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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

říjen / 2012

15,- Kč

Zeměchy zalila velká voda
V

pondělí 10. 9. 2012 večer se
nad naším městem spustila
zhruba hodinová průtrž, doprovázená silným větrem a bouřkou. Nikdo z nás netušil, jakou
paseku za sebou zanechá. Několik částí města bylo zaplaveno, voda stála pod viaduktem
„u kostela“, Růžové údolí bylo
neprůjezdné, v těchto místech
dokonce uvízl kamion, který byl
zaplaven až po kabinu, z komunikací nad Lidovým náměstím
se staly potoky, místy vypadla
elektřina a došlo k dalším nepříjemným událostem.

Největší zkáza ale postihla
městskou část Zeměchy. Obcí
se prohnala půlmetrová vlna,
která s sebou odnášela, co potkala; větve ze stromů, ploty,
bahno a dokonce přeparkovala i automobily. Je až komické,
že se tato událost stala hned
po víkendu, kdy proběhla jedna
ze vzpomínkových akcí na povodně před 10 lety a v pondělí
10. 9. 2012 se uskutečnila
na Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou schůzka Bezpečnostní rady města.
Pokračování na str. 4

Úklid obce po záplavě
v úterý 11. 9. 2012.

foto: Lenka Moravcová

aneb bez pomoci hasičů by v Zeměchách shnili

Ochutnávka z programu Kulturního domu a kina Vltava
kino
Mezinárodní festival outdoorových filmů
středa 31. 10. – sobota 3. 11. 2012

Magická noc trubadúrů
dark indie happening - hudba - divadlo - magie
sobota 10. 11. od 16:00 hodin

Tento festival se za deset let své existence stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také
na světě. Vždyť v roce 2011 putoval dvaceti šesti českými a slovenskými městy.
Letos jich navštíví 35. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.

PETR KORÁL uvede:
XIII. STOLETÍ,
ARTROSIS (POLSKO),
BRATRSTVO LUNY,
PLUTO AND THE
PLANETS (NORSKO),
CARPATIA CASTLE,
SHŠS RYTÍŘE
FORTUNY, JENNY
NOWAK, JAROSLAVA
MONTE KVASNICU
a další hosty.
Kompletní informace
o festivalu na www.
bratrstvoluny.com
a str. 36.

Vstupné: 80,- Kč; 65,- Kč studenti a senioři

Těšíme
se na vás
v kině
Vltava
v Kralupech
nad
Vltavou!

Vstupné: 199,- Kč (limitovaná edice), 250,- Kč (běžná cena)

Říjnový program KD Vltava najdete na str. 16 - 17.

Plesová sezóna startuje v sobotu 3. 11. 2012 Plesem KD Vltava – viz str. 18.
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Krátké zprávy

Milí čtenáři,
ráda bych se s vámi na tomto místě podělila
o pocity, s kterými jsem v pátek 14. září odcházela
ze schůzky s Lenkou Zahradníkovou, která byla
letos na paralympiádě v Londýně. Rozhovor s ní si
můžete přečíst na str. 22.
Lenka má zrakovou vadu, slunce
vnímá jako světlou šmouhu, jinak
nic nevidí. Bude jí teprve 18, ale svůj
život žije naplno a spoustu toho již
dokázala. Přes svůj hendikep – nebo
možná právě proto, je to velice
skromná a milá dívka, která se dokázala vypořádat se životem s lehkostí a číší z ní optimismus, kterého má na rozdávání. S přehledem „strčí do kapsy“ leckteré své
vrstevníky.
Po třech hodinách, které jsem měla tu čest strávit ve společnosti této dívky, jsem byla tak pozitivně naladěná jako nikdy předtím. Lenka kolem
sebe šíří auru pohody, skromnosti, něhy a životního nadhledu. Lehce vás přesvědčí o tom, že věc,
kterou vy považujete za podstatnou, zase tak důležitá není a každá překážka se dá překonat – jen
chtít.
Určitě bych mohla o svých dojmech psát obšírněji, ale není k tomu prostor. Důležité, co chci říct,
je, že člověk by se měl radovat z maličkostí a užívat
každé vteřiny, která je nám dána prožít na tomto
světě – byť je jakýkoli.
Přeji všem krásný a pohodový podzim!

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města na svém jednání dne 11. září 2012 schválila využití louky za koupalištěm
na Mistrovství ČR v coursingu, které proběhne
od 6. do 7. 10. 2012 a VIII. ročník Memoriálu Karla
Grünwalda v coursingu, který se uskuteční 27. –
28. 10. 2012.
◆ Rada města schválila zřízení placené zóny
v ulici třída Legií u č.p. 509 pro 3 osobní automobily.
◆ Základní škola v Revoluční ulici bude přejmenována na ZŠ s čestným názvem Základní škola
Václava Havla s platností od 17. 11. 2012.

Pozor!
Od 1. 10. 2012 změna tel. č. do redakce
Kralupského Zpravodaje - 734 695 013

Upomínkové
pohlednice –
povodeň 2002
jsou v prodeji
v Informačním
středisku MěÚ
– 5,- Kč / ks.

Radka Saláková,
redaktorka KZ

Veřejné jednání
Zastupitelstva města
se koná:

14.

list
opa
du

od 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Stánkové trhy

v Lobečku proběhnou
ve středu
3., 17 a 21. 10. 2012

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání
stánkových trhů uzavřeno parkoviště
naproti Kulturnímu domu Vltava.
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◆ Základní škola v ulici 28. října obdržela finanční dar ve výši 2.000,- Kč od pana Cikánka
na nákup hracích a sportovních prvků pro školní
hřiště.
◆ Ceník úhrad úkonů pečovatelské služby byl
u dvou bodů navýšen. Došlo ke zvýšení ceny při
dopravě mimo Kralupy nad Vltavou na částku
8,- Kč/km a u položky Fakultativní služby
na 20,- Kč/den.
◆ Z důvodu zpevnění svahu je v ulici Ke Hřbitovu v současné době omezen průjezd vozidel. Toto
omezení potrvá do konce měsíce října 2012.

Kralupské TV zpravodajství v HD rozlišení na městském webu
Díky podpoře Města a aktivnímu přístupu odboru IT MěÚ v Kralupech bylo na městských stránkách
zprovozněno sledování KTZ v plné kvalitě HD. Jednotlivé příspěvky Kralupského televizního
zpravodajství v plném rozlišení naleznete na www.mestokralupy.cz v kolonce TV Kralupy 2.0.

Přejeme Vám příjemné sledování novinek z našeho města.

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
Po: Lobeček - tenisové kurty................... 14:00 - 14:50
Lobeček - nábř. J. Holuba.................. 15:00 - 15:50
Út: Lobeček - Máchova ul. ..................... 14:00 - 14:50
Poděbradova ul. . .............................. 15:00 - 15:50
Hostibejk - KROMĚ 16. 10. ............... 16:00 - 16:30
Lobeč - Purkyňovo nám. - KROMĚ 16. 10.
......................................................... 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
ŘÍjen
1. 10. - 5. 10.................bioodpad
15. 10. - 19. 10.............rozměrný odpad z domácností
listopad
29. 10. - 2. 11...............bioodpad
12. 11. - 16. 11.............rozměrný odpad z domácností
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
IČ: 00353574. Náklad 2900 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013.
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce.
Vyšlo 1. 10. 2012. Uzávěrka listopadového čísla: 21. 10. 2012 ve 12 hod.
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Nad dopisy čtenářů
31. 8. 2012:
„Vážení, po dnešním deštivém dni se
na vás obracíme s upozorněním na špatně provedenou práci firmy Strabag opravy místní komunikace na sídlišti
Cukrovar. Více než 3 měsíce jsou lidé
na sídlišti Cukrovar omezováni z důvodu
rekonstrukce komunikace. A co z toho
máme?! Horší silnici než předtím. Prosím, podívejte se dnes k domu s čísly popisnými 1063 – 1066, jak vypadá práce
po 2 měsících. V prostředku nové silnice
se tvoří obrovská louže! V podstatě nelze přejít silnici k zaparkovanému vozu,
aniž byste si promočili boty. I laik pozná,
že asfaltový povrch není ve správné poloze vzhledem k odtokovým kanálům.
Odtokové kanály jsou nyní suché a pod
nimi je obrovská louže. I spáry v asfaltovém povrchu jsou podle laického oka
neprovedeny správně, lze předpokládat,
že do nich nateče voda a že se po první
zimě utvoří na novém povrchu díry. Tyto
skutečnosti jsou nepřijatelné. Očekáváme, že firma svou špatně provedenou
práci opraví.
Předem děkujeme
a jsme s pozdravem, Petra a Uwe Dulz“

reakce MěÚ Kralupy nad Vltavou:
V pondělí 17. 9. proběhla zkouška „rovnosti“ nové komunikace za asistence
SDH Kralupy. Stejně jako déšť, i tato
zkouška názorně dokázala nedokonalosti v provedení asfaltového povrchu.
Tato část komunikace bude reklamována, Město stavbu v tomto stavu nepřevezme.
						

Rekonstrukce v ul. Gen. Klapálka

11. 9. 2012
„Proč není nová silnice v ul. Gen. Klapálka ukončena novými obrubníky ani
na jedné straně v místech, kde je zelený pás? Při dešti je tak splavována hlína
na silnici z obou stran.
Proč v rámci této investice nebyly udělány bezpečnější přechody u školy
a u školky? V jiných městech jsou tyto přechody zvýšeny nad úroveň silnice

reakce místostarosty Libora Lesáka
– MěÚ Kralupy nad Vltavou:

Ulici Gen. Klapálka po rekonstrukci.

Komunikace, které tvoří průtahy městem,
jako např. ulice Mostní, Přemyslova, Pražská, Dobrovského, 28. října a také Gen. Klapálka, jsou ve vlastnictví kraje a správu provádí Krajská správa a údržba silnic (dále jen
KUSK). Stejně tak to bylo v případě rekonstrukce komunikace v ul. Gen. Klapálka.
KUSK nám oznámila v loňském roce, že
je připravována rekonstrukce předmětné
ulice. Koncem roku 2011 nám bylo sděleno, že rekonstrukce z důvodu nedostatku
finančních prostředků provedena nebude.
V březnu letošního roku došlo ke změně
a v dubnu proběhlo jednání přímo na místě.
Zde jsem s TS připomínkoval způsob opravy plánované KUSK (odfrézování a položení nového povrchu a nic více). Požadovali
jsme celkovou rekonstrukci včetně opravy kanalizačních vpustí, vyčištění dešťové kanalizace, výměnu obrubníků a opravy
mostku. Odpověď KUSK byla, že finance
jsou pouze na opravu povrchu. Další návrh
ze strany města byla nabídka spolupráce
prostřednictvím TSM při opravě obrubníků,
které patří ke komunikaci. Není pravda, že
obrubníky nejsou součástí stavby. Městu
patří obrubníky, které přiléhají k chodníkům,
obrubníky mezi komunikací a zelení patří
ke komunikaci, tj. do správy KUSK. Týden

Foto: Radka Saláková

Rekonstrukce na Cukrovaru

nebo odděleny retardéry. V této ulici jsou
přechody „schovány“ mezi parkujícími auty, což je pro děti velmi nebezpečné.
Proč nebyl v rámci této akce opraven
i most nad Zákolanským potokem u školy? Je zde neustále provizorium a oprava
nenastala ani s touto investicí.“
Miluše Pokorná

před začátkem rekonstrukce nám bylo sděleno, že z důvodu špatného zaměření a nedostatku financí bude rekonstrukce provedena pouze v úseku
od křižovatky s ulicí V Olších k restauraci Kochmanka. Poté jsme podali stížnost k náměstkovi hejtmana pro dopravu a po jeho rozhodnutí bylo uloženo,
že rekonstrukce bude provedena v celé
délce ulice, budou srovnány kanalizační vpusti a vyčištěna dešťová kanalizace. Při realizaci jsme podali námitku
na neprovedené vyrovnání kanalizačních vpustí. Bylo nám odpovězeno, že
vyrovnání bude provedeno po ukončení položení povrchu formou údržby
a že vpusti, které jsou špatně otočeny,
opravovány nebudou, protože by muselo dojít k rekonstrukci celých šachet
a na to nejsou peníze.
Vedení Města Kralupy n. Vlt. není
spokojeno s provedenou rekonstrukcí a stanovisko MěÚ bylo zasláno
na Krajský úřad náměstkovi hejtmana pro dopravu panu Povšíkovi.

reakce provozního cestmistra
Ladislava Slaby – KUSK:
Co se týče bezpečnějších přechodů,
je toto řešení v režii zřizovatele. Nicméně například retardéry z důvodu
zimní údržby na silnicích II. tříd nepovolujeme (což je právě ul. Gen. Klapálka) a na silnicích III. tříd je nedoporučujeme. Bezpečnost chodců
v této ulici je dána omezenou rychlostí (30 km/hod.) a výhled z přechodů pro chodce je bohužel omezován
parkujícími vozidly, která nedodržují
předepsanou vzdálenost (5 m) stání
od přechodů. Toto se dá řešit jedině pravidelnou kontrolou městské
policie.
Závěrem připomínám, že jsme
značným nákladem kvalitně opravili jednu z hlavních silnic průtahu
města Kralup, a zatím nám docházejí k této akci jen připomínky a kritika, což nás mrzí.
Pozn.: Názory čtenářů nemusí vyjadřovat názory Redakční
rady KZ.

Palackého nám.
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Zeměchy zalila velká voda
aneb bez pomoci hasičů by v Zeměchách shnili
Od některých obyvatel
sklidili pouze pohledy
s očima v sloup a narážky na znečištěnou fasádu,
k čemuž došlo při čistění
komunikací a parkovišť
od zbytků bahna. Potvrdilo se zde přísloví: „Pro
dobrotu na žebrotu“.
Chtěla bych všem těm
lidem, kteří pomáhali odstraňovat následky této
záplavy, velice poděkovat.
Největší dík patří přítomným dobrovolným hasičům
z Kralup, Minic a spřátelených Vojkovic a zaměstnancům
Technických služeb města Kralupy. Velice si vaší práce vážíme.
Děkujeme!

Z polí nad
Sprašovou
roklí stekla
voda
do obce.

Zabahněná
ulice
v Zeměchách.

Lenka Moravcová,
MěÚ Kralupy n. Vlt.

