany. 

Výstava Skleněné Vánoce bu-
de otevřena do 6. ledna 2013. 

o StátnÍCh SvátCÍCh 
24. – 26. 12. A 1. LEDnA 
JE MuZEuM uZAvřEno.

Prodej knih ing. josefa stuPky  
pokračuje i v měsíci prosinci!

VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ + nová kniha KRALUPY 
V PROMNĚNÁCH ČASU (fotografická publikace) bude 

k zakoupení od 4. 12. 2012 také v městském muzeu.

PoZor! 
nePŘehLÉdnĚne!

Skleněné 
Vánoce 

Foto nahoře: vzorník ozdob. Foto dole: Práce v ozdobárně
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Městská policie

krádeže v lesích
Blížící se Vánoce s sebou nesou nejen čas 
pohody a klidu, ale také různé každoroční 
nešvary a nepříjemnosti. Jedním z nich jsou 
krádeže palivového dřeva z lesů. Topení je 
v poslední době drahé a tak mnozí neo-
dolají a rozhodnou se zásobovat se dřívím 
z okolních lesů. 

Krádeže palivového dřeva jsou bohužel 
lesníky evidovány od jara do zimy. S pří-
chodem předvánočního období se zvyšují 
krádeže nejen vánočních stromků, ale i jme-
lí, které roste jako poloparazit na větvích 
v korunách dospělých stromů. Je třeba si ale 
uvědomit, že takový vánoční stromek, než 
dosáhne požadované výšky, roste cca 6 let. 
A kam budeme zanedlouho chodit odpočí-
vat, pozorovat lesní zvěř či sbírat houby…? 

Lesníci se jako každý rok chystají o své 
porosty bojovat. Některé stromy budou na-
stříkány roztokem, který jim neublíží, ale 
ve chvíli, kdy si je zloději donesou domů, 
začnou silně zapáchat a jiné budou zastři-

ženy tak, aby zloděje odradily pro jejich 
nepěkný vzhled. Samozřejmostí budou po-
sílené hlídky lesní stráže, fotopasti a také 
namátkové kontroly strážníky MP. 

Jakékoliv jednání, kterým ruce nenechav-
ců takto poškozují lesní porosty, může být 
potrestáno uložením pokuty až do výše 
15.000,- Kč dle lesního zákona. 

kapesní krádeže
Mezi další nešvary dnešní doby patří kapes-
ní krádeže právě během vánočních náku-
pů. Velká koncentrace lidí, nákupní centra 
nebo hromadné dopravní prostředky jsou 
rájem kapsářů. Opatrnosti není nikdy dost, 
a proto apelujeme na všechny, dávejte si 
pozor na své věci, nenechávejte své tašky 
v nákupních vozících a zapínejte si kapsy 
na kabelkách či batozích. Kapsáři využívají 
v pravý čas Vaší nepozornosti a k odcizení 
Vaší peněženky či mobilního telefonu jim 
mnohdy stačí jen pár sekund. 

Nemůžeme Vám zaručit, že nebudete ni-

kdy okradeni, ale štěstí 
přeje připraveným…

zábavní pyrotechnika
K oslavám Vánoc a příchodu nového roku 
neodmyslitelně patří svíčky, zábavní pyro-
technika a alkohol. Se zábavnou pyrotech-
nikou nastává problém již od Mikuláše, kdy 
se lidé zásobují nejrůznějšími rachejtlemi, 
dělobuchy, petardami a ohňostroji. A pro-
blém může nastat již při koupi tohoto zboží, 
kdy se lidé snaží co nejvíce ušetřit a kupují 
pyrotechniku bez atestů a tehdy dochází 
k nešťastným událostem v podobě vážných 
zranění či požárům. 

Používání zábavní pyrotechniky by se 
měly vyvarovat podnapilé osoby a zejména 
děti. Nedílnou součástí je problém s domá-
cími mazlíčky, kteří hlasité zvuky zábavní 
pyrotechniky nesnášejí dobře. Tehdy by mě-
li jejich majitelé tomuto předcházet a umís-
tit svého domácího mazlíčka mimo bujaré 
oslavy nebo mu podat uklidňující sedativa 
předepsaná veterinářem. 

Prevence kriminality
Od září do konce roku 2012 bylo v rám-
ci prevence kriminality v našem městě 
uskutečněno 97 h. přednášek pro žáky 
základních škol. Dále se městská policie 
účastnila akcí při 8. Svatováclavské ma-
nifestaci, oslavách „Dnů Kralup“, 130 let 
SDH, projektu „Kralupy, čisté město“, „Pri-
ma radar“ a ukázky užití donucovacích 
prostředků strážníky MP v AZ centru 
Kralupy.

tereZa dobrovoLná, Manažer prevence 

kriMinaLity, Městská poLicie kraLupy n.vLt. 

☛ Dne 21. 10. ve 4:30 h. na l. 156 oznámil řidič 
kamionu pan Z., že v ul. Růžové údolí leží na silni-
ci nějaký muž. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která poblíž autobusové zastávky ve vozov-
ce zjistila silně opilého muže. Tento hlídce MP 
uvedl, že bydlí u kamaráda právě v ul. Růžové 
údolí, kam jej hlídka doprovodila. 

☛ Dne 3. 11. v 11:15 h. na l. 156 oznámil pan 
B., že na Masnerově stezce, vedle jeho domu, 
sedí na stromě exotický papoušek. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila cca 30 cm ba-
revného papouška. Telefonicky byl kontaktován 
člen ZO ČSCH zabývající se chovem exotického 
ptactva, který se po chvíli dostavil na místo, ptá-
ka odchytl a převezl na chovatelskou stanici.

☛ Dne 6. 11. v 8:26 h. na l. 156 oznámila za-
městnankyně odboru soc. věcí, školství a kultury 
při MěÚ Kralupy, že paní V. z ul. 28. října oznámila 

prostřednictvím SMS zprávy svůj úmysl spáchat 
sebevraždu. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP společně s pracovnicemi výše uvedeného 
odboru MěÚ Kralupy, hlídkou OO PČR Kralupy 
a RZS. Výše uvedená žena byla v místě bydliště 
nalezena nezraněna, avšak ve špatném psychic-
kém stavu, proto byla následně převezena do ne-
mocnice Mělník. Celou věc si převzala hlídka  
OO PČR Kralupy k dalšímu opatření.

☛ Dne 8. 11. ve 2:15 h. na l. 156 požádala obslu-
ha baru v ul. Žižkova o příjezd hlídky MP Kralupy, 
kde měl být jeden ze zákazníků okraden. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, která se spo-
jila s panem J., který uvedl, že měl přehozenou 
bundu přes opěradlo židle a z kapsy mu někdo 
odcizil peněženku s finanční hotovostí, kreditními 
kartami a mobilní telefon. Obsluha baru uvedla 
popis mužů, kteří se v inkriminované době měli 

nacházet v baru. Z důvodu podezření ze spáchá-
ní trestného činu, byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Kralupy. Hlídka MP dle uvedeného po-
pisu zjistila dva muže postávající nedaleko baru. 
Oba muže si hlídka OO PČR Kralupy na místě 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ Dne 14. 11. ve 21:41 h. na l. 156 oznámil pan 
D., že byl přibližně před hodinou napaden cca 10 
hasiči v ul. Přemyslova. Dále uvedl, že již celou 
věc hlásil na OO PČR Kralupy, kde mu byla údaj-
ně odmítnuta pomoc. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka MP a dozorčí služba MP se telefonicky 
spojila s OO PČR Kralupy, kde bylo zjištěno, že 
muž je v silně podnapilém stavu a po příjezdu 
hlídky OO PČR Kralupy se neprokázalo žádné 
napadení ani zranění muže. Hlídka MP Kralupy 
na místě pana D. poučila o dalším postupu a vy-
kázala jej z místa. 

Z linky 156:

A zase ty Vánoce...

Kralupští strážníci přejí všem 

občanům Kralup příjemné prožití 

vánočních svátků a šťastné vykročení 

do nového roku 2013.

Svým výkonem služby se budeme snažit přispět k bezpečí a klidu 

v našich ulicích. 

Zároveň bych tímto ráda poděkovala svým kolegům a kolegyním, kteří 

nemalou měrou přispívají ke snižování kriminality v našem městě, 

 dále zaměstnancům MěÚ, vedení MP a kolegům  

z OO PČR Kralupy a popřála klidné a spokojené 

prožití svátků vánočních. 

  
 

tereZa dobrovoLná
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Informace

Obracíme se na držitele 
průkazu TP, ZTP a ZTP/P 

s nabídkou získat zdarma Euro-
klíč, který už více než čtvrt sto-
letí pomáhá lidem se sníženou 
schopností pohybu ve vyspělých 
evropských zemích. Tento me-
zinárodní projekt u nás realizu-
jeme společně s Národní radou 
osob se zdravotním postižením 
ČR díky finanční podpoře ROP 
Střední Čechy a Středočeského 
kraje. 

k čemu je dobrý euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin apod.) 
osazených jednotným Eurozám-
kem. Tento malý pomocník od-
straňuje nejistotu a řadu psy-

chologických bariér a posiluje 
samostatnost a nezávislost uži-
vatelů v každodenním životě.

Proč je nutné prostory uzavírat 
a osazovat eurozámkem?
Osoby se zdravotním postiže-
ním potřebují ke své hygieně 
vybavené a čisté prostředí, což 
uzavřený prostor Eurozámkem 
lépe zajistí. Systém zpřístupňuje 
zařízení těm, pro něž jsou ur-
čena a brání jejich zneužívání 
nežádoucími skupinami (např. 
vandaly, narkomany, pouličními 
prostitutkami apod.). Euroklíč 
lze použít v řadě zemí Evropy, 
u nás je již Eurozámky osazeno 
přes 500 míst (např. na úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích, 
v obchodních centrech, kultur-
ních zařízeních apod.). Z toho  
je ve Středočeském kraji nainsta-

lováno více než 200 Eurozám-
ků. Každé místo osazené Euro-
zámkem je označeno pamětní 
deskou a databázi všech osaze-
ných míst naleznete na strán-
kách www.euroklic.cz.

kdo může získat zdarma 
euroklíč?
Každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, diabetik, stomik a on-
kologický pacient, který má 
bydliště ve Středočeském kraji.  
Je nutné předložit občanský prů-
kaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. 
U těch, kteří nejsou držiteli prů-
kazů, bude do „Evidenční karty 
Euroklíče“ napsáno krátké čest-
né prohlášení, že patří do někte-
ré z cílových skupin.   

Chcete-li získat zdarma Euro-
klíč, navštivte Kontaktní praco-
viště Úřadu práce ČR, Palacké-

ho nám. 6, Kralupy nad Vltavou 
ve dnech pondělí a středa  
od 8 do 16 hodin. Bližší infor-
mace - tel. č. 315 739 957, e-mail: 
ivana.bacova@me.mpsv.cz.

euroklíč pro rodiče dětí do věku 
tří let
Veřejná sociální zařízení jsou 
zpravidla vybavena přebalova-
cím pultem a díky své velikosti 
umožňují zaparkování dětské-
ho kočárku. Proto si mohou 
Euroklíč dlouhodobě zapůjčit 
i rodiče dětí ve věku do tří let 
prostřednictvím krajských koor-
dinátorek Sítě mateřských cen-
ter: Jiřina Chlebovská (Mělník), 
tel.: 602 178 964, e-mail: jirina.
chlebovska@materska-centra.cz 
a Linda Pačesová (Doubravčice), 
tel.: 724 954 664, e-mail: linda.
pacesova@materska-centra.cz.

S větový den diabetu si připomí-
náme vždy 14. listopadu. ÚO SD 

v Kralupech nad Vltavou uspořádalo 
tento den Pochod proti diabetu, aby-
chom si uvědomili a připomněli ná-
strahy této nejnebezpečnější civilizač-
ní choroby. Touto cestou děkujeme 
panu řediteli Kulturního domu Vltava 
a paní Košťálové za hezké balonky, 
které nám průvod oživily. 

