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www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

Nejen obyvatelé Kralup si 
všimli, že Seifertův park, 
který se rozkládá pod 
třemi nejvyššími domy 
v Kralupech – Lobečku, již 
neplní svůj estetický ani 
funkční účel. 

Otuto lokalitu se již delší do-
bu z hlediska renovace zají-

má také odbor životního prostře-
dí Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou. Během příštího ro-
ku by měl být park radikálně 
změněn a upraven.

„Na rekonstrukci Seifertova 
parku je připraven kompletní 
projekt, který vypracovala Ze-
mědělská univerzita Praha. Sa-
motný začátek realizace záleží 
na tom, zda město Kralupy nad 
Vltavou získá dotace a v jaké 
procentuelní výši. V případě, že 
dotace nezíská, je v rozpočtu pro 
rok 2015 nárokována finanční 
částka na realizaci z vlastních 
prostředků,“ komentuje situaci 
Mgr. Jan Kobera, vedoucí od-
boru životního prostředí MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.  

Místostarosta Kralup Libor 
Lesák doplnil nejzávažnější dů-
vody, které k rekonstrukci parku 
město vedou: „Chodníky v par-

zrekOnstruOvánnejvětší park  
v Lobečku bude 

ku již dosluhují, pergoly jsou 
za hranicí své životnosti, jezírko 
je zcela mimo provoz, některé 
stromy a keře jsou zde až příliš 
přerostlé, stíní okolním bytům 
a poskytují nechtěný úkryt bez-
domovcům či podnapilým oso-
bám, což uprostřed sídliště není 
žádoucí.“

A jak by měl vypadat park 
po rekonstrukci? Cestičky 

a chodníky budou upraveny tak, 
aby nenarušovaly zeleň a nedě-
lily ji na několik malých částí. 
V prostoru u stávající cukrárny 
bude vybudováno nové dětské 
hřiště. Místo nefunkční fontán-
ky, jejíž provoz i rekonstrukce 
by byla velice nákladná, je zde 
plánována odpočinková zóna 
s okrasnými záhony a lavička-
mi.

Pokud se podaří akci v příš-
tím roce realizovat, ať z měst-
ského rozpočtu nebo díky do-
taci, můžeme se těšit na další 
krásné a moderní místo k od-
počinku v našem městě.

Radka Holeštová

Grafické podklady plánů najdete již ny-
ní na www.kralupskyzpravodaj.cz, 
také je možno do nich nahlédnout 
na odboru životního prostředí MěÚ.

Takto vypadal park v květnu roku 2013, zrekonstruována byla dosud jen autobusová zastávka.
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Ochutnávka z podzimní barevné palety kulturního domu Vltava 
Podrobné informace nejen k těmto akcím najdete v programu KD Vltava na stranách 16 – 17.

11. listopadu 
přijede na pomyslném 
bílém koni  
na koncert  
do kralup zpěvák

petr Kolář

15. listopadu 
se všichni sejdeme na 

svatomartinské 
slavnosti 
s bohatým programem

20. listopadu 
budou znít vltavou 
nejen moravské melodie 

Vlasty 
Redla
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

již dva měsíce běží paralelně s tištěným Zpra-
vodajem elektronická verze našeho měsíčníku 
na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz, 

kde mají své místo obsáhlé příspěv-
ky, články, které se do tištěné verze 
nevešly a zejména aktuality, které 
nemají odkladu a vyžadují okamžité 
uveřejnění. Také články a pozvánky, 
které měly být původně otištěny, ale 
jejich autoři je neposlali včas. 

Nezapomeňte tedy v průběhu měsíce sledovat 
stránky www.kralupskyzpravodaj.cz, 
protože zde najdete spoustu důležitých 
a zajímavých informací.

Tato internetová verze nikoho nesvazuje ter-
míny uzávěrek. Články, fotografie, pozvánky 
atd. můžete posílat kdykoli, bez ohledu na čas 
nebo termín uzávěrky tištěné verze Zpravodaje. 
Samozřejmostí je také možnost bohaté fotoga-
lerie a odkazy na jiné webové stránky s jedno-
duchým přechodem mezi nimi.

Nechybí zde ani komerční inzerce na různě 
volenou dobu (rovněž s proklikem na webové 
stránky inzerenta) a pro firmy jsme připravili 
Katalog firem, do kterého se může kdokoli zare-
gistrovat za symbolickou cenu 250,- Kč za rok.