Poznámka redakce:
Deset dní po zářijové záplavě jsme se dotazovali místních, jak se s bahnem a vodou vypořádali, zda pomoc, která přišla zejména
ze strany MěÚ Kralupy nad Vltavou, byla dostačující. Odpověď byla více než potěšitelná – obyvatelé Zeměch se ve většině shodují,
že pomoc byla rychlá, že se představitelé MěÚ Kralupy n. Vlt. snažili situaci řešit, včas přijela mechanizace spolu s hasiči a zdarma byly
přistaveny kontejnery na odpad. Obec se tak rychle vrátila k původnímu rytmu života a za pomoc děkuje.
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Foto: Lenka Moravcová

Dokončení ze str. 1
Zpět k pondělnímu večeru
a noci. Okamžitě byly přivolány
záchranné složky a zaměstnanci
TSM Kralupy. Dobrovolní hasiči
nejprve vyprostili kamion v Růžovém údolí a vyčistili kanály,
aby voda mohla odtékat. Poté
zamířili do Zeměch, kde spolu s HZS z Mělníka, Neratovic
a Hasiči SŽDC až do ranních
hodin čerpali vodu ze sklepů
a vyprošťovali uvízlé automobily. Městská policie zjišťovala
vzniklé škody a pomáhala při
jejich likvidaci.
V úterý 11. 9. 2012 začala ta
nejhorší práce, odklízení následků záplavy - všudypřítomné nánosy bahna, kamenů, všelijakého odpadu a zjišťování škod.
Na pomoc dorazili i dobrovolní
hasiči z Vojkovic. V devět hodin
večer, kdy byl ukončen zásah
dobrovolných hasičů, byly Zeměchy již „relativně“ uklizené.
V úterý dopoledne „pracovní
skupina“ tvořena starostou města,
zástupci hasičů a městskou policií
prošla celou lokalitu a horní části
obce nad Sprašovou roklí, která
přivedla záplavovou vlnu. Důvodem záplav bylo velké množství
srážek, které půda nad obcí nedokázala pojmout a Sprašová rokle
vše přivedla do Zeměch.
Osobně jsem s hasiči strávila
celé úterní odpoledne až do konce zásahu a zarazilo mne chování okolních přihlížejících, kteří
jen kroutili hlavami a nepřiložili ruku k dílu. Ti lidé zde pracovali skoro celou noc, pak šli ráno do svých zaměstnání a hned
po práci přijeli opět uklízet. Byli
nevyspalí, vyčerpaní a unavení.

Aktuality
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Další milionové dotace pro město
M
ěstu Kralupy n. Vlt. se podařilo získat
další čtyři významné dotace z Operačního programu životního prostředí v celkové
výši 13.815.353,- Kč na tyto akce:
1) Nákup zametacího stroje = snížení
imisní zátěže omezením prašnosti v Kralupech nad Vltavou: z celkových nákladů
4.713.126,- Kč činí dotace 4.241.813,- Kč.
2) Zateplení sportovní haly, oprava střechy
a výměna oken = snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly u plaveckého
bazénu v Kralupech nad Vltavou: celkové
náklady na rekonstrukci jsou 6.374.520,- Kč,
dotace dosahuje částky 4.891.962,- Kč.

3) Zateplení budovy KD Vltava, oprava střechy a výměna oken = snížení energetické
náročnosti objektu Kulturního domu v Lobečku: z celkových nákladů 6.255.600,- Kč
tvoří dotace 4.541.282,- Kč.
4) Zateplení tělocvičny ZŠ Revoluční, zateplení spojovacích chodeb a výměna oken
= snížení energetické náročnosti pavilonu
tělocvičny ZŠ Revoluční: na celkových nákladech 5.686.080,- Kč se dotace podílí částkou 4.230.306,- Kč.
K realizaci těchto záměrů dojde
v roce 2013.

Práce na nové budově úřadu započaly

foto: Lenka Moravcová

ačátkem září 2012 začala stavební firma postupně uzavírat staveniště – bývalý OD Máj je v současné době
celý oplocen. Jako první přišly
na řadu demoliční práce. Brzy
zbude z původní stavby pouze
skelet. Rekonstrukce zatím postupuje podle plánu. O průběhu dalších prací vás budeme
informovat v dalších vydáních
Kralupského Zpravodaje.

Partnerství tří měst
Města Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice vás
srdečně zvou v rámci akce „Partnerství tří měst“
na Akademii Domů dětí a mládeže ve čtvrtek
4. 10. 2012 - KD Vltava Kralupy nad Vltavou.

Akce se koná pod záštitou
místostarosty města Mělník
Miroslava Neumanna,
místostarosty města Kralupy nad Vltavou
Libora Lesáka,
místostarosty města Neratovice
Tomáše Hrodka.

Program:
13:00.....workshopy pro děti a prohlídka výstavy fotografií
a výrobků dětí z DDM
15:00.....představení města Neratovice
15:15......vystoupení DDM Neratovice – karate, kytaristé a další
15:45.....představení města Kralupy nad Vltavou
16:00.....vystoupení DDM Kralupy nad Vltavou – tance, zpěv,
aikido, yo-yo a další
16:45.....představení města Mělník
17:00......vystoupení DDM Mělník – trampolínky, recitace a další

foto: Jindřich Karvánek

Z

Pietní zastavení
28. říjen 1918

Den vzniku samostatného Československa
V Česku si 28. října připomínáme státním
svátkem vznik Československa. Prezident
v tento den uděluje státní vyznamenání
a na mnoha místech republiky probíhá
tradiční pokládání věnců. Stejně tak
v Kralupech nad Vltavou, kdy se letošní
pietní zastavení u pomníků uskuteční
v pátek 26. 10. 2012.
10:00
most T.G.M.

Minice

10:05
Sokolovna
10:10
kostel
na Palackého
náměstí
10:20
Minice
10:30
Zeměchy
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Krajské volby 2012
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Knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

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/

Upozorňujeme čtenáře

Týden knihoven 2012
1. – 6. října 2012
Celý týden bude probíhat
amnestie poplatků z prodlení
a prodej vyřazených knih
a časopisů.
1. října – 17.00 h.
dětské oddělení
Pohádkový podvečer
Nemáte čas číst nahlas svým dětem?
Uděláme to za vás. Vy mezitím můžete
využít služeb oddělení pro dospělé
čtenáře a studovny.

2. října – 16.00 h.
studovna
Trénování paměti
Návštěvníci „Tréninku paměti“ se seznámí
s fungováním lidské paměti, s jejími limity a omezeními a s tím, jak je lze pomocí
mnemotechnik překonat. V rámci Tréninku
paměti proběhne nácvik mnemotechnik
a koncentračních cvičení, seznámení s použitím akrostik a akronym a se způsoby
zapamatování čísel.
Tréninkem Vás provede
PhDr. J. Pavlík a J. Volf ze SVK Kladno.
Vstup volný. Přihlášky na tel. č. 315 727 852

na uzavření knihovny z důvodu
revize knihovního fondu ve dnech
5. – 18. listopadu 2012.
Navštivte před tímto datem knihovnu a vyberte si dostatečné množství knih na dobu uzavření!
Vybírat můžete například z těchto nových titulů:
V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
N. Apfeldová: Byla jsem svědkyní vraždy ze cti
Nourig Apfeldové bylo sedm let, když opustila se
svou rodinou Sýrii a odjela do Německa. Její sestra
Wafa se záhy začala bouřit proti přísným pravidlům
muslimských rodičů. Svou touhu po svobodě
nakonec po letitých střetech zaplatila životem:
v roce 1993 ji vlastní příbuzní zavraždili. Nourig se
stala nedobrovolným svědkem vraždy a záhy nato
uprchla z domova...
J. Bauer: Ženy z rodu Přemyslovců
Ženy z dynastie Přemyslovců se trpně nesmířily
s údělem a významně zasáhly nejen do dějin
naší země. Poznejte osud svaté Ludmily, Mlady,
Doubravy, která přinesla Polákům křesťanství,
Markéty, někdejší královny dánské, i naší milované
Anežky České, která prozářila temný středověk
milosrdenstvím. Před očima nám defilují významné
představitelky české historie...

V ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
K. Thorpe: Zvonilka a kouzelné kladívko
Zvonilka je víla s talentem na opravování hrnců,
pánviček a dalšího kuchyňského nádobí. Je
nejzručnější vílou z celé Hvězdné roklinky, dokud
jednoho dne neztratí své klempířské kladívko...
S. Dessenová: Poslouchej!
Ještě vloni byla Annabel holka, co má úplně
všechno - nebo aspoň tuhle roli hrála v televizní
reklamě na Obchodní dům Kopf. Letos nemá nic.
Nejlepší kamarádka Sophie ji opustila, rodinné
štěstí ničí anorexie starší sestry a ve školní jídelně
si není ke komu přisednout. Dokud nepotká Owena
Armstronga...

Kralupská městská knihovna se připojuje k celostátní akci

„Kamarádka knihovna“

Soutěž umožňuje dětem „oznámkovat“ svou knihovnu stejně jako se známkuje ve škole.
Podmínky soutěže:
➨ Zúčastnit se mohou děti do 15 let, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne.
Vy, kteří nejste našimi čtenáři, tedy musíte přijít do knihovny a poznat naše
dětské oddělení.
➨ V oddělení pro děti dostanete formulář „vysvědčení“. Za jeho vyplnění
obdržíte malou odměnu od generálního partnera projektu.
➨ Vysvědčení lze nově také vyplnit elektronicky v knihovně.
➨ Zároveň probíhá soutěž o nejhezčí obálku oblíbené knihy.
Na zadní stranu vysvědčení můžete nakreslit svůj návrh obálky.
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➨ Chcete-li se zúčastnit a pomoci naší knihovně v soutěži, přijďte vyplnit
vysvědčení nejpozději do 7. prosince 2012.
Poté naše knihovna odešle všechna vysvědčení do Národní knihovny
k vyhodnocení. Výsledky soutěže o nejlepší knihovnu budeme znát 1. června
2013. V tento den bude v Praze vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu
Kamarádka knihovna 2012.
Těšíme se na vaši účast.
Další informace na www.kamaradkaknihovna.cz

Muzeum a galerie

KZ

Městské muzeum
program na říjen 2012
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

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou
Do neděle 14. října
trvá výstava MARTINA PATŘIČNÉHO – DOBRÉ DŘEVO

foto: Michaela Pechačová

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Čtvrtek 18. října – 18 hodin
Kralupské oběti holocaustu - přednáška, PaedDr. Jan Racek.
Vstupné: 30,- Kč
Úterý 23. října – 17 hodin
KRAJKY A NEJEN KRAJKY
- vernisáž výstavy k 20. výročí
Vzdělávacího spolku uměleckých
řemesel, která bude zakončena
MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU v neděli
25. 11. od 17 hodin.

Čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

Pohlazení po duši, díky

Není dřevo jako dřevo a tohle bylo opravdu
dobré!
Evžen Libčice

GRAFIKA
hudební doprovod
- ŽÁCI ZUŠ
GRAFIK A ILUSTRÁTOR PAVEL
ŠTEFAN Studoval na Střední
odborné škole výtvarné (Hollarce) v Praze v letech 1968 1972 u profesora L. J. Kašpara
a J. Kubičky. Zabývá se převážně ilustrací a knižní grafikou.
Společně s nakladatelstvím Paseka získal ocenění na soutěži Nejkrásnější české knihy 1999 za Velké dějiny zemí Koruny
české a v roce 2004 za publikaci Johannes Kepler: Sen, neboli měsíční astronomie. V roce 2011 graficky upravil Dřevěné
kostely a zvonice v Evropě, jež získaly cenu EU za kulturní dědictví Europa Nostra. Jeho díla byla vystavována na desítkách
samostatných i kolektivních expozicích.
V Galerii VK 37 v Kralupech - Lobči vystavuje volnou tvorbu.
Kromě obrazů zde prezentuje kresby vysokohorského městečka Olivone v kontrastu i dialogu s českou zvlněnou krajinou
u Manětína. Jeho krédem je komunikace s divákem, kterou
maličko závidí dobrým muzikantům.
Připravujeme: 14. 11. - Bety Coper: fotografie z Austrálie

DV
Anna Haidingerová

Děkuji za milé rozptýlení (umělecké) od zkoušek.

Nejlepší prodavačka stánku Flóra
Moc se mi to tu líbilo! 

PAVEL ŠTEFAN

PRODEJNÍ VÝSTAVA POTRVÁ DO 12. 11. 2012

výstava Martina Patřičného – DOBRÉ DŘEVO
6. 9. – Martine, díky!

vás zve v pátek 12. října
od 18:00 hodin na výstavu

Anežka

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.
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Z historie

Výročí velvarské dráhy
K četným výročím letošního roku se řadí i výročí vybudování železniční trati z Kralup
do Velvar. V době, kdy Kralupy již dávno měly spojení na hlavní směry po trati
podmokelské, kladenské a turnovské, do Velvar jezdily koňské povozy.

K

onečně v roce 1881 se začalo uvažovat o možnosti
vybudovat železniční spojení
z Kralup do Velvar. Nebylo to
ani tak pro tehdejších 5 600
obyvatel Velvar, ale hlavně
pro velvarský cukrovar, který potřeboval pro svůj provoz
kladenské uhlí, a toho bylo
v Kralupech, kde končila buštěhradská uhelná dráha, dost.
Stavbou byla pověřena „Společnost státní dráhy“ podle projektu Eduarda Baziky. Náklady
byly odhadnuty na 274.000 zlatých. Velvarský cukrovar přispěl částkou 30.000 zlatých.
A tak hned v roce 1881 se začalo stavět. Terénní nerovnosti
v Kralupech hned při výjezdu
musely být vyrovnány náspem.
Ten probíhal, jak mnozí ještě
pamatují, mezi ulicí Kaplířovou a Prokopovou. V těchto
místech tekl potok a dráha jej
musela na dvou místech překročit.
Koleje velvarské dráhy vedly
těsně vedle staré cesty z Kralup do Mikovic, která se dnes
jmenuje ulice Gen. Klapálka.

Velká část jednokolejné dráhy
pak pokračovala souběžně se
silnicí až do Velvar. Stoupání
trati z Kralup do Velvar okolo 25 ‰ si vynutilo maximální rychlost vlaků jen 20 km
za hodinu.
Slavnostní otevření velvarské dráhy proběhlo 18. října
1882, tedy před 130 lety. V roce 1982 si kralupští železničáři
nedali ujít příležitost a oslavili
výročí 100 let velvarské dráhy jízdou historického vlaku
z Kralup do Velvar. Vypůjčili si ze železničního muzea
starou rakouskou parní lokomotivu „Arcivévoda Karel“.
Členové divadelního spolku,
zaměstnanci kralupské dráhy
a jejich manželky si oblékli dobové oblečení.
Čtrnáct let po oslavě uvedeného výročí, v roce 1996, byl
počáteční úsek velvarské dráhy procházející městem zrušen
a přeložen na trať kladenskou.
A tak závory přes ulici S. K.
Neumanna si už pamatují jen
pamětníci.

Oslava 100 let velvarské
dráhy v roce 1882.

Nákladní vlak jede
do Velvar mezi ulicí
Kaplířovou a Prokopovou.

Ing. Josef Stupka

Vzpomínka na Mgr. Th. Dušana Řezaninu
D

Mgr. Th.
Dušan Řezanina

(8. 6. 1919 – 7. 10. 1998)
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louholetý děkan kralupské farnosti, který zde
působil 42 roků, se narodil
v Prostějově a po vysvěcení na kněze krátce působil
v Olomouci. Na výzvu kardinála Františka Tomáška přešel
do Prahy a později nastoupil
do farnosti v Kralupech nad
Vltavou. Zde působil od roku
1952, kdy v 75 letech odchází
do důchodu. Jako důchodce
zůstává nadále zde, mezi svými farníky, až do doby, kdy
po dlouhém vyčerpání a nemoci umírá.

www.mestok ralupy.cz

Jeho kázání, provázená zvučným a zřetelným hlasem, kterým upoutával, si přicházelo
poslechnout mnoho posluchačů. Pro jeho moudrost a ochotu pomoci každému, kdo se
na něj obrátil, poradil i pomáhal všem.
Byl autorem 37 historických
prací, dále řady časopiseckých
článků a překladů z latiny. Jeho promluva nad hrobem básníka J. Seiferta, kterého pochoval 21. 1. 1986 na kralupském
hřbitově, se samizdatem rozšířila a byla přeložena do ví-

ce jazyků a publikována v zahraničí.
Je pohřben na zdejším hřbitově uprostřed svých farníků,
které za léta působení v naší
farnosti křtil, oddával a posléze doprovázel k poslednímu
odpočinku.
Na jeho působení vděčně
vzpomínají všichni, kterým
byl vždy dobrým otcem a laskavým přítelem, a u kterých
si získal obdiv, lásku a vděčnost.
Bc. M. B. Maršálková,
Kralupy nad Vltavou

Hudba

KZ

KODK ani o prázdninách nezahálel
Začátkem srpna byl
orchestr pozván, aby
vystoupil na Mezinárodním
letním hudebním festivalu
v Loučeni. Koncert našeho
orchestru se setkal s velkým
ohlasem a kritika byla velmi
příznivá.