Současně Sdružení diabetiků děku-
je MěÚ Kralupy n. Vlt. za poskytnutí 
grantu na rekondiční pobyt v Chlu-
mu u Třeboně, který se uskutečnil 
ve dnech 25. 9. – 3. 10. 2012.

Děkujeme všem, kteří nám vždy  
pomohou:
› paní Holekové  – za informace se 
zdravotní problematikou;
› odd. diabetologie – paní doktorce 
Urbanové a sestřičkám;
› paní Beritové – za zajištění účasti 
zájemců o plavání z obou penzionů.

Protože konec letošního roku se 
blíží, dovolíme si popřát všem 
diabetikům, ale i občanům hezké 
Vánoce a pohodový rok 2013.

Ing. Bartl, tajemník Úo 
a M. novotná, předseda Úo

Pozvání k vyzvednutí Euroklíče

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

kralupské ekocentrum vyhlašuje vánoční soutěž 
„Nejkrásnější ozdoba či dárek z odpadu“, 
ve které si můžete sami vyzkoušet, jak rychle a snadno můžete sta-
rým a nepotřebným věcem vdechnout nový život a hlavně, jak vás to 
bude těšit! Chce to jen pár nápadů, inspiraci a šikovné ruce. 

kategorie: 
Nejkrásnější vánoční ozdoba
Nejlepší praktický dárek
Nejhezčí motiv města Kralupy nad Vltavou

soutěž potrvá do 15. prosince 
a je rozdělena do 3 věkových kategorií
› předškoláci; 
› školáci do 15 let; 
› mládež a dospělí nad 15 let. 

Stejně jako loni věnovala ceny 
pro vítěze společnost AVE Kralupy s.r.o. 

Své soutěžní příspěvky můžete 
přinášet do kanceláře ekocentra 
na Palackého nám. 6 
každý všední den od 8 do 20 hodin. 

Pochod proti diabetu

Nejkrásnější ozdoba
či dárek z odpadu
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Adventní pozvánky

„Venku už se setmělo, za okny bylo vidět jen pár 
světel z protějšího domku. Cesta byla lehce popráše-
ná sněhem, malé vločky se pořád snášely z oblohy 
a dodávaly krajině bělostný přísvit.

Ve světnici bylo příjemně vytopeno, v kamnech 
praskal oheň a kolem stolu seděly spolu s rodiči 
i obě děti. Vtom se ozvalo klepání na okno, jiné, 
než když klepe sousedka. Maminka vstala a šla 
otevřít. Mladší holčička se svezla z židle a posta-
vila se za otce. 

Dveřmi spolu se závanem chladného vzduchu 
vstoupila skupinka šesti postav v bílých hábitech, 
vlasy sčesané do zamoučněných obličejů. Pomalu se 
blížily ke stolu, mávaly březovými metličkami zdobe-
nými stužkami a mumlaly: Mulisi, mulisi!“

I takto mohl vypadat svátek svaté Barbory v ro-
dině některého z vašich předků. Zasněžená kraji-
na, tajemné bytosti potulující se vesnicí či městem 

a přinášející tradiční zvyky a těšení se na stále bližší 
a bližší vánoční svátky.

Barborek ani Lucek v dnešní době už moc nechodí, 
ostatní postavy provázející dobu Adventu ještě mé-
ně. Pokud je chcete někde potkat, stane se to častěji 
na venkově v rámci folklorního vystoupení, v Kralupech 
spíše ne. Ale jedna možnost by tu přeci jen byla.

Tajemné bytosti tu nepřijdou k vám domů pěkně 
postupně po celý prosinec, musíte se za nimi vy-
pravit. Ale výprava bude stát za to. V rámci jedné 
návštěvy Hostibejku se můžete vy i vaše děti setkat 
se známými i méně obvyklými postavami českého 
Adventu, dozvědět se více o tom, proč a kde se 
tyto postavy vzaly, pomoci dětem projít několika 
zastaveními a povzbudit je v plnění jednoduchých 
i složitějších úkolů. Na cestě je čekají drobné od-
měny, však i Barborky z úvodního příběhu měly 
kromě metliček i košík s dárečky.

ZAŽIJtE I LEtoS vánoČnÍ Svátky S novoDoBou 
trADICÍ PLAMÍnku Z BEtLéMA.

Skauti a skautky ze střediska Střelka Kralupy vám jako každý rok 
nabízí možnost si osobně přinést nebo nechat doručit Betlémské světlo.

Místo převzetí: sobota 22. 12. - 11:20 až 11:45 h. na nádraží,  
neděle 23. 12. během dopolední mše v kostele,  
neděle 23. 12. - 13:00 až 14:00 h. na nádraží.

Možnost doručení: v neděli 23. 12. 2012 
e-mail:  bskralupy@seznam.cz

SMS: 723 640 749 (uveďte, prosím, jméno, adresu  
a zda preferujete dopolední či odpolední dobu)

Ať už si pro Betlémské světlo přijdete, nebo si ho necháte přinést, 
mějte, prosím, připravenou svíčku či lampičku, včetně vhodné zástěny.

Přejeme vám krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok!

AdVEnt na Hostibejku

Betlémské světlo

scandula 
z Libčic nad vltavou

srdečně vás zveme na koncert,  
který se koná 
dne 15. 12. 2012 v 17:00 hodin
v kostele nanebevzetí Panny marie 
a sv. václava v kralupech n. vltavou.

uslyšíte skladby, které se vztahují 
k adventnímu a předvánočnímu 
období.

dobrovolné vstupné

Adventní koncert peveckého sboru˘

PřiJďte v sobotu  
15. prosince mezi třetí a půl 

pátou hodinou odpolední 
k vyhlídce na hostibejku. 

Akce je určena pro děti 
do deseti let v doprovodu 

rodičů, vstupné dobrovolné.
Pořádá skautské středisko 
Střelka Kralupy nad Vltavou
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Koncerty v prosinci

Skvělý kytarista a zpěvák Joe Karafiát, známý 
především z kapely The Plastic People of The 
Universe, který působí jako hudebník již spoustu 
let, se představí v Kralupech nad Vltavou!
Původně byl v seskupení Mejly Hlavsy - The 
Plastic People of The Universe - brán pouze jako 
host, časem se ale stal plnohodnotným členem 
kapely. 
Přijďte na koncert tohoto fa-
mózního hudebníka a odpočiňte 
si od všedních starostí předvá-
nočních dnů. 
vstupné: 50,- Kč

14. 12. 2012 – 19:30 hodin
V pátek 14. prosince zazní v Ametystové 
čajovně hudba tří písničkářských dvojic: 

kralupské skupiny popros, 
dua Quaoar a Martina 
Hlaváče s Houslistkou. 
Duo Quaoar tvoří sestry Klára a Zuzka Vy-
tiskovy, absolventky konzervatoře. Vystu-
pují spolu od roku 2002. Texty píše Zuz-
ka, hudbu Klára a hrají na španělskou 
i jazzovou kytaru, cajon a klávesy. 
Ve finále Porty v Řevnicích zís-
kaly cenu za precizní instru-
mentaci. 
Skupinu Popros tvoří bý-
valí spolužáci z Dvořákova 
gymnázia. Absolvent skladby 
na konzervatoři David Bernardy skládá písně, 
zpívá a hraje na klávesy a kytaru. Ondřej Šindelář 
jej doprovází na basovou kytaru a dechové ná-
stroje. Hrají zejména folk a šansony. 
Písničkář Martin Hlaváč vám své písně bu-
de servírovat okořeněné hrou na kytaru 
a dochucené houslemi a hlasem Evky 
Hamouzové. Jste srdečně zváni!
vstupné: 50,- Kč

Adventní koncert peveckého sboru

Koncert v Music baru „Liďák“

Joe Karafiát a Band
Jako předkapela vystoupí exit 18
Country bar, Lidové nám., Kralupy nad Vltavou
http://www.rockweb.cz/countrylidak/

21. 12. 2012 – 20:00 hodin

ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 13:30 hod. 

se uskuteční v jídelně DPS na Cukrovaru

předvánoční koncert senior MinicHóru 

pod vedením Mgr. Pavla rynta

občané našeho města jsou srdečně zváni!

Je nám velice líto, ale z technických důvodů se letos 
neuskuteční tradiční Vánoční koncert v Kralupech. 
Své příznivce však zveme na koncert 19. prosince 
do Prahy do Chrámu sv. Víta.
Bližší informace na www.dvorakuvkomornisbor.cz
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Sdružení rodáků a příznivců města
Otýden dříve, než bylo plánováno,  

tj. ve čtvrtek 6. prosince, uskuteční-
me od 15 h. ve vinárně hotelu Sport oblí-
bené „Předvánoční setkání členů a hostů“ 
našeho Sdružení s programem a malým 
občerstvením.

V rámci programu vzpomeneme naši ce-
loroční činnost, zhodnotíme letošní zájezdy, 
navrhneme k realizaci další cíle zájezdů 
a v případě většího zájmu zvýšíme i jejich 
počet. Vánoční náladu podpoří i soubor Se-
nior minichór pod vedením Mgr. P. Rynta 
a jeho písničky, své písně o Šumavě při-
jde interpretovat nám už známý A. Jelínek. 
Na programu máme i autogramiádu nové 
knihy Ing. Stupky – Kralupy v proměnách 
času. Na místě si ji budete moci koupit a ne-

chat podepsat přítomným autorem a tak ji 
stihnete darovat ještě k letošním Vánocům 
svým blížním.

Členové, kteří si už přejí zaplatit člen-
ské příspěvky a zájemci o členství v našem 
Sdružení, mohou tak učinit již od 14:30 
hod. ve vinárně hotelu Sport.

Na závěr programu si společně zapěje-
me a s přáním zdraví a štěstí v roce 2013 
se rozejdeme připravovat Vánoce a vstup 
do nového roku.

Za výbor sdružení, jan koLátor

Vás zve do konce prosince na prodejní výstavu

v kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena při kulturních akcích a po dohodě 
tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu  

výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2012. 

Bethy Cooper - fotografie

Nina Klestilová - batika
BEthy CooPEr je původem ze Sydney (Austrálie), kde 
nejdřív vystudovala oděvní školu a potom konzervatoř, 
zpěv a hru na harfu. V jejích žilách koluje keltská krev 
a to je i příčina toho, proč ji život zavál až sem, do ma-
gické Prahy. Poprvé se dotkne starého kontinentu roku 
1995 v Londýně, kde hostuje jako zpěvačka. Hned poté, 
co má druhou příležitost hostovat v Anglii, se vydává s přáteli na dovolenou po Če-
chách. Fotografovat začala v roce 2003, kdy začíná jezdit na Šumavu. Je fascino-
vána dynamickými změnami ročních období, okamžikem, rychlou změnou a reakcí 
okolí na nejrůznější podněty.

nInA kLEStILová se narodila v Plzni, vyrůstala v Brně a žije v Praze. Jako květinová 
aranžérka  startuje cestu výtvarného projevu. Batikovat začíná profesionálně v roce 
1987. Můžeme pozorovat neustálý vývoj jak v technice barvení, tak ve vytváření obrazu 
samotného. Nina malé oděvní zázraky nechává zrodit pod svými prsty, nechává se 
vést intuicí. A stejně jako Bethy i Nina působí v hudební oblasti, soukromě studovala 
zpěv, na kytaru je samouk. Je hostem na mnoha koncertech a vernisážích.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.

Vzpomínka na listopadový 
zájezd do Roztok

Všem členům Sdružení rodáků, 
příznivcům města Kralupy nad 
Vltavou a čtenářům Zpravodaje 
přejeme příjemné prožití Vánoc, 
šťastný a úspěšný nový rok, 
samé úsměvy a zdraví při účasti 
na našich akcích.

