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15,- Kč

Terasy pod mýtným domkem

foto: Radka Saláková

M

ěsto Kralupy nad Vltavou podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy z dotačního titulu pro cestovní ruch
a turistická centra na revitalizaci předmostí mostu T. G. Masaryka.
V místě nevyužívaných teras
pod mýtným domkem na levém
břehu řeky Vltavy by mělo být
vybudováno informační turistické centrum s občerstvením
(kavárnou).
Studie pro rekonstrukci tohoto místa je již zpracovaná.
Počítá se s tím, že k informačnímu centru povede podchod
pod Mostní ulicí a také nově
upravená cesta ze směru od Komenského náměstí podél nemocnice.
Pokračování na straně 4.

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Divadelní sezónu
v KD Vltava
zahajujeme
v úterý
22. října
v 19:30 hodin
představením

Co se děje v hotelu Adriana v Lobečku?
M
Bývalé školicí středisko (tzv. institut) v ulici Cesta Brigádníků zeje
v současné době prázdnotou. Neustále dochází k devastaci budovy
„sběrači kovů“ a osobami bez domova. Zhruba jednou týdně na místo vyjíždí jednotka HZS Kralupy nad

Vltavou k nahlášeným požárům. Není
v silách policie udržet v tomto místě
pořádek. Majitel firmy E-star, s.r.o. (=
majitel objektu) naznačil možný prodej budovy s tím, že budoucí vlastník
objekt zrekonstruuje.

A Studia Rubín
Federer – Nadal

Lenka Moravcová, MěÚ Kralupy n. V.

Hrají: Marek Taclík,
Jakub Prachař
a Petr Kolečko
Vstupné: 200,- Kč;
150,- Kč studenti,
senioři

Přijďte se bavit,
přijďte si odpočinout!

Současný stav bývalého
institutu v Lobečku.

foto: Lenka Moravcová

noží se otázky, proč město něco neudělá s hotelem Adriana,
který v Lobečku chátrá a je útočištěm
vandalů a osob bez přístřeší. Majitelem
objektu je společnost E-star, s.r.o., která
se momentálně nachází v exekučním řízení. Tudíž pokutovat za porušení městské vyhlášky firmu, která nemá finanční
prostředky, není vhodné řešení.
Místostarosta Ing. Czechmann spolu
s vedoucím stavebního úřadu v Kralupech nad Vltavou vyvolali jednání se
zástupcem majitele objektu. Výsledkem bylo vyzvání k údržbě a zabezpečovacím pracím na budově, které majitel provedl. Zajistil okna, dveře, upravil
okolí budovy, ale jak je v dnešní době
bohužel zvykem, po několika dnech si
naši nepřizpůsobiví občané našli cestu, jak opět devastovat kdysi dávno
krásné místo určené ke vzdělání.

Bližší informace
v programu KD
Vltava na str. 16.
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Xxxxxxx
Krátké zprávy

Vážení a milí čtenáři,
v závěru mého zářijového úvodního
sloupku jsem vám slíbila informaci
o tom, jak úspěšní jsme byli s prodejem
letního dvojčísla, tj. jakou částkou jste
přispěli na konto Povodeň 2013, kdy
jste si za zvýšenou cenu koupili prázdninový Zpravodaj.
Celkem se v Kralupech a blízkém okolí prodalo
3.039 výtisků. Z každého prodaného čísla bylo určeno 10,- Kč vč. DPH na povodňové konto. Po odečtení 15 % DPH jsme tedy na likvidaci škod způsobených povodní přispěli částkou

26.427,- Kč.
Všem vám srdečně děkuji, protože vím, že někoho cena 25,- Kč překvapila a Zpravodaj jste si
nakonec přesto koupili - s vizí pomoci! Na této
straně se můžete rovněž dočíst, jak byl rozdělen celkový zůstatek povodňového bankovního
účtu.
I na dalších stranách se dozvíte spoustu užitečných informací. Bohužel přinášíme i jednu smutnou zprávu – dva dny po uzávěrce zemřel pan
Jan Kolátor, předseda Sdružení rodáků, s kterým
jsem byla pravidelně v kontaktu. Dokonce jsem
s ním ještě ve čtvrtek 19. 9. telefonovala. I když
byl pan Kolátor tou dobou v nemocnici, mluvil
srozumitelně, věcně, znal všechny termíny a časy
zájezdu, který pro sdružení naplánoval na říjen –
netušila jsem, že je to naposledy, co s ním mluvím...
Velice jsem si pana Kolátora pro jeho nadšení,
znalosti a zápal pro akci vážila a cenila si toho,
co ve svém věku dokáže a chce dělat. Ráda bych
touto cestou vyjádřila rodině upřímnou soustrast.
Ale musíme jít dál. Protože včerejšek je již historií, dnešek je dar a zítřek je tajemství. Přeji nám
všem, aby ta tajemství byla co nejpříjemnější.
Radka Saláková,
redaktorka Kralupského Zpravodaje

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města schválila využití louky za koupalištěm pro konání závodu Memoriál Karla Grünwalda v coursingu, který bude pořádat Český coursingový club Ledčice ve dnech 26. – 28. 10. 2013,
a to za poplatek ve výši 2.000,- Kč/den.
◆ ZŠ praktická obdržela věcné dary (nářadí do dílny) od firmy PLYNTOP v hodnotě 6.000,- Kč. Dar
bude využíván ve vyučování pracovní výchovy.
◆ ZŠ a MŠ v Třebízského ulici obdržela věcný dar
od firmy KnVnet v hodnotě 15.950,- Kč. Darem je
dataprojektor, který bude sloužit potřebám školy.
◆ Rada města schválila Farní charitě Kralupy
n. Vlt. změnu využití poskytnutého daru ve výši
10.000,- Kč od České rafinérské, a.s., původně
určeného na podporu letního tábora 2013, který

Zastupitelstvo města na svém veřejném jednání dne 23. 9. 2013 schválilo rozdělení přijatých finančních darů
z bankovního účtu veřejné sbírky „Povodeň 2013 – Kralupy nad Vltavou“.

Zůstatek účtu byl v září tohoto roku 1.662.632,76 Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozdělení takto:
u 650.000,- Kč - 18 majitelům rodinných domů a bytů,
kde byly zatopeny obytné plochy
u 600.000,- Kč - 21 podnikatelům, kterým byla
zatopena hlavní provozní plocha
u 5.000,- Kč - TJ Sokol

Po: Lobeček - tenisové kurty................... 14:00 - 14:50
Lobeček - nábř. J. Holuba.................. 15:00 - 15:50
Út: Hostibejk........................................... 16:00 - 16:30
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Lobeč - Purkyňovo nám..................... 16:35 - 16:50
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Cukrovar - hala................................. 16:00 - 16:50
(POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
St: U gymnázia....................................... 14:00 - 14:50
Mánesova ul...................................... 15:00 - 15:50

zastupitelstva města
se koná:

4.

listo
pad
u

v Lobečku se konají
ve středu
2., 16. a 30. 10. 2013

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání stánkových trhů
uzavřeno parkoviště naproti Kulturnímu domu Vltava.
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u 57.588,- Kč - výdělek z benefičního koncertu
na obnovu Lobečku
u 31.978,- Kč - obnova města
u 318.066,76 Kč - rezerva
(na později objevené následky povodní)

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu

Veřejné jednání

Stánkové trhy

se z důvodu povodní v červnu 2013 nekonal. Farní
charita přidělené peníze použije na aktivity s dětmi
pořádané v rámci nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež REP SUN.
◆ Rada města schválila, aby zbylý materiál z humanitární pomoci po povodních, charakteru nářadí a pracovních pomůcek (kýble, košťata, lopaty,
hadry apod.), byl ponechán ve skladu v Růžovém
údolí jako „nouzový sklad“ k rychlé pomoci pří další
případné mimořádné události.
◆ Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou dne
23. 9. 2013 zrušilo poplatek za svoz komunálního
odpadu. Více informací naleznete v listopadovém
čísle Kralupského Zpravodaje.

v pondělí
v 17 hodin

ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Čt: Lidové nám........................................ 14:00 - 14:50
Mlýnská ul......................................... 15:00 - 15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice................. 14:00 - 14:50
Zeměchy........................................... 15:00 - 15:50
TERMÍNY MOBILNÍCH SVOZŮ
ŘÍJEN
30. 9. - 4. 10...................bioodpad
14. 10. - 18. 10...............rozměrný odpad z domácností
LISTOPAD
4. 11. - 8. 11...................bioodpad
18. 11. - 22. 11...............rozměrný odpad z domácností

Svaz zdravotně
postižených
ZO Kralupy
Schůzka se koná:

22. 10. 2013 od 12:30
do 13:30 hodin

Adresa:
Hůrka 1041

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
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Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013.
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ěstu Kralupy nad Vltavou se podařilo
získat dotaci z Operačního programu
životního prostředí (dále jen OPŽP) na snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a spojovacích chodeb v areálu ZŠ
Václava Havla v Revoluční ulici. Výběrové řízení vyhrála firma STAVRON, s.r.o.
z Prahy. Předmětem prací byla kompletní
rekonstrukce obvodového pláště výše uvedených objektů (tzn. vyzdění původně prosklených částí, nové rozvody ústředního topení a vnitřního osvětlení, osazení nových
výplní otvorů, rekonstrukce střech, výměna
starých oken v malé tělocvičně atd.).
V průběhu stavby došlo zaviněním zhoto-

vitele k neočekávaným problémům a firma
STAVRON, s.r.o. nebyla schopna dodržet
smluvně sjednané termíny dokončení stavby. Stavba měla být dle platné smlouvy o dílo dokončena do 25. 8. 2013 tak, aby se děti
mohly bez komplikací vrátit 2. 9. do školních lavic. Za nedodržení termínu bude
samozřejmě firma smluvně sankcionována.
Město Kralupy nad Vltavou vyvíjelo tlak
na vedení firmy, aby zhotovitel uskutečnil
své závazky co nejdříve, ale částečně se tak
podařilo až v druhé polovině září.
Jelikož město na zmíněnou rekonstrukci
získalo dotaci z OPŽP, bylo by velice komplikované změnit stavební firmu a mohlo

Nové radiátory a okna
ve spojovací chodbě.

Spojovací chodba v ZŠ.

foto: Jindřich Karvánek

M

by dojít by ke ztrátě získané dotace ve výši
4.230.306,- Kč. Celkové náklady na snížení
energetické náročnosti činí 5.686.080,- Kč.
První polovinu září musely tedy děti
z druhého stupně docházet na vyučování
do ZŠ v ulici Třebízského a děti z prvního
stupně se učily v jídelně, družinách a jiných
prostorech, kde se dalo. Žáci se do svých
tříd vrátili až v pátek 13. 9. 2013.
Bohužel zmíněná firma vyhrála také výběrové řízení na snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly
u plaveckého bazénu, kde se MěÚ potýká s podobnými starostmi jako v případě ZŠ V. Havla. Máme zprávy i z jiných
měst o špatných zkušenostech s firmou
STAVRON, s.r.o. Tyto skutečnosti ovlivní
další rozhodování při výběru zhotovitele
na jakýchkoli dalších městských stavebních zakázkách.
Lenka Moravcová
a Jindřich Karvánek, MěÚ Kralupy n. Vlt.

DARUJTE VÁNOČNÍ STROM

Vyrostl Vám u domu velký jehličnan o výšce nad 14 m
a již neplní svou funkci? Darujte ho městu Kralupy nad
Vltavou jako vánoční strom na Palackého náměstí. V případě, že Váš strom bude vyhovovat, zajistíme poražení
a přesun stromu.
Kontaktní osoba: Lenka Císlerová, tel.: 315 739 854,
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz

28. říjen 2013

95 let od vzniku samostatného Československa
V pondělí 28. října je státní svátek – některým
z nás stačí vnímat toto datum jako den volna. Je
ale potřeba vědět, že si v tento den připomínáme
Den vzniku samostatného Československa.
Na mnoha místech naší republiky probíhá
pokládání věnců k uctění památky všech,
kteří se o vznik našeho státu zasloužili. Stejně
tak je tomu i v Kralupech nad Vltavou, kde se
letošní pietní zastavení u pomníků uskuteční
v pátek 25. 10. 2013 na několika místech:

10:00 h..................... most T.G.M.
10:05 h..................... Sokolovna
10:10 h..................... Palackého nám. - kostel
10:20 h..................... pomník v Minicích
10:30 h..................... pomník v Zeměchách
Časy jsou orientační.

íš
Nevyměn
Nepojedeš!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

!! Vým
je o sv ě na Ř P
ob
o d s p oz e n a
rávníh
o
p o p la
tku !!

Co k výměně potřebujete?
u platný doklad totožnosti (OP, pas),
u jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
u řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna se provádí na příslušném odboru dopravy MěÚ
(v Kralupech prozatím sídlí v Přemyslově ulici nad čerpací stanicí). Vzhledem k tomu,
že na konci roku dojde k omezení úředních hodin z důvodu stěhování odboru dopravy
na novou adresu, nenechávejte výměnu ŘP na poslední chvíli!
Nový ŘP bude vystaven nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, popř. do pěti pracovních
dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

Více informací: www.vymentesiridicak.cz
říjen 2013
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foto: Jindřich Karvánek

Proč děti v ZŠ Václava Havla
nenastoupily včas do své školy?

KZ

Aktuality

Terasy pod mýtným domkem
Dokončení ze strany 1.
Vznikne zde odpočinkové místo pro setkávání s výhledem na řeku, stejně tak, jako
tomu bylo kdysi v minulosti. Toto místo je

foto: Radka Saláková

strategickým bodem z několika dalších důvodů - sbíhají se zde turistické cesty, jak
vodácké, cyklistické, tak pro pěší. I s ohledem na umístění u řeky, tedy v záplavové
zóně, studie ukazuje, že do úrovně teras
nedosáhla ani tisíciletá voda, takže povodně
by novou stavbu ohrozit neměly.
Pokud se tedy podaří na tento projekt
dotaci získat, bude stavba zahájena v létě
roku 2014 a o plánovaném projektu budeme
podrobněji informovat v některém z dalších
čísel Kralupského Zpravodaje.
Radka Saláková

Z historie nábřežních teras

foto: Radka Saláková

P

Den pro zdraví
úterý 22. 10. 2013
8:00 – 13:00 hodin

předsálí divadla KD Vltava
Program:
u zjištění glykemie a cholesterolu v krvi,
u měření krevního tlaku,
u měření BMI,
u zjištění skrytého tuku v těle,
u poradna zdravého životního stylu
(výživa, prevence, pohybové aktivity apod.)
u ukázky pekařských výrobků pekařství
„U Hrdinů“ Kralupy nad Vltavou,
u sociální poradenství.
Den pro zdraví pořádá odbor sociálních věcí,
školství a kultury MěÚ v Kralupech nad Vltavou
ve spolupráci s Komisí sociální, zdravotní a prevence kriminality RM, KaSS Kralupy nad Vltavou, Státním zdravotním ústavem Praha, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje,
kralupskými lékárnami „U Nádraží“, „Lobeček“,
„U Pošty“ Hele-CZ s.r.o. a „Vltava“ a pekařstvím „U Hrdinů“ v Kralupech nad Vltavou.
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ři stavbě kralupského mostu v letech
1927 až 1928 se objevil zdánlivě neřešitelný problém. Je to velký výškový rozdíl
mezi nábřežím na kralupské straně a nábřežím na pravé straně lobečské. Bylo proto
nutné na kralupské straně vybudovat vysoký hliněný násep a do něj zapustit železobetonový opěrný pilíř, který by zachycoval
svislý i vodorovný tlak šedesátimetrového
postranního oblouku.
Výkopová jáma pro levý opěrný pilíř dosáhla hloubky 11 metrů a veškerý materiál z výkopu, tj. písek s hlínou a štěrkem,
se dopravoval malým vozíkem do zásypu,
kterým se vyrovnával výškový rozdíl mezi oběma stranami mostu. Vyvezený materiál z výkopové jámy měl objem 1.978
m3. Zatímco statické výpočty mostu provedl Dr. Ing. Jaromír Farský, architekto-

nickou úpravu mostu si vzal na starost
arch. Ing. Jiří Kroha. Ten navrhl na levé straně mostu stavbu malé budovy pro
mýtného. Tam, kde most navazoval na ulici, navrhnul schodiště s malými terasami
a záchodkem pro veřejnost. Celou stranu
pobřežního pilíře dal architekt Kroha obložit kyklopským zdivem z hlinecké žuly.
Ing. Josef Stupka

Aktuality
ROZHOVOR s...