P

ro letošní sezónu orchestr,
který díky vstřícnosti ředitelky DPS paní Beritové mohl změnit den zkoušek, připravuje opět
tři zcela odlišné programy.
Sezónu jsme zahájili 17. 9.
2012 koncertem ve Slaném. Dále při svém soustředění již tradičně zahrajeme na hradě Houska, v Bořejově – jako benefici
pro obnovu zdejšího kostelíka
a na závěr v kostele sv. Bartoloměje v Doksech.
Dne 15. 10. je orchestr pozván
do Zákolan, kde posluchačům
předvede díla autorů od baroka
do současnosti (Händel, Vival-

di, Dvořák, Williams, Piazzolla). Kralupské publikum bude
moci KODK poprvé slyšet 1. adventní neděli 2. 12. 2012, kdy
po rozsvícení vánočního stro-

mu na náměstí společně se ZUŠ
zahrajeme v kostele sv. Václava
koncert ze skladeb J.S. Bacha,
Filse, Bochsy aj. Na konci předvánoční doby již tradičně vystou-

píme s FKPS v pražském kostele
sv. Salvátora s Vánoční mší Jakuba Jana Ryby.
Jaroslava Mazáčková,
organizační vedoucí KODK

40. jubilejní Slavnosti Antonína Dvořáka
v jeho rodném kra ji
pořádá Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou a KaSS Kralupy nad Vltavou

Podzimní program:
čtvrtek 25. října 2012 – 19:30 hodin – velký sál KD Vltava
Koncert swingové hudby Bohemia Big Bandu
Umělecký vedoucí orchestru a dirigent: Ing. Bohuslav Volf
Zpěv: Lucie Černíková a Jan Smigmator
Průvodní slovo: Ing. Aleš Benda

čtvrtek 29. listopadu 2012 – 18:00 hodin – velký sál KD Vltava
Pražský komorní balet Pavla Šmoka
Večer baletu – pocta Pavlu Šmokovi k 85. narozeninám

úterý 4. prosince 2012 – 19:30 hodin – Rytířský sál zámku v Nelahozevsi
(doprava autobusem zajištěna)
Vánoční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
Umělecký vedoucí a dirigent orchestru: prof. Václav Mazáček
Sólisté večera: členové České filharmonie a hosté
Vstupné na jednotlivé akce: 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně KD Vltava.
Vstupenky na koncert v Rytířském sále budou v prodeji před koncertem
na místě a objednat je lze týden předem na tel. č. 315 785 099.

11

KZ

Městská policie

Z činnosti kralupské

městské policie
› Dne 8. 9. 2012 proběhly oslavy k 130. výročí založení SDH
Kralupy, kterých se také zúčastnila MP Kpy, která zajišťovala ukázky spolupráce s RZS při dopravní nehodě, zákroků
a úkonů při zadržení a zpacifikování pachatele a dále soutěže pro děti.

Ukázka zákroku MP

Městský kamerový dohlížecí systém

M

ěstský kamerový dohlížecí systém (dále jen
MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal v Kralupech budovat v roce 1997 a v dalších letech byl
rozšiřován. Kamerové systémy jsou dnes již běžnou
součástí prevence kriminality ve městech a obcích
a jinak tomu není ani v našem městě. Prokazatelně
totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů,
k ochraně jejich majetku a zdraví. Kamerový systém je schopen výrazným způsobem snížit trestnou
činnost v monitorovaných oblastech a současně
zvýšit její objasněnost. Plní tedy jak preventivní,
tak represivní funkci.
Při určování monitorovaných lokalit vycházela
městská policie z analýzy bezpečnostní situace
ve městě a spolupracovala přitom také s Policií
ČR. Jde o místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku a trestné činnosti, oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo
s dopravními uzly.
MKDS v Kralupech v současné době tvoří 8 kamerových bodů a to do ul. Žižkova, sídl. Cukrovar,
ul. Hennigsdorfská, ul. Podřipská, Palackého nám.
(tato kamera je z důvodu přestavby OD Máj na sídlo
městského úřadu dočasně demontována), ul. Ty-

lova, Seifertovo nám. a ul. Štefánikova. Strážníci
se pomocí MKDS zaměřují především na pouliční
trestnou činnost, výtržnictví, ochranu majetku osob
a obce, parkování vozidel a jejich krádeží, projevy
vandalismu a sprejerství.
Záznam z MKDS je možné použít jako důkazní
materiál jak v přestupkovém, tak trestním řízení, což
se již několikrát využilo i pro potřeby PČR a Služby
kriminální policie a vyšetřování. Kamerový systém
smí být používán pouze v souladu se zákony ČR
a Listinou základních práv a svobod a je obsluhován jen vyškolenými strážníky Městské policie Kpy.
Ti jsou dle zákona povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem,
zpracováním, případně šířením a veškeré pořízené
záznamy podléhají přísné evidenci.
Podmínky užívání MKDS jsou určeny tak, aby
bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů. Tzn.,
že vše je považováno za přísně důvěrné, strážníci
jsou vázáni povinností mlčenlivosti, na operátorské pracoviště nemají přístup cizí osoby, strážníci
nemohou sledovat soukromé prostory a objekty,
je zakázán tisk fotografií a dle § 24b odst. 2, zák.
č. 553/1991 Sb. o obecní policii o zřízení takových

systémů informovat veřejnost. Ovládat MKDS mohou kromě strážníků i vybraní členové krizového
štábu, a to v případě mimořádných situací. MKDS
umožňuje v reálném čase sledovat buď všechny
kamery najednou nebo pouze cíleně jednu vybranou kameru a dále lze několik dní zpětně sledovat
požadovaný časový úsek v dané lokalitě, kterou
kamera zabírala. Sledování je prakticky nepřetržité. MKDS je umístěn na služebně MP Kralupy n/
Vlt. a propojen s OO PČR Kpy.
str. Tereza Dobrovolná, manažer prevence
kriminality, Městská policie Kralupy n/Vlt.

Prevence kriminality
Začal nám nový školní rok, a tudíž se prevence
kriminality vrátí opět mezi školní lavice. S přednáškami na kralupských ZŠ a MŠ bude MP Kpy
pokračovat i nadále. Do prevence kriminality máme
v plánu začlenit i kralupský klub důchodců, DPS,
SOŠ a SOU, Dvořákovo gymnázium a SOŠE a Dětský domov. V rámci prevence kriminality budou
prováděny různé bezpečnostně preventivní akce
a kontroly, součinnost s orgány činnými v trestním
řízení, odbory města a účasti na zábavních akcích
v Kralupech.

Z linky 156:
☛ Dne 29. 8. v 17:30 h. na l. 156
oznámila paní H., že se na její zahradě nachází zvíře připomínající leguána.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP,
která zjistila 20 cm dlouhého chameleona.
Ještěr byl strážníky odchycen.

šího dne vyzvedla z Dětského domova.
Matka, paní H., byla dle uvedeného popisu nalezena opodál a byla převezena
na výše uvedený odbor, kde si celou věc
převzaly k dalšímu opatření pracovnice
Městského úřadu.

ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR Kpy, která si
celou věc převzala k dalšímu opatření.
Hlídka MP dále hledala muže v přilehlých
ulicích s výsledkem negativním.

☛ Dne 5. 9. v 17:34 h. na l. 156 po-

☛ Dne 8. 9. ve 21:25 h. na l. 156

oznámil pan D., že se po dešťové smršti
valí zátopová vlna obcí Zeměchy. Voda
teče do přilehlých domů a odnáší zaparkovaná auta. Na místo byla vyslána hlídka MP s vedením MP, dále HZS, krizový
štáb města Kralupy, představitelé města
Kralupy a technik ČEZ. Za účasti strážníků MP byly prováděny odklízecí práce
do druhého dne.

žádala zaměstnankyně Odboru soc. věcí,
školství a kultury při MěÚ Kpy o příjezd
hlídky k výše uvedenému odboru na Palackého nám., kde nalezla 2 plačící děti,
které hledají svou matku. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP. Děti uvedly, že
v Kralupech bydlí pouze tři dny. Dále bylo
zjištěno, že děti si jejich matka včerej-
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oznámila obsluha nejmenovaného baru
v ul. Přemyslova, že došlo k loupežnému přepadení, kdy byla odcizena větší
finanční hotovost. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP, která se od barmanky dozvěděla, že byla přepadena mužem,
který jí pod hrozbou použití nože donutil
k vydání veškeré hotovosti. Pro podezření

www.mestok ralupy.cz

☛ Dne 10. 9. ve 20:34 h. na l. 156

☛ Dne 15. 9. ve 3:14 h. na l. 156
požádalo OO PČR Kpy o výjezd hlídky MP
na železniční koleje směrem k tunelům
u Nelahozevsi, kde má být osoba sražená vlakem. Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP, která zjistila v kolejišti tělo muže. Byla přivolána RZS a hlídka OO PČR
Kpy, která si celou věc převzala k dalšímu
opatření. Později bylo zjištěno, že se jedná
o muže z Litoměřicka.

☛ Dne 16. 9. v 9:45 h. na l. 156 ozná-

mil pan T., že Na Žebrech slyší nějakou
střelbu. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila na přilehlém poli dva
myslivce, kteří vyháněli holuby.

foto: Lenka Moravcová

› Dne 18. 9. 2012 od 15:00 do 18:00 h. proběhla každoroční bezpečnostně preventivní akce s názvem „Prima radar“
na parkovišti v ul. O. Wichterleho. Akce se zúčastnilo 9 řidičů
osobních vozidel a 1 profesionální řidič nákladního vozidla.

Pozvánky

Darujte
krev!

Kromě AZ školky a dlouhodobých kurzů pro děti a dospělé na měsíc
ŘÍJEN nabízíme:

Odběry krve od dobrovolných dárců v odběrovém středisku
Kralupy nad Vltavou (DPS na Cukrovaru)
jsou do konce roku 2012 plánovány v těchto termínech:
10. a 17. října, 14. a 21. listopadu, 12. a 19. prosince 2012.

Živá strava – sobota 6. 10. 2012 od 10 do 12 h.
 správná strava může významně ovlivnit kvalitu našeho života. Součástí
přednášky bude i malá ochutnávka zelených potravin. Cena: 150,- Kč
S bubnem přes půl světa aneb Od hudby otroků k hip-hopu
neděle 14. 10. 2012 od 9 do 16 h.
 přijďte si poslechnout a zahrát na různé bubínky. Cena: 390,- Kč

Starosta města Kralupy nad Vltavou Petr Holeček a předsedkyně
MS ČČK Kralupy nad Vltavou Jindřiška Holeková si vás dovolují pozvat
na slavnostní předání Zlaté, stříbrné a bronzové medaile
prof. Jana Janského dobrovolným dárcům krve.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 11. října 2012 v 18.00 hodin
v malém sále KD VLTAVA v Kralupech nad Vltavou.

Večer pro Lunu 1 - středa 17. 10. 2012 od 18.30 do 21.30 h.
 večer věnovaný síle, která svými měnícími se dotyky, svým
cyklickým pohybem a změnami mění naše nitro. Cena: 400,- Kč
Fimo – technika Millefiori - sobota 20. 10. 2012 od 13 do 17 h.
 výroba šperků pomocí modelovací hmoty FIMO – technika zdobení
mozaikou květin. V ceně kurzu hmota FIMO a zapůjčení potřebných nástrojů.
Cena: 470,- Kč

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

Jak se bránit proti manipulaci – pondělí 22. 10. 2012 od 17.30 do 20 h.
 PhDr. Petr Brichcín vás seznámí s přehledem typů manipulace
a zároveň představí možnosti, jak se proti ní bránit. Cena: 200,- Kč
Ochutnávka výtvarných technik – neděle 28. 10. 2012 od 10 do 17 h.
 kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pomůže znovuobjevit schopnost
kreslení a malování, kterou jsme měli jako děti. Cena: 1050,- Kč

Pozvánka na seminář

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

za podpory MERO ČR, a.s. pořádáme pro veřejnost
další seminář z letošního cyklu vzdělávacích akcí.
Tento seminář bude zaměřen na

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

„Energetické úspory v domácnosti a ekospotřebitelství“.

Český svaz chovatelů, základní organizace Kralupy nad Vltavou

Uskuteční se v jídelně DPS (penzionu na Cukrovaru)
v úterý 16. října 2012 od 13:45 hodin v rámci setkání klubu
důchodců, je však přístupný všem zájemcům z řad veřejnosti.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

srdečně zve 13. – 14. října 2012

na Výstavu drobných zvířat
s expozicemi okrasného ptactva a morčat

zateplení a nadstavení atiky, výměnu dlažby a zateplení podlahy lodžií,
výměnu hromosvodu, zábradlí, oken,
vstupních dveří, dopisních schránek,
dlažby ve společných prostorách a výmalbu společných prostor.
Vítězové budou vyhlášeni nejpozději do 31. října 2012, držme
palce!

Stav před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

foto: Mária Donátová

Soutěž Barevný dům 2012
V
5. ročníku veřejné zákaznické
soutěže „Barevný dům 2012“ reprezentuje naše město bytový dům
č.p. 1043 – Hůrka.
Dle projektu Ing. Kaňky provedla
rekonstrukci exteriéru bytového domu
na Hůrce kralupská společnost Stav.
Servis Lakam s.r.o. Rekonstrukce obnášela: zateplení obvodového pláště,

KZ

Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti, Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:
sobota 13. 10. – od 8 do 17 hod.
neděle 14. 10. – od 8 do 13 hod.
Ve 12:45 hod. proběhne slavnostní předání vítězných pohárů.
Vstupné: 30,- Kč dospělí / děti do 15 let zdarma
Vystaveno bude několik set živých zvířat – především králíků, holubů,
drůbeže, krůt, perliček, hus, kachen, ptactva včetně středně velkých
papoušků a morčat.
Zajímavé bude i zastoupení plemen, barevných či kresebných rázů
a v neposlední řadě i druhů.
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných zvířat
pro další chov. Nebude chybět poučná panelová výzdoba ani tombola.
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Společnost

Blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří
se dožívají v říjnu
významných životních jubileí.
94 let................Petříček Jaroslav
85 let................Šubrt Václav
Melicharová Božena
80 let................Gracias Radovan
Bartlová Jarmila
	Eliášová Marie
	Ing. Břenek Jiří
Novotná Otilie
Dodatečně gratulejeme panu VÁCLAVU
MATOUŠKOVI, který se v září dožil 80 let.