Blahopřejeme 
našim  

spoluobčanům, kteří  
se dožívají v prosinci  

významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti

92 let Bagalová Věra
 Korecká Anna
91 let Viková Květoslava 
90 let Humlová Marie
 Pavlíčková Božena
85 let Havelcová Anežka 
 Ing. Prajer Jaroslav
   Plicka Jan
 Ing. Stupka Josef
 Stehlíková Marie
80 let Černá Alena
 Hegrová Marie
 Rosíková Květa
 Mojžišová Marie
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 07. 12. ...MUDr. Tomaier ...... Nerudova 686
315 725 603

 14. 12. ...MUDr. Votavová ..... Nerudova 686
315 724 720

 21. 12. ...MUDr. Hájková ....... Veltrusy
315 781 156

 28. 12. ...MUDr. Herber ........ Nerudova 686
315 721 771

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

Muzeum v Máslovicích 
vás zve na výstavu 
BEtLéM Z MáSLA

v prosinci a lednu každou 
sobotu a neděli

10 – 12 / 13 - 16 hodin.
Dále uvidíte výstavu  

„Čerti, satani a démoni“.
Bližší informace - e-mail: 
muzeum@maslovice.cz, 

 www.maslovice.cz

Drazí přátelé,
prosinec je posledním měsícem roku a snad 
každý se za tím uplynulým rokem ohlédne, 
zavzpomíná a zhodnotí jej. Není tomu jinak 
ani v našem klubu.

Chtěli bychom především poděkovat na-
šemu členu panu Jiřímu Hrušovskému ne-
jen za jeho skvělé koláčky, které nám peče 
na každou schůzku, ale hlavně za jeho ne-
zištnou pomoc a perfektní přípravu všech 
oblíbených zájezdů. 

Dále bychom rádi poděkovali Městskému 
úřadu a dr. Žižkovi za jejich finanční pod-
poru, bez které by se mnoho našich akcí 
nemohlo vůbec uskutečnit. 

Určitě chceme také poděkovat všem dě-
tem, které nás navštěvují a vždy velmi potěší. 
Dík patří i kroužku břišních tanečnic, Senior 
minichóru pod vedením pana Rynta, kape-
le pana Kozelky, dětem z umělecké školy, 
paní Holekové a všem ostatním, kteří si pro 
nás v tomto roce připravili různé přednášky 
a besedy v klubu. V neposlední řadě všem 
našim členům za jejich činnost a ostatním, 
kteří s námi sympatizují.

Závěrem přejeme všem členům i nečlenům 
Městského klubu důchodců klidné a spokoje-
né Vánoce, dětem plno dárků pod stromeček 
a všem hodně optimismu do nového roku.

s poZdraveM čLenové Mkd

Městský klub důchodců vzpomínky
„Už jen svíčku 
zapálit a kytičku 
na hrob můžeme dát, 
chviličku postát a tiše 
vzpomínat...“
Dne 10. 11. 2012 
tomu byl rok, co nám 
navždy odešla naše 

milovaná a stále veselá maminka, švagrová, 
tchyně, babička a prababička paní MArIE 
DAnDová z Kralup nad Vltavou – Lobečku.
S láskou vzpomínáme na její dobré srdce. 
Dcera Marie, vnoučata a pravnoučata,  
r. Machkova, r. Dulz, r. Dandova a r. Švecova.

Náš syn JIřÍ ŠtuMPF 
by letos 2. 12. oslavil 
40. narozeniny. Dne 
11. 9. 2012 uplynulo 
smutných 33 let, když 
zákeřná a dlouhodobá 
nemoc ukončila jeho 
mladý život. Se stálou 

bolestí v srdci vzpomínají rodiče, sestra 
s rodinou a ostatní příbuzní. Vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Dne 4. prosince 2012 to bude již 9 let, co 
nás opustil můj drahý manžel, náš tatínek 
a dědeček, pan JoSEF hAnZLÍk. Stále 
vzpomínáme, prosíme, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 22. prosince 
uplynou 3 roky 
od úmrtí pana JIřÍho 
vAChALCE. Stále 
vzpomínáme.

 26. 10. Jaroslava Berková ...................... 68 let

 29. 10. Jarmila Krupičková .................... 89 let

 02. 11. Josef Heřman .............................. 78 let

 08. 11. Božena Vyhnalová ..................... 88 let

 12. 11. Jiří Heřman ................................... 58 let

 13. 11. Alena Borýsková ........................ 78 let

 14. 11. Ludmila nová .............................. 64 let

 20. 12. Ludmila Konvalinková ............. 81 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

kralupy v proměnách času
Jak jsme již uvedli v listopadovém Zpravodaji, přichází na vá-
noční trh nová kniha autora Ing. Josefa Stupky „Kralupy 
v proměnách času“. 

Kniha představuje soubor starých i nových fotografií Kra-
lup od konce 19. století do dnešních dnů a vyvolává nostalgii 
starých obyvatel Kralup a překvapení obyvatel nových. 

Kniha má 192 stránek a 263 obrázků. Pod vánoční stro-
mek bude jistě vhodným dárkem. Je k dostání v knihku-
pectví „U Vlachů“ a v Městském muzeu v Kralupech nad 
Vltavou.

Přemýšlíte nad originálním vánočním 
dárkem pro vaše blízké?

DAruJtE JIM krALuPSkÝ ZPrAvoDAJ!
Roční předplatné stojí 330,- Kč 

(včetně poštovného).
Dárkový poukaz si můžete vyzvednout v redakci 

Zpravodaje v 1. patře KD Vltava 
 nebo vám jej zašleme poštou, a to nejpozději 

19. 12. 2012 oproti úhradě předplatného. 
Závazné objednávky zasílejte, prosím, 

na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Vánoční tip pro Ježíška

‹‹‹ NOVÁ KNIHA

‹
‹
‹
‹
‹
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na prohlídku

Pražské lorety 
Kdy? v sobotu 8. prosince 2012

Odjezd z kralupského nádraží je v 8.41 h. do stani-
ce Praha - Masarykovo nádraží. Odtud pojedeme 
tramvají č. 5 nebo 26 do stanice Letenské náměs-
tí, kde přestoupíme na tramvaj č. 25 a budeme 
pokračovat do stanice Pohořelec.
Ostatní účastníci se mohou připojit v 10.15 h. 
před vchodem do kláštera. Mariánským poutním 
místem Loreta nás provede profesionální prů-

vodce z cestovní agentury Porta Praga. Jednotné 
vstupné je 130,- Kč, členům KPP bude uhrazeno 
z grantu MěÚ v Kralupech nad Vltavou.
Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna, hra-
běnka z Lobkowicz, v roce 1626. Komplex budov 
byl stavěn postupně několik desítek let. Na stavbě 
a na výzdobě interiérů se podíleli význační pražští 
barokní architekti a umělci. Barokní komplex tvoří 

æ
ambity s rozsáhlou fresko-
vou a obrazovou výzdobou, 
Loretánská kaple a kostel 

Narození Páně. V patře ambitu je umístěna klenotnice s vysta-
venou částí Loretánského pokladu. Je to soubor vynikajících 
uměleckých liturgických památek, z nichž nejcennější po strán-
ce umělecké a hmotné je proslulá Diamantová monstrance.
 Akci připravila Ing. Věra Závodská

všem členům kPP a čtenářům zpravodaje přeje organizační výbor kPP příjemné prožití vánočních svátků a pohodový nový rok 2013! 
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Originální tip na vánoční dárek!
Každý rok si lámete hlavu, co koupit pod stromeček? 

Darujte zážitek!

Taneční se budou konat každou neděli. Vybrat si můžete z nabídky 
základních tanečních kurzů pro dospělé či pokračovacích tanečních 
kurzů pro dospělé i pro mládež, které vede zkušený taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přihlášky přijímáme v kanceláři KD Vltava.
První lekce je v neděli 27. 1. a každý kurz obsahuje 8 lekcí.

taneční kurzy 

pro dospělé i mládež

17. 1. - 19:30 h. - Žena vlčí mák
Česká premiéra monodramatu francouz-
ské autorky Noelle Chateletové je hereckým 
koncertem Hany Maciuchové. Starší dáma 
prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrs-
tevnic už dávno smířila s šedí, jednotvár-
ností a osamělostí zbytku života, nečekané 
citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, 
dychtivou a stejně intenzivně opětovanou 
lásku k muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. 
Monodrama Žena Vlčí mák se vysmívá 

dnešnímu kultu mládí a povrchní krásy, 
kdy stáří a zkušenost jsou často brané je-
nom jako handicap. Je monologem ženy 
na prahu sedmdesátky, která žije vzpomín-
kami a má pocit, že to nejhezčí už má dávno 
za sebou. Pak ale potká muže a prožije cit, 
jaký ji dosud nepotkal. „Je to o období ži-
vota, kdy moje hrdinka sama říká, že smrt 
už neděsí. V té době potká lásku - a jak se 
zbystří smysl, tak se najednou naplní život!“ 
podotýká k inscenaci Maciuchová.

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné při-
vést si domů milence právě, když má váš manžel v lož-
nici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna…
hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybo-
vá, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová.

21. 5. - 19:30 h. - hvězdaKomedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným 
dialogům. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spo-
řádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si 
postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně 
komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole)

Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one man show Caveman 
(kterou dosud vidělo víc jak 240.000 diváků), napsal původní českou  
onE WoMAn ShoW pro Evu holubovou. Jde o komedii se záznamem 
myšlenek nejúspěšnější české seriálové herečky během nejdivočejšího 
týdne jejího života. HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí českého showbyz-
nysu a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní herečky, která po pětatři-
ceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte 
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít! 

› Vámi vybraná sedadla 
 na všechna představení
 stále stejná
› ušetříte 200,- Kč

abonentní vstupenka na divadelní sezónu zima – jaro 2013

Duben - 19:30 h. - Poslední ze žhavých milenců

› káva, či voda zdarma 
› abonentka 
 je přenosná

abonentka stojí 1.100,- kč
a Přináší tyto výhody:

Březen - 19:30 h. - Divadlo Palace – Miláček Anna

Ceny:
Pokračovací pro mládež od 16:30 hod. - 1.500,- Kč / osoba
- přijímáme pouze páry!
Základní pro dospělé od 18:30 hod. - 3.000,- Kč / pár.
Pokračovací pro dospělé od 20:30 hod. - 3.000,- Kč / pár.
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Program KD Vltava

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

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz. 
pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 hod. (kromě 24., 25. a 31. 12. a 1. 1.). 

tel.: 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 Prosinec

Sobota 1. 12.