KZ

Bc. Milanem Krejzou, starostou SDH Kralupy nad Vltavou

Zákolanský potok je zase o něco čistší

Po kolikáté se uskutečnila společná
brigáda?
Každoročně se snažíme uspořádat 3 - 4 akce na úklid města. Nejedná se jen o úklid
potoka, ale i např. lesoparku na Hostibejku apod.
Která místa jste uklízeli letos a která dříve?
Letos proběhl již poněkolikáté úklid části
Zákolanského potoka. Úklidy bývají rozdě-

leny na etapy a poslední letošní etapa proběhla 28. 9. 2013 od Jízku ke škole v ul.
Gen. Klapálka. V plánu byly i jiné akce, jako
kupříkladu natření rozhledny na Hostibejku, ale červnová povodeň je zhatila.

znamných událostech (např. letošní svěcení
kapličky v Lobečku), podnikáme preventivní akce ve školách a pořádáme exkurze dětí
z mateřských škol na naši zbrojnici v Lutovítově ulici, kde se mohou seznámit s naší
výstrojí, výzbrojí a technikou.

Co všechno jste v potoce našli?
Nalezli jsme spoustu odpadu, naplaveného
nepořádku ještě ze zmíněných povodní, ale
i různé odpadky, které do vody byly vhozeny úmyslně. Dále jsme pak pomohli rybářům vyřezat břeh od náletových dřevin,
vyčistit okolí koryta (viz foto) a vystříkat
zbytky bláta.

Děkuji za rozhovor! Lenka Moravcová

Jaké další podobné aktivity SDH Kralupy
ve městě podniká?
Kralupští „dobráci“ se podílí na různých
slavnostech svými statickými i dynamickými ukázkami, drží i čestnou stráž při vý-

foto: Milan Krejza

V sobotu 14. 9. 2013 jste spolu s Českým
rybářským svazem provedli úklid
Zákolanského potoka. Na čí popud vznikla
spolupráce SDH Kralupy a rybářského
svazu?
Spolupráce funguje řadu let, již od dob, kdy
byl předsedou rybářského svazu pan Vachalec starší. Jen v poslední době se naše
společná aktivita podstatně zvýšila.

Výsledky elektronické aukce

V

květnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali
o existenci elektronické aukce
na snížení nákladů za energie v domácnostech. Proběhla
na MěÚ Kralupy n. Vlt. na přelomu května a června.
Výsledky e-aukce zpracoval
Petr Kroutil, obchodní manažer
firmy, která aukci organizovala:
„Přestože sběr byl velmi nepříznivě ovlivněn povodněmi, myslím, že výsledek je více než uspokojující. Celkem bylo do dražby
vloženo 118 odběrných míst
na zemní plyn a elektřinu (69
- elektrická energie a 49 - zemní plyn).

Průměrná úspora na elektrické
energii činí 34 % ze silové části.
Průměrná úspora na zemní
plyn dosahuje 27 % z komodity.
Po dobu trvání nové smlouvy (tedy dva roky) občané celkem ušetří oproti stávajícímu
dodavateli 925.508,- Kč. Z toho
na zemním plynu 528.044,- Kč
a elektrické energii 397.464,- Kč.
Ke sběru podkladů se dostavilo
více občanů, ale z různých důvodů (nekompletnost podkladů,
fixovaná smlouva atd.) nebyli
do e-aukce zařazeni. Současně
stále dostáváme žádosti o další
zařazení do aukcí z Kralup, které samozřejmě zařazujeme.“

Oznámení

o přerušení dodávky elektřiny
7. 10. 2013 od 7:30 do 11:30 hodin
týká se ulic: J. Wolkera, M. Majerové, Karsova, I. Olbrachta,
K. Čapka, U Vodárny, nám. Mládežníků. Části ulic:
Kuzmínova, Ke Koupališti, Revoluční, Cesta Brigádníků,
Štefánikova, U Parku a jejich nejbližšího okolí.
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné
práce na zařízení distribuční soustavy.
Bližší informace www.cezdistribuce.cz, zákaznická linka 840 840 840.

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228
vás zve na vernisáž výstavy
v pátek 11. října od 18 hodin

AK. MAL. EVA HAŠKOVÁ - GRAFIKA
Grafička a ilustrátorka Eva
Hašková se narodila 4. ledna 1946
v Kladně. Absolvovala studia na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v r. 1974
u profesora Zdeňka Sklenáře. Věnuje se
volné grafice a ilustracím. Tvoří převážně
kombinovanou technikou z hloubky,
leptem a akvatintou. Už její absolventská
práce z roku 1974 - ilustrace k Nezvalově
Valerii a týdnu divů, které vytvořila
barevnou kombinovanou technikou
- vzbudila pozornost editorů grafik
a bibliofilských tisků v Lyře Pragensis,
a tak r. 1976 se právě těmito kouzelnými
ilustracemi představila Hašková širšímu okruhu sběratelů a bibliofilů.
Je členkou SČUG Hollar.
Hudební doprovod: žáci ZUŠ Kralupy n. Vlt.
Prodejní výstava potrvá do 15. 11. 2013.
Galerie je otevřena St - Pá 15 – 18 h., při kulturních akcích a po dohodě tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl,
převážně českých grafiků.
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2013.

říjen 2013
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Ohlédnutí, Pozvánka
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Ve dnech 30. srpna až 1. září proběhly v náhradním termínu oslavy
města Dny Kralup nad Vltavou 2013.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům jednotlivých akcí za jejich úsilí spojené s dvojitou přípravou programu, ale
i těm, kteří se i přes stále trvající prázdninové dny oslav zúčastnili
a užili si společně s námi prosluněný víkend plný her a zábavy.
Především velké díky patří sponzorům a partnerům akce:
Česká rafinérská, a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., Heckl s.r.o., Auto Kralupy a.s., Středočeské vodárny a.s., Česká spořitelna a.s.
Soukromé hospodářství Kohout a synové, Barakuda bar – Ondřej
Slapnička, Al-namura, s.r.o. a pan Antonín Kuča.
Lenka Císlerová, hl. organizátor slavností

SEIFERTOVY KRALUPY 2013
– 18. ročník

Do autorské literární soutěže bylo letos zaregistrováno celkem 35 prací.
Porota ve složení: PhDr. Václav Procházka, předseda,
Jiřina Josefa Axmannová a Jana Pohanková určila tyto vítěze:

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou
Vás zve na komorní koncert
do Rytířského sálu zámku v Nelahozevsi

v rámci 41. ročníku Hudebních slavností
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

čtvrtek - 17. října 2013 – 19:30 hodin
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1. cena.....................................Jan Horníček - Rychnov nad Kněžnou
2. cena.....................................Svatava Mášová - Kroměříž
3. cena.....................................Václava Vartová - Stará Boleslav
Cena za sonet...........................Věra Svobodová - Kralupy nad Vltavou
Cena MěÚ Kralupy n. Vlt...........Vilém Dubnička - Plzeň
Čestné uznání...........................Mgr. Michaela Sochová - Hradec Králové

Houslový recitál Václava Hudečka
s klavírním doprovodem Petra Adamce
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě
(v Rytířském sále) a objednat je lze týden předem
na tel. č. 315 785 099. Jednotné vstupné 100,- Kč. Doprava
autobusem z Kralup nad Vltavou je zajištěna – v 18:30 h.
odjíždí autobus ze zastávky U Jízku, v 18:45 h.
z autobusové zastávky naproti KD Vltava.
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občané!
Vážení spolu

VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Y
B
L 3
O 01
V2

25. 10. 2013
(pátek)
od 14 do 22 hodin
a 26. 10. 2013
(sobota)
od 8 do 14 hodin.

konání voleb

Sídla volebních okrsků

ä

ä

ä

č. 1........................ZŠ V. Havla, Revoluční 682 (jídelna), Lobeček
č. 2........................ZŠ V. Havla, Revoluční 682 (učebna), Lobeček
č. 3........................KD Vltava, nám. J. Seiferta 706 (čítárna), Lobeček
č. 4........................KD Vltava, nám. J. Seiferta 706 (předsálí kina), Lobeček
č. 5........................ZŠ Třebízského, Třebízského 523 (učebna vlevo), Lobeček
č. 6........................ZŠ Třebízského, Třebízského 523 (učebna vpravo), Lobeček
č. 7........................ZŠ Komenského, Komenského nám. 198 (učebna)
č. 8........................MěÚ, U Cukrovaru 1087 (velká zasedací místnost)
č. 9........................Městské muzeum, Vrchlického 590 (sál v přízemí)

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
1. OSOBNĚ - nejpozději do 23. října 2013 do 16 hod. v budově MěÚ
Kralupy nad Vltavou, odbor správní, přízemí, č. dveří 213 (nutno mít
platný občanský průkaz).
2. PÍSEMNÝM PODÁNÍM doručeným nejpozději do 18. října 2013 do 16
hodin. Podání žádosti může být učiněno ve třech formách:
a) v listinné podobě poštou - s ověřeným podpisem na adresu Městský
úřad, odbor správní, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče.
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče.
Písemná žádost musí obsahovat:
u jméno a příjmení voliče,
u datum narození,
u adresu místa trvalého pobytu,
u způsob doručení voličského průkazu (vyzvedne osobně, požaduje-li
volič zaslání voličského průkazu, musí napsat přesnou adresu, na kterou má být VP zaslán).
Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 10. října 2013.
Dagmar Volfová, vedoucí správního odboru
č. 10......................Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo nám. 800 (učebna)
č. 11......................Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo nám. 800 (učebna)
č. 12......................MěÚ – odbor dopravy, Přemyslova 381
č. 13......................ZŠ Gen. Klapálka, Gen. Klapálka 1029 (jídelna)
č. 14......................ZŠ Gen. Klapálka, Gen. Klapálka 1029 (jídelna)
č. 15......................ZŠ 28. října, ul. 28. října 182 (učebna), Mikovice
č. 16......................Dům požárníků Minice, Na Vršku 196 (sál), Minice
č. 17......................Dům č.p. 12, Zeměchy (restaurace)
č. 18......................Penzion pro důchodce, sídl. U Cukrovaru 1171 (jídelna)

KZ

Osudy

Osudy aneb Život není peříčko
Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni
přesto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem dokázali si s nimi poradit.
Na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili
a na co bychom neměli zapomenout.

PŘÍBĚH osmý

Bedřich Arnet (1906 – 1993)

Uprchl z Terezína a zachránil
svou rodinu

M

ůj otec Bedřich Arnet byl
velice hodný a skromný
člověk, který si nikdy nestěžoval
na svá příkoří. Dnešní generace
považuje nacistické a komunistické zločiny za dávnou historii, proto se pokusím v krátkosti
shrnout rodinnou historii Arnetů z Kralup.
Můj pradědeček Josef Arnet
se přestěhoval do Kralup z Dolan, kde se narodil v roce 1832.
Když byla postavena státní dráha Praha – Drážďany v roce 1851
a buštěhradská dráha z Kralup
do Kladna v roce 1856, Kralupy
začaly růst z malé vesnice na průmyslové město.
Pradědeček Josef si postavil
dům v Žižkově ulici č. 51 a otevřel si železářský obchod. Ten potom zdědil můj dědeček Viktor,
narozený již v Kralupech v roce
Žižkova ulice po březnovém
náletu – dům Arnetů na levé
straně s bombovým kráterem
před okny.

1864. A konečně obchod zdědil
můj otec, Bedřich Arnet, narozený v roce 1906.
Kralupské gymnázium ještě
neexistovalo, takže otec vystudoval obchodní akademii v Praze. V roce 1933 se oženil s Eliškou Stránskou, dcerou náměstka
přednosty kralupské železniční
stanice. Já jsem se narodil v roce 1934, sestra Renata v roce
1936.
Bedřich Arnet byl kralupský
a československý patriot, důstojník Československé armády v záloze, který při mobilizaci okamžitě nastoupil ke svému
pluku v Josefově.
Ihned po nacistické okupaci
v roce 1939 nám byl železářský
obchod zabaven a rodina byla vystěhována do Mikovic. Otec pak
pracoval jako pomocný dělník

Bedřich Arnet
s manželkou
Eliškou r. 1933.

v kladenských dolech, zatímco
jeho matka Luisa, moje babička,
byla nacisty odvlečena a zemřela
kdesi v Polsku v koncentračním
táboře v roce 1942 (podobně jako
40 dalších příbuzných!).
V době náletu na Kralupy (březen 1945) byl již můj otec Bedřich
Arnet internován v Terezíně a my
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jsme se skrývali v Mlčechvostech.
Otci se podařilo před revolucí
z Terezína uprchnout a byl zvolen
velitelem partyzánů v Mlčechvostech. Sám, s jedním revolverem,
zajal skupinu německých vojáků,
kteří netušili, že táboří hned vedle bunkru, kde jsme se skrývali.
Můj otec nám zachránil život.

Osudy

Po válce si otec půjčil peníze
a zdevastovaný dům a obchod
opravil. Mimochodem, ozdobná tepaná mříž před pravým oknem je dnes jedním z exponátů
kralupského muzea. Poválečná
demokracie ale skončila v roce
1948, kdy byl Arnetův obchod
znárodněn a rodina opět vyhnána z bytu.

PŘÍBĚH devátý

Moji rodiče byli velice činní
v kralupském aeroklubu, oba
získali pilotní diplomy motorových i bezmotorových sportovních letadel.
Otec zemřel 5. ledna 1993
ve věku 87 let a je pochován
na Novém židovském hřbitově
v Praze.
Jan Arnet, t.č. New York

KZ

Po válce opravený dům
a obchod Arnetů.

Jan Arnet (nar. 1934)

Po útěku z vlasti třicet
let v Hlasu Ameriky
M

é dospívání nebylo rozhodně bezstarostné (jak
jsem popsal již v příběhu mého
otce), ale podařilo se mi studovat a odmaturovat na kralupském gymnáziu. Na studium
mám ty nejlepší vzpomínky,
protože bylo pro mě výbornou přípravou pro život. A to
i s omezeními, s kterými se profesoři museli potýkat v období
komunistické diktatury.
Po maturitě jsem studoval
strojní inženýrství a inženýrskou ekonomiku. Místo inženýrství jsem se však věnoval
profesionálně taneční a jazzo-

vé hudbě. Hrál jsem na kontrabas v orchestru Karla Vlacha a s jazzovou skupinou SH
Kvartet.
V roce 1961 jsem se oženil
a v roce 1964 se nám narodila
dcera. Politické poměry v naší republice se velice změnily.
Zrušení skautingu pro mě znamenalo konečné odsouzení komunismu. Jen zločinci mohli
zničit instituci, která dodnes
pro mne znamená mnoho. Trvalo mi 18 let, než jsem se rozhodl republiku opustit. V roce
1965 se mi podařilo propašovat rodinu do Západního Berlína. Požádal jsem o politický
azyl a vystěhování do Spojených států. Jazz a horolezectví
= improvizace a svoboda, byly
základem mého útěku.
Od roku 1966 bydlíme v New
Yorku. Do roku 1970 jsem hrál
profesionálně jazz a začal jsem
o jazzu vysílat pro českou redakci rádia Hlas Ameriky bez
přestávky plných 30 let.
Od roku 1970 jsem současně
pracoval jako ekonomický náměstek na řadě nadací a univerzit. Posledních 15 let pro Rockefellery založenou Asia Society.
Do důchodu jsem odešel v roce
1999.

Rodina B. Arneta v roce 1942 – syn Jan a dcera Renata.

Jan Arnet, t.č. New York

Jan Arnet z doby jeho jazzové
kariéry.
Podklady k těmto dvěma příběhům zajistil Vlastimil Řada

říjen 2013

9

KZ

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/

Jaký byl
3. bazar učebnic?
Do bazaru byly přijaty knihy
od 44 studentů. Již první den
prodeje se do studovny přišlo
podívat 57 zájemců, kteří si odnesli
225 učebnic. Částka za prodané
učebnice přesáhla 12 tisíc korun.
Po dobu trvání bazaru studovnu navštívilo 160 uživatelů,
knihovnice zprostředkovaly prodej za více jak 17 tisíc korun.
Opět nás potěšil zájem o tuto akci a doufáme, že studenti
byli při získávání potřebných titulů alespoň trochu úspěšní.

Projekt Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka

V rámci 17. ročníku
celostátní akce

Týden knihoven
bude do 5. 10. 2013
v oddělení pro dospělé
a pro děti probíhat:
u amnestie poplatků z prodlení u bezplatná registrace
u prodej vyřazených časopisů a knih.
Ve čtvrtek 3. 10. 2013 se v 17:00 hodin v dětském
oddělení můžete těšit na POHÁDKOVÝ PODVEČER!
Nemáte čas číst nahlas svým dětem? Opět to uděláme
za Vás. Vy mezitím můžete využít služeb oddělení pro
dospělé čtenáře a studovny. Vhodné pro děti od 5 let.