Přejeme jim
hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.

Obec Máslovice zve
v sobotu 20. října od 14 hodin
na Máslovické dýňování
vyřezávání, zdobení
a vaření dýní;
Pohádkový les pro děti
atd. Bližší informace
na www.maslovice.cz

Sdružení rodáků Den zdraví 2012
Den zdraví se uskuteční
a příznivců města Tradiční
ve čtvrtek 8. listopadu 2012
v říjnu vás zveme

od 8 do 13 hodin v KD Vltava.

na Přednášku

V

e spolupráci se svazem důchodců
ČR uskutečníme ve čtvrtek 18. října od 14 h. v jídelně DPS přednášku
Dr. Žižky o Indii, spojenou s promítáním
diapozitivů. Jste srdečně zváni!


Podrobnější informace najdete:
příští vydání Kralupského Zpravodaje.

Jan Kolátor

Tamtam Praha pomáhá
S

tředisko rané péče Tamtam Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., poskytuje služby rané péče
rodinám s dětmi se sluchovým postižením
od narození do 7 let také v Kralupech nad
Vltavou formou pravidelných odborných
konzultací přímo v rodinách (psychologické, pedagogické, sociální poradenství,
kompenzační pomůcky), pomoc s vytvářením strategií umožňujících vzájemnou
komunikaci všech členů rodiny, podporu
psychomotorického vývoje dítěte, pomoc

s výběrem vhodného předškolního zařízení. Standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Cílem rané péče je posílit
rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově sluchově
postiženého dítěte potkají.
Kontakty – tel.: 251 510 744,
ranapece@tamtam-praha.cz,
www.tamtam-praha.cz

Blahopřání k narozeninám
Dne 11. 10. 2012 oslaví naše milovaná maminka, babička
a prababička Jaroslava Fröhlichová (roz. Rákosová) své
70. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou poblahopřát hodně
zdraví, štěstí a dlouhá léta plná radosti a spokojenosti.
Přejí dcery s rodinami

36. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na vycházku do městské části
Praha Hodkovičky
Kdy? V sobotu 13. října 2012
Odjezd z kralupského nádraží v 8.41 hodin na Masarykovo nádraží, odkud budeme pokračovat tramvají č. 3 na nádraží
Praha Braník, kde přestoupíme na autobus č. 121 a pojedeme do zastávky Filosofská. Tam se sejdeme v 10.30 hodin
s mimo kralupskými.
Projdeme se čtvrtí Hodkovičky, pro-
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hlédneme si několik zajímavých prvorepublikových vil a památné stromořadí
dubů letních na hranici Hodkoviček a Kamýku. Tyto památné duby vysázel kolem
roku 1880 továrník Hans Kropf, původem
z Děčína, který si zde nechal postavit
i nedalekou vilu Lalotta.
Akci připravila: Helena Zákoucká

Společnost

Městský klub důchodců
Drazí přátelé,
měsíc říjen bývá už takový smutný, uplakaný, pravá předzvěst dlouhé zimy.
Tyto splíny doléhají i na nás, starší občany,
proto se přijďte pobavit, popovídat a rozveselit do našeho klubu. Máme pro vás připraveny zábavné přednášky, různá vystoupení
a budeme vzpomínat na naše krásné výlety:

jak se nám líbily a co pěkného jsme viděli
a zažili, dle toho si vyhodnotíme ty nejlepší
a nejkrásnější.
Těšíme se nejen na stálé členy, ale i na ty,
kteří se rozhodnou přijít mezi nás. Budou
vítáni. Na shledanou každé úterý v 13 hodin
v klubu v budově DPS na Cukrovaru.
Vaši členové MKd

Mezinárodní den seniorů
V

íte, že na první den měsíce října připadá
Mezinárodní den seniorů? Zastavte se
v této uspěchané době a udělejte příjemný
den svým blízkým, kteří již patří mezi seniory. Stáří čeká na každého z nás, ale určitě
to není a nebude pasivní část života.
V Domě s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou nabízíme a umožňujeme seniorům a zdravotně postiženým
zachovat si důstojný život a soběstačnost
v jejich domácím prostředí. Jsou to služby
pomoci občanům při jejich sebeobsluze.
Pro každého našeho klienta nabízíme nejenom pomoc, ale i milý úsměv, povzbuzení a umění naslouchat. Vždyť vzpomínání patří k základním potřebám seniorů.

A protože pečovatelky umí naslouchat,
přispívají tím ke zkvalitnění života seniorů. Nabízíme ale nejen pomoc, ale i zábavu a program.
Také nabízíme pomoc rodinám, které pečují o své blízké hendikepované nebo seniory. Jedná se o tzv. odlehčovací službu.
Pokud si potřebuje pečující osoba zařídit své
osobní věci (zajít k lékaři, na úřad nebo si
jenom odpočinout) postaráme se o vašeho
blízkého u Vás doma.
Kolektiv pečovatelské služby přeje seniorům k jejich svátku pevné zdraví, pohodu
a hlavně příjemné lidi kolem sebe, na které
se může spolehnout.

KZ

vzpomínky
Dne 29. září 2012
uplynulo 10 let, kdy
nás opustil můj drahý
manžel pan Zdeněk
Pospíšil z Minic.
S láskou vzpomínáme
- manželka, syn
a vnučky s rodinami.
Vzpomeňte s námi.
Dne 22. 10. 2012 to
budou čtyři roky, co
mě navždy opustil
můj manžel VÁCLAV
ŠTOREK z Kralup nad
Vltavou. Vzpomínky
jsou stále bolestivé,
ale nezapomínám.
Vzpomeňte se mnou i vy, kdo jste ho znali.
Manželka Helena, vnoučata Aňa, Míša,
rodina Kinterova a Švecova.

Od 1. 10. 2012 změna tel. č.
do redakce Kralupského
Zpravodaje - 734 695 013

Za kolektiv pečovatelek Mirka Beritová

Domov Pod Lipami ve Smečně
Seniorů stále přibývá, domovy pro seniory jsou častěji vyhledávány. Ve Smečně,
27 km od Kralup, funguje jedna z největších příspěvkových organizací
ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči klientům podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V

prostředí zámecké zahrady nabízí seniorům jak denní, tak týdenní stacionář
a domov pro seniory.
Posláním „Týdenního stacionáře pro seniory“ je co nejvíce přiblížit pobyt klientů
domácímu prostředí a poskytovat kvalitní
sociální služby, pomáhat uživatelům zachovat samostatnost a nezávislost v co nejvyšší
míře, dle jejich schopností.
Senior bývá ve stacionáři během týdne
a to v době od 6 do 22 h. Víkendy tráví se
svojí rodinou. Cestu do stacionáře zajišťuje rodina.
Posláním „Domova pro seniory“ je vytvoření takového prostředí, kde by senioři
mohli i nadále v co největší míře žít dosavadním způsobem života.
Máte-li o služby tohoto Domova zájem,
bližší informace získáte zde:
www.dpodlipami.cz,
tel.: 312 547 832
nebo 606 036 274.

Opustili
nás
27. 8. Jan ŠESTÁK................................... 87 let
5. 9. Vratislava KAČÍRKOVÁ . ............ 68 let
14. 9.	Teodor HALMO pplk. v.v........... 77 let
17. 9. Marie CZIBIKOVÁ......................... 63 let
18. 9. Zdeněk TESAŘ.............................. 77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Foto ze slavnostního otevření
týdenního stacionáře.

5. 10.......MUDr. Tomaier....... Nerudova 686
315 725 603
12. 10.....MUDr. Votavová...... Nerudova 686
315 724 720
19. 10.....MUDr. Homolová..... Trojanova ul.
315 722 401
26. 10. ..MUDr. Horák........... Lobeček
315 726 221
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Program KD Vltava

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA říjen
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz.
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. Tel. č. 315 726 101.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

Taneční kurzy neděle 14 ., 21. a 28 . října 2012
16:00............ Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
18:00............ Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20:15............ Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

Čtvrtek 4. 10. 

13:00

Středa 10. 10.

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

17:00

Pátek 12. 10.

16:30

Akademie Domu dětí Vernisáž výstavy obrazů Hravé divadlo
a mládeže tří měst
Otakara Čemuse O pejskovi a kočičce
Zvou vás místostarostové měst Mělník, Neratovice a Kralupy v rámci společného trojpartnerství. Můžete se těšit na workshopy, výstavu výtvarných děl dětí z jednotlivých měst
a představení měst a jejich DDM.
Vstupné: zdarma
Sobota 6. 10.

Menší ohlédnutí za tvorbou akademického
malíře Otakara Čemuse.

17:00

BerryFest

Festival Z POHÁDKY DO POHÁDKY začíná.
Sbírejte razítka z představení a karnevalů
a na konci festivalu vyhrajte hezké ceny.
První představení přiveze Hravé divadlo, které
zpracovalo tři příběhy pejska a kočičky: Jak
myli podlahu, O panence, která tence plakala
a Jak pejsek a kočička dělali dort. Pohádka
je určena dětem od 3 do 8 let.
Vstupné: 60,- Kč

...festival pestřejší než podzim.
Vystoupí ABBA CZ, MAIMA, Terror Incognita,
Druhej dotek, Pop Balet, KralupSwing a Natři.
Festival moderuje Martin Pošta. Speciálním
hostem festivalu je Tomáš Savka. Točit se
bude Staropramen a Staropramen Cool, budou klobásy na grilu, nealko, víno. Čeká vás
i výstava obrazů a fotografií a akce Unicef
„Adoptuj panenku“.
Vstupné: 110,- Kč v předprodeji;
150,- Kč na místě
Neděle 7. 10.

16:15 a 19:30

1. Prodloužená
základních tanečních kurzů

Vstupné: 100,- Kč

Úterý 9. 10.

19:30

David Šír:
Včera, dnes a zítra aneb
vzpomínka na Felixe Holzmanna

PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO!
Zaplacené vstupné bude vráceno
na pokladně KD Vltava oproti
předložené vstupence.
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O tvorbě autora promluví prof. Jiří Davídek.
V hudební části vystoupí flétnový soubor Claresco ZUŠ Kralupy pod vedením paní učitelky
Sedláčkové.
Výstava je na malém sále otevřena:
Po - Čt..................................... 8:00 - 15:30
Pá............................................ 8:00 - 14:00
Ne..........................................16:00 - 20:00
a v době konání kulturních akcí v KD Vltava.
Výstava potrvá do 28. 10. 2012.
Vstupné: zdarma
Čtvrtek 11. 10.

Čtvrtek 18. 10.

19:00

Čechovo prozatímně osvobozené divadlo

Dívčí válka

19:30

Tančírna

Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer
v rytmu tance! 
Vstupné: 60,- Kč;
100,- Kč pár

Oblíbená divadelní komedie. KD VLTAVA NENÍ
POŘADATEL, POŘADATELEM JE PRAGOKONCERT S.R.O. Vstupné: 1. - 4. řada 429,- Kč;

5. - 15. řada 399,- Kč

Program KD Vltava
Sobota 20. 10.	

ZVEME VÁS DO DIVADLA

19:00

Petr Spálený
a APOLLO BAND

18. 10. 2012
19:00 hodin
KD Vltava

Česká hudební legenda v Kralupech. Nenechte
si ujít zaručeně příjemný koncert. KD VLTAVA
NENÍ POŘADATEL, KONCERT POŘÁDÁ VM
ART PRODUCTION.
Vstupné: 290,- Kč
Čtvrtek 25. 10.

19:30

Bohemia Big Band
Klasický big band pod vedením Bohuslava
Volfa (rytmika, pět saxofonů, čtyři trubky, čtyři trombóny) má ve svém repertoáru spoustu swingové klasiky (Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodmann atd.). Koncert se koná
v rámci oslav Kruhu přátel hudby k 40. výročí
Antonína Dvořáka.
Vstupné: 100,- Kč
Sobota 27. 10.

15:00

Divadlo Máj Praha

Vodník Mařenka

V rámci cyklu Z POHÁDKY DO POHÁDKY!
Zlá mlynářka s mlynářem chtějí vzít mlýn Bětce, sirotě, které mlýn právem patří. Naštěstí
je tu vodník Mařenka a dobro nakonec zvítězí.
Pohádka se odehrává v prostředí klasických
kulis s původní scénickou hudbou. Pohádka je
určena dětem od 4 do 7 let. Vstupné: 60,- Kč
Úterý 30. 10. 

16:30 – 18:00

S trašidelná zahrada

halloweenské odpoledne pro děti

Místo konání: zahrada KD Vltava, při zamračeném počasí velký sál KD
Soutěž o nejlepší masku, strašidelné soutěže,
táborák. Vezměte s sebou buřtíky na oheň
a lampiony.
Vstupné: 35,- Kč děti; 10,- Kč dospělí

KZ

Dívčí válka
Atraktivnost hry „Dívčí válka“
se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech
a také v hereckém obsazení.

Autor hry – František
Ringo Čech - o této komedii říká:
„Dívčí válku jsem psal –
tak říkajíc – českému národu
na míru, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika).
Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch
nejkrásnějších žen, kterými naše
zubožená vlast disponuje. Já vždy
s trochou nadsázky říkám – tak Bůh
vynahrazuje svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice“.
Děj této historické komedie vás
zavede do dávných časů, těsně
po smrti kněžny Libuše. Kníže
Přemysl, kolísající mezi smutkem
po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou,
se snaží najít nový způsob, jak

Připravujeme na
listopad 2012:
2. Divadelní festival Tyjátjátra
– Židovka (žonglérské představení)
3. Zahajovací kloboukový ples KD Vltava
10. Magická noc trubadúrů
11. 2. Prodloužená základních tanečních kurzů
14. Evergreeny
17. Svatomartinská slavnost
18. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
– Kouzelná hůlka
20. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
– Pirátský karneval
23. Divadlo A. Dvořáka Příbram
– Hrdý Budžes
24. Městský ples
27. Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Paleček
29. Pražský komorní balet Pavla Šmoka

Vstupné:
1. - 4. řada
429,- Kč;
5. - 15.
řada
399,- Kč

žít bez své milované ženy.
Je však velmi promyšleně pronásledován Vlastou,
která se snaží stanout po jeho
boku namísto Libuše. Je však
Přemyslem odmítnuta, a tak postupně za pomoci intrik rozpoutá
s ostatními ženami proti mužům válku. Do těchto dramatických událostí mísí
se láska mladičké Šárky ke krásnému
Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této
milenecké dvojice.
Vše však dobře dopadne a válka brzo skončí - jak jinak než nerozhodně.
Vy se ale rozhodně přijďte podívat.
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech,
Sandra Pogodová, Milan David, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Evžen
Hájek, Mojmír Maděrič, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich
Maruštík a další.

Loutkový soubor Rolnička
uvede pohádku:

„O kouzelné
píšťalce“

24. 10. 2012
od 16:30 a 17:30 h.

režie: M. Morávek
Část vstupenek
v předprodeji
KD Vltava.