Základní taneční 
kurzy pro mládež
18:00 - odpolední kurz
20:15 - večerní kurz

vstupné: 50,- kč 
pro veřejnost

neděle 2. 12.   13:00

Adventní trhy 
a rozsvícení 
vánočních stromů
Na malém sále budou připraveny výtvarné 
dílničky pro děti. V kulturním programu vy-
stoupí děti z hudebních a tanečních oborů ZUŠ 
Kralupy, zpěváci ze soutěže Kralupský talent, 
Taneční a pohybové studio Z. Štarkové, DDM, 
TS Dixi a další. Občerstvení zajištěno.
v 17 hodin rozsvítíme vánoční strom 
na Seifertově náměstí a poté, vedeni anděly 
na chůdách, dojdeme na Palackého náměstí, 
kde rozsvítíme druhý vánoční strom a pově-
síme na něj ozdoby s přáními.

vstupné: 30,- kč

Úterý 4. 12.  16:30

Andělsko-čertovské 
setkání
Tradiční karneval andílků a čertíků spojený 
s nadílkou a štrůdlováním. 
Pro všechny děti je připraven mikulášský balí-
ček. Objednejte si včas vstupenky v předpro-
deji, jejich počet je omezený.

vstupné: 65,- kč děti; 50,- kč dospělí

Čtvrtek 6. 12.  19:30

Tančírna
Přijďte strávit příjemný večer v rytmu tan-
ce. Slovem provází taneční mistr Jan Kvas-
nička.

vstupné: 60,- kč; 100,- kč pár

Sobota 8. 12.  16:00

Ochutnávka vín 
s cimbálovkou
Vánoční ochutnávka přívlastkových mo-
ravských i místních vín v režii Vinotéky Pa-
gáč. Ochutnávku zpestří cimbálovka Žandar.  
Občerstvení zajištěno.

vstupné: 70,- kč

neděle 9. 12.   18:30

Věneček – odpolední kurz
Závěrečný taneční kurz pro mládež s živou 
kapelou.

vstupné: 150,- kč pro veřejnost

Pondělí 10. 12. 19:30

12. Country salon 

s Rangers Band

Večerem bude provázet moderátor Petr Sala-
va, jako hosté vystoupí Karel Štědrý a Pavlína 
Filipovská a svými výstupy Vás pobaví Pitkin. 
Zpříjemněte si vánoční shon a na chvilku se 
s námi zastavte a zavzpomínejte…

vstupné: 200,- kč

Středa 12. 12.  20:00

vánoČnÍ konCErt 
Evy PILArové
Zpěvačka obdařená velmi krásným, silným 
a barevně zajímavým, naprosto nezaměnitel-
ným hlasem – sopránem o rozsahu tří oktáv, 
oplývající navíc vynikající pěveckou techni-
kou. V roce 1960 nastoupila do Semaforu, kde 
začala její hvězdná kariéra. Natočila stovky 

písní, několikrát zvítězila v anketě Zlatý sla-
vík, má mnoho cen z domácích i zahraničních 
festivalů. Její velkou láskou je jazz a swing. 
Patří právem k pěveckým legendám s neod-
diskutovatelně jedním z nejlepších hlasů, jaký 
vůbec česká pop–music kdy měla. 

Jako každoročně i letos se vydává na pravi-
delné vánoční turné. Večer plný předvánoč-
ní pohody a dárků nabídne klasické vánoční 
domácí a světové melodie společně s klasic-
kými českými koledami. I když je program 
laděn čistě vánočně, během koncertu zazní 
i největší hity Evy Pilarové včetně Montyho 
čardáše a Tureckého pochodu.

vstupné: 270,- kč; 200,- kč senioři, studenti

Sobota 15. 12.  15:00

Z pohádky do pohádky
Divadlo kulich 

uLouPEná 
vánoČnÍ hvěZDA
Co se stane, když uloupí nenechavá Zima 
vánoční hvězdu z oblohy? Nebudou Vánoce! 
A tak se do toho musí vložit sám nebeský 
Anděl a porozhlédnout se po nějakém malém 
šikulovi, který by mu pomohl získat hvězdu 
zpět. A že to nebude jen tak! Dokáže Anděl 
spolu se svým pomocníkem získat hvězdu 
zpět a zachránit tak Vánoce?
Čeká je dobrodružná výprava přes všechna 
roční období až k mrazivé Zimě, kde na ně 
čeká pořádné překvapení!  vstupné: 60,- kč

Po představení budeme losovat ceny, 
které věnovala firma Global. nezapomeňte 

si vzít s sebou podepsané kartičky.
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Program KD Vltava

LoutkovÝ SouBor roLnIČkA
uvede ve středu 12. prosince 2012  
od 16:30 a 17:30 hodin pohádku: 

„vánoČnÍ 
PoháDkA“ 
Režie: M. MORáVEK

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

neděle 16. 12. 18:30

Věneček – večerní kurz
Závěrečný taneční kurz pro mládež s živou 
kapelou. vstupné: 150,- kč pro veřejnost

Pondělí 17. 12.  19:30

Tři braTři 
v nesnázích
Divadelní společnost Háta

Fraška plná humorných záměn i dramatických 
zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé 
Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici 
z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké kom-
plikace způsobí dva Tomovi bratři se svými 
„geniálními nápady“. 
Je to vůbec poprvé, kdy Ray Coony a jeho syn 
Michael napsali společně hru. Oba Coonyové 
patří nesporně k nejlepším a nejhranějším 
anglickým komediografům. 

vstupné: 300,- kč; 230,- kč senioři, studenti

12. 1.	 Divadelní	festival	Tyjátjátra	
	 –	The	best	of	Voiceband
17. 1. 	Žena	Vlčí	mák	–	Hana	Maciuchová	
22. 1.	 Pohádkový	karneval	pro	děti
31. 1.	 Tančírna

PřiPravuJeme 
na Leden 2013:

KD Vltava děkuje MěÚ v Kralupech nad Vltavou, firmě Al - namura, Studiu Visage  
a Soukromému hospodářství a řeznictví Kohout a synové za krásné ceny do tomboly  
„Kloboukového plesu“. DáLE DěkuJEME babičkám z DPS za voňavé štrůdly, které  
upekly pro andělíčky a čertíky na jejich tradiční prosincové setkání.
V neposlední řadě děkujeme dětem ze školní družiny ZŠ Václava Havla za krásné vánoční dekorace 
vyrobené na výzdobu kulturního domu. Díky nim je čekání na Ježíška veselejší.

Poděkování

Kralupský talent

2013
Všichni	 mladí	 zpěváci	 ve	 věku	 
6	–	20	let,	kteří	mají	zájem	při-
hlásit	 se	 do	 pěvecké	 soutěže	
Kralupský	talent	2013,	mají	tuto	
možnost	do	konce	února	2013.	
Přihlášky	 posílejte	 na	 e-mail:	
j.kulturak@seznam.cz	nebo	na 
tel. č.: 606 531 657.

Ma(mi)lujeme Čtyřlístek

Namalujte, vystříhejte nebo jakkoli vytvořte

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

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

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

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

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

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

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

nejlepší tvůrce 
odměníme 

„čtyřlístkovými“ 
cenami!

Dne 22. 11. 2012 nás navždy ve věku 
69 let opustila paní 

MArIE SChönFELDErová, 
bývalá zaměstnankyně KD Vltava,  

vždy milá a usměvavá dáma,  
které jsme si velice vážili. 

Upřímnou soustrast všem pozůstalým 
vyjadřují zaměstnanci KD Vltava
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1. 12. SO

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze 
svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se 
setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje 
kouzelné tajemství...

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., D, 150,- Kč

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohromady parta legen-
dárních superhrdinů a ta se ho pokusí zastavit... 

20:00
SEDM PSYCHOPATŮ
USA / VB, 2012, 109 min., 100,- Kč

Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokon-
čit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se 
rozhodne hledat u svých dvou výstředních kamarádů, 
kteří se příležitostně živí krádežemi psů. Proti tomuto 
výnosnému byznysu má výhrady okouzlující Angela 
(Olga Kurylenko). Její obavy se mají brzy potvrdit...

2. 12. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF
USA, 2012, animovaný, 100 min., D,  
děti do 15 let 100,- Kč; dospělí 120,- Kč

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

20:00
ARGO
USA, 2012, 120 min., 90,- Kč

3. 12. PO

20:00
HOLY MOTORS
Fr. / Něm., 2012, 115 min., 15, 55,- Kč FKV / 70,- Kč

Denis Lavant, tajuplný pan Oscar, na sebe bere v prů-
běhu jednoho dne nejrůznější identity ve zneklidňující 
show snímané neviditelnými kamerami. „Kvůli čemu 
to ještě děláte?“ ptá se Oscara jeho šéf (Michel Pic-
coli). „Pro krásu samotného gesta...“

4. 12. ÚT

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

5. 12. ST

20:00
PROTI VĚTRU
Francie, 2011, 91 min., T, 12, 85,- Kč FVK / 100,- Kč

Život Paula se změní po tom, co jeho žena nenadále 
zmizí. Po roce hledání je zoufalý a bez východiska. 

Jeho poslední šancí je začít znovu od nuly. Stěhuje 
se se svými dvěmi dětmi do města, kde vyrůstal. Ale 
zjišťuje, že vše je jinak, než si představoval...

6. 12. ČT

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

7. 12. PÁ

17:00
RAUBÍŘ RALF  
USA, 2012, animovaný, 100 min., D,  
děti do 15 let 135,- Kč; dospělí 155,- Kč

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky v kulisách hýřivé 
a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. Píše se 
rok 1874. Vitální a krásná Anna Karenina (Keira Knight-
ley) má vše, o čem sní všechny její současnice – je že-
nou Karenina (Jude Law), vysoce postaveného vládního 
úředníka, kterému porodila syna a její společenské 
postavení v Petrohradě těžko může být vyšší...

22:30
SINISTER
USA, 2012, 110 min., T, 80,- Kč

8. 12. SO

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 130,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 80,- Kč

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

9. 12. NE

10:00
MACH A ŠEBESTOVÁ
ČR, kreslený, 105 min., 40,- Kč

15:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., D, 100,- Kč

17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH  
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / It. / Maď., 2012, 125 min., D, 110,- Kč

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

10. 12. PO

20:00
OUI, ŠÉFE!
Fr. / Šp., 2012, 84 min., 75,- Kč FKV / 90,- Kč

Třicátník Jacky Bonnot, talentovaný kuchař, sní 
o úspěchu a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní 
restauraci. Finanční situace jej nutí přijímat podřad-
né práce. Život se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu 
zkříží slavný šéfkuchař Alexandre Lagarde...

11. 12. ÚT

20:00
SKYFALL
VB / USA, 2012, 143 min., T, 100,- Kč

12. 12. ST

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

13. 12. ČT

00:01
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, 
který se ocitne na dobrodružné výpravě, jejímž cílem 
je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. Díky čaro-
ději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti 
třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem 
Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny, přes 
tajemné země, kde se to hemží zlobry a skřety, smr-
telnými obřími pavouky a kouzelníky.

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

14. 12. PÁ

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 120,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

15. 12. SO

17:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 130,- Kč

◆  @

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

Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou školu a jako 
těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat. Daří 
se jí to až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou 
partu holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, 
sexuální dračice i těžké asociálky), které spojuje sou-
těžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního 
doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním hlasem...

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

23. 12. NE

10:00
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
ČR, kreslený, 75 min., 40,- Kč

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

16:30
AVATAR 
USA / VB, 2009, 162 min., 100,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

24. – 25. 12. KINO NEHRAJE

26. 12. ST

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 80,- Kč

20:00
SKYFALL
VB / USA, 2012, 143 min., T, 100,- Kč

27. 12. ČT

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

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají 
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvá-
ria v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti 
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu...

17:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., 130,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

28. 12. PÁ

15:00
REBELKA
USA, 2012, animovaný, 100 min., 80,- Kč

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., 140,- Kč

20:00
VE STÍNU
ČR / SR / Pol., 2012, 106 min., 80,- Kč

Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch a další

22:20
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA, 2012, 95 min., 80,- Kč

29. 12. SO

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

17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH  
JEJÍHO VELIČENSTVA 

Fr. / Šp. / It. / Maď., 2012, 125 min., D, 80,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

30. 12. NE

15:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., 90,- Kč

17:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., 130,- Kč

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

Bývalý snajpr James Barr a bývalý vyšetřovatel Jack 
Reacher se kdysi potkali v armádě. Barr tehdy zastře-
lil čtyři lidi, ale nakonec nebyl obviněn pro nedostatek 
důkazů. Reacher mu přísahal, že ho dostane, pokud 
se o to pokusí znovu. Když je Barr obviněn ze střel-
by do davu, při které padlo šest výstřelů a zemřelo 
pět lidí, požaduje, aby k jeho případu byl přidělen 
Jack Reacher. Ten zpočátku věří, že je Barr vinen. 
Jenže krédo vojenských snajprů zní: „Jeden výstřel, 
jeden mrtvý“

31. 12. - 1. 1. KINO NEHRAJE

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

16. 12. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF 
USA, 2012, animovaný, 100 min., D, 130,- Kč

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

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA, 2012, 115 min., T, 90,- Kč

17. 12. PO

20:00
ALOIS NEBEL
ČR / Něm., animovaný, 2011, 81 min., 70,- Kč

Hrají: Miroslav Krobot, Tereza Voříšková, Leoš Noha, 
Alois Švehlík, Karel Roden a další.