Vyhlašujeme
výtvarnou soutěž
pro děti i dospělé

Za čerty do knihovny

Zapojte svou fantazii, použijte různé materiály
a namalujte nebo vyrobte čerta, čertíka, čertici.
Práce odevzdejte do dětského oddělení knihovny
nejpozději do 25. listopadu 2013.
Z vašich prací bude u příležitosti Dne pro dětskou knihu
uspořádána v prostorách knihovny výstavka.
Nejlepší práce budou odměněny!

J

ak jsme již na stránkách
Zpravodaje informovali, kralupská knihovna se ve spolupráci s 1. třídami ZŠ Komenského
počátkem letošního roku zapojila do projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka.
Třetí setkání s prvňáčky bylo naplánováno na červen, ale
bohužel povodňová situace tuto
poslední akci překazila.
Slavnostní ukončení projektu
jsme pro děti připravili tudíž až
na září. Ve vyzdobené knihovně
jsme místo prvňáčků přivítali již
žáčky druhé třídy, kteří zavzpomínali, co se v rámci tohoto
projektu dozvěděli o knihovně,
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knihách a čtení. A samozřejmě
jsme nezapomněli ani na báječné a veselé představení „Knížky Helči“.
Na závěr našeho setkání jsme
dětem předali knížku, která byla
napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu. Ke knížkám dostali letošní druháčci také poukaz na bezplatnou roční
registraci a leporelo Desatero
malého čtenáře.
Věříme, že si děti z těchto našich setkání odnesly plno zážitků. Ale především doufáme,
že si najdou cestu ke knihám
a zjistí, že čtení je skvělá věc
a velká zábava.

Muzeum

KZ

Městské muzeum
program na říjen 2013
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
Do 3. 11.
trvá výstava TKANÍ S PODZIMEM a také vyšívání, přišívání, šití.
3. 11. bude výstava zakončena druhou MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
VSUŘ Praha.
15. 10. - úterý 18:00 hod.
PODZIMNÍ NOCTURNO (koncert komorní hudby)
účinkují: Lucie Čížková – klavír; Ludmila Štětinová – housle; Marie
Waldmannová – violoncello. Zazní hudba Beethovenova, Sukova,
Dvořákova.
Vstupné: 50,- Kč
17. 10. - čtvrtek 18:00 hod.
UPRCHLÍCI ZE SUDET 1938 –1939 a SITUACE V KRALUPECH
- přednáška: Jan Benda
Vstupné: 50,- Kč

Čteme z knihy
návštěvníků
(Autentický přepis)
23. 8. 2013
Moc pěkná expozice. Výborná průvodkyně. Díky.

Alena a Petr z Kroměříže
29. 8. 2013
Děkujeme vedení muzea za možnost zde tančit, za krásné prostředí
a vstřícný přístup.
za SHT Mariane o. s., Libčice n. Vlt.
Vernisáž výstavy: TKANÍ S PODZIMEM
12. 9. 2013
Děkujem šikovným rukám zpracovatelů i vystavovatelů a těšíme se
na další krásné výstavy.
Benešová
Děkujeme za provedení výstavy. Jen tak dál.
Šuldovi.

Předvečer DNŮ KRALUP
29. 8. byl v muzeu
ve znamení doby pravěké
a tanečního vystoupení
souboru historických
tanců Mariane. Pro ty, kteří
neměli možnost zúčastnit
se tohoto programu,
přikládáme alespoň několik
fotografií, které dokreslují
nezapomenutelnou
atmosféru celého
podvečera. Všem
účinkujícím moc děkujeme
a těšíme se na další setkání.

PODZIMNÍ ŘEMESLA – NEJEN TKANÍ:
sobota 5. 10. - 13.00 - 17.00 hodin + malý jarmark

Hudební nástroje

Mariane
- barokní
vystoupení

Pravěké činnosti

Setkání pravěku a baroka
Foto: Michaela Pechačová

říjen 2013
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Historie

Kralupská Hrombaba
Široké kralupské údolí je sevřené dvěma vrchy. Na severní straně Hostibejkem
a na jihu Hrombabou. Zalesněný Hostibejk byl vždy považován spíše za lesopark
a byl vždy hojně navštěvován. Od třicátých let minulého století zde stojí vyhlídkový
altánek. Protější Hrombaba je zalesněná pouze na strmých stráních
nad Podhájem. Na jejím temeni jsou jen pole.
ekněme si dnes o méně známém návrší, Hrombabě. Etymologicky to je
pomístní jméno a nachází se již v zápisech přiznávací tabelly pro ves Kralupy
z roku 1713. Tyto zápisy sloužily vrchnosti
k výpočtu daní poddaných a uváděly polohopisné názvy pozemků. Název je dvouslovný a je složen ze dvou podstatných
jmen: hrom a baba. Staročeské jméno baba znamená kopec s plochým vrcholem.
V Čechách je lokalit s tímto názvem celá řada. Nejbližší další baba je v Praze 4
a obec pod ní je Podbaba. Naše Hrombaba
je vlastně hromový kopec.
Na Hrombabě bývala vždy nejenom
pole, ale kupodivu i pískovny. Těžil se
zde štěrkopísek při stavbě kralupských
domů. Největší pískovna byla v místech
s pomístním jménem „V Liščí díře“. Je
to přesně tam, kde je dnes útulek pro
psy. Z opuštěné pískovny se stala v druhé polovině minulého století skládka komunálního odpadu a po jejím uzavření
a rekultivaci byl zde otevřen zmíněný
útulek pro psy.
Další velká pískovna byla naproti hřbitovu. V roce 1946 zde byly postaveny hospodářské budovy s obytnou vilou. Další dvě
menší pískovny jsou dnes zarostlé trávou
a náletovými dřevinami.
Je zajímavé, jak se na vrchol Hrombaby do výše 240 metrů nad mořem dostal
štěrkopísek. Je to pozůstatek tzv. vltavské terasy. Vltava si hloubila své koryto do dnešní podoby během čtvrtohor.
Štěrk unášený vodou se ukládal do tzv.
teras, které představují akumulaci štěrku
po určité období a lemují dnešní tok Vltavy. Při odkryvu těchto teras platí opačné
pravidlo nežli v archeologii, kde níže uložené nálezy jsou starší než nálezy u povrchu. U vltavských teras naopak jsou výše
položené vrstvy starší nežli vrstvy níže
položené. Pleistocenní vrstvy štěrkopísku
na Hrombabě jsou asi 600.000 let staré.
Od té doby hladina Vltavy sestoupila o 70
metrů níže.
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Foto: archiv

Ř

Na Hrombabě v třicátých letech 20. století.

Fádní náhorní rovinu Hrombaby zkrášlil v roce 1911 kamenný pomníček s tělem
Krista postavený církví z veřejné sbírky.
Byl postaven na křižovatce dvou cest uprostřed polí. V druhé polovině minulého
století byla tato památka vandaly zničena.
Tato církevní památka působila v jinak
fádní ploché krajině příjemně. Pohled odtud poskytuje překrásný rozhled daleko
do krajiny pod Řípem. V nedávné době
byl křížek na náklady obce obnoven, ale
v zápětí opět sběrateli kovů zničen. Zůstal
po něm jen kamenný podstavec u panelové cesty v blízkosti útulku pro psy.
Z křižovatky dvou cest uprostřed polí
zůstala dnes jen cesta jedna. Je to cesta
odbočující za hřbitovem z hlavní silnice
na Tursko k útulku pro psy. Původně to
byla cesta soukromá a patřila sedlákovi
Jaroslavu Karbanovi. Ten dovolil, aby ji
užívali i jiní vlastníci polí za to, že ji budou udržovat. Dnes je cesta pokryta betonovými panely. Druhá cesta, která šla
těsně kolem křížku od dolanské křižovatky na Kralupy, již zanikla.
O Hrombabě se zmiňuje vědecký ča-

sopis „Západočeské entomologické listy“.
V roce 2012 uveřejnily zprávu, že na vrchu Hrombaba v Kralupech nad Vltavou
byly nalezeny v kůře ovocných stromů larvy vzácného brouka tesaříka (Ropalupus
clavipes). V Červeném seznamu bezobratlých z roku 2005 je tento druh zařazený
do kategorie „pro území České republiky
vymizelý“. Larvy byly v lokalitě Hrombaba nalezeny na severním svahu vrchu
proti vlakovému nádraží v čerstvě odumřelém torzu kmínku jabloně. Hrombaba
tak vstoupila do popředí entomologického zájmu.
Nejen entomologové, ale i archeologové znají kralupskou Hrombabu. Kamenné
nálezy z období paleolitu svědčící o přítomnosti člověka byly nalezeny na Hrombabě a datovány do období 150.000 až
450.000 let.
Současná pohoda náhorní vyhlídkové
plochy by měla být v budoucnosti narušena plánovanou trasou silničního obchvatu
Kralup, který by měl vést v blízkosti současného útulku pro psy.
Ing. Josef Stupka

Městská policie
Z linky 156:
☛ Dne 15. 8. v 15:10 h.

na l. 156 oznámil anonym
(muž), že je zavřený na toaletě ve vlaku na 1. nástupišti nádraží ČD a chtějí
ho zbít nějací Romové. Na místo byla
vyslána hlídka MP,
která zjistila muže na
1. nástupišti, který je
hlídce MP znám jako pan
K., a který trpí duševní nemocí. Na místě nebyly zjištěny žádné další osoby a ani
pan K. neměl žádné zranění.
Během rozhovoru s hlídkou MP
náhle pan K. zaběhl zpět do vagonu přistaveného vlaku, kterým následně odjel.

☛ Dne 18. 8. ve 20:18 h. na l. 156 oznámil pan T., že

u koupaliště venčil svého psa, kterého napadli volně
pobíhající tři dalmatini. Majitel těchto psů se s panem
T. odmítl bavit a byl arogantní. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP, která se spojila s oznamovatelem. Tento uvedl, že jeho pes má velkou tržnou ránu
na zadní noze. Hlídka MP se pokusila zkontaktovat
majitele psů, který se taktéž choval ke strážníkům
velmi arogantně a odmítl se o celé věci bavit. Hlídka
MP pana T. poučila o dalším postupu a celá věc byla
postoupena příslušnému odboru při MěÚ Kralupy.

☛ Dne 27. 8. v 16:25 h. na l. 156 požádalo OO PČR
Kralupy o spolupráci hlídky MP při hlášeném požáru
bytu v panelovém domě na sídl. Zátiší. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP, která se spojila s hlídkou
PČR Kralupy a HZS. Bylo zjištěno, že v panelovém
domě č.p. 1024 paní P. usnula a zapomněla na pečené maso v troubě, které začalo silně kouřit. K samotnému vzplanutí nedošlo a paní P. byla v pořádku.
☛ Dne 29. 8. ve 12:55 h. oznámil pan V., že v ul. Sei-

fertova nalezl sele divokého prasete, které zde pomateně pobíhá. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP, která provedla odchyt selete za pomoci kolemjdoucích občanů, a toto bylo umístěno do provizorního přepravního boxu na služebně MP Kralupy. Následně si sele převzal pan Ch., člen mysliveckého
sdružení.

☛ Dne 31. 8. v 13:40 h. na l. 156 oznámil anonym

(muž), že u Miřejovické elektrárny nalezl neznámého
exotického hada šedé barvy a černobílým zabarvením břicha. Jelikož se místo události nachází mimo
katastr působnosti strážníků MP Kralupy, byl muž
odkázán na linku 158.

☛ Dne 1. 9. v 17:32 h. na l. 156 požádalo OO PČR

Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. Pod Lipami, Zeměchy, kde paní N. nalezla nějakého hada v jejím skleníku a tento ji ohrožuje. Na místo byla vyslána hlídka
MP, která zjistila společně se sousedem paní N., že
se jedná o užovku. Had byl odchycen a vypuštěn
do nedalekého lesa.

☛ Dne 2. 9. v 19:51 h. na l. 156 oznámila paní H., že

dveře bývalého hotelu Praha na Palackého nám. jsou
pootevřeny a zámek dveří je ulomený. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP, která ve vnitřních prostorách
budovy zjistila ležícího muže na zemi, který měl u se-

Pozn.:
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie České republiky Kralupy nad Vltavou

be prázdnou láhev od toluenu.
Na místo byla přivolána RZS,
která následně muže prohlédla a uvedla, že muž žádné
ošetření nepotřebuje.
Dále byla přivolána
hlídka PČR Kralupy,
se kterou společně
hlídka MP prověřila
ostatní vnitřní prostory
budovy, zda se zde nenacházejí další osoby, s negativním výsledkem. Muž byl
z místa vykázán a dveře budovy provizorně uzavřeny.

☛ Dne 6. 9. v 16:46 h. na l. 156
oznámila paní K., vedoucí obchodního domu v ul. Chmelova, že
na prodejně mají zloděje, který fyzicky napadá zaměstnance prodejny. Na místo
byla ihned vyslána hlídka MP, která muže zajistila, ztotožnila a následně provedla lustraci na OO
PČR Kralupy, zda po muži není vyhlášeno pátrání,
s negativním výsledkem. Muž byl následně vykázán
z prodejny a odešel. V 17:07 h. na l. 156 paní K. opět
oznámila, že výše uvedený muž se na prodejnu vrátil spolu s dalším mužem a tito fyzicky napadli ostrahu prodejny. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP, avšak před příjezdem hlídky MP oba muži utekli
neznámo kam. Napadený muž ostrahy byl na místě
poučen o dalším postupu. Hlídka MP prověřila okolí,
zda se uvedení muži nenacházejí v přilehlých ulicích,
s negativním výsledkem. Celá věc byla postoupena příslušnému odboru při MěÚ Kralupy k dalšímu
opatření.
☛ Dne 8. 9. v 8:21 h. na l. 156 oznámila paní H., že jí

v nočních hodinách někdo polil fasádu jejího domu
v ul. Gen. Klapálka, a to zřejmě motorovým olejem.
Dále jí pak někdo pootevřel několik oken domu, dovnitř však nikdo nepronikl. Paní H. nic hlásit nechtěla, pouze žádala o častější kontroly ve výše uvedené
lokalitě v nočních hodinách.

☛ Dne 10. 9. v 12:30 h. na l. 156 požádalo OO PČR

Kralupy o asistenci hlídky MP u muže, kterému se
udělalo nevolno a zkolaboval před obchodním domem v ul. Veltruská. Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP. Při příjezdu hlídky MP se na místě již nacházela RZS, která po 50 minutách oživování konstatovala u výše uvedeného muže smrt. Celou věc
si dále převzala PČR k dalšímu opatření.

☛ Dne 12. 9. v 10:19 h. na l. 156 požádalo OO PČR

Kralupy o výjezd hlídky MP na nádraží ČD do ul.
Nádražní, kde by se měla nacházet paní S., která
měla údajně unést svého syna z kojeneckého ústavu. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která
zjistila výše uvedenou ženu odpovídající popisu
s malým chlapcem. Oba byli následně převezeni
na OO PČR Kralupy, kde si celou věc policisté převzali k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání
trestného činu.
Str. Tereza Dobrovolná
Manažer prevence kriminality
Městská policie
Kralupy nad Vltavou

HZS – Hasičská záchranná služba
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad

KZ

Uvězněná žena
na jeřábu

D

ne 8. 9. 2013 v 1:30 hodin
na linku 156 oznámil pan
V., že na jeřábu v areálu bývalých mlýnů v ul. Žižkova se pohybuje několik osob a s jeřábem
někdo manipuluje. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která po vizuální kontrole žádné
osoby nezjistila a dále bylo hovořeno s panem J., nočním hlídačem výše uvedeného areálu,
který také nic nezaznamenal.
V 1:58 hodin na linku 156 pan
J. však oznámil, že předchozí
oznámení se zakládá na pravdě
a na jeřábu se skutečně nachází 2 osoby, které však odmítají
slézt dolů. Na místo byla přivolána lezecká skupina HZS, hlídka OO PČR Kralupy a stavbyvedoucí firmy provádějící stavební
úpravy areálu. Později bylo zjištěno, že na jeřábu se nachází jeřábník uvedené firmy společně
s neznámou ženou, která sama
dolů nesleze. Hasiči proto ženu
museli slanit. Celou věc si dále
převzal stavbyvedoucí k dalšímu opatření.

Ani „Dny Kralup“
nebyly bez potíží

D

ne 1. 9. 2013 v 1:04 hodin
na linku 156 oznámila paní
C., že v místě konání hudebního festivalu v rámci akce „Dny
Kralup“ pod mostem T.G.M. se
pohybuje neznámý muž, který
je zřejmě pod vlivem alkoholu
nebo návykových látek a rozkopává odpadkové koše, slovně
napadá ostatní účastníky akce
a chová se nevhodně. Na místo
byla ihned vyslána hlídka MP.
Při příjezdu hlídky MP byl muž
již zpacifikován pořadatelskou
službou z důvodu předchozího fyzického napadení jednoho
z pořadatelů. Na místo byla proto přivolána i hlídka PČR Kralupy. Muži byla přiložena pouta pro jeho neustávající fyzický
odpor. Celou věc si následně
převzala hlídka PČR Kralupy
k dalšímu opatření pro podezření z trestného činu.