Poděkování

KD Vltava děkuje firmě Jaroslav Černý – Voda Plyn Topení
za sponzorský příspěvek na jazzový koncert. Dále panu
Humplovi a jeho firmě za spolupráci při přípravě Slavností burčáku.
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Akce v KD Vltava

Soutěž pro děti
Podporujeme projekt
„Celé Česko čte dětem“

Ma(mi)lujeme Čtyřlístek
Populární komiksový časopis Čtyřlístek oslavil letos
už 43. narozeniny - 43 let od prvního vydání kresleného příběhu
autora a výtvarníka Jaroslava Němečka.

A my v KD Vltava – A VY - se k oslavám připojíme.
V lednu 2013 proběhne premiéra filmu „Čtyřlístek ve službách
krále“. V únoru uspořádáme výstavu dětských prací. A pokud
budeme mít štěstí, přivítáme na vernisáži i pana Němečka.
Takže malujte, stříhejte, lepte, zkrátka tvořte Fifinku, Bobíka, Pinďu
a Myšpulína. Své práce můžete odevzdat na jakékoli dětské akci
KD nebo v kanceláři KD až do 20. 1. 2013. Těšíme se na vaše
„čtyřlístkové“ kamarády. Nejlepší tvůrce odměníme!!

Plesová sezóna

startuje!
Sobota - 3. 11. 2012
Ples KD Vltava
a kapely Plus Neratovice.

Zveme vás na otevírací ples letošní
plesové sezony s podtitulkem

KLOBOUKOVÝ.

Nejde o to, co máte na sobě, ale
co máte na hlavě!
Na úvod vás rozhýbou Flying
Boys, skupina gymnastických
nadšenců cvičících na švédské
bedně. V průběhu večera
vystoupí Z. Hýbl, mistr republiky
v „jojování“. Plusáci vás budou
celý večer bavit skvělou muzikou.
O půlnoci rozkrojíme kloboukový
dort a chybět nebude tombola.
Vstupné: 180,- Kč
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Divadlo Járy Cimrmana
4. 10. 2012

v kině Vltava

Ve čtvrtek 4. 10. 2012 bude od 19 hodin promítán
na filmové plátno přímý přenos divadelní hry

ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana

Toto výjimečné představení odehraje Divadlo Járy
Cimrmana v rámci oslav svých 45. narozenin! V první
půli představí speciální seminář složený z nejoblíbenějších přednášek vybraných samotnými diváky.
Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa
geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J.A. Komenský se
v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu. Hra je vhodná k oslavám 28. října, ale lze ji uvádět i jindy.
Vstupné: 200,- Kč v předprodeji; 250,- Kč na místě

Společenský oděv doporučen!

31. 10. 2012

Františkovo čarování s Majdou

20. října 2012 v 10:30 hodin

Mezinárodní
f e s t i v a l
outdoorových
f i l m ů

tentokrát mimořádně v kinosále KD Vltava
Vstupné: 155,- Kč
(platí děti od 3 let věku)

Na úspěšnou televizní
Kouzelnou školku s Majdou
a Františkem navazuje
divadelní představení
v licenci České televize,
a to Františkovo čarování
s Majdou.
Můžete se těšit
na hodinový pořad,
kde se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název
napovídá, půjde o legrace spojené s mírným napětím, tak jak už
to při čarování bývá.
Pořad provázejí známé písničky, které děti znají z Kouzelné
školky a František se v našem představení neobjevuje pouze
tak, jak ho děti znají na paravánu, ale překvapí své malé
obdivovatele i u piána, v akváriu a v dalších neobvyklých
pozicích a situacích.
Kino pak nabízí skvělý výhled ze všech míst!
Přijďte se svými dětmi prožít kouzelné dopoledne!

Vstupné: 80,- Kč / 65,- Kč snížené
18:00 hod.

Moonflower

Velká Británie, 38 min.

Jedni z nejlepších lezců Jon Bracey a Matt
Helliker se pokouší zdolat v těžkých
podmínkách stěnu na Aljašce

NÁVRATY K DIVOČINĚ
Národní park České Švýcarsko
ČR, 26 min.
Přírodopisný film o Národním
parku České Švýcarsko

TŘI TÝDNY V KAŇONU
ČR, 38 min.

Česká expedice uzavřená 3 týdny
v americké řece Colorado a její
zdolání není rozhodně zadarmo...

20:00 hod.

TOMORROW WILL BE BETTER
ČR, 75 min.

Libor Podmol bojuje o titul mistra
světa ve Freestyle motokrosu

BRAHMAPUTRA
ČR, 29 min.

Extrémní vodácká expedice na jedné
z nejtěžších řek světa - Brahmaputra.
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$IGITgLNr KINO ÓéñÞóÞ +RALUPY ´Ã*%. 
NgM * 3EIFERTA    +RALUPY NAD 6LTAVOU 0OKLADNA
OTEV·ENA DENN~ OD  DO  HOD 2EZERVACE VSTUPENEK
A INFORMACE O AKTUgLNrM PROGRAMU NA TEL   
WWWKASSKRALUPYCZ ◆ E MAIL KASS@KRALUPYCZ
1. A 2. 10. KINO NEHRAJE
3. 10. ST
20:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč
4. 10. ČT
19:00
ČESKÉ NEBE – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Přímý přenos hry na filmové plátno, 150 min.,
200,- Kč předprodej; 250,- Kč na místě
5. 10. PÁ
17:00
NORMAN A DUCHOVÉ
USA 2012, 93 min., animovaný, D, 100,- Kč

2D

20:00
CESTA DO LESA
ČR 2012, 110 min., 80,- Kč
Honza (Tomáš Hanák) rezignoval na kariéru „ajťáka“
a zabydlel se s rodinou na vesnici v chalupě.
Jeho žena Markéta (Bára Schlesinger) se živí léčbou
psychotropními rostlinami, což vede ke konfliktu se
starousedlíky i s protidrogovou policií. Dcera Anyna
(Anna Linhartová) se často toulá po lesích a místo
z učebnic se učí z přírody. Jednou se potká v lese
s Ludvou (Tomáš Vorel jr.), který tam chodí střílet
škodnou...

Příběh bývalých manželů (Jeffrey D. Morgan a Kyra
Sedgwick) a jejich dvou malých dcer - mladší dcera
Em (Natasha Calis) si koupí na bleším trhu tajemnou skříňku a od té doby se začnou s děvčátkem
dít zvláštní věci. Po sérii nevysvětlitelných událostí
rodina odhalí pravou příčinu - skříňka byla vyrobena
pro Dybbuka – zlého démona, který se usadí v těle
člověka, který ho ze skříňky osvobodil. A jejich dcera
skříňku otevřela...
6. 10. SO

2D

17:00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min., T, 15, 100,- Kč
20:00
CESTA DO LESA
ČR 2012, 110 min., 80,- Kč
7. 10. NE
10:00
PŘÍBĚHY JÁJI A PÁJI I.
Československo 1986, 60 min., 40,- Kč
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Drákulu skutečně děsí! A navíc se blíží termín, kdy
bude Mavis slavit narozeniny a v hotelu se nečekaně
objeví člověk...

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

20:00
CESTA DO LESA
ČR 2012, 110 min., 80,- Kč

17:00
CESTA DO LESA
ČR 2012, 110 min., 80,- Kč
20:00
VE STÍNU
ČR / SR / Polsko 2012, 106 min., 12, 120,- Kč
8. 10. PO
20:00
THE WORDS
USA 2012, 102 min., 12, T, 100,- Kč
Když Rory (Bradley Cooper) vydá svou první knihu,
okamžitě se stává literární hvězdou - a to díky jeho
slovům. Ale čí to jsou slova? V okamžiku, kdy Rory
dosáhne nejvyššího úspěchu, jej vypátrá Starý muž
(Jeremy Irons) a konfrontuje ho s faktem, že on je
skutečným autorem novely.
Roryho život je ale fikcí. Za tím vším je Clay Hammond
(Dennis Quaid) - sváděn a zaplétán do rozhovoru
o skutečném významu novely, krásnou a mazanou
absolventkou (Oliva Wilde)...
9. 10. ÚT
20:00
NABOŘ A UJEĎ
USA 2012, 100 min., 12, T, 100,- Kč

22:00
KLETBA TEMNOT
USA 2012, 92 min., T, 120,- Kč

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

Nezapomenutelné příběhy dvou kluků Jáji a Páji, jejich přítele - vysloužilého námořníka - dědy Lebedy
a závistivého souseda Krkovičky.
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Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu, aby se
se svou přítelkyní dostal do Los Angeles, kde na ně
čeká jejich životní šance. Brzy je však vyčmuchá Charlieho bývalý kamarád z gangu a chce, co mu patří. Zábavný road – trip se tak mění v bláznivou honičku, do
které se připletou i Federálové a banda podivínů.
10. 10. ST
20:00
KLIP
Srbsko 2012, 100 min, 15, T, 100,- Kč / 85,- Kč FKV
Radikální film chladnokrevně zachycující život dospívající dívky v současném Srbsku provokuje nejen
sexuálními záběry, ale především pokládá otázku, jak
moc ovlivňují nastupující generaci digitální revoluce
a proměny tradičních hodnot...
11. 10. ČT
17:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 165,- Kč
Drákula vlastní luxusní Hotel Transylvánie, kde se
mohou všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spousta
dalších) dostat daleko od všech a být jen sami sebou
v bezpečném prostředí bez lidí. Drákulova dcera Mavis chce opustit rodné hnízdo a prozkoumávat velký
svět za hranicemi hotelu. Jenže to je myšlenka, která

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

2D

20:00
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
USA 2012, 115 min., 12, T, 90,- Kč
Bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši. Zatímco většina
obyvatel městečka živoří, bratrům se daří, vybudovali si prosperující byznys s načerno pálenou whisky.
Nekalému podnikání ale začínají krušné časy, když do
města přijede zkorumpovaný zástupce šerifa Charlie
Rakes (Guy Pearce) - bratři se ale nehodlají nikomu
podřizovat. Ačkoliv proti Rakesovi bojují jako rodina,
jejich vztahy se začínají měnit...
22:00
KLETBA TEMNOT
USA 2012, 92 min., T, 120,- Kč
13. 10. SO
15:00
NORMAN A DUCHOVÉ
USA 2012, 93 min., animovaný, D, 100,- Kč

2D

17:00
BASTARDI 3
ČR 2012, 97 min., 15, 100,- Kč
20:00
LOOPER
USA 2012, 118 min., 12, T, 100,- Kč
Loopeři jsou nájemní zabijáci. Jejich úkol je tradiční:
osoby, které jsou pro sdružení nějakým způsobem
nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla. Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou přímo u své oběti.
Organizace looperům jejich „klienty“ posílá z budoucnosti. Popravované oběti jsou transportovány
zpět v čase a to přímo před hlaveň určeného loopera. A Joeovi zbývá jen zlomek vteřiny k zásadnímu
rozhodnutí – má zastřelit sám sebe?
14. 10. NE
15:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 130,- Kč
17:00
NORMAN A DUCHOVÉ
USA 2012, 93 min., animovaný, D, 150,- Kč
20:00
LOOPER
USA 2012, 118 min., 12, T, 100,- Kč

2D
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Z Program
programukina
KD Vltava
15. A 16. 10. KINO NEHRAJE
17. 10. ST
20:00
HASTA LA VISTA!
Belgie 2011, 115 min., T, 85,- Kč / 70,- Kč FKV
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce,
kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové.
Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do
Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je
nemůže zastavit – dokonce ani jejich handicap: jeden
je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý. V této
road movie je cesta důležitější než její cíl.
18. 10. ČT
20:00
HOLKY NA TAHU
USA 2012, 87 min., T, 100,- Kč

19. 10. PÁ
20:00
VE STÍNU
ČR / SR / Polsko 2012, 106 min., 12, 100,- Kč
22:00
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA 2012, 95 min., 12, T, 100,- Kč

20. 10. SO
10:30
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
Divadelní představení, 60 min., 155,- Kč
15:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / Itálie / Maďarsko 2012, 125 min., 120,- Kč

2D

Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské
legie Británii. Jedné malé vesničce se daří odolávat,
ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna
proto vyšle důstojníka Anticlimaxe vyhledat pomoc
u Galů. Ti mu darují barel kouzelného lektvaru a Asterix a Obelix ho doprovází do Británie. Caesar naverbuje Normanďany a pak se všichni zamotají do
bláznivé honičky za kouzelným lektvarem...

21. 10. NE
10:00
PŘÍBĚHY JÁJI A PÁJI II.
Československo 1986, 60 min., 40,- Kč

17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / Itálie / Maďarsko 2012, 125 min., 150,- Kč
20:00
LOOPER
USA 2012, 118 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA 2012, 95 min., 12, T, 100,- Kč

27. 10. SO

22:00
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA 2012, 95 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
MAZEL
Dánsko 2012, 93 min., T, 95,- Kč / 80,- Kč FKV
Téměř čtyřicetiletý Denis, profesionální kulturista,
je stále starý mládenec. K seznámení mu chybí dominantnější povaha i správná příležitost. Odjíždí do
Thajska – sexuálního turistického ráje, aby našel
„pravou lásku“. Čeká ho dlouhá a strastiplná cesta
erotickými podniky, aby nakonec našel ženu, která
pod jeho vypracovaným svalnatým tělem objeví i jeho křehké srdce...
24. 10. ST

28. 10. NE
15:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / Itálie / Maďarsko 2012, 125 min., 120,- Kč

2D

17:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 145 min., T, 120,- Kč
20:00
LOOPER
USA 2012, 118 min., 12, T, 100,- Kč
29. 10. PO

25. 10. ČT

2D

Volné pokračování předchozího dílu. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového
království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové
hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem.
Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové,
než v předchozím díle.
17:00
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
Fr. / Šp. / Itálie / Maďarsko 2012, 125 min., 150,- Kč
20:00
VE STÍNU
ČR / SR / Polsko 2012, 106 min., 12, 100,- Kč
26. 10. PÁ
15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR 2012, animovaný, 85 min., 120,- Kč

22:00
PARANORMAL ACTIVITY 4
USA 2012, 95 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 145 min., T, 120,- Kč

22. 10. PO

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR 2012, animovaný, 85 min., 120,- Kč

útočník, Bond musí vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení – bez ohledu na to, kolik bude muset obětovat
on sám.

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR 2012, animovaný, 85 min., 150,- Kč

20:00
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
USA 2012, 115 min., 12, T, 90,- Kč

Ve druhém díle této série démonem posedlá Katie
vyvraždila rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte
Huntera, kterého unesla neznámo kam. Uběhlo pět
let a tahle dvojice se přistěhuje na poklidné americké předměstí. Paranormální sílu na vlastní kůži
pocítí především matka s dcerou, které žijí v sousedství Katie...

20:00
THE WORDS
USA 2012, 102 min., 12, T, 100,- Kč

2D

23. 10. ÚT

Tři nejlepší kamarádky jsou naprosto pobouřené,
když zjistí, že jejich kamarádka Becky, která je sice
milá, ale trpí nadváhou a vždycky byla terčem posměchu, se bude vdávat jako první z party. Becky své
kamarádky požádá, aby jí šly za družičky, ty se však
svého úkolu zhostí po svém a rozlučka se svobodou
se jim poněkud vymkne z rukou...

17:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 165,- Kč

15:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 130,- Kč

2D

17:00
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
USA 2012, 115 min., 12, T, 90,- Kč
20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 145 min., T, 120,- Kč
Daniel Craig se opět představí v úloze Jamesa Bonda, agenta 007. V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči M, kterou dohání
její vlastní minulost. Když MI6 napadne neznámý

20:00
BOJOVNICE
Německo 2011, 100 min., 12, T, 100,- Kč
Marisa, 20letá německá dívka, nenávidí cizince, Židy,
vojáky a každého, koho shledá vinným za úpadek země. Jediné místo, kde se cítí doma, je neonacistický
gang, ke kterému patří a kde nenávist, násilí a těžké
kalby jsou na denním pořádku. Marisina přesvědčení
ale naberou jiný směr, když náhodou potká mladého
afghánského uprchlíka...
30. 10. ÚT
20:00
SAMSARA
USA 2011, 102 min, T, 100,- Kč / 85,- Kč FKV
Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti pěti zemích,
nás zavádí na posvátná místa, do postižených oblastí,
průmyslových zón a míst přírodních zázraků. SAMSARA, která se vzdává dialogů a popisných textů,
úplně rozvrací naše očekávání tradičního dokumentu.
Namísto toho podněcuje naše niterné interpretace
obrazem a hudbou, které do starého chápaní přináší nové prvky.
31. 10. ST
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Vstupné: 80,- Kč / 65,- Kč snížené
Program festivalu na str. 19.

Projekce podpořil Státní fond ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Změna programu včetně výše
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

www.kass.kralupy.cz
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Rozhovor

Úspěšní mladí

V prosinci osmnáctiletá LENKA ZAHRADNÍKOVÁ se kvalifikovala
na Letní paralympijské hry v Londýně v kategorii zrakově
postižených. Kromě plavání navíc občas jako doplněk tréninku jezdí
triatlon. Od dětství hraje na housle a klavír. Studuje gymnázium
v Praze a k tomu 2x týdně po tréninku plavání navštěvuje jazykovou
školu, kde studuje angličtinu a španělštinu. S touto energií nabitou
dívkou jsem si povídala po jejím návratu z Londýna, hlavní otázky
tedy směřovaly k paralympiádě...
Jaké pocity jste si z paralympiády přivezla?
Bylo to úžasné. Já jsem vůbec nečekala, že
tam bude tolik lidí. Všechna místa v hledišti byla vyprodána, a to už skoro čtvrt roku dopředu. Když jsem potom přišla na zaplněný bazén, kde bylo 17 000 lidí, byl to
naprosto neskutečný pocit. A když jsem šla
na start, začala mi naskakovat husí kůže,
protože když slyšíte křik tolika lidí, je to
úžasná atmosféra.
Před paralympiádou jste hodně trénovala
a věřila si na medaili. Jak jste hodiny
tréninku nakonec zúročila?
Já jsem plavala 4 závody – některé byly
méně důležité, některé více. Nakonec to
dopadlo tak, že v těch, které jsem považovala za méně důležité, jsem si hodně zlepšila svoje osobní maxima – skončila jsem
kolem 11. místa. A v mé hlavní disciplíně
- 100 m prsa, kdy jsem pomýšlela na finále,
přišla nervozita a nezaplavala jsem dobře.
Skončila jsem devátá. Ale i tak z toho mám
radost, protože na takovéto velké akci se
plave úplně jinak a přece jenom nervozita
hraje roli.
Z čeho jste byla nervózní?
Ze svého prvního startu na paralympiádě…
Navíc den před závody jsem se dozvěděla,
že budu muset plavat bez asistence. Jsem
zvyklá dělat obrátky tak, že když připlavu
ke zdi, trenér mi ťukne do hlavy hůlkou
s míčkem a já udělám kotoul. Až na místě
mi řekli, že mi to takhle ťukat nikdo nemůže, takže i z toho jsem byla trošku nervózní.
Než jsem skočila do vody, tak jsem se bála,
abych se moc neotloukla, hlavně u polohovky, protože tam se plave motýl. U motýla už
se mi při tréninku dvakrát stalo, že jsem si
rozbila přední zuby.
Jaký to je pocit, když jste jednou ze 46
sportovců, kteří jeli z celé České republiky
na paralympiádu?
Pocit dobrý, ale já – než jsem dojela na místo a zjistila, že ve světě lidi paralympiádu
chápou jinak než Češi – tak jsem to neprožívala. V Čechách se to moc nebere, Češi
mají na paralympiádu zkreslený názor, že
nemá paralympiáda stejnou úroveň jako
olympiáda. Ale ve světě sportovci na para-
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lympiádu trénují stejně jako na olympiádu
a úroveň i rivalita je úplně stejná.
Jaké úspěchy letos předcházely účasti
na paralympiádě?
Byla jsem v Berlíně na otevřeném mistrovství Německa. V disciplíně 200 m prsa jsem
získala 1. místo, na 100 m prsa 3. místo.
Menších závodů, kde se něco cinklo, bylo
hodně, např. na našem mistrovství hendikepovaných jsem vyhrála, kvalifikovala jsem
se na mistrovství zdravých, ale nakonec
jsem se kvůli nemoci nezúčastnila.
Jak jste se k plavání dostala?
Od dětství jsem hodně sportovala a dělala
balet. Do páté třídy jsem chodila do školy
tady v Kralupech na Komendu, ale potom
jsem na základě doporučení oční lékařky
přešla do Prahy na základní školu pro zrakově postižené. Tam jsem zjistila, že bych
mohla třeba i závodit. Zkusila jsem běhat,
ale časem mi začalo vadit, že jsem na někom závislá, že nemůžu jít trénovat sama,
kdy se mi zachce. Jeden kamarád mi poradil plavání, tak jsem to zkusila. Začala jsem
trénovat v USK Praha a tam jsem dodnes.
Trénuji mezi „zdravými“ a jezdím s USK
na běžné závody po celé republice. Současně jsem vedena u Slavie Praha v oddíle
hendikepovaných, který patří pod Český
svaz zrakově postižených sportovců.
Proč jste zvolila právě plavání?
Protože v tomto sportu můžu být úplně
samostatná. V Londýně mi nemusel nikdo
ťukat obrátky, a to znamená, že se plavání
dá zvládnout bez jakékoli pomoci, že můžu
být úplně nezávislá. Je to ta samostatnost,
která mě u plavání drží, protože kdybych
chtěla dělat jiný sport, tak už je to na někom
závislé, nemůžu trénovat ani závodit sama,
výkon závisí na tom druhém – takže když
bych chtěla být nejlepší, tak by musel být
ještě někdo nejlepší se mnou, a to bych já
nechtěla (smích).
Co Vám plavání dává?
Já se snažím se hodně vyrovnat zdravým
lidem. Vším, co dělám, až pak slýchávám,
že toho dělám víc, než oni. Třeba o sportu
si myslím, že bych se výsledkově mohla přiblížit zdravým. Je to pro mě motivace, porá-

lenka zahradníková
Kralupy nad Vltavou, 18 let,
účastnice paralympijských her v Londýně

žet zdravé. Plavání je pro mě odreagování
od školy, škola je zase potřebná. Ale i škola
mě baví, protože máme dobrou třídu.
Co je potřeba plavání obětovat?
Určitě hodně času, protože to je ráno hodina a půl tréninku, odpoledne většinou dvě
hodiny, pak 2x – 3x do týdne posilovna
nebo běhání. Ale potom člověk nemá čas
vymýšlet blbosti, jako třeba lidi, kteří nemají žádný zájem, cíl. Na blbosti nemám
čas, což je vlastně výhoda.
Jaké máte plány do budoucna?
Zase začít pravidelně trénovat, jet na mistrovství republiky zdravých a hlavní můj
cíl je teď škola. Už je potřeba zabrat, jsem
ve třeťáku. Plavání je hezký koníček, ale je
to jenom koníček, pro zábavu. Po maturitě bych chtěla jít na nějakou vysokou školu. Ještě nemám jasno na jakou, ale hodně
jsem přemýšlela o fyzioterapii nebo nějakým takovým směrem – ale ještě nevím,
ještě je to otevřené, je klidně možné, že
půjdu na práva…
Jak se Vám žije s hendikepem?
Je to hodně o vůli, jak se s tím člověk popere, jestli to chce dokázat nebo zůstat sedět doma. V Británii mě překvapilo, jak se
k lidem s hendikepem ostatní chovají. Když
jsem byla ve městě, každý mi chtěl pomáhat.
Kdežto tady v Čechách se setkávám často
s lidmi, kteří jsou arogantní, a i když poprosím, aby mi něco přečetli, protože na to
nevidím, tak mě odbudou a nechovají se
zrovna moc mile a odseknou takovým tím
českým nepříjemným tónem. Ale je to hlavně o lidech, netvrdím, že všichni Češi jsou
takoví.
Přeji Lence, aby jí její životní optimismus vydržel a splnilo se jí vše, co si vysní.
Radka Saláková

DDM

KZ

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

Akademie Domů
dětí a mládeže
Města Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice vás srdečně zvou na Akademii Domů dětí a mládeže, která se koná ve čtvrtek
4. 10. 2012 v KD Vltava. Akce se koná pod
záštitou místostarostů jednotlivých měst;
Miroslava Neumanna, Libora Lesáka a Tomáše Hrodka.
Program začíná ve 13 hodin workshopy
a výstavou výtvarných prací z jednotlivých
DDM. Od 15 hodin vystoupí děti ze sportovních, hudebních a tanečních útvarů (např.
karate, aikido, yo-yo, cvičení na trampolínách, hra na kytaru a zpěv).
Zveme srdečně děti i dospělé na zajímavou a pestrou podívanou.

Pohádkový les
Cesta pohádkovým Hostibejkem je připravena pro děti 11. 10. od 15:30 hod. Začátek
cesty je v Přemyslově ulici u křižovatky
na Lobeč. 
Vstupné: děti 30,- Kč

razítky, hod bramborou, skákání v pytli,
opékání jablek a pečení brambor. Akce se
koná při příznivém počasí.
Vstupné: 30,- Kč

Podzimní prázdniny
Během podzimních prázdnin 25. a 26. října
bude v DDM připraven od 8 do 16 hodin příměstský tábor se zajímavým programem:
Čtvrtek 25. 10.
Celodenní výlet do Dinoprarku (Odjezd
v 8:41 hod., návrat 15:45 hod.)
Pátek 26. 10.
Výtvarné činnosti na téma dinosauři, pohybové hry, turnaj v deskových hrách, volné
spontánní hry atd.
Tento program je určen pro minimální
počet 12 dětí a při příznivém počasí. Při
nižším počtu a špatném počasí bude upraven. Cena s výletem 250,- Kč, bez výletu
100,- Kč na den. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM a odevzdávat
do 19. 10. 2012.

10. 11. Vánoční tiffany
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé.
Budeme zhotovovat šperky, svícny a vánoční dekorace technikou tiffany.
Základní cena: 480,- Kč (při nadměrné spotřebě skla bude žádán doplatek. Sklo a pomůcky jsou v ceně kurzu). Přihlášky a platba: do 2. 11. 2012.

Nocovka
Oblíbenou Nocovku připravujeme od pátku
9. 11. od 18 hodin do soboty 10. 11. do 9 hodin. Tentokrát prožijeme večer a noc na Titanicu. Cena 100,- Kč. Přihlášky si můžete
vyzvednout v kanceláři DDM a odevzdat
do 24. 10. 2012.

Jednotlivé kurzy jsou určeny pro mládež
a dospělé. Děti mladší 13 let se mohou zúčastnit v doprovodu rodiče. Kurzy se pořádají v budově DDM vždy od 13 do 17
hodin.
Upozorňujeme, že je nutné kurzy hradit
předem – do stanoveného data.

Bramboriáda
Podzimní setkání na zahradě u tělocvičny V Zátiší pořádáme odpoledne 18. října
od 16 hodin. Děti čeká tisk bramborovými

13. 10. Podzimní keramické hrátky
Kurz je určen jak pro nováčky, tak pokročilé
keramiky. Pracovat můžete podle připravených vzorů nebo vlastních návrhů.
Cena: 350,- Kč (v ceně kurzu je hlína,
pomůcky, glazury a 2x výpal). Přihlášky
a platba: do 9. 10. 2012.

foto: Gabriela Junášková

Sobotní kurzy

Poděkování
Dům dětí a mládeže děkuje Krajskému
úřadu Středočeského kraje za přidělení
financí z grantu Fondu sportu, volného
času a primární prevence. Finanční příspěvek bude využit na zakoupení deskových her a tanečních podložek, které
budou využity celoročně při spontánních
činnostech dětí v herně DDM, na táborech a akcích DDM.
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ZŠ 28. října

Heckl s.r.o. - sponzor prvňáčků ZŠ 28. října!
VODÁRENSKÉ A PRŮMYSLOVÉ ARMATURY
VNITŘNÍ INSTALACE, SANITA, KOUPELNY

P

rvní zvonění v tomto školním roce odstartovalo dlouhodobou podporu ZŠ
28. října společností Heckl s.r.o. Nejenže
firma přispěla na rekonstrukci školního
hřiště, ale stala se též garantem našich

prvňáčků. Sponzorský dar škola použila
na nákup pomůcek pro žáky, kteří začínají
školní docházku. To velmi ocenili rodiče
dětí jako finanční pomoc v době, kdy bylo
zrušeno tzv. pastelkovné. Na stejnou pod-

poru se mohou těšit i rodiče našich budoucích prvňáčků.
Poděkování za spolupráci patří celé firmě Heckl s.r.o.
Julie Svobodová a Kateřina Malínská

ZŠ revoluční

Zeměpis trochu jinak
I

letos budou mít žáci zeměpis obohacený
přednáškami, besedami, exkurzemi a projektovými dny.
V září navštívili žáci 6. tříd Štefánikovu
hvězdárnu v Praze, žáky 7. tříd navštívil
cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš s pořadem „Africká mozaika“.
Měsíc říjen ukončíme celoškolním projektovým dnem „Amerika“. Pocit z výstupu
na Americké Andy přinese svým vyprá-

věním profesionální horolezec Radek Jaroš. Indiánské tance doprovázené hudbou
předvedou dětem v dobových kostýmech
Indiáni z Peru. Po výstupu na Andy a Indiánské show děti navštíví 3 témata z 12
nabízených, například Mexická kuchyně,
Americké sporty, Největší katastrofy, Kolonizace … Tento projektový den bude otevřený
přátelům školy.
Mgr. Simona Gruberová, Mgr. Olga Hanušová

Poděkování
V novém školním roce nás čekalo příjemné překvapení v podobě nových „bezpečných“ fotbalových branek. Tyto branky nám daroval Středočeský kraj. Děkujeme.
Žáci a učitelé ZŠ Revoluční

ZŠ praktická

Zpět
ve škole

rvní zářijovou akcí v naší škole
bylo tradiční cvičení v přírodě.
Při této akci žáci spolu s učiteli vyrážejí do přírody. Zde hrají různé sportovní hry, učí se bezpečnému chování
v přírodě, poskytnutí první pomoci
v terénu a také se učí poznávat různé
druhy rostlin.
Druhá a také významná akce, která
v naší škole proběhla, patřila vzpomínkám na povodně v roce 2002.
Dne 12. 9. byla naše škola otevřena
veřejnosti. V budově školy probíhala
výstava vytvořená našimi žáky. Tato
výstava byla věnována ničivé povodni, při které byla i naše škola zasažena velkou vodou. K vidění zde byly
tematické výrobky, obrázky a dobové
fotografie připomínající povodeň.
Mgr. Veronika Balonová
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ZŠ komenského

ZŠ Komenského vás zve

v sobotu 20. října 2012 od 9.00 do 14.00 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Doprovodný program:
â Výstava historických kočárků a panenek paní Čížkové
â Zumba pro děti - zajišťuje Párty klub Kralupy
â Autogramiáda bývalého žáka školy Karla Voříška
â Výtvarné rukodělné a hudební workshopy
â Stolní fotbal
â Volný internet v knihovně
â Hrátky pro děti
a rodiče ve školní družině
â Aranžování rostlin
â Prezentace kralupského DDM
â Školní kavárna
Těšíme se na vás!