18. 12. ÚT

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

19. 12. ST

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR, 2012, 113 min., 60,- Kč

20. 12. ČT

20:00
PÍ A JEHO ŽIVOT
USA, 2012, 127 min., T, 12, 150,- Kč

Chlapec, tygr a moře. To jsou hlavní hrdinové neuvěřitel-
ného příběhu, který nejprve převálcoval svět na strán-
kách knížky a teď se to chystá zopakovat filmovou verzí. 
Předpoklady má obrovské, režie se totiž ujal oscaro-
vý Ang Lee, tvůrce legendárního Tygra a draka, který 
i s pomocí 3D vyčaroval tomuto dobrodružnému filmu 
snový vizuální kabát, jemuž by byla chyba odolat...

21. 12. PÁ

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

23:00
NÁVRAT DO SILENT HILL  
Francie / USA, 2012, 95 min., 120,- Kč

22. 12. SO

15:00
RAUBÍŘ RALF
USA, 2012, animovaný, 100 min., D, 100,- Kč
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1. 12. SO

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

Zvonilka se vydává napříč zapovězenou hranicí ze 
svého domova do tajemných Zimních lesů, kde se 
setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje 
kouzelné tajemství...

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., D, 150,- Kč

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohromady parta legen-
dárních superhrdinů a ta se ho pokusí zastavit... 

20:00
SEDM PSYCHOPATŮ
USA / VB, 2012, 109 min., 100,- Kč

Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokon-
čit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se 
rozhodne hledat u svých dvou výstředních kamarádů, 
kteří se příležitostně živí krádežemi psů. Proti tomuto 
výnosnému byznysu má výhrady okouzlující Angela 
(Olga Kurylenko). Její obavy se mají brzy potvrdit...

2. 12. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF
USA, 2012, animovaný, 100 min., D,  
děti do 15 let 100,- Kč; dospělí 120,- Kč

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

20:00
ARGO
USA, 2012, 120 min., 90,- Kč

3. 12. PO

20:00
HOLY MOTORS
Fr. / Něm., 2012, 115 min., 15, 55,- Kč FKV / 70,- Kč

Denis Lavant, tajuplný pan Oscar, na sebe bere v prů-
běhu jednoho dne nejrůznější identity ve zneklidňující 
show snímané neviditelnými kamerami. „Kvůli čemu 
to ještě děláte?“ ptá se Oscara jeho šéf (Michel Pic-
coli). „Pro krásu samotného gesta...“

4. 12. ÚT

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

5. 12. ST

20:00
PROTI VĚTRU
Francie, 2011, 91 min., T, 12, 85,- Kč FVK / 100,- Kč

Život Paula se změní po tom, co jeho žena nenadále 
zmizí. Po roce hledání je zoufalý a bez východiska. 

Jeho poslední šancí je začít znovu od nuly. Stěhuje 
se se svými dvěmi dětmi do města, kde vyrůstal. Ale 
zjišťuje, že vše je jinak, než si představoval...

6. 12. ČT

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

7. 12. PÁ

17:00
RAUBÍŘ RALF  
USA, 2012, animovaný, 100 min., D,  
děti do 15 let 135,- Kč; dospělí 155,- Kč

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky v kulisách hýřivé 
a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko. Píše se 
rok 1874. Vitální a krásná Anna Karenina (Keira Knight-
ley) má vše, o čem sní všechny její současnice – je že-
nou Karenina (Jude Law), vysoce postaveného vládního 
úředníka, kterému porodila syna a její společenské 
postavení v Petrohradě těžko může být vyšší...

22:30
SINISTER
USA, 2012, 110 min., T, 80,- Kč

8. 12. SO

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 130,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 80,- Kč

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

9. 12. NE

10:00
MACH A ŠEBESTOVÁ
ČR, kreslený, 105 min., 40,- Kč

15:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., D, 100,- Kč

17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH  
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / It. / Maď., 2012, 125 min., D, 110,- Kč

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

10. 12. PO

20:00
OUI, ŠÉFE!
Fr. / Šp., 2012, 84 min., 75,- Kč FKV / 90,- Kč

Třicátník Jacky Bonnot, talentovaný kuchař, sní 
o úspěchu a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní 
restauraci. Finanční situace jej nutí přijímat podřad-
né práce. Život se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu 
zkříží slavný šéfkuchař Alexandre Lagarde...

11. 12. ÚT

20:00
SKYFALL
VB / USA, 2012, 143 min., T, 100,- Kč

12. 12. ST

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

13. 12. ČT

00:01
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

„Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilbo Pytlíka, 
který se ocitne na dobrodružné výpravě, jejímž cílem 
je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. Díky čaro-
ději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti 
třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem 
Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny, přes 
tajemné země, kde se to hemží zlobry a skřety, smr-
telnými obřími pavouky a kouzelníky.

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

14. 12. PÁ

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 120,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

15. 12. SO

17:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 130,- Kč

◆  @

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

Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou školu a jako 
těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat. Daří 
se jí to až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou 
partu holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, 
sexuální dračice i těžké asociálky), které spojuje sou-
těžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního 
doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním hlasem...

20:00
ANNA KARENINA
VB / Fr., 2012, 130 min., T, 12, 100,- Kč

23. 12. NE

10:00
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
ČR, kreslený, 75 min., 40,- Kč

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

16:30
AVATAR 
USA / VB, 2009, 162 min., 100,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

24. – 25. 12. KINO NEHRAJE

26. 12. ST

15:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., D, 100,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR, 2012, animovaný, 85 min., 80,- Kč

20:00
SKYFALL
VB / USA, 2012, 143 min., T, 100,- Kč

27. 12. ČT

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

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají 
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvá-
ria v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti 
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu...

17:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA, 2012, animovaný, 76 min., 130,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

28. 12. PÁ

15:00
REBELKA
USA, 2012, animovaný, 100 min., 80,- Kč

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., 140,- Kč

20:00
VE STÍNU
ČR / SR / Pol., 2012, 106 min., 80,- Kč

Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch a další

22:20
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA, 2012, 95 min., 80,- Kč

29. 12. SO

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

17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH  
JEJÍHO VELIČENSTVA 

Fr. / Šp. / It. / Maď., 2012, 125 min., D, 80,- Kč

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

30. 12. NE

15:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA, 2012, animovaný, 90 min., 90,- Kč

17:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., 130,- Kč

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

Bývalý snajpr James Barr a bývalý vyšetřovatel Jack 
Reacher se kdysi potkali v armádě. Barr tehdy zastře-
lil čtyři lidi, ale nakonec nebyl obviněn pro nedostatek 
důkazů. Reacher mu přísahal, že ho dostane, pokud 
se o to pokusí znovu. Když je Barr obviněn ze střel-
by do davu, při které padlo šest výstřelů a zemřelo 
pět lidí, požaduje, aby k jeho případu byl přidělen 
Jack Reacher. Ten zpočátku věří, že je Barr vinen. 
Jenže krédo vojenských snajprů zní: „Jeden výstřel, 
jeden mrtvý“

31. 12. - 1. 1. KINO NEHRAJE

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

16. 12. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF 
USA, 2012, animovaný, 100 min., D, 130,- Kč

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

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA, 2012, 115 min., T, 90,- Kč

17. 12. PO

20:00
ALOIS NEBEL
ČR / Něm., animovaný, 2011, 81 min., 70,- Kč

Hrají: Miroslav Krobot, Tereza Voříšková, Leoš Noha, 
Alois Švehlík, Karel Roden a další.

18. 12. ÚT

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., T, 100,- Kč

19. 12. ST

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR, 2012, 113 min., 60,- Kč

20. 12. ČT

20:00
PÍ A JEHO ŽIVOT
USA, 2012, 127 min., T, 12, 150,- Kč

Chlapec, tygr a moře. To jsou hlavní hrdinové neuvěřitel-
ného příběhu, který nejprve převálcoval svět na strán-
kách knížky a teď se to chystá zopakovat filmovou verzí. 
Předpoklady má obrovské, režie se totiž ujal oscaro-
vý Ang Lee, tvůrce legendárního Tygra a draka, který 
i s pomocí 3D vyčaroval tomuto dobrodružnému filmu 
snový vizuální kabát, jemuž by byla chyba odolat...

21. 12. PÁ

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 164 min., D, 140,- Kč

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing., 2012, 164 min., T, 100,- Kč

23:00
NÁVRAT DO SILENT HILL  
Francie / USA, 2012, 95 min., 120,- Kč

22. 12. SO

15:00
RAUBÍŘ RALF
USA, 2012, animovaný, 100 min., D, 100,- Kč
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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.webz.cz

vánoční Podvečer
Zveme vás na předvánoční setkání u vá-
nočního stromku před DDM ve čtvrtek  
20. 12. od 16:00 hod.

Vánoční podvečer zahájí hosté ze ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou: dechové kvarteto, dě-
ti se zobcovými flétničkami pod vedením 
p. Gomboše a malí zpěváčci paní Markéty 
Wágnerové.

Svým vystoupením vás jistě potěší děti ze 
zájmových útvarů DDM Krůček a Rytmika 
s vystoupením Hvězdičky. Večer uzavřou 
tradičně naši Žongléři. 

Příměstský tábor
Příměstský tábor pro děti školního věku 
pořádáme ve dnech 27., 28. 12. 2012 a 2. 1. 
2013 od 9:00 do 15:00 hod.

Přihlášky si můžete vyzvednout v kance-
láři DDM. Akceptovány budou pouze dě-
ti, které budou mít přihlášku a uhrazenou 
platbu do 17. 12. 2012. 

V případě nižšího počtu přihlášených dětí 
(méně než 10), budou v DDM probíhat pou-
ze spontánní činnosti. Cena: 120,- Kč

Program 
27. 12. 9:00 - 16:00 hod.

V dopoledních hodinách výlet do Roztok 
u Prahy na výstavu České vánoční ozdoby. 

sobotní kurz

Sobotní kurz pro mládež a dospělé na téma 
Křišťálová pryskyřice se koná 12. 1. 2013 
od 13:00 hod. v DDM. Přihlásit se můžete 
do 4. 1. 2013. Cena kurzu je 400,- Kč.

PřiPomínáme:
› v neděli 2. prosince 2012 vystoupí dě-
ti ze ZÚ Krůček a Rytmika pod vedením 
paní M. Pupíkové na Adventních trzích 
v KD Vltava.
› tradiční Mikulášská pro nejmenší se ko-
ná 4. 12. od 10:00 v hotelu Sport Kralupy 
nad Vltavou.
› rezervujte si vánoční a silvestrovský po-
byt v Mokrosukách od 25. prosince 2012 
do 1. ledna 2013.
  Po dohodě je možné pobyt prodloužit ne-
bo individuálně upravit.
› v průběhu jarních prázdnin od neděle 
24. února do pátku 1. března 2013 jede-
me s dětmi na zimní tábor na Monínec. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kance-
láři DDM.

Přeji všem dětem, všem 
kralupským občanům a všem 

mým spolupracovníkům šťastné 
a klidné prožití vánočních svátků 

a mnoho zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2013. 