říjen 2013
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Pozvánky

inzerce

Na měsíc ŘÍJEN z jednorázových akcí nabízíme:
BÝT RODIČEM A ZŮSTAT SÁM SEBOU – sobota 5. 10. od 14
do 17 h. - objevte vaše rodičovské kvality a zůstaňte sami sebou.
Cena: 350 Kč.
AFRICKÝ TANEC – neděle 6. 10. od 16 do 19 h. - je příležitostí pro
lidské setkání a sebevyjádření. Cena: 360 Kč.
ZDRSEM:MAMA – neděle 13. 10. od 9 do 17 h. - kurz je zaměřen
na poskytování první pomoci dětem do pěti let. Kurz je určen hlavně
rodičům a všem, kdo pracují s dětmi. Cena: 1.100 Kč.
VEČER S LILIT – středa 16. 10. od 18.30 do 22 h. - všichni máme
v duši ozvěny dávného příběhu… Cena: 400 Kč.
FIMO – sobota 19. 10. od 13 do 17 h. - výroba šperků pomocí
modelovací hmoty FIMO. Cena: 400 Kč.
REFLEXNÍ TERAPIE – pondělí 21. 10. od 18.30 do 20.30 h.
- terapie je určena pro všechny věkové kategorie. Cena: 200 Kč.
Kurz PRAKTICKÉ ASTROLOGIE – středa 23. 10. od 18.30
do 21.30 h. - studium principů fungování astrologie. Cena: 500 Kč.
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - úterý 29. 10. – středa 30. 10.,
denně od 8 do 16 h., téma ZÁHADA HLAVOLAMU.
Rychlé šípy ožívají, děti ve věku od 6 do 15 let se pokusí objasnit
záhadu ježka v kleci. Cena 1.000 Kč / dítě.

Sokol Kralupy nad Vltavou zve
všechny děti ve věku 0 – 10 let

na 8. strašidelné
odpoledne

Připravili jsme pro vás veselé soutěžení
s opékáním buřtů, které vyvrcholí
lampionovým průvodem v 18:45 hodin.
Nezapomeňte špekáčky, lampion a děti
masku strašidla!!!

pátek 18. 10. 2013 - 17:00 h.
hřiště TJ Sokol
Vstup: Sokolové po předložení průkazky
s platnou známkou zdarma,
ostatní děti 30,- Kč, doprovod každého dítěte 10,- Kč.

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

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

Perníková dýně = odměna pro děti převlečené za strašidla.

Skauti vítají nové členy
K

ralupští skauti ze střediska Střelka se
vrátili z táborů a zahájili nový skautský
rok. Zveme nové členky a členy do našich
oddílů. Schůzky máme ve skautském domě
Bára v Šafaříkově ulici. Více informací najdete na www.strelka.cz.
V září 2013 byly na prvních výpravách
všechny oddíly. „Doma“ zůstali jen nejmladší Benjamínci, což jsou kluci
a holky od 4 do 6 let a jejich hlavní
náplní jsou schůzky v týdnu. Výpravy podnikají jen výjimečně s rodiči
či staršími skauty. Oddíl Benjamínků
vede Eva Klementová.
Kluci od 7 do 11 let si ve skautské terminologii říkají vlčata, ve skautském
středisku v Kralupech je najdete v oddíle
Stopařů pod vedením Lukáše Svobody a Davida Heráleckého.
Skauti od 11 do 15 let mají u Stopařů svou
družinu. Stopaři vyrazili na svou první výpravu v září do skautské chaty Dřevomorky
v Lužických horách.
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Dívky ve věku 7 až 10 let si říkají světlušky, ve středisku mají svůj oddíl (roj) Waliča
teča, který vede Blanka Dymáčková, Štěpka
Váňová a Magdalena Šatavová.
11 až 15leté skautky se schází v oddíle
Kvítek pod vedením Silvie Hardtové, Nikoly
Klvanové a Aleny Fialové.
Světlušky a skautky vyrazily v zářijovém víkendu do lesů v okolí Kralup
a přespaly pod širým nebem.
Na středisku Střelka vznikl nový
roverský kmen, ve kterém si připravují program skautky a skauti odrostlí
základní škole. Roveři a rangers si
teprve ladí svůj roční plán a čas setkávání pod vedením Dominika Bláhy. Ale
první víkendovku už mají také za sebou.
Na závěr jedna prosba: Archivářka střediska prosí všechny bývalé členy střediska
nebo jejich děti a vnuky o pomoc se sháněním informací o činnosti skautů v Kralupech, zejména předválečné a poválečné.
Eva Klementová

Pozvánky
ROZHOVOR s...

KZ

Petrem Szmekem

Benefice pro loděnici Kotva
P

o letošní červnové povodni
se sčítají škody i v loděnici Kotva na pravém břehu řeky
Vltavy. V tomto areálu má své
zázemí Klub vodních sportů
Kralupy nad Vltavou. Velká voda zde způsobila škody ve výši
přes 3 mil. Kč (nepočítáme restauraci, která je v nájmu v patře budovy).
Hladina vody dosahovala
v klubovně do výšky 1,5 metru. „Vodáci“ přišli o kompletní
zázemí klubu, voda zničila motorové čluny i sportovní vybavení. V celém areálu pak zeleň,
včetně trávy a stromů.
Tento areál však žije dál
a provozovatelé jak restaurace,
tak klubu, se snaží vrátit do loděnice opět aktivní sportovní
i kulturní život.
Proto se rozhodli uspořádat
ve dnech 18. - 19. října benefiční festival pro loděnici.
Jaký je hlavní cíl této akce?
Jde o to, aby se z loděnice stal
opět kulturní areál, aby se Klub
vodních sportů vrátil ke svému

fungování. Chceme, aby tato naše akce oslovila široký okruh
lidí, včetně starší generace a rodin. Chceme lidem ukázat, že
loděnice žije dál!
Na co je primárně určen výtěžek
z akce?
I přesto, že bude na benefiční
festival vstup zdarma, věříme,
že se nám podaří „vybrat“ peníze u našich partnerů – pivovarů, prodejců, z dobrovolného
příspěvku, tomboly apod. Určitě prioritní je úprava prostranství a zázemí pro konání kulturních akcí, včetně terasy, lavic
a stolů, výčepního zařízení. Dále bychom zde chtěli vybudovat dětské hřiště, nový přístup
do areálu a celý prostor zkulturnit a více otevřít veřejnosti.
Na co se, v rámci benefičního
festivalu, můžeme těšit?
V pátek proběhnou různé koncerty malých i domácích kapel,
v sobotu hlavní program, jehož
součástí bude například „Olympiáda pivních borců“, vystoupe-

Tr aband

Ohňostroj

Olympiáda
pivních bo
rců

DS Scéna

Kontakty: www.caferestaurantkotva.cz; facebook Café Restaurant KOTVA
ní DS Scéna, výstava fotografií
„Povodně 2013“, ohňostroj a také rybí trh. Chtěli bychom z rybího trhu udělat tradici – pořádali bychom ho každý měsíc
a tím právě postupně odstartovali „nový život“ v loděnici.
Je ještě možnost přihlásit
se do programu s nějakým
vystoupením?
Ano, pokud by měl kdokoli

zájem bez nároku na honorář
na tomto festivalu vystoupit (ať
už kapely, divadla, různé soubory, sportovci, kejklíři, kouzelníci
atd.), ať se nám, prosím, ozve.
Samozřejmě uvítáme i sponzory či dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací a zajištěním
akce. A v neposlední řadě – ať
se hlásí všichni, kdo se chtějí
zúčastnit „Olympiády pivních
borců“.

Tyjátjátra 2013
aneb Vzdušná akrobacie poprvé v Kralupech!
ad el
rsk ých div
té
a
m
a
)
n
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né sychroč
m
te
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u
m
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P

odzim už je v plném proudu, a to
pro Kralupy znamená další ročník
divadelního festivalu Tyjátjátra, který
pořádá místní divadelní spolek Scéna
ve spolupráci s KD Vltava.
Začínáme v sobotu 2. 11. 2013
od 20:30 hodin ve velkém sále KD,
a to představením, které Kralupy
ještě nezažily.
Po vzoru festivalu Letní Letná jsme
nechtěli zůstat pozadu a divadlo
v podobě nového cirkusu přivezeme
i k Vám, resp. tak učiní Cirkus TeTy
se svou inscenací Bedřich:
„...právě teď milujeme Bedřicha,
obě, trochu průser... Co z toho vznikne, můžete vidět na vlastní voči. Přijďte k nám domu podívat se, jak pani
spolubydlí s pani. Máme pojízdné zrcadlo, zavěšená lana, jo a taky telefon. Myslíte, že zavolá?“

Těšit se můžete na vzdušnou
akrobacii na hrazdě a tzv. double
cloud, což jsou takové dvě houpačky z lana.
Bude se Vám tajit dech a budete
žasnout nad neuvěřitelnou lehkostí,
s jakou TeTy překonávají gravitaci!
Nenechte si ujít nový cirkus poprvé
v Kralupech!
Vstupné: 50,- Kč
Tyjátjátra v listopadu pokračují absurdní komedií Srnky v podání Divadla Ty-já-tr/Hrobeso, která letos
sklidila neuvěřitelný potlesk na naší
nejznámější divadelní přehlídce Jiráskův Hronov
- pátek 15. 11. 2013 - 20:30 hodin
- KD Vltava
Vstupné: 50,- Kč
Více v listopadovém čísle Zpravodaje.
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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, 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.

Ta neční k ur zy neděle 13. a 20. 10. 2013

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

Pátek 4. 10. 	

19:30 hod.

Koncert kapely
Zrní

Úterý 8. 10.

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

16:30 hod.

Hospic knížete Václava uvádí benefiční koncert kladenské skupiny Zrní (Objev roku 2012):
„Na hudbě nás baví si hrát, hudebně si povídat, komunikovat, jako prsty do vzduchu,
jako lidi na ulici. Inspiruje nás cokoli: zvuky,
zvířata, komiks, počítač, Poldovka“.
Jako předkapela vystoupí Duo Zdeněk Štěpán a Kristýna Vydrová (kytara a flétna).
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji;
150,- Kč na místě

je rychlé, barevné, s jednoduchými loutkami
a písničkami. Soubor De Facto Mimo Jihlava
každoročně účinkuje na národní přehlídce Jiráskův Hronov, kde sklízí zasloužené ovace.
Nenechte si ujít profesionály ve svém oboru.
Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 17. 10.

18:00 hod.

Taneční vs toupení
ZUŠ Kralupy

Čtvrtek 10. 10.

19:30 hod.

Tančírna

Oblíbené taneční večery s doprovodem Jana
Kvasničky nemohou chybět ani v letošní sezóně.
Vstupné: 70,- Kč osoba;
120,- Kč pár
Sobota 12. 10.

Nenechte si ujít to nejlepší z uplynulé sezóny
v podání tanečních souborů ZUŠ Kralupy.
Představí se žáci paní uč. Mgr. Š. Kuželové
a S. Hodkové.
Vstupné zdarma
Úterý 22. 10. 

19:30 hod.

A Studio Rubín

Federer – Nadal

15:00 hod.

Neděle 6. 10.

1. prodloužená
základních tanečních
kurzů pro mládež
16:15 – 19:00 �����������������������odpolední kurz
19:30 – 22:15 �������������������������� večerní kurz
Vstupné: 100,- Kč
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De Facto Mimo Jihlava

Zelené prasátko

Pravdivá pohádka ze života v přírodě. Příběh
o nepřirozeně zbarveném prasátku, jeho cizokrajném kamarádovi a dvou loupežnících,
kteří mají hlad a chuť na cokoliv. Představení

Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař
a Petr Kolečko
Posvátná tráva wimbledonského All England
Clubu přímo v KD Vltava. Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby tak, jak je možná neznáte.

Z programu KD Vltava
Pět setů autorského divadla, které se nebojí
metafyzického obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky,
tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky Rogerovy tchýně.
Vstupné: 200,- Kč;
150,- Kč studenti, senioři
Čtvrtek 24. 10. 

sobota

KZ

16. 11. 2013

16:30 hod.

Divadýlko Kuba

Stop pohádka aneb Jak
zachránit princeznu

V inscenaci, která některými principy připomene některé fantasy knihy či hry, se pokusíme spojenými silami projít s hrdinou příběhem
a splnit úkol – osvobození princezny. Děti poznají motivy známých pohádek, ale zažijí je
možná v novém světle. S pomocí proměnlivých
loutek, variabilní scény a rekvizit se rozehraje
stop pohádka – vždy po několika minutách
oba herci vyzvou děti ke spolupráci na příběhu. A co nakonec uvidíte, závisí skoro stejně
na vás jako na nich.
Vstupné: 60,- Kč

Svatomartinská
slavnost
Již nyní se můžete těšit:
u lampionový průvod s Martinem na bílém koni
u projížďky na koních na sokolišti
u svatomartinská veselice, k tanci a poslechu
bude hrát Mělnická cimbálovka
u tradiční svatomartinské speciality od rodinné
řeznicko-uzenářské firmy Loužeckých
u ochutnávka z 15 druhů svatomartinských
vín z vinotéky Sommelier Kralupy
u na malém sále KD loutková pohádka a dílničky pro děti
Další informace v příštím vydání Kralupského Zpravodaje.

Připravujeme na listopad:

KD Vltava Vás srdečně zve na výstavu

sběratelky Věry Čížkové

2. 11. Divadelní Tyjátjátra
7. 11. Tančírna
9. 11. Z pohádky do pohádky:
Divadlo Nahoď – Čerti z Tojflštejna
15. 11. Divadelní Tyjátjátra
16. 11. Svatomartinská slavnost
17. 11. 2. prodloužená základních tanečních
kurzů pro mládež
19. 11. Pirátský karneval
20. 11. Divadlo Bez zábradlí – Blbec k večeři
22. 11. Koncert Pipes and Pints
23. 11. Městský ples
28. 11. Z pohádky do pohádky:
Divadlo KAKÁ – Život na drátku

PROMĚNY HISTORICKÉHO KOČÁRKU
Součástí výstavy historických kočárků z let 1880
až 1989 jsou i miniaturní pokojíčky, panenky, nádobíčko a hračky.
Na starých dobových fotografiích si můžete
připomenout doby našich babiček a prababiček,
když bývaly ještě maminkami.
Výstava trvá do neděle 13. 10. 2013.
Otevírací doba výstavy:
Po - Čt od 8:00 do 15:30 hodin, Pá 8:00 - 14:00
hodin a při všech akcích Kulturního domu Vltava
(www.kasskralupy.cz).

Ls Rolnička oznamuje,
foto: Radka Saláková

že zatím nemůže hrát pohádky
pro své malé diváky, protože
stále trvá rekonstrukce v zadním traktu KD Vltava. Našim
příznivcům se omlouváme a jakmile to bude
možné, hned se vrhneme do pilné práce.

Celé Česko
čte dětem

KD Vltava ve spolupráci s Městskou knihovnou Kralupy se zapojují do dalšího ročníku
celostátní výtvarné soutěže „Plakát Celé
Česko čte dětem 2014“.
Soutěž je určena dětem od 3 do 15 let.
Jak se zúčastnit?
Stačí namalovat obrázek na kartón velikosti min. A4, na zadní stranu napsat jméno,

příjmení, adresu školy (školky) a kontakt
a svoji práci přinést do konce roku 2013
na jakoukoli dětskou akci (kino) v KD Vltava nebo do dětského oddělení městské
knihovny.
V novém roce ze všech obrázků uspořádáme výstavu. Na vernisáži zajímavý host
z řad přátel projektu CČČD odmění 3 nejlepší tvůrce. Všechny práce pak v únoru
pošleme do celostátní soutěže.
Těšíme se na vaše plakáty!
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ŘÍJEN 2013
CARRIE
USA, 2013

1.  2. 10. KINO NEHRAJE
3.
4.
5.

6.

ČT
PÁ

SO

NE

20:00
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

DONŠAJNI
RIVALOVÉ
GRAVITACE
OGGY A ŠKODÍCI
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
GRAVITACE
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
RIVALOVÉ
DONŠAJNI

110,- KČ
120,- KČ
130,- KČ
90,- KČ
150,- KČ
100,- KČ
100,- KČ
120,- KČ
100,- KČ

7.  8. 10. KINO NEHRAJE
10.
11.