ZUŠ

Poslední volná místa na ZUŠce!
ážení rodiče a příznivci školy, milé děti!
ZUŠ Kralupy nad Vltavou oznamuje, že může ještě
do 5. 10. výjimečně přijmout několik žáků do výuky hudebního,
výtvarného a tanečního oboru.
Literárně-dramatický obor je
již bohužel plně obsazen.
Výuka hudebního oboru probíhá v sídle školy v Riegrově ulici, ostatní obory jsou vyučovány
v suterénu budovy ZŠ Třebízského (vstup vlevo od hlavního
vchodu do budovy).

Novinkou je výuka populárního zpěvu, rozšíření výtvarného oboru o sochařství a snaha
o co největší propojení jednotlivých uměleckých oborů, které
se projeví zejména společnými
veřejnými vystoupeními.
Více na www.zuskralupy.cz.
Jsme vám k dispozici na tel. č.
315 737 843, 603 14 39 49 (ředitel školy L. Harazin) nebo
603 14 51 59 (zástupkyně ředitele V. Sedláčková).

Flétny – vánoční přehrávky 2011.

foto: archiv ZUŠ

V

Na shledanou se těší pedagogové
ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

mš nábř. j. holuba

Poděkování Šípkové Růžence
R

ádi bychom poděkovali paním
učitelkám ze školky na nábřeží – tzv. MŠ U Šípkové Růženky,
za krásně prožitá léta našich ratolestí v první veřejné instituci. Tuto
školku můžeme doporučit i ostatním rodičům, kteří budou zvažovat,
kam svá dítka umístit. Setkali jsme

se zde se vstřícností a ochotou.
Naše děti chodily do školky rády
a díky tomu jsme nezažívali nepříjemné ranní domlouvání a přemlouvání, že do školky se „musí“.
Také paní kuchařky zvládaly výborně chuti našich ratolestí. Ještě
bychom rádi připomněli, že aktivi-

ta školky v přírodě, kterou zorganizovaly paní učitelky v tomto roce,
byla nádherná!!! Dcera přijela plná
zážitků a moc se jí v Daňkovicích
líbilo. Dodatečně velmi děkujeme
za program a péči, které se dětem
na školce v přírodě dostalo.
Robert a Lucka Šlemrovi
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ZŠ gen. klapálka

Co dělají učitelé o prázdninách?
yslím, že jen málokdo si
myslí, že učitelské povolání je snadné a závidí pedagogům
prázdniny. Po deseti měsících
perné práce opravdu všichni toužíme po troše klidu. Ale většina
učitelů nevydrží celé léto jen odpočívat a nemyslet na školu.
I letos využili naši učitelé prázdniny k vymýšlení nových a zajímavých novinek,
které zpestří další školní práci. V polovině července jsme
odevzdávali dva hotové projekty v rámci další výzvy OPVK.
První projekt míří do oblasti
rovných příležitostí. Jmenuje
se Rovným přístupem k úspěchu a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Projekt
je poměrně komplikovaný, má
6 aktivit a snaží se poskytnout

Na adaptačním pobytu 6. tříd v Louňovicích pod Blaníkem jsme
se seznámili, pobavili, řešili různé úkoly, soutěžili, hráli hry, tancovali,
sportovali a navštívili kozí farmu...

foto: Mgr. Jitka Hokešová

M

podporu všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a pomoci jim zvládnout
základní školu. Na celkové
zvyšování kvality ve vzdělává-

ní se zaměřuje druhý projekt
s názvem Správnou motivací
k úspěchu při studiu a uplatnění na evropském trhu práce.
Oba projekty splnily podmínky

přijatelnosti a my čekáme, jestli
je komise vybere k realizaci.
O prázdninách také někteří
učitelé zasedají do uvolněných
lavic a vzdělávají se. 30. 8. absolvoval celý učitelský sbor seminář s tématem Péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami - o možnostech podpory
v rámci aktuální legislativy. Paní učitelka Michaela Gleichová
absolvovala metodický kurz pro
angličtináře.
Jak tedy odpovědět na otázku,
co dělají učitelé o prázdninách?
Kromě zaslouženého odpočinku
dělají spousty zajímavých věcí
a rozhodně se nenudí a těší se
na své žáky.
M. Gleichová, učitelka angličtiny
a D. Knöpfelmacherová,
ředitelka školy

ZŠ a mš třebízského

Tanec na Marock ých

Předškoláci si
hrají na školu

dnech v Praze

N

aše ZŠ a MŠ se rozhodla v letošním roce 2012 / 2013 organizovat pro děti
předškolního věku – budoucí prvňáčky a jejich rodiče – pravidelná setkávání a seznamování se hravou formou s prostředím a různými činnostmi ve škole.
Děti se seznámí s budoucími kamarády, ztratí ostych a obavy spojené s nástupem do školy.
Scházet se budeme pravidelně vždy prvé úterý v měsíci. Začínáme 2. 10. 2012
v 16 hodin v naší MŠ (více na http://skola.trebizskeho.cz).
Do programu našich setkávání budou zařazovány cviky na rozvoj motoriky,
kreslení a vybarvování, děti se budou učit samostatnosti, pečlivosti a přesnosti.
Formou her bude rozvíjeno hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Chybět nebude ani relaxace a domácí úloha.
Věříme, že děti získají těmito setkáními vhodnou motivaci pro vstup do školy.
PaedDr. Dagmar Kuzníková,
ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského

foto: Ing. Vladimír Hanzl

Dne 19. 9. 2012 potěšily dívky z Tanečního kroužku ZŠ
Třebízského svým tanečním uměním diváky, kteří navštívili
1. ročník Marockých dnů probíhajících pod záštitou Marockého
velvyslanectví a Magistrátu hlavního města Prahy.
Vystoupení děvčat bylo součástí hodnotného tanečního programu TŠ Rasha Kralupy nad Vlt. Věříme, že naše malé tanečnice budou i v tomto školním roce rozdávat radost a pohodu se
stejným nasazením, jako tomu bylo doposud. Iveta Jirasová
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Dvořákovo gymnázium

Nové i tradiční zájmové kluby a kroužky
P

odobně jako v minulých letech, také
v tomto školním roce si mohou studenti i kralupská veřejnost vybírat z široké nabídky zájmových klubů, které se
pravidelně otvírají počátkem podzimu
na Dvořákově gymnáziu. Tyto kluby jsou
místem k setkání se zajímavými lidmi,

je možné v nich relaxovat a zároveň se
„jen tak mimochodem“ něčemu přiučit.
Otevření klubů a jejich činnost závisí
především na zájemcích a časových možnostech vedoucích klubů. Do většiny klubů je vstup zdarma nebo za velice příznivý poplatek – a to nejen pro studenty

DG a SOŠE, ale i pro žáky kralupských
škol a po dohodě je mohou navštěvovat
i dospělí zájemci. Informace o klubech
najdete na nových webových stránkách
školy www.dgkralupy.cz. Dotazy, náměty
a přihlášky posílejte na e-mail: volak@
dgkralupy.cz.

Nové kluby:

Oblíbené tradiční kluby:

(Horo)lezecký kroužek: úterý nebo středa odpoledne; Ing. Radek Jícha,
ve spolupráci se ZŠ Komenského (zápisné 100 Kč).
Základy španělštiny: pátek od 14 hodin; Mgr. Blanka Barnes
200 Kč studenti DG / 400 Kč ostatní za pololetí).
Programování „LegoRobota“: Mgr. Eva Popová, den dle dohody, (zdarma).
Tvorba školního časopisu: PhDr. Marie Lulková 1x za 14 dní, dle dohody
(zdarma).
Kroužek fyziky: pondělí od 14:25 hodin, Mgr. Radim Kusák (zdarma).

Klub keramiky: středa od 14 hod.; Mgr. Naděžda Bartáková
(200 Kč studenti DG / 400 Kč ostatní za pololetí).
Výtvarná dílna: čtvrtek od 16 hod.; Ing. arch. Klára Vondrová
(200 Kč / 400 Kč / pololetí).
Klub florbalu: středa od 14 hod.; Mgr. Michal Mára (zdarma).
Kurs německého jazyka pro začátečníky i mírně pokročilé:
Mgr. Lucie Janderová (400 Kč / pololetí).

Pěvecký sbor DG zaznamenal úspěch v soutěži středočeských studentských těles a v současné době nahrává své druhé CD
(pod vedením Markéty Hrdinové).
za Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. Filip Volák

www.bkkralupyjunior.cz

BASKETBAL

Tréninky:

BK Kralupy
Junior stále
nabírá děvčata
ročníku
narození 1999 a
mladší do
basketbalového
klubu!

Úterý a
Čtvrtek

soustředění
kamarádi
turnaje

Je schopen ti dát veškeré
atributy tolik potřebné
v životě samotném.
Rychlost, chytrost,
rozhodnost, fyzická i
psychická odolnost, síla,
individuální možnosti
projevu a zároveň
kolektivní pojetí.

Vstup do světa
zábava
jednoho
z nejkrásnějších
sportů na světě.
Do světa, který
tě připraví do Sportovní hala na Cukrovaru,
dalšího života. Kralupy nad Vltavou (u plaveckého
bazénu).
Tel.: 775 339 287
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Florbalistům začala nová sezona
Florbalisté zahájili sezonu se střídavými úspěchy. Do hry se zapojilo 6 ze 7
registrovaných mužstev. Kralupské mužské béčko na domácím turnaji
dominovalo a po výhrách 9:3 nad FK Spartak Praha a 6:2 nad Las Plantas
potvrdilo, že to s postupovými ambicemi myslí vážně.

H

istoricky první zápasy si odbyl nově založený C-tým mužů. V prvním zápase
s Berounem B prohrál 1:5, ale ve druhém
utkání si spravil chuť nad pražskými FBC
Cavallino Rampante, které porazil 6:4.
Premiérový zápas absolvovali také dorostenci FBC, kterým se nepodařilo nadějně
rozjetý zápas dotáhnout do vítězného konce,
a z Kutné Hory přivezli porážku 4:7. Z důvodu zranění a školních výletů odcestovalo
do Berouna pouze torzo starších žáků. S bilancí jedné výhry nad Florbalem Nebušice
a dvou porážek s FBC Panthers a T.B.C. Králův Dvůr nakonec těsně udrželi výkonnostní Divizi E a v příštím turnaji, doufejme již
v plné sestavě, budou pomýšlet na postup.
Novinkou v této sezoně je také účast našich
dívčích týmů v oficiálních soutěžích České
florbalové unie. Ženy na domácím turnaji
sice 2x prohrály (0:2 s Vinohrady B a 4:5
s Panthers B), ale předvedené výkony slibují
výsledkový i výkonnostní progres.

P

florbalový oddíl poøádá

Kralupské juniorky nastoupily ke svému
prvnímu ligovému dvojzápasu proti Novému Strašecí a Litvínovu. První liga juniorek
je velmi těžká soutěž, děvčata z ostatních
týmů hrají florbal prakticky od malička
a bude tedy chvíli trvat, než pro ně budou
naše mladé juniorky výraznější konkurence. Do budoucna určitě potřebujeme tým
juniorek rozšířit o další hráčky, protože hrací doma 3 x 15 minut čistého času je dost
fyzicky náročná a když budeme mít větší
možnost rozložit síly, tak se hned bude hrát
lépe a odrazí se to i na výsledcích.
Nakonec bych vás rád jménem FBC Kralupy n./V. pozval na domácí dvojzápas Mužů A, který se uskuteční v neděli 28. 10.
ve sportovní hale na Cukrovaru. Od 9:10
hod. změří kralupští síly s FBK Vosy Praha a od 12:40 hod. s FBC Hamsters Vysočany.

Další skvělé
Dřevěnice
o srpnovém úspěchu juniorek nechaly Kralupy další stopu v „Mekce“ volejbalu,
volejbalové vesničce Dřevěnice. Družstvo kralupských žen,
odchovankyň kralupského volejbalového oddílu, které spolu
hrají volejbal již pár desítek let,
se pod hlavičkou ASPV zúčastnilo ve dnech 1. - 2. 9. 2012 republikového finále ve volejbale
neregistrovaných hráčů. Volejbalistky zde vybojovaly krásné
3. místo. Tento výsledek je dalším důkazem toho, že volejbal
v Kralupech má dobré kořeny

FBC Kralupy n/V

a je na vysoké
úrovni již po několik generací.

Volejbalové
Vánočky
Tradiční „Vánočky“ - turnaje
smíšených družstev volejbalistů
všech kategorií - se letos uskuteční 15. a 16. 12. 2012.
V sobotu budou hrát registrovaní - přihlášky a informace:
Václav Fejt (724 607 152, fejt@
post.cz), v neděli neregistrovaní
– přihlášky: Petr Slapnička (602
276 601, petrsl@email.cz).

NÁBOR HRÁÈÙ

MLADŠÍ ŽÁCI 2000-2001
ELÉVOVÉ 2002-2003
PØÍPRAVKA 2004-2006
JUNIORKY 1994-1997
fbckralupy@centrum.cz
720 56 55 56
www.fbckralupy.cz
Více informací o jednotlivých týmech, výsledcích a probíhajících náborech naleznete
na www.fbckralupy.cz.
Ing. Jiří Cimler

POZVÁNKA

NA říjnový VOLEJBAL
6. 10. 2012 ženy.....................VK Rakovník........................10.00, 14.00
7. 10. 2012......juniorky................ZŠ Mikulova (Praha)............10.00, 13.00
7. 10. 2012...........starší žákyně.......Kralupy, Benátky n. Jiz., Mladá Boleslav
		
Benešov, Neratovice.......................10.00
13. 10. 2012........ženy.....................Zdice....................................10.00, 14.00
14. 10. 2012........juniorky................Jihlava.................................10.00, 14.00
kadetky................Hradec Králové....................12.00, 16.00
20. 10. 2012........muži.....................Benešov...............................10.00, 14.00
Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu. Žákyně
hrají na Sokolišti (při nepřízni počasí v ZŠ ul. Gen. Klapálka), ostatní
v ZŠ ul. Gen. Klapálka. Změny vyhrazeny, aktuální informace najdete na www.
kralupskevolejbalistky.org.