Online Kralupský Zpravodaj nenahrazuje 
tuto tištěnou verzi, jen ji v duchu současných 
mediálních trendů činí mnohem atraktivnější 
a zajímavější. Věřím, že nebude dlouho trvat, 
a většina uživatelů internetu si stránku www.
kralupskyzpravodaj.cz přidá mezi své oblíbené.

Přeji vám všem pohodové prožití barevných 
podzimních dnů, hodně silnou imunitu, aby 
na vás byli bacili krátcí a těším se na setkání 
první adventní neděli při slavnostním rozsvíce-
ní vánočních stromů v Kralupech.

Radka Holeštová, 

šéfRedaktoRka

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 31. 10. 2014. Příští číslo vyjde 1. 12. 2014.

◆ RM schválila dodavatelem akce „Svoz 
separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“ 
společnost A.S.A., spol. s r. o., Praha – Ďáblice,  
IČ: 45809712, za cenu 4.905.624,- Kč bez DPH 
za 3 roky.
◆ RM schválila dodavatele na akci „Údržba 
zeleně v Kralupech nad Vltavou“: společnost 
Bartoň a partner s.r.o., Olomouc, IČ: 26810093, 
za cenu 8.446.299,30 Kč bez DPH za 3 roky; 
společnost Vít Humpl, Kralupy nad Vltavou,  
IČ: 12394823, za cenu 3.133.959,60 Kč bez DPH 
za 3 roky a společnost Ing. Milan Janda, Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 70580456, za cenu 2.882.529,60 Kč 
bez DPH za 3 roky.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy mateřské školy 
v Kralupech nad Vltavou“ (momentálně sídlo AZ 
centra) společnost S-BAU BOHEMIA spol. s r. o., 
Litoměřice, IČ: 25484478, za cenu 2.488.379,- Kč 
bez DPH.
◆ RM schválila podepsání Smlouvy o dílo s panem 
Ing. Pavlem Kubískem, Praha 10 na zpracování  
PD „Parkovací stání v ulici třída Legií, Kralupy  
nad Vltavou – Lobeček“ za celkovou částku  
45.375,- Kč vč. DPH.
◆ RM schválila vstup do chodníku v ulici Nerudova 
parc. č. 760/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, z důvodu 
rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu 
a armaturní šachty. Podmínkou je zajištění realizace 
vstupu do chodníku od firmy Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou, která drží na chodníku záruku 
do roku 2018 a splnění požadavků správce místních 
komunikací. 

◆ RM schválila zhotovitelem akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech 
nad Vltavou“ společnost VEXTA a. s., Líbeznice, 
IČ: 26196662, za cenu 4.156.865,- Kč včetně DPH.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup n. Vlt.“ 
společnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, 
IČ: 28177851, za cenu 1.935.059,62 Kč bez DPH.
◆ RM schválila změnu termínu dokončení stavby 
„Oprava komunikace v ulici Pod Hradištěm“  
do 28. 10. 2014. Důvodem posunutí termínu 
dokončení díla byly nepředvídatelné skutečnosti, 
které se vyskytly během prací (křížení inženýrských 
sítí, nepříznivé klimatické podmínky apod.).
◆ RM schválila reklamní akci vánočního kamionu 
Coca-Cola na Palackého náměstí dne 8. 12. 2014 
za podmínky uzavření Palackého náměstí a prominutí 
poplatku za zábor veřejného prostranství společnosti 
up brand activation, s.r.o., Brno.
◆ RM schválila pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. 
Lobeč od 17. 3. 2015 do 29. 3. 2015 panu Janečkovi 
za účelem hostování lunaparku za částku 1.000,- 
Kč / den. 
◆ RM schválila záměr města vypůjčit hřbitovní 
kapli v Kralupech nad Vltavou na pozemku parc. č.  
st. 583, k. ú. Kralupy nad Vltavou pravoslavné církevní 
obci v Kralupech nad Vltavou na dobu 15 let.
◆ RM schválila Nařízení města č. 1/2014 Kralup 
nad Vltavou o sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací na území města Kralupy nad Vltavou 
v zimním období 2014-2015 a dále operační plán 
zimní údržby místních komunikací. Nařízení je 
k dispozici na webu města a úřední desce MěÚ.