ČT
PÁ

12.

SO

13.

NE

20:00
17:00
20:00
17:00
20:00
10:00
14:30
17:00
20:00

KAMEŇÁK 4
PREMIÉRA 110,- KČ
RIVALOVÉ
120,- KČ
KAMEŇÁK 4
110,- KČ
MAKE YOUR MOVE
130,- KČ
KAMEŇÁK 4
110,- KČ
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 130,- / 105,- KČ děti do 15
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
165,- / 130,- KČ děti do 15
KAMEŇÁK 4
110,- KČ
GRAVITACE
130,- KČ

14.  15. 10. KINO NEHRAJE
16.
17.
18.
19.

20.

ČT
PÁ

SO

NE

STUDENTSKÁ STŘEDA:
20:00 MAKE YOUR MOVE
20:00 KAMEŇÁK 4
17:00 PLÁN ÚTĚKU
20:00 KAMEŇÁK 4
14:30 TURBO
17:00 KAMEŇÁK 4
20:00 PLÁN ÚTĚKU
10:00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
14:30 TURBO
17:00 PLÁN ÚTĚKU
20:00 KAMEŇÁK 4

130,- KČ / 100,- Kč
110,- KČ

ČT

DONŠAJNI

Česko, 2013, 12, 102 min., režie: Jiří Menzel

Snímek odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh
o lásce k opeře a také o celoživotní vášni pro operní pěvkyně. To vše
podané s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy.
Kromě režisérových hereckých stálic (Libuše Šafránková, Jan Hartl, Martin Huba) se v klíčových rolích představí také hvězdy operního nebe Anna
Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková či Jan Hnyk.

GRAVITACE

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

Sandra Bullock - doktorka Ryan Stone, skvělá lékařka – inženýrka se
vydá na její první vesmírnou misi. George Clooney (vesmírný veterán
Matt Kowalsky) velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu.
Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď
je zničená a ti dva zůstanou ve vesmíru sami. Hluboké ticho dává oběma
jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí. Strach se pomalu mění
v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbývá...

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Španělsko, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 96 min.

I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako
jeho dědeček, a tak se navzdory otci vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik. Na své cestě potká odvážnou dívku Taliu a zjistí, že je více cest,
jak se stát rytířem – například zachránit království je dobrý začátek...

KAMEŇÁK 4

Česko, 2013, 15, 88 min.

100,- KČ
110,- KČ
150,- / 130,- KČ děti do 15
110,- Č
100,- KČ
165,- /130,- KČ děti do 15
125,- / 100,- KČ děti do 15
100,- KČ
110,- KČ

21.  23. 10. KINO NEHRAJE
24.

Režisérka Kimberly Peirce (Kluci nepláčou) přichází s remakem kultovního snímku z roku 1976 na motivy románu Stephena Kinga. Hlavní
hrdinkou je mladá, avšak pro své okolí neatraktivní dívka Carrie White.
Ve škole je tyranizována svými spolužáky, doma na ni čeká přivítání fanatickou, silně věřící matkou. Carrie v sobě jednoho dne odhalí schopnost
telekineze. Postupem času začne své síly využívat proti lidem ve svém
okolí. Příběh vyvrcholí v momentě, kdy je Carrie pozvána na maturitní
ples. Změní se posvátný studentský večer v krvavá jatka, nebo vše
dopadne úplně jinak?

20:00 CARRIE

25. 10. KINO NEHRAJE
V PŘEDSÁLÍ KINA BUDE VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4.

110,- KČ

Po deseti letech se vrací hrdinové městečka Kameňákov. Pepanovi (V.
Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem
Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde není navařeno a vyžehleno. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka Vlasta (D. Morávková), která
vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však zcela zaneprázdněn novou budoucností – stal se starostou Kameňákova.

MACHETE ZABÍJÍ

USA / Rusko, 2013, 15, T, 120 min.

Režie: Robert Rodriguez (Od soumraku do úsvitu, Čtyři pokoje, Desperado). Bezpochyby nebude nouze o akci, nadsázku a absurdní situace.

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vltavou
nám. J. Seiferta 706,
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.kass.kralupy.cz

Danny Trejo bude znovu vesele masakrovat každého, kdo se mu postaví
do cesty. V tomto případě bude čelit excentrickému miliardáři, jenž by rád
rozpoutal závažný celosvětový konflikt a docílil stavu totální anarchie...

MAKE YOUR MOVE

26.

SO

Jižní Korea / USA, 2013, 3D, D, 107 min.

Do kin přichází další skvělý taneční film. Příběh dvou tanečníků, kteří
vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však oba zavane do New
Yorku, kde pracují v nočním baru. Nejdříve budou mezi sebou soupeřit,
ale nakonec se do sebe zamilují...

27.

NE

OGGY A ŠKODÍCI

Francie, 2013, animovaný, D, 80 min.

Známé televizní seriálové postavičky kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee se dostávají na filmové plátno. Již od stvoření světa jsou
zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi
dobrem a zlem je proti tomu úplné prd...

28.

PO

PLÁN ÚTĚKU

USA, 2013, 115 min.

Jste dobře placený architekt těch největších vězení v zemi, odkud ještě
nikdy nikdo neutekl. A teď si představte, že sami skončíte v jedné ze
svých budov, z nichž není návratu. Přesně to se stalo i Sylvesteru Stallonovi, který v roli Raye Breslina ukazuje, jak zvrácený smysl pro humor
může mít sám osud. Dva z vězňů (Arnold Schwarzenegger a 50 Cent)
se rozhodnou Rayovi při útěku pomáhat. Podaří se této hvězdné trojici
uniknout z nejlépe hlídaného vězení?

PŘÍBĚH KMOTRA

Česko, 2013, 12, 99 min., inspirováno bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“

Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami
posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Budeme sledovat
strhující souboj představitele zákona a pořádku s člověkem, který řád
přizpůsobuje svým vlastním potřebám. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík)
je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posedlý svou pravdou,
obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje rodinnou idylu
muže na druhé straně barikády. Postava kapitána Cajthamla je holdem
policistům, kteří neztratili víru v to, že spravedlnost má zvítězit.

RIVALOVÉ
USA / Německo / Velká Británie, 2013, 12, T, 123 min.

O 70. letech minulého století se mluví jako o zlaté éře Formule 1. V této
době se odehrál skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů
Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a to jak v jejich profesním, tak v osobním
životě. Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody a vrací se zpět
do hry, aby si to s britským playboyem rozdal v honbě za titulem světového šampióna...
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Film je promítán
v trojrozměrném provedení

PREMIÉRA

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

Turbo je klasický zahradní šnek, který sní o tom, že bude nejrychlejším
šnekem na světě. Kámoši se mu smějí a je tak trochu za blbce, ovšem
pouze do okamžiku, kdy se přimotá k tak trošku podivné nehodě, díky
které by se mu jeho sen mohl splnit. Nic ovšem není zadarmo...

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

Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint
a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu
zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi
jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernými okurkami či krevetími
opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase
na pravou míru...

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

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h.
V případě dřívější projekce hodinu před
začátkem promítání.
Projekce podpořil Státní fond
ČR pro rozvoj a podporu české
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného
vyhrazena. Za případné tiskové
chyby se omlouváme.

KZ
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Společnost
Sdružení
rodáků
a příznivců
města

Blahopřejeme
našim spoluobčanům,
kteří se dožívají

v říjnu 2013

významných životních jubileí.
95 let
Petříček Jaroslav
94 let
Hadrbolcová Miluše
90 let
Marešová Jaroslava
85 let
Šorfová Anna
80 let
Štefanová Anna
	Ing. Jeřábek Jaroslav
Hubičková Etela
Bagalová Jarmila
	Kulíková Marie

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

Vážení přátelé,

oznamujeme členům i našim příznivcům, že odešel z našeho středu
předseda pan JAN KOLÁTOR.
Zachovejme mu vzpomínku a úctu, neboť člověk, který pro potěšení ostatních pracuje do středy, aby v sobotu zemřel, si zaslouží
víc než obdiv.
Útěchou nám budiž, že se k smrti dopracoval sice poměrně bolestivou cestou, která ale, Bohu dík, netrvala dlouho.
Lze vůbec tohoto člověka někým nahradit? Kéž se to podaří!
Vážíme si Tě, Jendo, budeš navždy zapsán v naší kronice, ale hlavně
v srdcích.
Čest Tvé památce!
Výbor „Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou“
Protože všechny závazky našeho sdružení chceme dodržet, uskuteční se v říjnu bonusový zájezd,
na počest toho, kdo jej pro vás připravil – Jana Kolátora.

říjen
autobusový zájezd
Rakovník – Kněževes
– Krušovice
středa 9. října 2013

Navštívíme Rakovník (Galerii Václava Rabase),
v Kněževsi u Rakovníka se uskuteční exkurze
do výrobny a opravny krajek lidových krojů
a v Krušovicích nás čeká exkurze do pivovaru.
Odjezd autobusu: v 6:30 hod. od KD Vltava.

Přihlášky a placení jízdného: úterý 1. 10.
od 13 hodin v salónku DPS na Cukrovaru.
Cena zájezdu pro členy: 200,- Kč,
ostatní 230,- Kč
Bližší informace: tel. 315 704 145

37. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy
na vycházku po Vinohradech
v sobotu 5. 10.

na prohlídku Domu pánů z Kunštátu
na Starém Městě v sobotu 19. 10.

Původní viničné hory z doby Karla IV. se začaly později proměňovat v zahrady a sady s usedlostmi. Na přelomu 19. a 20. století je pak nahradily
honosné vily pro střední a vyšší třídu. My tentokrát poznáme kromě vil
hlavně několik bývalých usedlostí, které se dodnes dochovaly, po dalších
zůstaly jen místní názvy. S mnohými jsou spojena jména slavných obyvatel,
jako byl např. T. G. Masaryk, Jindřich Plachta, K. V. Rais, Luděk Marold či
známý renesanční zvonař Brikcius z Cimperka.

Počet účastníků prohlídky je omezen na max. 40 osob. Se všemi, kdo se
přihlásili jako náhradníci na minulou exkurzi v březnu t. r., se počítá. Případné zrušení rezervace je nutné oznámit, nejlépe formou SMS na tel. č.
607 974 881. Prohlédneme si románskou část objektu a potom přejdeme
do kavárny, kde nám bude průvodce promítat obrázky a vyprávět o tom,
jak se v této době žilo, jak se tehdejší měšťané oblékali, stolovali, bavili aj.
Vstupné do objektu je 50,- Kč.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 na Masarykovo nádraží. Odtud metrem
na Náměstí Míru s přestupem na Můstku. Dále pokračujeme pěšky nebo
jednu stanici tramvají do stanice J. Masaryka. Zde na rohu Francouzské
a Masarykovy ul. se sejdeme s ostatními v 10:00 hod.
Akci připravila Ilona Očenášková

Odjezd z kralupského nádraží v 9:41 na Masarykovo nádraží. Odtud pěšky
do Řetězové ulice č.p. 222. Ostatní se mohou připojit v 10:50 hod. před
vchodem do objektu.
Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Akci připravila Ing. Věra Závodská
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Městský klub důchodců
Milí přátelé,
září, měsíc kdy se děti vrhly opět do školních lavic, dospělým končily dovolené a léto se s námi pomalu loučilo, je za námi.
Pořádali jsme v něm, pro nás již bohužel
poslední, ale přesto velmi krásný výlet,
tak jako všechny předchozí. Byly nejen
pěkné a na zajímavá místa naší země, ale
i pro všechny velmi poučné.
Rádi bychom tímto poděkovali městskému úřadu a panu Žižkovi za finanční přispění, bez kterého bychom je těžko
mohli uskutečnit.
Na našich pravidelných úterních schůzkách se nás již scházelo poměrně víc než
v prázdninových měsících, bylo patrné,
že skončila i taková babičkovská hlídání

dětí a vnoučat.
Říjen začínáme opravdu zvesela, vždyť
na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů a ten si připomeneme hned několika pěknými akcemi. Mimo jiného nás
přijde pobavit skupina břišních tanečnic
pod vedením paní Jirasové, na každé naší
schůzce budeme mít besedy se zajímavými hosty, uspořádáme také oblíbené večery s tancem na Uhách, nebo si zacvičíme
při reprodukované hudbě. Určitě nás také
brzy navštíví i děti z mateřské školy, které
nás vždy rozveselí a pokaždé se na jejich
vystoupení těšíme.
Přijďte se veselit s námi.
Členové Městského
klubu důchodců

Vzpomínka na profesora Jana Pícku
D

ne 17. 10. 2013 uplyne 100 let od narození JANA PÍCKY – kralupského
učitele, gymnazijního profesora.
Jan Pícka se narodil ve Vlašimi, dětství prožil v Bystřici u Benešova a po studiích na Karlově univerzitě působil jako
učitel ve Vodňanech, Domažlicích a Prachaticích. Ve školním roce 1940 – 1941
začal učit český a německý jazyk studenty Dvořákova gymnázia v Kralupech nad
Vltavou, a to až do roku 1973, kdy odešel
do důchodu.
Pan profesor Pícka byl báječný člověk,

neobyčejně lidský, tolerantní, moudrý,
vždy nad věcí. Díky těmto vlastnostem
se stal uznávanou osobností kralupského
gymnázia a i mezi občany vůbec. Svým
profesním zaujetím a hlubokými znalostmi si dokázal získat zájem i srdce svých
studentů. Členové profesorského sboru ho
vnímali jako člověka chápajícího, přátelského a čestného.
Pan Jan Pícka zemřel ve věku 84 let dne
30. října 1997.
Ti, kdo jste ho znali, vzpomeňte jeho
památku spolu s rodinou Píckovou.

KZ

vzpomínky
Před pěti lety odešel jsi
do onoho světa,
nevrátí Tě žádná
kouzelná věta.
Tvé srdce přestalo bít,
ačkoliv mělo pro koho žít.
Roky tiše plynou,
jak klidné řeky proud,
jen bolest v srdci zůstává
a nikdy nedá zapomenout.
Dne 22. října 2013 uplyne pět smutných let
od úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka
a pradědečka pana Václava Štorka
z Kralup nad Vltavou. I když nejsi s námi,
navždy zůstaneš v našich srdcích. S láskou
stále vzpomínají dcera Ilona a syn Pavel
s rodinami.
Oznamujeme všem
přátelům a známým, že
dne 21. 8. 2013 zemřel
ve věku 56 let pan KAREL
KOHOUT, dlouholetý občan
Kralup, který pro vás
s láskou vařil v restauracích v Kralupech i okolí.
Za rodinu sestra Dagmar Vrátná.
Vzpomínám na den
23. září 2013, kdy
bych oslavila 63. výročí
svatby s mým manželem
JOSEFEM NEZKUSILEM.
On se bohužel tohoto
výročí nedočkal, neboť nás opustil 15. 4.
2013. S láskou na svatební den vzpomíná
manželka Miloslava s rodinou.

  Mladý
profesor
Jan Pícka
na kralupském
gymnáziu.

inzerci objednávejte
na e-mailu
zpravodaj@mestokalupy.cz

Opustili nás
23. 8.

Jaroslav HÁJEK............................. 77 let

28. 8. Josef HANZLÍK.............................. 85 let
18. 9.

Gizella ZHIBOVÁ.......................... 89 let

18. 9.

Miloslava TŘÍŠKOVÁ................... 84 let

18. 9.	Emanuel KONDLA...................... 78 let

 Prof. Pícka
- foto
z maturitního
tabla (kolem
roku 1960).

21. 9.

Jiří KOPSA....................................... 62 let

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

říjen 2013
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Pozvánky, Útulek

Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 19. – 20. 10. 2013

VÝSTAVU DROBNÝCH ZVÍŘAT
s expozicí okrasného ptactva a morčat.
Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti, Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:

sobota 19. 10. – od 8 do 17 hod.
neděle 20. 10. – od 8 do 13 hod.
V 12:45 hod. proběhne slavnostní předání vítězných pohárů za účasti
starosty města Kralupy nad Vltavou.
Vstupné: 30,- Kč; děti do 15 let zdarma
Vystaveno bude několik set živých zvířat – především králíků, holubů,
drůbeže, kachen, ptactva včetně středně velkých papoušků a morčat.
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných
zvířat pro další chov.
Výstavu vhodně doplní poučná panelová výzdoba.
V areálu také prodej: občerstvení, zeleniny, medu, medoviny,
keramiky atd.

Lesan - Městský útulek pro psy

Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě
 Monika Kolková, U Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. Vlt.,
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

Další fotky a videa nejen těchto
dvou psů najdete na webových
stránkách útulku.

www.utulek-kralupy.estranky.cz
Toužíte po pejskovi? Adoptujte ho z kralupského útulku!