Marie bLažková, řediteLka ddM

Odpoledne výtvarné činnosti: výroba ozdob 
inspirovaných výstavou a tvorba novoroč-
ních přání. Cena: 170,- Kč
28. 12. 9:00 - 16:00 hod.
Výlet do vánoční Prahy s procházkou 
na Staroměstské náměstí. Odpoledne spo-
lečenské hry, pohybové hry a soutěže. Ce-
na: 170,- Kč
2. 1. 9:00 - 16:00 hod.
V dopoledních hodinách pohybové hry v tě-
locvičně DDM. Po návratu výtvarné práce, 
společenské hry a spontánní činnost. Ce-
na: 120,- Kč
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Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

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

JAk to vŠEChno StIhnu – pondělí 3. 12. 2012 od 18.30 do 21 h.
� účastníci se seznámí se základními principy time – managementu.  
Cena: 200,- Kč

vEČEr Pro Lunu 3 - středa 12. 12. 2012 od 18.30 do 21.30 h.
� třetí večer věnovaný síle, která svými měnícími se dotyky, svým 
cyklickým pohybem a změnami, mění naše nitro. Té, již známe jen z jedné 
strany, mizí nám a narůstá a my stejně víme, že tam stále je - na obloze 
i v naší duši. Cena: 300,- Kč / 400,- Kč

v novéM roCE se můžete opět těšit na naše dlouhodobé i jednorázové 
kurzy a semináře: nová nabídka cvičení jógy, kreativní kurzy (tvoření z hmoty 
FIMO, výtvarné kurzy), kurzy a semináře s psychologickou tematikou, 
sebepoznávací kurzy, semináře komunikačních dovedností, kurzy finanční 
gramotnosti, semináře na téma esoterika, astrologie, zdravý životní styl 
a výživa, relaxační semináře s bubnováním, příměstské tábory na jarní i letní 
prázdniny a mnoho dalšího!

DěkuJEME ZA vAŠI PřÍZEŇ  
A PřEJEME váM kráSné A PohoDové ProŽItÍ vánoČnÍCh SvátkŮ 

A ŠŤAStnÝ CELÝ novÝ rok 2013!

dvořákovo gyMnáZiuM a soše

Od 17. 11. 2012 nese naše 
škola nové jméno – Základ-

ní škola Václava Havla v Kralu-
pech nad Vltavou – viz článek 
na str. 5. 

V projevu pan starosta vy-
zdvihl význam a zásluhy 
Václava Havla.  S hlavními 
životními etapami bývalé-
ho prezidenta nás seznámili 
ve svých úvahách zástupci 
deváté třídy. Svými postře-
hy a znalostmi přispěli také 
žáci 4. A třídy pod vedením 
Mgr. Zuzany Brožové. 

Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na zajištění programu. Tere-
ze Gleichové a Janu Chobotovi   
z 9. A, kteří nás provázeli 
mluveným slovem celým pro-
gramem, řediteli Základní 
umělecké školy panu Luboši 
Harazinovi, učitelům a žákům 
ZUŠ, flétnovému souboru Cla-
resco, který vede paní učitelka 
Veronika Sedláčková a taneční 
skupině Dixi. Tato skupina si 
pod vedením paní Bartoňové 
připravila opravdu velmi půso-
bivý program. 

Zš vácLava HavLa

Základní škola Václava Havla
Děkujeme také Lence Mudro-

vé, Lence Císlerové a Ing. Ben-
dové, které pomohly s organizací 
a přípravou celého aktu po orga-
nizační i materiální stránce. 

V neposlední řadě děkuje-
me všem učitelům, učitelkám 
a vychovatelkám školní druži-

ny, kdy se aktivně se svými žá-
ky podíleli na výzdobě prostor 
a celého areálu školy. 

Doufáme, že myšlenky Vác-
lava Havla se stanou součástí 
ducha naší školy. 

Mgr. jana nováková, 

Mgr. Lucie čiperová

Vánoční 
jarmark
Zveme vás na vánoční jarmark, který se bude konat 

13. 12. 2012 od 14:00 do 17:00 
hodin v prostorách naší školy. 

Součástí jarmarku je prodej výrobků našich žáků 
a vystoupení pěveckého sboru.  
Přijďte se podívat a načerpejte předvánoční náladu. 

Srdečně vás 
zveme na Den 
otevřených dveří,

který bude spojen s tradičními a oblíbenými vánočními trhy 
a v odpoledních hodinách se navíc uskuteční 
„keramický workshop zdarma“.

den otevřených dveří se koná  
ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 14:30 hod. 
kromě tradiční informační besedy s vedením školy a dalších 
prezentací budou pro budoucí studenty čtyřletého 
i osmiletého gymnázia připraveny i „přijímací 
zkoušky nanečisto“ z českého jazyka a matematiky.
Zároveň chceme upozornit všechny žáky devátých 
tříd, kteří se chtějí dobře připravit na budoucí 
studium a přijímací zkoušky na jakékoli střední 
škole, že Dvořákovo gymnázium otvírá od prosince
2012 přípravné kurzy z matematiky a českého 
jazyka. kurzy povedou učitelé českého jazyka 
a matematiky gymnázia v učebnách DG a SoŠE.  
Přihlašovací formulář a podrobné informace 
najdou zájemci na stránkách školy 

www.dgkralupy.cz

fo
to

: r
. s

a
l

á
k

o
vá

slavnostní akt u příležitosti přejmenování školy 15. 11. 2012.
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když chceš, tak to dokážeš…
V současné době existuje mnoho programů 
pro školy, které se věnují předcházení rizi-
kovému chování dětí. Mezi tyto programy 
patří i projekt, který nabízí Radoslav „Gipsy“ 
Banga „Když chceš, tak to dokážeš“, a který 
proběhl u nás ve škole pro 8. a 9. ročníky. 
V rámci projektu se s žáky podělil o svůj 
osobní příběh a motivoval je k aktivnímu 
a smysluplnému životu bez násilí, konzu-

mace drog, xenofobie, rasismu a intolerance. 
A jaké byly ohlasy deváťáků?

„Myslela jsem, že je to star, která nám 
něco zazpívá. Jenže když nám začal vyprá-
vět, něco se změnilo. Má můj velký obdiv 
a respekt.“

„Po tom všem, co jsem slyšela, jsem si za-
čala vážit všeho, co mám. Přestala jsem si 
stěžovat na každou maličkost a uvědomila 
jsem si, jak těžký život může být. Od toho 
dne je to můj velký vzor.“

„On dokázal něco, co spousta lidí neu-
mí. Chce to jen chtít, věřit a konat. Někdo 
chce, ale už nekoná, horší je, když nevě-
ří. On si prošel vším a dokázal se s tím 
poprat, protože se těmito slovy řídil. Jsem 
mu vděčná, že nám tato slova řekl a mo-
tivoval nás.“

Mgr. jitka Hokešová a deváťáci

different countries, different tastes
Jídlo – to je oblíbené téma všech věkových 
kategorií. Vybrali si ho i pro svůj nový 
eTwinningový projekt žáci osmého roční-
ku volitelného předmětu Konverzace v an-
glickém jazyce.

Vytvořili tentokrát páry nejen s dětmi 
z polské školy. Přidaly se k nim i děti z tu-
recké školy z Vanu. Je to pro všechny nová 

zkušenost, která má ještě zatraktivnit celý 
projekt. 

Hlavním cílem je zdokonalení komunika-
ce v angličtině v běžných situacích, upev-
ňování a rozšiřování znalostí slovní záso-
by a v neposlední řadě i posilování umění 
spolupracovat, rozvoj kreativity, realizování 
vlastních nápadů či naslouchání nápadům 
druhých. 

Žáci budou porovnávat typická jídla pro 
dané sváteční dny ve všech zúčastněných 
zemích, budou si vyměňovat recepty, po-
pisovat své oblíbené pochoutky i menu 
ve školní kuchyni. Nakonec se pokusí vy-
brané pokrmy sami připravit.

ing. MicHaeLa gLeicHová

Prosinec ve škole...
› Mikulášský aerobik s Mikulášem a čerty
› Vánoční zpívání a vánoční besídky s pro-
gramem
› 4. 12. - Zájezd němčinářů do Drážďan
› 6. 12. - 14:00 hod. - Vánoční trhy ve ves-
tibulu školy (výtěžek je určen pro Pavithru 
do Indie)
› 6. 12. - 15:00 hod. - Zimní bazárek (spor-
tovní vybavení, oblečení atd.)
› 17. 12. – 15:00 – 17:30 hod. - Vánoční 
dílny

Zš gen. kLapáLka

máme tu advent a v naší 
škole probíhají vánoční 
přípravy. Žáci pilně nacvičují 
na vánoční besídku, 
na kterou se všichni moc těší. 

Vrámci hodin pracovního 
vyučování si žáci vytvořili 

svůj adventní věnec a také vá-
noční výzdobu školy. Nyní se 
s žáky chystáme napéct vánoční 
cukroví, což bývá velmi oblíbe-
ná činnost všech dětí.

Během podzimních dnů v na-
ší škole probíhal projekt „LES“. 
Tento projekt byl zaměřen 
na žáky prvního stupně. V prů-
běhu projektu se žáci seznamo-
vali s různými druhy stromů, 
rostlin, hub a živočichů, kteří 
patří do lesa. Projekt děti vel-
mi zaujal. 

Druhý projekt, který se v na-
ší škole uskutečnil, se jmenoval 
„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“. Tento 
projekt se týkal žáků druhého 
stupně. Na naší škole probíhaly 
velmi zajímavé besedy, které se 
týkaly období normalizace. Žáci 
se dozvěděli o pronásledování 
a odsuzování lidí, a také o ru-
šení různých organizací např. 
Skaut či Sokol. První beseda by-
la s dlouholetou členkou kralup-
ského skautského oddílu pí. Ša-
tavovou. Další beseda se týkala 
historie Sokola. Této besedy 
se zúčastnily bývalá náčelnice 
pí Ivana Hurdíková, současná 
jednatelka pí Alena Hakenová 
a vzdělavatelka Sokola a záro-
veň pracovnice kralupského mu-
zea pí Iveta Bendíková. Bese-
dy byly zakončeny promítáním 

Zš praktická
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R. Banga

Předvánoční čas

dokumentárního filmu o nor-
malizaci v ČSSR „Hej, Gusto“. 
Obě besedy byly velice zajímavé 
a pro naše žáky poučné. Nyní si 

lépe dovedou představit, jak žili 
lidé v 70. a 80. letech 20. století 
v naší zemi.

Mgr. veronika baLonová

Beseda o pronásledování členů organizace skaut
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Zš a Mš třebíZskéHo

třída 1. A společně s další-
mi 11 evropskými škola-

mi pracuje na projetku Euro- 
Child-endar v rámci e-Twinnin-
gu. Cílem všech zapojených škol 
je připravit stránku kalendáře 
na rok 2013. Nakreslit, vyfotit, 
napsat o měsíci v roce či ročním 
období. Součástí kalendáře bu-
de i minislovníček dnů, měsíců 
v roce (celkem ve 12 jazycích). 

Zadní strana bude obsahovat 
věci, které jsou pro danou ze-
mi typické (symbol, jídlo, sport, 
památka a jiné).

My jsme si vybrali měsíc lis-
topad – November – a společ-
ně vytvořili obrázkovou koláž. 
V polovině měsíce prosince bu-
de kalendář hotový.

M. koHoutová, 

třídní 1. a

v loňském školním roce 
se naše škola rozhodla 
reagovat na výzvu mnoha 
odborníků, aby měli žáci více 
tělesné aktivity, aby aktivně 
bojovali proti nadváze 
a jedinému druhu zábavy – 
sezení u počítače. 

Pedagogové přišli s návrhem 
projektu, jehož příznačný 

název Pohyb nás baví, měl prá-
vě ve volném čase žáků aktivně 
vyplnit prostor. 

Vzhledem k tomu, že o pro-
jekt projevilo zájem velké množ-
ství žáků nejen z naší školy, ale 
i z okolních škol, a protože mno-
ho žáků skutečně na pohyb ne-
ní, ale nechtějí trávit svůj čas 

Zš  koMenskéHo

I prvňáčci se zapojili 
do jazykových projektů

Zveme vás na 

DnY otEVřEnÝch DVEří 

(možnost nahlédnout do výuky i s dítětem)       

13. 12. 2012 od 10 do 12 hod. 

› pro všechny zájemce;

8. a 9. 1. 2013 od 8 do 12 hod. 

› pro předškoláky.

Přijďte zhodnotit proměnu školy. 

Těšíme se na vás!