Taekwon-do MODERNÍ BOJOVÉ UMĚNÍ SEBEOBRANY
Taekwon-Do se skládá z úderů, seků, kopů, podmetů, přehozů a pák. Cvičením získáte větší sílu, rychlost, pružnost, energii
a sebedůvěru. Budete mentálně, fyzicky a duševně vyrovnaný. Cvičí u nás dospělí, děti od 6 let i rodiče s dětmi.
Přijďte si zacvičit, první 2 lekce jsou zdarma.
Tréninky: KRALUPY NAD VLTAVOU - ZŠ Komenského náměstí, každé úterý a čtvrtek 17:00 – 19:00 hod.
Více informací na tel. č. 775 960 346
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foto: p. Neckář

Zvítězily smíšené
posádky!

sobotu 1. 9. uspořádal Aeroklub Kralupy již 22. ročník letecké navigační soutěže
Aero-tour Sazená. 146 km dlouhá trať středočeskou a ústeckou
krajinou měla zajímavé esíčko
z Radouně do Radouně a otočný bod v lesích u Dubé z letadla
určitelný při správném obletu
(kroužit se nesmí) a maximální pozornosti posádky. „Chytákem“ byla také falešná fotografie
železničního přejezdu (Vrbka)
u Budyně nad Ohří.
Ze 14 posádek zvítězili Jonáš/
Chudobová (Letňany/Roudnice).
Z dvanácti měřených časů průletů měli 6 x 0 trestných bodů
(vešli se do tolerance ± 2 vteřiny), z 23 objektů na trati (fo-
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tografie, znaky z plachet) jich
nezaznamenali pouze 6. S výjimkou jednoho z devíti otočných bodů vyhodnotili správně
nástrahy stavitele trati (falešná
či správná foto) a přistáli pouhých 5 m za nulovou čáru přistávacího pásma.
Druhé místo obsadili vítězové
loňského ročníku Machovský /
Drgová (Valdek). Tři kralupské
posádky byly letos mimo „medailové“ pořadí. Jediné zahraniční posádce z Bavorska se příliš nedařilo.
Aeroklub Kralupy děkuje za věnování drobných propagačních
předmětů společnosti Mero Kralupy a Aero Vodochody na ceny
pro soutěžící.
Ing. Hanuš

Mistrovství ČR v inline slalomu
iž podesáté se uprostřed září
sešla inline slalomová špička
v Kralupech nad Vltavou, aby
zde tradičně uzavřela svou další sezonu. O víkendu 15. – 16.
září zde proběhlo Mistrovství
ČR a Finále CILA cupu 2012.
K hladkému průběhu závodů,
pořádaných pod hlavičkou Heckl cupu a pod záštitou starosty Petra Holečka, přispěl sehraný tým pořadatelů ze Ski klubu
Kralupy. Nejmladším závodníkům bylo 6 let, nejstarší účastník již dosáhl věku 52 let.
V sobotním slalomu vyhrála mezi ženami podle očekávání Gabriela Kudělásková (SKP
Kometa Brno) a mezi muži Jan
Möller (KL Turnov). Dále byl
premiérově v České republice
uspořádán i jednokolový závod
v inline obřím slalomu. Vítězi
závodu se stali hlavní favorité

G. Kudělásková a Petr Brandtner.
V posledním závodě české
inline slalomové sezony, který
se odehrál v neděli, v ženské
kategorii vyhrála opět G. Kudělásková, mezi muži v dramatickém závěru zvítězil opět Jan
Möller.
Pohár starosty města Kralup
nad Vltavou 2012 si za nejlepší
součet všech časů z pěti víkendových jízd odnesli G. Kudělásková a J. Möller. Vítězi Heckl
cupu 2012, kterými se stali nejúspěšnější závodníci celého závodního víkendu v žákovských
kategoriích, byli vyhlášeni Lenka Keselá (Kesely Team Bratislava) a Alexandr Adam (KL Turnov). Nejúspěšnější závodníci
víkendu v předžákovských kategoriích obdrželi Pohár týdne
mobility 2012, držiteli se stali

Míša Šindelářová byla
na závodech 3x druhá
v kategorii předžákyň.

foto: Miloš Jírový

J

domácí závodnice Juliana Šindelářová a Lukáš Policar (TJ Lokomotiva Teplice).
Jelikož byly kralupské závody
posledními závody celého seriálu, došlo i na vyhlášení celého
seriálu závodů Českého poháru CILA cup 2012. Celkovými
vítězi se stali G. Kudělásková
a P. Brandtner.
O víkendu se neztratili ani
závodníci domácího Ski klubu

Kralupy. Juliana Šindelářova
vyhrála v kategorii předžákyň
všechny tři víkendové závody,
pokaždé před svou sestřenicí
Michaelou Šindelářovou. Malý Šimon Šindelář (9 let) byl
za svou odvahu pustit se do náročného závodu (byť až v neděli) odměněn krásným 3. místem
v kategorii přípravka.
Martin Štěpán,
Ski klub Kralupy

Mistrovství světa Formula Future
Ve dnech 16. - 19. 8. 2012 se v Praze konalo Mistrovství světa FF - závody dětí a mládeže
na motorových člunech. V Kralupech se tomuto sportu věnují děti z Klubu vodních sportů,
piloti Formula Future, kteří na MS reprezentovali nejen naše město, ale i republiku.

foto: manželé Sojkovi

Z

celkového počtu 10 českých
závodníků jich z Kralup bylo 5! ČR vybojovala na mistrovství 3. místo.
Dík patří Petrovi Němečkovi,
který v kategorii M5 vybojoval
celkové 2. místo a Petrovi Pře-

vrátilovi, který se v kategorii M2
umístil na 3. příčce. Také Tondovi Tvrdíkovi, kterému patřilo
neoblíbené místo čtvrté.
Krásný článek o tomto mistrovství a o sportu obecně napsala paní Jana Sojková. Pro-

tože je hodně dlouhý a nemůže
být otištěn celý ve Zpravodaji,
přečtěte si jej, prosím, na webu, na adrese: www.mestokralupy.cz v rubrice Kralupský
Zpravodaj, kapitole „Nevešlo
se do Zpravodaje“.
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Sport, Inzerce
Tělocvičná jednota SOKOL Kralupy nad Vltavou

FIT FOR YOU, o.s.
pořádá

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

^

v sobotu
20. 10. 2012

www.sokol.kralupy.cz

zve všechny děti ve věku 0 – 10 let na

strasidelné

odpoledne

Halloween aerobik

19. 10. 2012
17:00 hod.

(soutěž pro děti
od 4 do 15 let,
děti cvičí podle lektora)

místo konání:
Sportovní hala
Kralupy nad Vltavou
- Cukrovar
Pravidla
a harmonogram
soutěže na

ro vás
ili jsme pbu
Připraven
řtů,
í s opékáním
veselé soutěž
í
které vy vrchol

m průvodem
lampiónový
.
v 18:45 hodekin
áčky, lampión

www.fitforyou.cz,
informace na tel. č.:

šp
Nezapomeňte
rašidla!!!
st
a děti masku
Vstupné:
ky s platnou
edložení průkaz
Sokolové po př
,- Kč.
30
a, ostatní děti
známkou zdarm
.
Kč
,ého dítěte 10
Doprovod každ

775 979 253.

H a l lo w e e n a e ro b i k

Připraveny jsou krásné
ceny pro každého,
diplomy a medaile
pro ty nejlepší.

hřiště TJ Sokol Kralupy nad Vltavou

inzerce
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení volného místa

pracovníka
vyměřovacího
referátu
Charakteristika činnosti:
 zpracování daňových přiznání
 vyměřování daní
 vedení daňových spisů
Požadujeme:
 VŠ/SŠ vzdělání
 orientaci v daňové
problematice
 samostatnost, pečlivost,
spolehlivost, komunikativnost

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu
zasílejte do 15. 10. 2012 na adresu:
FÚ v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01
Kralupy nad Vltavou nebo na e-mail: podatelna@krv.pr.ds.mfcr.cz

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

prodlužování řas
zaváděcí cena
tel.: 776 55 22 39
Chmelova 550,
Kralupy nad Vltavou

Ð

NOVINKA

890,-

www.mavi-kosmetika.com
CLT IMPORT s.r.o., Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
u Zpracování veškerých daňových přiznání
u Rekonstrukce účetnictví
u Sekretářské a administrativní práce
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese Žižkova 141, Kralupy n. Vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.
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Jazyková škola EASY ENGLISH®
pořádá
v centru Kralup od října 2012
do června 2013 jazykové kurzy
s plně kvalifikovanými českými
a zahraničními lektory - malé
výukové skupiny pro každý
stupeň pokročilosti
❏ odpolední/večerní kurzy
angličtiny – 1x týdně 120
minut
❏ víkendové kurzy angličtiny –
jednou za měsíc, celkem 9 x
(sobota celý den + neděle
dopoledne)
❏ výuka na objednávku pro
jednotlivce, dvojice i malé
skupiny – různé jazyky
(čas a rozsah podle přání)

Kontakt a bližší informace:
EASY ENGLISH®-jazyková škola
www.easyenglish.cz
telefon 315 727 581
mobil 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Kancelář: Lutovítova 810, Kralupy n. Vlt.
Učebny: Nerudova ul. (budova Telefónica O2 – vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně si
můžete vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou

PRO ZDRAVÍ, KRÁSU I ČISTOU DOMÁCNOST
Nové prodejní místo pro členy i nečleny Finclub naproti OD Říp Kralupy nad Vltavou
 Finské čistě přírodní doplňky stravy, vitamíny
 Bio přírodní kosmetika se 100 % aloe a olivovým olejem
 Antioxidační kosmetika z Goji a granátového jablka
 Ekologické čistící prostředky Codi Energic
 Kompletní sortiment na webu: www.fcc-finclub.cz
NENECHÁVÁME SI SLEVY PRO SEBE
– přijďte si pro 20 – 30 % slevovou kartu a dárky za své nákupy.
Otevřeno: Út – Pá - 13.00 – 17.00 hod. Tel.: 702 045 499

20 – 30 %

sleva

Stanislav Procházka
RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ A DŘEVIN
 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

Kralupy nad Vltavou - mobil: 603 246 037

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut
Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKU
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.czGSM: +420 725 111 722
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www.jeduuklidit.cz
Zajistíme Vám čas
a pohodu, neváhejte!

 úklidové práce
 nákupy a pochůzky
 drobné opravy v domácnosti
 žehlení prádla
 mytí oken
 čištění koberců
 hlídání dětí
 venčení psů a další

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

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
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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PLASTOVÁ
OKNA
A DVEŘE
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 %.
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

Tel: 602 455 272
e-mail: kralupy@cdz.cz
www.cdz.cz
Stomatologické centrum
DENTKOMPLEX
MUDr. JAN DRAŽAN

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
Nabízíme komplexní ošetření pro děti a dospělé:
● Estetická stomatologie ● Prevence ● Dentální hygiena
●
●

Bělení ● Ošetření dětí ● Protetika ● Stomatologie
Parodontologie ● Implantologie

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

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

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.

www.aspekt.hm

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňov poradce, auditor
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podzimní
SLEVY

70%

až

V ŘÍJNU NABÍZÍME:

široký sortiment ovocných stromků - od 20. října
široký sortiment růží - od 20. října
velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, stromkové, deštníkové
rostliny na živé ploty - více jak 20 druhů
dušičkové zboží - věnce, koše, misky, kytice,
chryzantémy v květináči i řezané

20.10. DÝŇOVÁNÍ
od 13 do 16 hod.

u vyřezávání dýní, výroba
podzimních věnců, postaviček
u ochutnávka pečených čajů
u halloweenské omalovánky
u účast možná v maskách

Otevřeno:

(veškeré potřeby pro vyřezávání
budou k prodeji či zapůjčení)

pondělí-pátek....................................................................8.00 - 17.30
sobota.................................................................................8.00 - 16.00
neděle................................................................................9.00 - 14.00
28.10. - státní svátek otevřeno........................................9.00 - 14.00

www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎
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10. 11. Magickou noc trubadúrů
2012 ozdobí legendární kapela
Kulturní akce s podtitulem „Musica – Theatrum – Magia“ se uskuteční v Kralupech nad Vltavou v komplexu
Kulturního a společenského střediska o podzimní magické datum 10. 11. 2012. Bude se jednat o dark
indie happening s dramaturgií, ke které lze těžko hledat ekvivalent nějakého „všedního festivalového
setkávání“. Milovníci temné romantiky a sympatizanti „alternativ a iracionálna“ si přijdou určitě na své!

P

LUTO
AND THE
PLANETS

A co vás čeká na MAGICKÉ NOCI TRUBADÚRŮ?
Bezesporu velkým lákadlem bude pro našince vystoupení domácí gothic rockové legendy XIII. STOLETÍ. Pro přespolní by vystoupení jihlavské Třináctky mohlo být exklusivním bonusem v nabitém balíčku ostatní produkce. Do Kralup nad Vltavou dorazí polský gothic rockový klenot - kapela ARTROSIS, která se po letech mlčení vrátila
na scénu s úžasným albem Imago! Ve stínu zájmu nesmí zůstat ani domovská kapela kytaristy Petera Pluta Gutheho PLUTO AND THE PLANETS. Norové přivezou do města
nad Vltavou pořádnou porci seversky melancholického rocku, který se na posluchače vyvalí z chladných fjordů v progresivních vlnách dramatické hravosti. Právě Pluto
odehraje s BRATRSTVEM LUNY naposled živě pietní skladbu Továrny na smrt Auschwitz-Birkenau, která vzbudila pozoruhodný ohlas nejen v tuzemsku, ale i sousedním
Polsku. A jaký by to byl magický večer bez zasněné Fantasmagorie a to opět s Plutovou pinkfloydovsky „zpívající kytarou“. BRATRSTVO LUNY avizovalo na letošní rok
jediný koncert v České republice – jeho čas nastane právě v jeho rodném městě – Kralupech nad Vltavou o sychravé listopadové datum. Hudební produkci doplní mostečtí
ctitelé hradu v Karpatech karnevalově hraví CARPATIA CASTLE! Ale jak už mnozí víte, Magická noc trubadúrů nebude jen hudebním festivalem. Moderátor večera, renomovaný hudební publicista Petr Korál, uvede kromě kapel dějová vystoupení skupiny historického šermu RYTÍŘI FORTUNY. Spisovatelé Jenny Nowak a Jaroslav Monte
Kvasnica nejen, že s návštěvníky festivalu podebatují, ale též zde pokřtí své nové knihy. Dále vás čeká štědrý gothic rockový jarmark a překvapení prokletého básníka!

Pokladna předprodeje je otevřena
DENNĚ od 15:30 do 20:00 hodin. Rezervace
vstupenek a informace o aktuálním programu
na tel. č. 315 726 101.
POZOR! Limitovaná edice vstupenek
za 199,- Kč již v předprodeji! Po jejich
vyprodání je cena vstupenky 250,- Kč.

199,- Kč
250,- Kč

Vstupenky jsou v předprodeji
v KD Vltava v Kralupech nad Vlt.

Běžná cena

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

Limitovaná edice

Aktuality z příprav Magické noci trubadúrů sledujte na www.bratrstvoluny.com

Na Magickou noc
vábí i starodávné
noviny Trubadúr
Celý festivalový koncept s dostatečným
předstihem představují noviny
„se starodávnou aurou“ TRUBADÚR.
Na velkorysém prostoru šestnácti
tiskových stran formátu A3 jsou
představeni všichni účinkující a k dobru je
přiloženo mnoho bonusového materiálu.
Raritní noviny dostanete zdarma v KD
Vltava, v gothic metalovém shopu
NOSFERATU v Praze nebo po domluvě
na bratrstvoluny@seznam.cz.