Lišá

k

Kříženec špice, pes, stáří 4 - 5 let, výška 40 cm. Lišák je milý,
kontaktní k lidem, šikovný psík. Je mazlivý, není uštěkaný, dobře
chodí u nohy na vodítku. Moc nemusí ostatní psy, chce mít páníčka
sám pro sebe.
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Bon

Kříženec, pes, stáří 5 let, 41 cm. Bona nám do útulku přivezl
příbuzný majitele. Majitel mu zemřel. Bono je z počátku
nedůvěřivý, ale po chvilce začne být kamarád se všemi. Není
vhodný do smečky, nevhodný ani ke kočkám, na vodítku umí
chodit, je to mazel. Ne úplně k malým dětem.

Užitečné informace

KZ

Zažádejte si o dotaci z programu

J

Nová zelená úsporám 2013

eště do 29. listopadu tohoto
roku mohou vlastníci rodinných domů zažádat o dotaci
z programu Státního fondu životního prostředí - Nová zelená
úsporám 2013.
V tomto programu je možné
získat dotaci na opatření ke snižování energetické náročnosti
stávajících rodinných domů,

náhradu neekologického zdroje
tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou
energetickou náročností. Čerpat
podporu lze také na zpracování
odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru při
stavbě rodinného domu.
Požádat o dotaci je možné

prostřednictvím elektronické
žádosti, případně také přímo
na krajských pracovištích SFŽP
ČR. Pro náš region to znamená na adrese: Středočeský kraj
– Kladno, Osvobozených pol.
vězňů 339, 272 01 Kladno, tel.:
312 240 702.
Více informací získáte
na http://www.nzu2013.cz/

Projekt pro cizince ze Středočeského kraje
„Chceme tu uspět“

C

izinci, kteří žijí v České republice
(v současnosti je jich přes 400 tisíc,
z toho ve Středočeském kraji přes 50 tisíc), musejí překonávat nejrůznější bariéry:
neznalost jazyka, kraje a zvyků, ale také
svých práv, povinností, právních předpisů… Pomoc a podporu jim již 10 let nabízí
Centrum pro integraci cizinců (CIC), a to
nejen v Praze, ale také v několika městech
Středočeského kraje (Kolín, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Kladno, CIC plánuje rozšíření i do dalších měst). V nabídce jsou např.
nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince,

sociální a pracovní poradenství nebo spolupráce s dobrovolníky.
Jedním z nelehkých úkolů je nalézt odpovídající zaměstnání. Proto vznikl projekt
„Chceme tu uspět“, který nabízí poradenství
a asistenci při hledání práce, profesní diagnostiku, tréninkové programy zaměřené
na přípravu na výběrové řízení, komunikaci
v pracovním prostředí a pracovně-právní
minimum, kurzy profesní češtiny a mnoho
dalšího. Důležitou součástí je široká škála
rekvalifikačních kurzů a mzdový příspěvek pro zaměstnavatele. Projekt je určen ci-

zincům žijícím ve Středočeském kraji, kteří
nepotřebují pracovní povolení.
Projekt byl zahájen letos v květnu a bude
probíhat až do dubna 2015. Více informací
lze získat v pražské pobočce CIC, Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3, tel.: 222 360 452.
Projekt „Chceme tu uspět“ je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního fondu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

a důstojnosti oběti je naprostou samozřejmostí, stejně jako ochrana osobních údajů,
které mohou být utajeny před pachatelem
trestného činu. Oběť má právo na výslech
osobou stejného pohlaví a doprovod důvěrníka, který jí bude poskytovat potřebnou
psychickou oporu. Soudce či státní zástupce
může pachateli uložit předběžné opatření,
které má za úkol oběť chránit před pachatelem (zákaz styku s obětí, zákaz vstoupit
do společného obydlí, zákaz zdržovat se
v určitých místech a mnohá další).
Zcela novým nástrojem v pomoci oběti
k uplatnění jejích práv je tzv. prohlášení
o dopadu trestného činu na život oběti,
které konkrétně popíše, jakým způsobem
je oběť poškozena v jejím každodenním životě. Toto prohlášení, učiněné písemně či
ústně, je určitým vodítkem pro soud, který
rozhoduje o trestu pro pachatele. Prohlášení
může obsahovat jakékoliv dopady trestného
činu, zejména pak dopady psychické a so-

ciální (poruchy spánku, pocit ohrožení, nedůvěřivost, problémy v navazování nových
vztahů), zdravotní a finanční.
Úlohou Probační a mediační služby je
zejména pomoci oběti v rovině poskytování
právních informací, tedy pomoc oběti zorientovat se v průběhu trestního řízení (co se
děje nyní, jaké další kroky a úkony se budou dít dále, jak a kdy uplatnit svoje práva).
Naprostou samozřejmostí je také zprostředkování odborného psychologického a sociálního poradenství (náhlá finanční nouze,
jednání s úřady, vyřizování dávek).
Řada obětí nenahlásí spáchání trestného
činu, neboť nemá dostatek informací, nenalezne potřebnou odvahu nebo neví, jak postupovat. Také pro tyto oběti je tu Probační
a mediační služba. Bezplatné poradenství
je poskytováno na střediscích osobně, nebo telefonicky, pokud si oběť přeje zůstat
v anonymitě.

Kristýna Šlajsová,
terénní pracovnice CIC

Pomoc obětem trestných činů
D

nem 1. srpna 2013 nabyla účinnosti
druhá část zákona 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, který významně posiluje práva obětí trestných činů. Tento zákon
také značně upevňuje úlohu Probační a mediační služby České republiky, pro kterou je
pomoc obětem jedním z poslání od jejího
založení v roce 2001.
Nový zákon reaguje na světové i domácí
zkušenosti s pomocí obětem trestných činů
a implementuje evropské normy a předpisy,
které se v praxi osvědčily a pomohly obětem
v jejich nelehké situaci. Nemělo by se tedy
stát, že se oběť dočká nešetrného zacházení
od orgánů činných v trestním řízení (policie,
státní zástupci, soudy) nebo neuplatní svoje
práva, neboť o nich nebude informována.
Právě na práva oběti a na šetrné zacházení s ní se nový zákon zaměřuje nejvíce.
Oběť trestného činu musí být seznámena se
svými právy ústně i písemně, a to i opakovaně, pokud si to přeje. Respekt osobnosti

Novotný Josef, probační úředník

Probační a mediační služba, středisko Mělník, Vodárenská 210, tel.: 315 629 087, 734 362 964, po – pá 8:00 – 15:00 hodin, www.pmscr.cz
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DDM
Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz
Kancelář - úřední hodiny:
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

Poděkování
Děkuji paní ředitelce Mgr. Jiřině Hereinové,
celému pedagogickému sboru ZŠ Komenského a všem pracovníkům Domu dětí a mládeže za jejich aktivní účast na koupališti
dne 30. 8. 2013. Hry a soutěže pro děti se
konaly v rámci Dnů Kralup n. Vlt.
Marie Blažková, ředitelka DDM

Děkujeme paní Pichové za darování textilu
a kůží pro práci v našich výtvarných zájmových útvarech.

Zájmové útvary DDM
V průběhu měsíce září došlo v nabídce některých zájmových útvarů ke změnám dnů
nebo časů konání schůzek. Své děti můžete
stále přihlásit a aktuální informace naleznete na www.ddmkralupy.cz, kde si můžete
zároveň stáhnout přihlášku.

12. 10. Podzimní keramické hrátky - přihlášky do 5. 10. - cena 350,- Kč
9. 11. Vánoční tiffany - přihlášky do 1. 11.
- cena 480,- Kč
7. 12. Vánoční pedigová dílna - přihlášky
do 26. 11. - cena 380,- Kč

Bramboriáda
Už jste někdy ochutnali brambory pečené
v ohni? Chcete zažít atmosféru z obrázků
Josefa Lady? My vám to nabízíme. Společně budeme i soutěžit a brambory využijeme
i při tvorbě jako razítka. Přijďte za námi
17. října v 16:00 h. na zahradu u tělocvičny
V Zátiší. Na místě bude možné také zakoupit buřty k opečení. Akce se koná pouze při
příznivém počasí. Vstupné: 40,- Kč

Dušičková Nocovka
Nocovku plnou strašidel připravujeme
od pátku 1. 11. od 18 hodin do soboty
2. 11. do 9 hodin. Cena: 150,- Kč. V ceně
je započítána večeře a snídaně, pomůcky
a materiál na činnosti a pedagogičtí pracovníci. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM a odevzdat do 24. 10. 2013.

Drakiáda

Malování DDM

Podzimní prázdniny
foto: Gabriela Junášková

Nabízíme nový zájmový útvar pro děti od 9
let: Roztleskávačky. Prosíme zájemce o přihlášky nejpozději do konce měsíce října.

K podzimu patří nejen pečení brambor, ale
také pouštění draků. Není důležité, zda jste
si je vyrobili sami nebo koupili v papírnictví. Důležité je, že máte chuť se svým drakem přijít 24. října v 16:00 h. k restauraci
na Hostibejku a společně s námi jej vypustit k obloze.

Novinka v DDM

balové hřiště. Přidejte se k těm, kteří rádi
v Mokrosukách tráví své dny volna. Podrobné informace a rezervace - paní Špinarová,
tel. 315 722 236.
Hledáte program pro své děti na podzimní prázdniny? Nabízíme ve dnech
29. a 30. října od 8 do 16 h. možnost trávit
čas v DDM v rámci „Podzimních prázdnin
s DDM“. Hrát a soutěžit budeme o klíče pevnosti Boyard. Cena na den: 130,- Kč zahrnuje teplý oběd, pomůcky a materiál na činnosti a odborný pedagogický dohled. Pití
a svačinu s sebou. Závazné přihlášky s platbou je třeba odevzdat do 21. 10. 2013.

Malujete rádi? Přijďte nám pomoci obnovit
malbu na fasádě našeho DDM. Rádi přivítáme děti i dospělé dne 12. října v 9:00
hod., kteří nám pomůžou domečky opět
„rozsvítit“. Akce se bude konat pouze při
příznivém počasí.

Zveme Vás do divadla

V letošním školním roce opět nabízíme
možnost, jak aktivně strávit příjemné odpoledne. Jednotlivé kurzy jsou určeny pro
mládež a dospělé. Děti mladší 13 let se mohou zúčastnit v doprovodu rodiče.
Upozorňujeme, že je nutné kurzy hradit
předem – do stanoveného data.
Jednotlivé kurzy se budou konat při dostatečném počtu zájemců. Platby budou
účastníkům vráceny pouze při zrušení
5 dnů předem!
Sobotní kurzy budou začínat vždy v 13.00
hodin v budově DDM.
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Mokrosuky

Podzimní prázdniny 25. – 30. 10. jsou příležitostí pro rodiny s dětmi užít si tyto volné dny společně, například v rekreačním
zařízení v Mokrosukách. Areál je umístěn
v krásné pošumavské krajině a tak nabízí
širokou možnost vycházek i výletů. Využít
můžete ohniště k posezení u ohně nebo fot-

foto: Zbyněk Krátký

Sobotní kurzy

Dne 17. 11. 2013 pořádáme zájezd pro děti
do pražského divadla Hybernia na dopolední muzikálové představení Kapka medu pro Verunku (v hlavních rolích Kamil
Střihavka, Bára Basiková, Michaela Nosková a další). Představení začíná v 11:00 h.
Přihlásit své děti můžete nejpozději
do 18. 10. Cena zájezdu: 450,- Kč zahrnuje
vstupenku a jízdenku na vlak.

Dále připravujeme:
14. 11. - Šmoulí bál
30. 11. - Zájezd na Adventní trhy do Drážďan
Podrobné informace naleznete v listopadovém čísle.

Školy

KZ

ZŠ gen. klapálka

Nový školní rok – nový strom před školou
N

la strom, po poradě se zahradníkem jsme
vybrali vhodné místo a v úterý 3. září jsme
společnými silami strom zasadili do země.
Budeme na něj dívat z okna a hlídat,
aby ho nikdo neničil, stejně jako jinou zeleň v okolí školy a v našem městě. Kromě

služby na tabuli budeme mít ještě službu
„na strom“, která se bude starat o jeho zálivku. A žáci se těší, až jednou přijdou do školy jako rodiče, že budou moci vzrostlý strom
ukázat svým dětem.
Mgr. Martina Hantychová, třídní učitelka

foto: M. Hantychová

a začátku letošního školního roku třída
7.A kromě rozdávání učebnic a vyplňování žákovské knížky stihla také udělat
něco pro svoji školu a pro životní prostředí
- zasadili jsme před školou nový strom. Paní
Nezbedová z městského úřadu nám sehna-

ULICE
DĚTEM

Sedmý ročník Evropského týdne mobility byl
tradičně zakončen Dnem bez aut. Dne 19. září
byla pro dopravu uzavřena ulice u Komenského
školy a byl zde připraven program pro žáky
místních škol. Děti se zde mohly dozvědět
zajímavé informace nejen o ochraně přírody, ale
také o dopravě, která je k životnímu prostředí
šetrná.

Akce se zúčastnilo přes 300 žáků z pěti
kralupských škol a jako každý rok proběhla akce
za podpory městské samosprávy. Poděkování
patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
dne včetně zaměstnanců DPS, kteří na čtvrteční
odpoledne připravili obdobný program pro naše
seniory.
Jindřich Havlík, ekologická komise města

ZŠ václava havla

Exkurze – součástí výuky
S

tejně jako v září, i v měsíci říjnu připravujeme v rámci výtvarné výchovy,
výchovy k občanství a zeměpisu celou řadu exkurzí. 7.B navštívila výstavu Vikýře
v Praze na Malostranském náměstí. Žáci
se interaktivně seznámili s hudebními ná-

stroji, měli možnost si je vyzkoušet. Osmé
třídy si prošly Královskou cestu, upozornily
na historické památky, zopakovaly si jednotlivé kulturní slohy a navštívily budovu
Senátu.
Sedmé třídy v rámci učiva o Americe na-

vštíví Náprstkovo muzeum v Praze. Zúčastní se výtvarných dílen, ve kterých si vyrobí
indiánskou čelenku. Výstavu po stopách
Karla Maye si projdou společně s průvodkyní a vyplní si připravené pracovní listy.
Vyučující II. stupně
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ZŠ a mš třebízského

Třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz

Předškoláci si hrají na školu
N

aše škola se i v letošním roce 2013/2014
rozhodla 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 jednou
za měsíc. Začínáme ve čtvrtek 17. 10. 2013

v 16 h. v prostorách základní školy po dobu
jedné vyučovací hodiny.
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 školy

Termíny setkávání – vždy v 16 hodin:
17. 10. 2013 (čtvrtek); 14. 11. 2013
(čtvrtek); 11. 12. 2013 (středa).
Ve středu 15. ledna si děti
vyzkouší zápis nanečisto.