Projekt „nejen pohyb nás baví“

http://skola.trebizskeho.cz

DALŠÍ PLánovAné AkCE v ProSInCI: 
Vánoce pejskům v kralupském útulku, Adventní Drážďany pro 
žáky 2. stupně, Vánoce trochu jinak – celoškolní projekt, Školní 
bufet a svačinky – ZDrAvá vÝŽIvA, Vánoční výzdoba školy.

vánoce na ZŠ a MŠ třebízského
 29. 11. ....... Vánoční dílničky

 30. 11. ....... Vánoční jarmark od 10 do 16 hodin

 4. 12. ....... Projekt Předškoláček od 16 hodin

 5. 12. ....... Mikuláš mezi námi

 13. 12. ....... Den otevřených dveří od 10 do 16 hodin

 13. 12. ....... Vánoční zpívání u stromečku v 16:30 v aule školy

 21. 12. ....... Vánoce trochu jinak – projekt - Vánoční laťka; 
  Vánoční zvyky a obyčeje; Vánoční třídní besídka     

sezením u počítačů, pro letošní 
rok vyučující projekt rozšířili 
o slovíčko „nejen“. 

A tak nastalo období příprav 
a mravenčí práce. Vymyslet 

témata, která dnešní žáky za-
ujmou, není vždycky snadné. 
Přesto se podařilo připravit 
množství soutěží, které se setka-
ly s kladnou odezvou. Šlo o sou-

PoZvánkA
ZŠ komenského náměstí srdečně zve nejen žáky a jejich rodiče,  

ale i ostatní z řad široké veřejnosti na tyto školní prosincové akce:

 vánoční Hrátky Čtvrtek 13. prosince od 14:00 do 17: 00 hodin
v budově ZŠ. Zváni jsou nejen děti z 1. stupně ZŠ, ale také všichni 
předškoláci, budoucí prvňáčci!

 vánoční jarMark Čtvrtek – Pátek 13. a 14. prosince 
 od 10:00 do 17:00 v budově ZŠ

  vánoční koncert  Středa 19. prosince od 17:00 hodin 
     na malém sále KD Vltava. Všichni jste srdečně zváni!

těž výtvarnou, literární, fotogra-
fickou a multimediální. Vše bylo 
na námět zdravého životního 
stylu a potřeby pohybu. Z těch 
ryze sportovních můžeme uvést 
turnaj ve volejbalu, florbalu, 
stolním tenisu, sálové kopané, 
stolním fotbálku, šipkách. No 
uznejte sami, bylo z čeho vybí-
rat. Do jednotlivých soutěží se 
hlásilo velké množství zájemců 
a to vždy potěší každého, kdo 
se podílí na přípravách. 

Výsledky soutěží a prezen-
tace práce zúčastněných bude 
možno vidět v rámci Vánoční-
ho jarmarku a Vánočních hrá-
tek v tělocvičně školy. Projekt 
mohl být realizován také díky 
finanční podpoře Městského 
úřadu v Kralupech nad Vltavou 
a Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje. Lenka šafratová
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Mužské celky FBC zastihla nevída-
ná marodka a z každého týmu jsou 

dlouhodobě zraněni minimálně dva klíčoví 
hráči. Bohužel se jejich absence promítla 
i na listopadových výsledcích. 

Mužský A-tým ze čtyř zápasů posbíral 
výhru 4:2 na domácí půdě proti FBC Ham-
sters Vysočany a remízu 2:2 s FBK Prokras-
tinators Praha, zbylé dva zápasy s FBK Vo-
sy Praha a s Florbalovou akademií Mladá 
Boleslav bohužel prohrál. I tak si však drží 
pěkné 4. místo. 

Béčko podlehlo celku TJ Kyje 7:13 a kles-
lo na 3. pozici. Zraněními zdevastovaný 
C-tým vyválčil ze 4 utkání pouze jedinou 
výhru a klesl na 7. příčku. Dorostenci se 
díky výhře nad Florbalem Nebušice 3:2 a re-
mízám s Kolínem a Bohemians C vyhoupli 
na 4. místo v krajské soutěži. Nemusí je tak 
mrzet ani porážka s rezervou prvoligové 
Mladé Boleslavi. 

Žáci se po předchozím postupu do vyšší 
divize D vracejí zpět do skupiny E. Nejprve 
jim smolně utekla možnost bojovat o další 
postup a posléze na dalším turnaji prohráli 
všechna svá utkání a klesli o divizi níže. 

Ženy dělají velké herní pokroky. V jedi-
ném listopadovém utkání v zápase s ve-
doucím Nymburkem prohrály jen těsně 1:2, 

01. 12.  ................ženy ....................Benešov ..............................10.00, 14.00
08. 12.  ...............kadetky ...............Sokolov ...............................10.00, 14.00
09. 12.  ...............juniorky ...............Benešov ..............................10.00, 14.00
15. 12.  ................VáNOČKA ...........REGISTROVANÍ 
 (kontakt: fejt@post.cz, tel.: 724 607 152)
16. 12.  ................VáNOČKA ...........NEREGISTROVANÍ 
 (kontakt: petrsl@email.cz, tel.: 602 276 601)

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu. 
Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka, druhé zápasy mohou po dohodě začínat dříve.
Změny vyhrazeny, aktuální informace na www.kralupskevolejbalistky.org.

POZVÁNKA 
NA PROSINcOVý 
VOlEJbAl

vedení Fk kralupy 1901 děkuje
všem příznivcům, hráčům, trenérům 
a rodičům za podporu a dobrou práci, kterou 
pro klub vykonávali v podzimní části sezony. 
Zároveň bychom vám touto cestou chtěli 
popřát krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí do nového roku 2013. 

Poděkování

Basketbalový klubu Kra-
lupy junior touto ofici-

ální cestou děkuje ředitelce 
městské sportovní haly a pla-
veckého bazénu paní Evě 
Novotné i všem jejím spolu-
pracovníkům za dlouholetou 
vzájemnou spolupráci.  

Je nám líto, že opouští 
místo ředitelky a doufáme, 
že s budoucím vedením ha-
ly budeme mít stejně dobrou 
spolupráci. 

Paní ředitelce i všem je-
jím spolupracovníkům, kte-
ří již nebudou ve sportovní 
hale na Cukrovaru pracovat, 
přejeme, ať se jim v životě 
osobním i pracovním daří 
plnit svoje sny a přání. Ještě 
jednou děkujeme za vše! 

Naši činnost můžete sle-
dovat na našich webových 

stránkách www.bkkralupy-
junior.cz, kde jsou i odkazy 
na regionální a celostátní 
soutěže, průběžné výsledky 
všech družstev vč. prohláše-
ní o podpoře Města Kralup.

BK Kralupy junior děkuje 
za podporu a zve všechny 
příznivce do sportovní haly 
na utkání.

radana HniLičková, 

preZident bk kraLupy junior

Kralupští florbalisté pořád v horních patrech tabulek

a ukázaly tak své současné možnosti.  První 
prvoligové body získal tým juniorek, který 
na domácím turnaji ve velmi bouřlivé at-
mosféře nejprve podlehl vedoucímu celku 
Elite Praha 2:15, ale posléze zaskočil FBC 
Vipers Most a remizoval s nimi 5:5. 

Neustále probíhají nábory do všech mlá-
dežnických složek FBC Kralupy n/V. a ny-
ní i díky nově zahájené spolupráci s DDM 

Kralupy pro hráče a hráčky ročníků 2006 
a starší.

Zároveň bych jménem FBC KRALUPY 
n/V. na závěr roku 2012 poděkoval všem 
stávajícím partnerům v čele s Městem Kra-
lupy nad Vltavou za dosavadní podporu 
a nejen jim popřál všechno nejlepší do ro-
ku 2013.

jiří ciMLer

Juniorky FBC Kralupy n/V.

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM VOLEJBALU 
(A NEJEN JIM) KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOC A POHODOVÝ ROK 2013 A TĚŠÍME 
SE NA SETKÁNÍ PŘI DALŠÍCH VOLEJBALOVÝCH AKCÍCH
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Vsobotu 17. 11. 2012 proběhla 
na hřišti v Kralupech – Mi-

kovicích ragbyová benefice.  Tý-
my RC Kralupy n. Vlt. a Slavia 
Praha B se sešly k přátelskému 
utkání, aby v rámci kampaně 
Movember společně pomohly 
získat prostředky na boj s ra-
kovinou prostaty. 

Domácí hráči, ozdobení mo-
vembrovskými kníry, svedli 
statečný boj s o třídu lepším 

soupeřem. Konečný výsledek 
60:19 ve prospěch hostů ne-
byl tím nejdůležitějším, protože 
na dobrovolném vstupném se 
díky štědrosti diváků podařilo 
vybrat krásných 5.532,- Kč, kte-
ré budou věnovány organizaci 
Muži proti rakovině.

Velmi děkujeme všem, kteří 
nás přišli podpořit a přispěli tak 
na dobrou věc!

Hana Hrubá, rc kraLupy n. vLt.

- cvičení podle lektora pro všechny začínající,  
ale i déle cvičící děti. 
Sportovní hala na Cukrovaru, 
Kralupy nad Vltavou.

Bližší informace na
www.f itforyou.cz

FIT FOR YOU, o.s.
pořádá

SK FIT FOR YOU, o.s. děkuje

9. 12. 2012
soutěž pro děti 

Vánoční aerobic 

Ragbyová benefice přIdejte se 
k nám I Vy

PravideLné tréninky ProbíhaJí:
děti - tělocvična Dvořákova gymnázia 
› čtvrtek  17 – 18 h. – kat. U5 + U7;
› úterý  17 – 18 h. – kat. U9;
› úterý  18 – 19 h. – kat. U11 + U13 + U15.

muži - tělocvična ZŠ Gen. Klapálka - středa 20:30 – 21:30 h.

Ženy - tělocvična ZŠ Gen. Klapálka - neděle 17:30 – 18:30 h.

Městu Kralupy nad Vltavou, Středočeskému 
kraji, Kralupské sportovní spol. s r. o., 
všem trenérům, ale především rodičům a dětem, kteří v roce 2012 
podporovali a pomáhali s realizací našich aktivit. 
Moc děkujeme a věříme, že nám zachováte svou přízeň i v roce 2013. 
Bližší informace o našich aktivitách na www.fitforyou.cz

pHdr. vácLav běLík, pH.d., preZident fitforyou, o. s.

Ve dnech 15. - 20. 10. 2012 
proběhlo v holandském 

Dordrechtu Mistrovství světa 
v aerobiku FISAF Internatio-
nal World Fitness & HIP HOP 
UNITE Championships, kterého 
se zúčastnila i děvčata z Kralup 
nad Vltavou - Kristýna Blažková 
a Kristýna Hudáčková. 

Ve věkové kategorii 14 - 16 let 
(junioři) soutěžilo 10 družstev, 

z nichž se děvčata se sestavou 
„KISS“ umístila na krásném 2. 
místě. 

Během tohoto roku se také 
konalo Mistrovství ČR a ME, 
na kterých děvčata získala zla-
té medaile. Obě slečny se aero-
biku věnují od 7 let, kdy začí-
naly v Kralupech a nyní trénují 
ve Fitness Centru Báry a Hanky 
Šulcových v Praze.  kiki a týna

MS v aerobiku  
s kralupskou účastí

mistrovství evropy 2012 - 1. místo - Kristýna Blažková první 
zleva nahoře a týna Hudáčková druhá zleva dole.
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noVě otEVřEná pRoDEJnA
tř. Legií 100 – od křižovatky po levé straně za Elektrem,
 autobusová zastávka U Čejků
provozní doba: Po – Pá 8:00 – 17:00, So – 8:00 – 14:00
tel.: 720 193 337 těšíme se na Vaši návštěvu!

Móda pro dámy 
všech velikostíButik

Vsobotu 3. listopadu přivíta-
ly domácí Kralupy jednoho 

z nejsilnějších soupeřů ve skupině, 
pražskou Spartu. Utkání, kdy byla 
domácí sestava oslabená o dva ma-
rody a zároveň největší posily týmu 
a hosté naopak posíleni o několik 
hráčů stabilně hrajících za 6. třídu, 
přineslo parádní podívanou velmi 
vyrovnaných týmů. V první třeti-
ně byla k vidění přehlídka pěkných 
akcí ze strany domácích zúroče-
ná hned dvěma góly a bezchybná 
práce kralupského gólmana Ondry 
Horského. 