ZŠ komenského

Vítání prvňáčků

foto: Lenka Šafratová

Připravujeme – zapište si do svých diářů
Den otevřených dveří – sobota 23. 11. od 9.00 do 15.00 hodin

ZŠ praktická

Zpátky ve škole

L

etní prázdniny jsou za námi a je tu nový školní rok.
V základní škole praktické letos
do školních lavic zamířilo 64 žáků, z nichž dva úplně poprvé.
Zvídavým prvňáčkům za doprovodu rodičů tak nastala nová
životní etapa.
Jako každý rok, i letos v září
se konala školní akce s názvem
Cvičení v přírodě, kdy žáci spolu s učiteli vyrážejí do přírody
hrát nejrůznější sportovní hry,
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učit se chovat v přírodě a správně reagovat v případě mimořádných událostí. Při této příležitosti se děti také seznamují
s dopravní výchovou a pravidly
bezpečnosti na silnici a se základy první pomoci.
Na začátku měsíce října školu
navštíví divadelní soubor VeTři,
který dětem představí preventivní pořad na - v současné době
velmi aktuální téma - šikana.
Mgr. Lenka Křivohlavá

Z

ačátek školního roku patří
k významným dnům pro
všechny školou povinné, zvlášť
výjimečný je ale pro ty, co jdou
do školy vůbec poprvé.
Na Komendě jsme pro prvňáčky připravili milé uvítání, aby
na začátek své školní docházky
měli jen pozitivní vzpomínky.
V devět hodin dopoledne již
na prvňáčky i jejich rodiče čekala paní ředitelka Mgr. Jiřina
Hereinová spolu s třídní učitelkou Mgr. Markétou Pražákovou
a místostarosta Libor Lesák.
Všichni tři děti přivítali a popřáli jim po celou dobu školní docházky mnoho úspěchů
a hezkých zážitků.
Kromě toho vyjukané děti přivítaly oblíbené pohádkové po-

stavičky čertíka s kašpárkem
z Rolničky a odvahu jim dodali také žáci z devátých ročníků,
kteří jim budou po celý první
rok dělat jakési patrony.
Doufáme, že se prvňáčkům
start do školní docházky vydařil
a čekají je samé hezké zážitky.
PhDr. Barbora Černá

Sport o Dnech Kralup

KZ

Běh do hostibejckých schodů 2013
V

e středu 4. září 2013 se uskutečnil v náhradním termínu pod záštitou Klubu
českých turistů a Asociace turistických oddílů mládeže v pořadí již 16. ročník „Běhu
do hostibejckých schodů“. V tradiční první
červnovou středu se běh nemohl uskutečnit
díky povodním.
Letos celé akci včetně slavnostního vyhlášení přálo počasí - bylo krásné slunečné teplé odpoledne.
V tomto ročníku padly hned dva traťové rekordy. V kategorii dívky 10 - 13 let
vylepšila stávající rekord časem 1:28 Len-

ka Čechová a v kategorii ženy nad 20 let
ustanovila nový rekord časem 1:29 Lenka Pechová. Tradičního výběhu na místní kopec - se 187 schody - se v letošním
roce zúčastnilo 103 závodníků, což je
v historii výběhu druhá nejvyšší účast.
Většina závodníků se zúčastnila akce
již po několikáté, ale i letos se opět našlo několik nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé. Nyní již
zůstal pouze jediný běžec, který se zúčastnil všech 16 ročníků, a tím je Zdeněk Vejrosta z pořádajícího Klubu čes-

kých turistů v Kralupech nad Vltavou.
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti radního města Kralupy nad Vltavou a předsedy
sportovní komise pana Jana Špačka. Poděkování patří MěÚ Kralupy nad Vltavou,
které akci podpořilo z grantového schématu
na podporu zájmových aktivit.
Petr Vaněk – KČT Kralupy

Vítězové jednotlivých kategorií:

foto: KČT Kralupy

dívky do 9 let.......................................... Alžběta Čiperová - 2:20
chlapci do 9 let....................................... Marek Truhlář - 2:01
dívky 10 - 13 let...................................... Lenka Čechová - 1:28 (nový rekord kategorie)
chlapci 10 - 13 let................................... Daniel Bohata - 1:40
dívky 14 - 16 let...................................... Tereza Popová - 1:59
kluci 14 - 16 let....................................... Albert Málek - 1:19
dívky 17 - 20 let...................................... Blanka Rosáková - 2:04
kluci 17 - 20 let....................................... Marek Gecašek - 1:23
ženy........................................................ Lenka Pechová - 1:29 (nový rekord kategorie)
muži........................................................ Vít Procházka - 1:10

Strongman Kralupy 2013
Kulturního domu Vltava se
31. 8. konal první ročník
závodu Strongman Kralupy. Jednalo se o soutěž siláků a silných
žen, na kterou se sešlo 37 závodníků z celé České republiky.
„Původní záměr byl uspořádat
manifest závodníků Strongmana
do 105 kg, který je v zahraničí
uznávanou kategorií. U nás v republice je pouze jedna kategorie
Strongmana bez váhových kategorií, což může být limitující pro
siláky nižšího vzrůstu a lehčí
váhy. Při prvních debatách, že
bychom v Kralupech uspořádali
tento závod, se ozvaly ženy, že
by se také rády porovnaly v netradičních disciplínách, a tak
přibyla kategorie Strongwoman.
A nakonec jsme přidali i závod
pro veřejnost, což je už taková
tradice u těchto závodů,“ řekl
ředitel závodu a zároveň závodník, Zdeněk Tuháček.
Nejprve nastoupilo 17 závodníků ve Strongmanu do 105 kg.
Zahajovací disciplínou bylo přitahování automobilu o váze ne-

celých 5 tun na 20 metrů. Nejlépe si vedl Jiří Marek ze Sušice,
který dotáhl auto v čase 23:20 s.
Další byl zdvih 80 kg klády nad
hlavu v čase jedné minuty, zde
exceloval Jiří Tkadlčík z Přerova s třinácti opakováními. Následovala farmářská chůze, kde
závodníci nesli v každé ruce kufr o váze 110 kg na vzdálenost
40 m. Tuto dráhu proběhl nejrychleji Tkadlčík a to za 16:77 s.
Po kufrech přišlo na řadu obracení 330 kg pneumatiky do limitu jedné minuty a maxima
8 opakování. Tento počet opakování zvládla v limitu hned troj-

ce závodníků, nejrychlejší byl
Josef Makovský z Prahy. Na závěr byla zařazena divácky nejatraktivnější disciplína, a to je
přehazování betonové 115 kg vážící koule přes překážku vysokou 120 cm, opět do limitu 1 minuty. Nejvíce přehozů (13) zvládl
Jiří Tkadlčík a tím bylo jasné,
že si ze závodu odveze celkové
prvenství.
Po přestávce následovala kategorie Strongwoman a veřejnost.
Do Strongwoman nastoupilo
5 silných žen, disciplíny pro ně
byly připraveny stejné jako pro
muže, jen byly upraveny váhy.

foto: Pavel Chuchel

U

Tahaly auto o váze 1,5 t, zvedaly
kládu 35 kg, nosily kufry 33 kg,
převalovaly pneu o 100 kg a přehazovaly kouli 50 kg. Vítězství si
odvezla Eva Horňáková z Českých Budějovic.
Z řad veřejnosti se přihlásilo
celkem 15 siláků – 6 do kategorie do 105 kg a 9 nad 105 kg.
V kategorii do 105 kg zvítězil Radek Rymel z nedaleké Nelahozevsi, nad 105 kg exceloval Martin
Janda z Tábora.
„Podle ohlasu závodníků
a diváků závody dopadly perfektně, všichni zúčastnění si je
pochvalovali. Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomto
závodě podíleli, jak sponzorům,
tak i pořadatelům, kamarádům
a panu rozhodčímu, kteří mi
pomohli s organizací závodu
a přispěli k hladkému chodu
celé soutěže. Už také zazněly
otázky, jestli se opět za rok uvidíme v Kralupech? Na to bych
odpověděl, že se ještě uvidí, co
všechno vymyslíme,“ uzavřel
Zdeněk Tuháček.
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Kralupští letci zabodovali

Stříbrná kralupská
posádka Šimon / Havlice
vyplňuje hlášení po letu.

foto: J. Hanuš

P

erfektní počasí v sobotu 14. 9. 2013
umožnilo hladký průběh 23. ročníku
letecké navigační soutěže „Aero tour Sazená“ pořádané Aeroklubem Kralupy.
Úkolem 13 posádek (pilot + navigátor) bylo letět „na vteřinu přesně“ zvolenou rychlostí po zadané trati s deseti úseky (2 po oblouku) a přitom nalézt a zakreslit do mapy
polohu objektů v terénu podél trati (18 fotek,
5 znaků z plachet). Všechny časy průletu
na otočných bodech a jedné tajné brance
byly snímány. Na otočných bodech bylo nutno rozhodnout, zda jejich fotky jsou správné
(4 byly falešné). Na závěr pak přistát do vymezeného děleného pásma.
Nejméně trestných bodů posbírala zkušená „smíšená“ posádka Machovský / Drgová ze Slaného (zvítězili již v 21. ročníku),
stříbrnou medaili získala nová kralupská
posádka Šimon / Havlice (letěli spolu poprvé), bronz pak rovněž Kralupáci Pasecký
/ Podzimek.
Dobrá nálada, „bufet“ na úrovni a rychlé
zpracování výsledků doprovodily zdárný
průběh soutěže.
Ing. Jan Hanuš

DOBRÁ ZPRÁVA

TJ Sokol Kralupy oznamuje všem Sokolům, Sokolíkům, ale i novým zájemcům o sport, že velká tělocvična
je po povodni z června 2013 otevřena pro všechny druhy cvičení od pondělí 23. září 2013.
Další podrobné informace o rozvrzích cvičení sledujte na nástěnkách nebo na webových stránkách www.
sokol.kralupy.cz.
Se sokolským Nazdar! Cvičitelé a cvičitelky TJ Sokol Kralupy

Seniorská olympiáda v dps Kralupy
P

átek 6. 9. 2013 byl pro nás seniory velice
zábavný. Pečovatelská služba připravila
na zahradě Domu s pečovatelskou službou
soutěže a závody – chůze s chodítky po vyznačené trase, malý golf, srážení špalíku,
hod hůlkou do dálky.
V průběhu zápolení se ozýval potlesk,
povzbuzování soutěžících seniorů a cvakání fotoaparátu. Nechybělo ani občerstvení.
Káva, čaj a opečené špekáčky. To všechno
někdo musel zařídit, přivést, udělat a rozdělit. Pro všechny účastníky sportovního
klání byly připraveny odměny.
Díky Vám milé pečovatelky. Možná, že se
vyskytl nespokojenec, že to je Vaše povinnost. Vy jste do toho však daly více: lásku,
starost, obětavost a úctu ke stáří. Díky Vám
za krásné odpoledne. Vám velké poděkování za všechno.
Za seniory z domu
s pečovatelskou službou 1181 Pepík
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trenérem prvoligového družstva žen BK Kralupy Junior Mirkem Komínkem

Čtyři prohry stačí, trenére...
P

Pane trenére, promiňte, čtyři porážky
v řadě, když počítám i přípravný
zápas, který jste odehráli v úterý
3. 9. s extraligovou Slávií Praha,
za kterou hrála i naše bývalá výborná
reprezentantka Eva Němcová-Horáková
(nejlepší hráčka Evropy pro rok 1996,
mistryně a vicemistryně Evropy,
juniorská mistryně Evropy, dvojnásobná
vítězka Evropské ligy a francouzské
ligy za tým Bourges a dvojnásobná
semifinalistka americké profesionální
soutěže WNBA s družstvem Clevelandu),
to ale nevypadá na úspěšnou přípravu
družstva, které hraje nejvyšší soutěž
ve Středočeském kraji a 2. nejvyšší soutěž
v republice?
Jsem s přípravou družstva žen spokojený.
Do družstva jsme zapojily i naše dorostenky a hostující dorostenky z USK Praha
a v zápasech si zahrála opravdu všechna
děvčata, pravidelně se střídalo, a to i po celých pětkách. Nehrály jsme na výsledek, ale
aby každá hráčka dostala prostor zasáhnout
do hry a předvést, co umí.

foto: Jana Beránková

rvoligové družstvo žen BK Kralupy Junior absolvovalo závěrečnou fázi přípravy před novou sezónou. Trenérka paní
Čermáková ukončila svoji velmi úspěšnou
více jak dvacetiletou trenérskou kariéru
a do vedení týmu přišla nová krev. Trenér Mirek Komínek a asistentka Renáta
Procházková.

Turnaj žen - Velká cena Kralup (6. - 7. 9.) Stojící zleva: trenér Ing. Miroslav Komínek, Lucie
Žitníková (dorostenka USK Praha), Tereza Hanzlíková (USK), Kristýna Havlíčková, Bára Němcová,
Linda Tesaříková, Veronika Schinerová, Zita Čermáková, Helena Čechurová (hostující dorostenka
z USK) a asistentka trenéra Renáta Procházková. Sedící zleva: Jana Nováková, dorostenky Denisa
Halátková, Andrea Procházková, Michaela Langová a Magda Šlehoferová, Radka Dolistová. Ležící
zleva: Pavla Krásová, kapitánka Gábina Ernatová a za nimi sedí Anna Herberová.

No ale výsledky tomu moc neodpovídají?
Opakuji, jsem spokojený, přípravné zápasy
jsme sehrály s výbornými družstvy z nejvyšší soutěže v ČR, s družstvy z extraligy,
ve kterých hrály i některé naše současné
nebo minulé reprezentantky jako např. Bortelová z DSK a Uhrová ze Slovanky a další.
Děvčata Kralup podala výborné výsledky,

V

sice všechny zápasy prohrály, ale s minimálním rozdílem bodů.
Jaké vidíte šance v novém ročníku první
ligy?
Pokud hráčkám vydrží zdravý přístup, naším prvním postupným cílem je play off.
Rozhovor vedl Jaroslav Tlustý

BEACH
RAGBY?

titulku jste se opravdu nepřehlédli. Nejenom volejbal se
v současné době hraje na písku.
Beach badminton, beach fotbal,
beach ragby. Jde o fyzicky náročnější, ale v mnohém možná zábavnější
alternativu klasického sportu.
A malí kralupští ragbisté už mají
s hrou na písku vlastní zkušenost.
Na sklonku léta se v kategorii U9
(7 - 9 let) na pražské Slavii zúčastnili svého prvního písečného klání.
Obsadili krásné čtvrté místo, ale co

je hlavní - po celý turnaj dokázali
hrát rychlé technické a především
kolektivní ragby.
Ragby - to klasické na trávě se v našem městě úspěšně rozvíjí. Letos získali malé děti do 7 let
na svém prvním turnaji suverénně
zlatou a hráči do 9 let v kategorii
A mají z turnajů v září už dvě medaile, stejně tak větší ragbisté do 11
let. 2. ligu hrají za Kralupy už i muži a dokonce ženy!

říjen 2013

29

KZ

Sport

Pozvánka na domácí hokejové zápasy
12. 10. 2013 od 10:00 hodin
- Krajská liga dorostu
HK Kralupy - HC Rakovník
12. 10. 2013 od 18:00 hodin
- Krajská soutěž mužů
HK Kralupy - Spartak Příbram
19. 10. 2013 od 10:45 hodin
- Liga starších žáků
HK Kralupy - Kobra Praha
27. 10. 2013 od 10:00 hodin
- Krajská liga dorostu
HK Kralupy - SK Sršni Kutná Hora
27. 10. 2013 od 15:00 hodin
- Krajská liga juniorů
HK Kralupy - Spartak TOS Žebrák
Přijďte podpořit naše hráče!

Volejbalistky vybojovaly v Dřevěnici zlato
K

ralupské volejbalistky, členky
ASPV, se již tradičně první zářijový víkend vydaly do slavné volejbalové
vesnice Dřevěnice. Česká asociace
sportu pro všechny zde každoročně
pořádá republikovou soutěž žen, mužů a smíšených týmů ve volejbalu.
Dvoudenní klání začalo pro kralupské družstvo žen středočeským
derby Kralup a Březnice. Úvodní zápas vyhrály po bojovném výkonu 2:0
hráčky z Kralup. Vstup do turnaje,
ve kterém každé družstvo čekalo šest zápasů, se opravdu povedl.
A také další tři sobotní zápasy proti družstvům z jiných krajů přinesly
shodné výhry Kralup 2:0. V neděli

turnaj pokračoval ještě těžkým zápasem proti družstvu z Prahy, který po vyhraném tiebreaku v prvním
setu a jasném vítězství ve druhém
setu opět vyhrály kralupské hráčky.
Ani poslední soupeřky nedokázaly
družstvo z Kralup porazit.
To znamenalo jediné, kralupské volejbalistky vyhrály naprosto suverénně mistrovský turnaj bez ztráty setu.
Při slavnostním vyhlášení nejlepších
týmů se radost hráček z Kralup ještě
znásobila při vyhlášení nejlepší smečařky republikové soutěže, protože
tento titul získala kralupská blokařka
Lenka Světová.
Všichni účastníci i organizátoři si

naplno užili neopakovatelnou dřevěnickou atmosféru, kvalitní volejbal
a nádherné počasí. A kralupské vo-

lejbalistky vzkazují: „Držte nám palce
příští rok, pojedeme titul obhajovat!“
Lenka Světová

říjnové DOMÁCÍ zápasy VOLEJBALu
5. 10.............. ženy – Benešov ........................................................9.00, 13.00
kadetky – Jihlava.....................................................11.00, 15.00
12. 10............ ženy – Suchdol .........................................................9.00, 13.00
juniorky – Most . .....................................................11.00, 15.00
13. 10............ starší žákyně......................................................................10.00
Kpy A,B, Příbram A,B, Benešov, Hořovice



19. 10............ muži – Český Brod....................................................9.00, 15.00
juniorky – Děčín .....................................................11.00, 15.00
20. 10............ mladší žákyně.....................................................................10.00
Kpy, Kladno, Neratovice, Benátky, Kostelec
Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu. Hraje se
v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. Druhé zápasy mohou po dohodě družstev
začínat dříve. ZMĚNY VYHRAZENY!

Aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org
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Devátý florbalový klub v rámci oddílu
neděli 15. září se odehrál v Kralupech
první juniorský turnaj PH+SČ ligy juniorů, kde startuje i nově vzniknuvší tým
kralupských juniorů. Domácím byla přisouzena čest uspořádat otevírací premiérový turnaj, na němž se chtěli předvést
nejen divákům, ale i ostatním týmům, aby
se s nimi mohlo počítat jako s kandidáty
na postup.
O tom, že tato soutěž nebude procházkou růžovou zahradou, se přesvědčili domácí borci hned v prvním zápase, kde jim
soupeřem byl celek Unhoště, který přijel
jen v pěti hráčích do pole. Kralupy, možná
i proto, že viděly lehce získané tři body,
neodevzdaly na hřišti maximum a soupeř
hrající bez střídání je po čas celého utkání
úspěšně trápil. Výsledkem byla upachtěná
remíza 4:4.
Ve druhém utkání čekal modrobílé kvalitnější soupeř, Sokol Rudná. Pro Kralupy byl
začátek jako z říše snů, po úžasné první třetině jsme vedli 4:0. Ovšem palčivost přísloví
lehce nabýt, lehce pozbýt jsme do detailu
poznali v periodě druhé, kdy jsme inkasovali čtyřikrát, po chybě domácí časomíry
byl navíc vsítěn i pátý „fík“ do kralupské
klece. Do třetí části jsme proto vstoupili

Náročné chvilky při zápasu juniorů FBC
Kralupy se Sokolem Rudná.

odhodláni nenechat domácí kůži lacino.
Nepovedlo se. Šestý inkasovaný gól zmařil
kralupské naděje.
Proto se po prvním turnaji počítají spíše
ztráty a chyby – mnoho vyloučení, neproměňování šancí, školácké chyby ve střídání. S tím se tým poskládaný z hráčů, kteří

již mají zkušenost v mužských soutěžích,
musí vypořádat. Nicméně sezona má deset
měsíců a neexistuje důvodu, proč skládat
zbraně. Jelikož kdy jindy, než právě teď můžeme naplnit anglikanismus „from zero to
hero“. Hej hou, Kralupy let´s go!
Filip Janouch

Mistrovství ČR v inline slalomu

Již pojedenácté se
v Kralupech nad Vltavou
sešla česká inline slalomová
špička, aby zde tradičně
uzavřela svou další sezonu.
O víkendu 21. – 22. září zde
proběhlo Mistrovství ČR
v inline slalomu a finále
CILA cupu 2013.

(SKP Kometa Brno) a mezi muži zvítězil Petr Brandtner (Ski
klub Písek).
V neděli se konalo historicky
první Mistrovství ČR v inline

K

hladkému průběhu závodů,
pořádaných pod hlavičkou
Heckl cupu a pod záštitou starosty Petra Holečka a hejtmana
Josefa Řiháka, přispěl sehraný
tým pořadatelů ze Ski klubu
Kralupy. Nejmladším závodníkům bylo 5 let, nejstarší účastník již dosáhl věku 53 let.
V sobotu se konaly dva slalomové závody - první pořádaný
jako řadový závod CILA cupu,
druhý jako mistrovství ČR, který se započítával do světového žebříčku WIAC. Oba slalomy vyhrála mezi ženami podle
očekávání Gabriela Kudělásková

Nejúspěšnější sportovci
– Gabriela Kudělásková
a Jan Möller.

obřím slalomu. Na velmi rychlé
trati bylo umístěno 21 branek
a závodníci dosahovali rychlosti až 70 km/h. Závod žen opět
vyhrála G. Kudělásková, závod

mužů Jan Möller (KL Turnov).
Pohár starosty města Kralup
nad Vltavou 2013 si za nejlepší
součet všech časů z šesti víkendových jízd odnesli stejně jako
loni G. Kudělásková a J. Möller.
Vítězi Heckl cupu 2013, 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 2013, držiteli
se stali Nikola Fričová (Kesely
Team Bratislava) 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 2013. Celkovými
vítězi se stali G. Kudělásková
a J. Möller.
Martin Štěpán, Ski klub Kralupy
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Rozpis domácích zápasů
FK Kralupy 1901
A MUŽSTVO – 1.B třída, skupina B
6. 10.���������������������������������������������������������������������������16:00
x Vysoká
20. 10.�������������������������������������������������������������������������15:30
x Dolnobousovský SK
3. 11.���������������������������������������������������������������������������14:00
x Pečice
10. 11.�������������������������������������������������������������������������14:00
x Byšice

SOUKROMÁ INZERCE
❱ VÝMĚNA Vyměním dvougenerační byt 4+1 na Cukrovaru za starší
domek na Kralupsku. Přednostně Kralupy. 
Tel.: 607 804 237,

315 727 583.
❱ PRÁCE Sháním spolehlivou a čistotnou paní na běžný úklid
domácnosti ve Zlončicích (1x týdně). Prosím o nabídku na e-mail:
uklid.zloncice@seznam.cz.
❱ hledáme paní ve věku 55 - 65 roků na úklid domácnosti a ošetřování
staré, špatně chodící paní v Kralupech nad Vltavou. Nástup možný
ihned, pro více informací volejte tel. 604 987 487 nebo 608 031 313.
❱ NABÍZÍM Koťata do dobrých rukou! Narozena v srpnu, k odběru
v říjnu 2013. Jsou zdravá, milá a čistotná. Přednostně zájemcům se
zahradou. V případě zájmu je možnost si je nezávazně prohlédnout
v Zeměchách. 
Tel.: 606 388 594

B MUŽSTVO – III. třída, skupina B
13. 10. ������������������������������������������������������������������������16:00
x Sokol Dřínov
27. 10.�������������������������������������������������������������������������14:30
x Sokol Horní Počáply
17. 11.�������������������������������������������������������������������������13:30
x Sokol Obříství
inzerce

Pronajmu byt 2+KK se zasklenou lodžií,
po rekonstrukci byt. jádra, Kralupy n. Vlt, Hůrka,
3. patro s výtahem, volný ihned.
Nájem 6.000 Kč / měs. + poplatky.
Vratná kauce 10.000 Kč
Tel. č. 603 508 372

Žádost o pomoc
Prosím paní, která v sobotu 7. 9. 2013 mezi 10:30 až 11:00 hod. našla
v obchodě s oblečením v Jiráskově ulici (MEGA Plus) na okně u kabinek
telefon I-PHONE 5, aby jej vrátila. Telefon patří studentce. Prosím, vraťte
ho zpět prodejcům do obchodu, kde jste ho našla, nebo na policii, nebo
zavolejte na tel. č. 724 870 954 a dohodneme místo předání. Máme kamerové
záznamy z obchodu, a pokud telefon nevrátíte, předáme je policii.
inzerce

u KÁCENÍ STROMŮ přímé i postupné od koruny
u PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA - měkké i tvrdé
u KONTEJNERY AVIA 3 – 11 m3
u DOVOZ písku, kamene, ODVOZ suti, odpadů
u ZEMNÍ PRÁCE - bagr 3t, UNC

www.drevoss.cz
drevosscermak@seznam.cz
tel.: 775 223 756
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Nabízím

vedení podvojného účetnictví,
daňové evidence, zpracování
mezd, daňových přiznání,
komunikaci s úřady.

Tel.: 773 241 101

e-mail: ucnovak@seznam.cz

inzerci
objednávejte
na e-mailu
zpravodaj@mestokalupy.cz

Komerční inzerce
Veřejné bruslení
začíná 10. října 2013! Rozvrh hodin platný pro rok 2013:

Pondělí - Pátek:.........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota:......................................15:00 – 17:00 hod.
Neděle:......................................12:30 – 14:30 hod.
Kralupská sportovní, spol. s r.o.,
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.sportkralupy.cz

tel: +420 734 375 591

KZ

Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.
nabízí občanům, podnikatelům, firmám,
školským zařízením, společenstvím vlastníků
nemovitostí, spolkům a organizacím:
› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech

+420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.
Vstupné: víkend: 50,- Kč, Po – Pá: 40,- Kč. Doprovod: 10,- Kč
Děti do 12 let: 40,- Kč. Děti do 6 let (včetně) zdarma.
Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), Broušení: 40,- / 50,- Kč

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

říjen 2013
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Xxxxxxx inzerce
Komerční
Mimořádná nabídka do 31. 12. 2013 – nepřehlédněte !
Za nejvyšší výkupní ceny vykoupíme věci po legionářích (čsl. legie, 1. rep.)
včetně uniforem, šavlí, opasků, včetně medailí, mincí
a dále obrazy – portréty osob, oleje s motivem krajiny nebo města
(J. Bárta, V. Březina, B. Dvořák, F. Kaván, O. Lebeda, J. Ullmann, J. Holub,
J. Panuška, Al. Kalvoda a jiní krajináři).
Máme zájem pouze o původní věci, peníze přímo na ruku, slušné jednání a nabídka
ceny tak, že přeplatíme jakékoli starožitnictví –
kontakt: sdruzenisberatelu@centrum.cz, tel.: 775 392 379.
Za nabídky do 31. 12. 2013 předem děkujeme.

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.cz
GSM: +420 725 111 722

!!!

!!!POZOR
Prodejna v Kralupech nad Vltavou
po červnových povodních přestěhována
do nových prostor
naproti Penny marketu – Chmelova ulice 550
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...

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

Co vše můžete
zažít v Expresce
Kralupy?

Telefon na recepci: 774 509 013
› kruhový trénink speciálně určený pro ženy
› cvičení na fitness stroji Fiveriders (účinné pro posílení hlubokého
stabilizačního systému)
› Better Belly = likvidátor břišního tuku pomocí infračerveného záření
› kosmetické ošetření klasické nebo pomocí moderního přístroje
(lifting, mikrodermabraze, čistící ultrazvuková špachtle)
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz
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www.city-life.cz

Těšíte se na Halloween?
Palackého náměstí 1092
GLOBAL
Kralupy nad Vltavou
Kralupy s.r.o.

www.globalkralupy.cz

U nás najdete vše potřebné: kostýmy, klobouky, lampiony aj.
Otvírací doba: pondělí – pátek 8.00 – 17.00
sobota 9.00 – 11.30

Komerční inzerce

říjen 2013
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Kalendář říjnových akcí
aneb kam nejen v Kralupech?
DATUM

ZAHÁJENÍ

AKCE

DATUM

3. 10. čt.......14:00........Řemeslný tkalcovský čtvrtek (městské muzeum)
		
16:00........Pohádkový les na Hostibejku (DDM)
		
17:00........Pohádkový podvečer v knihovně
4. 10. pá......19:30........Koncert kapely Zrní (KD Vltava)
5. 10. so....... 8:41........Výlet s KPP na Vinohrady
		
13:00........Podzimní řemesla – nejen tkaní (městské muzeum)
		
14:00........Být rodičem (AZ centrum)
6. 10. ne......16:00........Africký tanec (AZ centrum)
		
16:15........První prodloužená (KD Vltava)
8. 10. út.......16:30........Karneval na kolečkách (KD Vltava)
9. 10. st.........6:30........Výlet s „Rodáky“ do Rakovníka,
			
Kněževse a Krušovic
10. 10. čt.....14:00........Řemeslný tkalcovský čtvrtek (městské muzeum)
		
19:30........Tančírna (KD Vltava)
11. 10. pá....18:00........Vernisáž výstavy v galerii VK37
12. 10. so..... 9:00........Malování na fasádě DDM
		
10:00........Lovecká sláva dob minulých (zámek Veltrusy)
		
15:00........Zelené prasátko – Z pohádky do pohádky
			
(KD Vltava)
13. 10. ne..... 9:00........ZDRSEM:MAMA (AZ centrum)
15. 10. út.....18:00........Podzimní nocturno (městské muzeum)
16. 10. st.....18:30........Večer s Lilit (AZ centrum)
17. 10. čt.....14:00........Řemeslný tkalcovský čtvrtek (městské muzeum)
		
16:00........Bramboriáda (DDM – tělocvična V Zátiší)
		
18:00........Uprchlíci ze Sudet – přednáška v muzeu

ZAHÁJENÍ

AKCE

		
18:00........Taneční vstoupení ZUŠ Kralupy (KD Vltava)
		
19:30........Houslový recitál V. Hudečka v Nelahozevsi
18. 10. pá....15:00........KOTVA na FEST
		
17:00........Strašidelné odpoledne (TJ Sokol)
19. 10. so..... 8:00........Výstava drobného zvířectva v Dřeváku
		
8:00........4. ročník Dýňování v zahradnictví Jelínek
		
8:00........KOTVA na FEST
		
8:30........Velvarský tolar – pochod (KČT Kralupy)
		
9:41........Výlet s KPP do Domu pánů z Kunštátu
		
13:00........FIMO – výroba šperků (AZ centrum)
		
15:00........Máslovické dýňování
20. 10. ne..... 8:00........Výstava drobného zvířectva v Dřeváku
		
8:00........4. ročník Dýňování v zahradnictví Jelínek
21. 10. po....18:30........Reflexní terapie (AZ centrum)
22. 10. út...... 8:00........Den pro zdraví (KD Vltava)
		
19:30........A Studio Rubín – Federer – Nadal (KD Vltava)
23. 10. st.....18:30........Kurz praktické astrologie (AZ centrum)
24. 10. čt.....16:00........Drakiáda s DDM na Hostibejku
		
16:30........STOP pohádka - Z pohádky do pohádky
			
(KD Vltava)
25. 10. pá....10:00........Pietní zastavení u pomníků
		
14:00........Volby do Poslanecké sněmovny
26. 10. so......8:00........Volby do Poslanecké sněmovny
29. 10. út.......8:00........Příměstské podzimní tábory s DDM a AZ centrem
30. 10. st.......8:00........Příměstské podzimní tábory s DDM a AZ centrem

Výsledkový servis kolektivních sportů
BASKETbal
BK Kralupy Junior - DSK Basketbal.....................62:68
BK Kralupy Junior - Slovanka U19.......................59:72
BK Kralupy Junior - Slovanka ženy.....................70:73

FLORBAL
Muži A - Pohár České pojišťovny 2013
FBC Kralupy n/V - Floorball Club Falcon...................1:4
FBC Kralupy n/V - 1. FBC DDM Děčín..................... 4:3
FBC Kralupy n/V - FBC Ressler Boys.......................2:0
FBC Kralupy n/V - FBC Texas................................... 5:2
FBC Kralupy n/V - ASK Lovosice LFP.................... 4:10
PH+SČ Liga juniorů
FBC Kralupy n/V - FBC Unhošť................................ 4:4
FBC Kralupy n/V - Sokol Rudná............................... 4:6
PH+SČ Liga starších žáků - koš C
FBC Kralupy n/V - ORKA Horní Počernice...............0:3
FBC Kralupy n/V - FBC Start98 Kunratice...............0:8
FBC Kralupy n/V - FBŠ Bohemians B.......................3:6

Rugby
Muži - 2. liga
RC Kralupy - RC Vyškov ........................................7:67
Ženy - 2. liga
RC Kralupy - RC Slavia ..........................................0:30
RC Kralupy - RC Slovan Bratislava ........................0:24
RC Kralupy - RC Plzeň............................................0:27
RC Kralupy - RC Zlín ..............................................30:0

Volejbal
Mladší žákyně, turnaj minivolejbalu
Kralupy „A“ - Kralupy „C“........................................2:0
Kralupy „A“ - Příbram................................................1:1
Kralupy „A“ - České Budějovice................................1:1
Kralupy „B“ - Benátky n. Jiz..................................... 2:1
Kralupy „B“ - Mladá Boleslav................................... 2:1
Kralupy „C“ - Kralupy „A“........................................0:2
Kralupy „C“ - Příbram...............................................0:2
Kralupy „C“ - České Budějovice................................1:1
Finálová skupina:
Kralupy „A“ - Kralupy „B“........................................2:0
Kralupy „A“ - Benátky n. Jiz..................................... 2:1

Kralupy „A“ - Příbram................................................1:1
Kralupy „B“ - Kralupy „A“........................................0:2
Kralupy „B“ - Benátky n. Jiz..................................... 2:1
Kralupy „B“ - Příbram...............................................1:1
Cena útěchy:
Kralupy „C“ - Mladá Boleslav...................................0:2
Kralupy „C“ - České Budějovice...............................0:2
Starší žákyně, Krajský přebor
Kralupy „A“ - Kladno „A“..........................................0:2
Kralupy „A“ - Komárov............................................. 1:2
Kralupy „A“ - Kladno „B“..........................................2:0
Kralupy „A“ - VK Benešovská..................................0:2
Kralupy „A“ - Nymburk.............................................2:0
Kralupy „A“ - Čelákovice..........................................2:0
Kralupy „A“ - Pečky.................................................. 2:1
Kralupy „B“ - Komárov.............................................0:2
Kralupy „B“ - Kladno „B“.........................................2:0
Kralupy „B“ - Kladno „A“..........................................0:2
Kralupy „B“ - Čelákovice.......................................... 1:2
Kralupy „B“ - Pečky.................................................. 1:2
Kralupy „B“ - Nymburk.............................................0:2
Kralupy „B“ - VK Benešovská..................................0:2