Druhá třetina byla mnohem vyrov-
nanější, Sparťané jakoby se probu-
dili, vyrovnali dvěma pěknými góly 
po chybách kralupské obrany a na-
opak domácím začaly docházet síly, 
přesto dokázali ještě před poslední 
třetinou zvýšit skóre na 3:2. 

Konec utkání se nesl v duchu zvý-
šeného tlaku Sparty, kdy prakticky 
nepustili domácí do vlastního obran-
ného pásma, ovšem díky tradičně 
výbornému kralupskému brankáři 
se jim podařilo vstřelit pouze jed-
nu branku a vyrovnat. Dramatický 
závěr utkání ukázal neskutečnou 
bojovnost domácího týmu, kluci 
za mohutného povzbuzování z tri-
buny dokázali zápas zvrátit na svou 
stranu a těsně před koncem zvýšit 
na konečných 4:3. 

další víkendové  
vítězné tažení 
O víkendu 10. - 11. 11. odehráli kra-
lupští malí hokejisté další dvě ligová 
utkání. V sobotu s HC Tatran Sedl-
čany, kdy na ledě soupeře dokázali 
hladce zvítězit 8:3 a v neděli s HC 
Kobra Praha jednoznačným skóre 
9:0 upevnit průběžné 1. místo v ta-
bulce. 

Nedělní zápas v Praze ukázal vel-
kou převahu Kralup, kdy kluci bez 
větších potíží převálcovali domácí 
jak bruslením, tak dovednostmi. Vel-
kou slabinou se ale ukázalo zakon-
čení, kdy první třetina zápasu byla 
odehrána prakticky celá v obran-
ném pásmu domácích, nicméně kra-
lupští střelci nedokázali jedinkrát 
proměnit. 

Ve druhé třetině se hosté díky 
zvýšenému důrazu a tlaku na sou-
peře uklidnili díky dvěma parádním 
gólům hned v první minutě, a pak už 
byla k vidění přehlídka krásných ak-
cí a zakončení i ve třetí třetině.

Kralupský tým pod vedením tre-
néra Romana Kříže ještě letos nepo-
znal ligovou porážku ani se silnými 
pražskými týmy. Jejich dovednosti 
a bojovnost ale prověří zejména vá-
noční turnaje, kterých se kralupští 
každoročně účastní.

 
Zdenka droZdová

soUkroMá InzerCe
❱ kouPím zahradu v údolí Lutovníku. tel.: 736 524 677

Hokejová ligová utkání mladších žáků
hk kralupy nad vltavou – hc sparta Praha – 4:3 sestava HK Kralupy: Horský - němec, marek, Kohout, Kučera,  

Hájek - štibran, špaldoň, šmíd, drozda, Pírek - Binko, šmahel, Pospíšil.

V prosinci můžete zakoupit nejen pro sebe, ale i své blízké v in-
formačním centru MěÚ Kralupy nad Vltavou malý dárek. Opět 
vychází oblíbený nástěnný kalendář „Kralupy nad Vltavou 2013“ 
samozřejmě s novými fotografiemi.  cena: 100,- kč

Pěkný  
vánoční dárek

Místnost k pronájMu
ke komerčním účelům, 23 m2, v centru 

města kralupy nad vltavou, chmelova ul.

dále hledáme manikérku, kadeřnici

volejte 604 773 888

vstupné: 40,- Kč, doprovod: 10,- Kč Děti do 6 let (včetně) zdarma 
půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč
www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

Veřejné bruslení
rozvrh hodin platný po celou sezónu 2012 / 2013

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

kralupská sportovní, spol. s r. o.,
mostní 812, 278 01 kralupy nad vltavou

inzerce
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www.jeduuklidit.cz

no Worry s.r.o. - nejen úklidová firma...
volejte: 775 390 298, mailujte: info@jeduuklidit.cz

uŽ nebudete chtít Jinak... ceny od 130,- kč / hodina

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

doPřeJte si dárek 
uŽ nyní!

zaJistíme vám kLidné 
a Pohodové vánoce!

ÚčetnictVí a danĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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

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

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

s námi se modrých pruhů nemusíte bát...

oD LEDnA 2013 SE MŮŽEtE těŠIt nA nové ForMáty InZErátŮ. 

Objednávejte na e-mailu: zpravodaj@mestokralupy.cz co nejdříve, uzávěrka prvního 
čísla nového roku je již 17. 12. 2012. 
Veškeré informace najdete na internetových stránkách www.mestokralupy.cz v rubrice 
Kralupský Zpravodaj, kapitole Inzerce.
Děkuji všem inzerentům za dosavadní spolupráci a zájem inzerovat v našem Zpravo-
daji a budu se těšit i příští rok. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a poho-
dový vstup do nového roku!  radka Saláková, redaktorka kZ

ca krystyna říhová - suPra traveL,
působící na trhu cestovního ruchu od roku 1994, 

si dovoluje oznámit všem svým stávajícím i budoucím klientům, 
že z důvodu rekonstrukce OD Máj přestěhovala 

své sídlo a provozovnu do nových prostor 
v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 1040.

najdete nás:  
� vchod do CA je z ulice Hennigsdorfská,  
 směrem do parku podél OS Hůrka;
� nebo na adrese www.supra-travel.cz

Přejeme všem svým zákazníkům příjemné strávení 
vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2013.

e-mail: supratravel@tiscali.cz, tel.: 315 723 971



K Z

32

Komerční inzerce

kineziologie onE BrAIn odstraňuje:
› veškeré stresy současné i z minulosti
› trému, pocity strachu a úzkosti
› dyslexii, hyperaktivitu, nesoustředěnost
› poruchy spánku, koktání a tiky
› problémy s tělesnou váhou
› problémy ve vztazích
› alergie, závislosti, fóbie
› bolesti hlavy a zad

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

nABÍZÍM InDIvIDuáLnÍ konZuLtACE

kineziologie one brain

Jan skýpala

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

chcETE ZlEPŠIT SVůJ ŽIVOT?

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

Účetní firma
CLT IMPoRT s.r.o.

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

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

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

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin ŠtĚpán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm
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kralupy nad vltavou - mobil: 603 246 037

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

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

firma Procházka
rizikové kácení stromŮ a dřevin

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

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

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

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

v dobrém 222 718 574 nebo 775 392 379, J. rychtář.
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✓ nejširší sortiMent vánočnícH stroMků:
 Smrk pichlavý a ztepilý, 
 borovice lesní a černá, jedle kavkazská.

dále nabízíme:
✓ Vánoční stromky v květináčích
✓ Adventní věnce, vánoční svícny
✓ Vánoční dekorace, dárky a svíčky
✓ Vánoční osvětlení
✓ Vánoční keramiku
✓ Květiny – bramboříky,  
 vánoční hvězdy aj.
✓ Dárkové vánoční poukazy
✓ Ježíšek u nás nakoupí  
 dárky pro celou rodinu.

otevřeno:
po-pá 8.00 - 18.00
so 8.00 - 16.00
ne 9.00 - 13.00 

štědrý den:
8.00 - 11.30

www.zahradnictvi-jelinek.cz
☎ 315 781 019

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

www.cdz.cz

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

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

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

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

Výraznou sleVu až - 50 %.

Plastová 
okna 

a dveŘe

Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj
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Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – ne 7:30 – 19:00, telefon: 315 723 705
E-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy 
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky 
na dorty, chlebíčky a obložené mísy.

› přímé i postupné stromolezeckou technikou
› bezpečnostní a redukční řezy stromů včetně úklidu větví
› likvidace křovin a náletů, práce s křovinořezem
vÝŠkové PráCE - horolezeckou technikou
kontEJnEry Avia 3 - 4 -  9 - 11 m3

› nakládání s odpady – sutě, hlína, bio,  
   komunální odpad, železný šrot
› dovoz písku, štěrku, betonu
› vyklízení bytů, domů a sklepů

DŘEVOSS - KÁCENÍ STROMŮ

Tel.: 775 223 756 – Čermák Petr
www.drevoss.cz



P ro většinu z nás jsou Vánoce už jen obdobím stresu, sháněním 
vánočních dárků a povinnými rodinnými návštěvami. Kouzlo 

Vánoc a jejich pravá podstata se pomalu vytrácí. Zkusme se ale na chvil-
ku opravdu zastavit a vychutnat si ten vánoční čas, ne proto, že 

musíme, ale proto že chceme. 
Vánoční koncert Evy Pilarové je tou pravou zastávkou. 

To, že je pěveckou legendou, uzná snad každý. Její pěvec-
ká technika a rozsah jsou nenapodobitelné. 

První ocenění získala Eva Pilarová v roce 1962 v Hel-
sinkách v jazzovém zpěvu. Následovala ocenění v podobě 
Slavíků či Zlaté bratislavské lyry. Nejzajímavější je však 

např. pojmenování po zpěvačce jednoho z platanů javoro-
listých v aleji význačných osobností Prahy 6 nebo zisk cer-

tifikátu NASA z rukou Jiřího Suchého, který deklaruje, že se 
jedna z hvězd ze souhvězdí Lyry jmenuje od 9. 8. 2009 „Pilarka“. 
V Kralupech nad Vltavou se můžete těšit jak na typické vánoční kole-
dy (Nesem vám noviny, Chtíc, abys spal nebo Tichá noc), ale i na kla-

siky, které k Evě Pilarové neodmyslitelně patří (Montiho čardáš, 
Turecký pochod, Marnivá sestřenice, Kočka na okně atd.).

Ochutnávka z programu KD Vltava
Středa 12. 12. 2012 - 20:00 hodin

Vánoční KoncERt EVY piLARoVé

eVa pilarOVá 

Vánoční koncert

Středa 12. 12. 2012

20:00 hodin Ev
a 

Pi
la

ro
vá

vstupné: 270,- Kč; 200,- senioři, studenti

D ivadelní společnost Háta vznikla vlastně náhodou 
v roce 1997, kdy se domluvily Mahulena Bočanová, 

Ivana Andrlová a Olga Želenská, že se osamostatní a založí 
společně divadlo. Od té doby mají pravidelně jednu premi-
éru ročně, měsíčně hrají dvacet pět představení a o zájem diváků nemají 
nouzi. 

Svědčí o tom i jejich minulá komedie Světáci, se kterou otevírali naši loňskou 
podzimní sezónu. Letos se můžete těšit na další zdařilou komedii, ostatně nic ji-
ného než komedie na jejich repertoáru nenajdete. 

Komedie se jmenuje Tři bratři v nesnázích a jedná se o první hru, kterou auto-
ři, bratři Cooneyovi, napsali společně. V originále zní Tom, Dick a Harry, což jsou 
jména tří bratrů, kteří žijí v současném Londýně. Vlastní příběh, plný humorných 
záměn i dramatických zvratů, se odehraje během několika hodin. Začíná jednoho 
letního rána, kdy manželé Tom a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají pracov-
nici z Úřadu pro adopci dětí, která má rozhodnout o jejich dalším osudu. Postupně 
však musí čelit nečekaným problémům, počínaje pašovanými cigaretami a konče 
tajuplným pytlem, který je zdrojem četných veselých i téměř hororových zápletek. 
Přitom většinu komplikací mají na svědomí Dick a Harry se svými „geniálními ná-
pady“, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. Pointa je opravdu nečekaná.

pondělí 17. 12. 2012 - 19:30 hodin
tři BRAtři V nESnáZích

Divadelní společnost Háta

Tři braTři 
V neSnázícH

pondělí 17. 12. 2012
19:30 hodin tř

i b
ra

tř
i 

v 
ne

sn
áz

íc
h

vstupné: 300,- Kč; 230,- senioři, studenti