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města

Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 
Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
listopad

3. 11. - 7. 11. ........bioodpad
17. 11. - 21. 11. ....rozměrný odpad z domácností     

prosinec
1. 12. - 5. 12. ........bioodpad                                     
  (pouze za příznivého počasí)

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

5.listopadu

Veřejné ustaVující 
zasedání 

zastupitelstva města
se koná ve středu: 

od 17 hodin 
v kině Vltava

PROSINCOVÉ 
ČÍSLO

uzávěrka příjmu inzerce: 14. 11. 2014, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 11. 2014, 14 hodin.

Svaz zdravotně ostižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
25. 11. 2014 od 12:30 do 13:30 hodin
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kpropadům došlo po červnových povod-
ních v roce 2013, kdy byla v daném 

místě zvýšena hladina podzemní vody 
včetně jejích zvýšených průtoků v pod-
loží. Ta zapříčinila odplavení jemnozrn-
ných částí zemin v podloží a vznik ka-
veren. Tyto poruchy se projevují nejenom 
na zmíněném hřišti, ale také na přilehlé 
komunikaci, respektive parkovišti, které 
je před domy č. p. 1067 - 1069.

V daném místě se pravděpodobně na-
chází i části původní zástavby, respektive 
její podzemní prostory. Dokumentace pů-
vodní zástavby a zde umístěných objektů 
se bohužel nedochovala.

Na základě výše zmíněných skutečností 
byla daná lokalita prozkoumána georada-
rem LOZA. Tento průzkum potvrdil vznik-
lé dutiny v podloží a to až do hloubky 
přibližně 4,5 m.

Město Kralupy nad Vltavou vypsalo 
výběrové řízení na sanaci propadů, které 
vyhrála STAVeBNí firMA NeuMANN, 
s.r.o. za cenu 4.839.230,- Kč vč. DPH. 
Tato částka bude hrazena z pojistného 

ObČané KRaluP
se dočkají venkovní posilovny

Město Kralupy nad Vltavou v posledních 
dnech pracuje se záměrem vybudovat 

workoutové hřiště. Co si pod pojmem wor-
kout představit? Ve slovníku najdeme pře-
klad „cvičení, trénink“. Workoutové hřiště je 
tedy hřiště určené ke cvičení. Česky řečeno 
hřiště určené k posilování. Někdo používá 
i termín venkovní fitness.

Účelem tohoto hřiště je možnost venkov-
ního cvičení pouze vlastní váhou. Hřiště to-
hoto typu obsahuje nejrůznější druhy hrazd, 
bradel a žebřin. Městu Kralupy nad Vltavou 
darovala společnost Česká rafinérská, a.s. 
finanční prostředky ve výši 175.000,- korun, 
a to za účelem pořízení zmíněného posilo-
vacího prostoru. 

Pokud dovolí počasí, hřiště vznikne ještě 
letos. V současné době je v jednání konkrét-
ní místo v lokalitě sídliště Cukrovar a záro-
veň prvky, které budou vybudovány. 

lenka MoRavcová, RefeRentka 

MěstskéHo MaRketingu

Práce na sanaci hřiště na Cukrovaru začaly

plnění náhrad za škody vzniklé povod-
ní 2013. 

Vlastní sanace podloží v dané lokalitě 
multifunkčního hřiště je rozdělena do dvou 
etap. Prvními pracemi je demolice stávají-
cích krytů a povrchů, na ně naváže odtěžení 
zemin v podloží až na úroveň zjištěných po-

ruch georadarem. Druhou fází sanace budou 
zpětné zásypy a násypy v místech odtěžení 
zemin v podloží. Po ukončení prací dojde 
k zazelenění plochy. O jejím dalším využití 
budou jednat zastupitelé i s ohledem na fi-
nanční možnosti města. lenka MoRavcová,

 RefeRentka MěstskéHo MaRketingu
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Na stávajícím multifunkčním 
sportovním hřišti v lokalitě 
U Cukrovaru došlo k viditelným 
propadům části konstrukce hřiště 
a jeho povrchu, které zapříčinilo 
sedání podloží.

K tanci a poslechu zahraje:

Taneční orchestr 
VladimíraJánského 

Hostem večera bude zpěvák: 

David Deyl 
Se svým tancem se představí: 

Sportovní klub 
vozíčkářů Praha 

Vstupenky v předprodeji v pokladně  
KD Vltava, Seifertovo nám. 706,  

Kralupy nad Vltavou od 1. 11. 2014. 

v kulturním domě Vltava

8. městský ples
města Kralupy nad Vltavou

Srdečně vás zveme na

Stavební práce na 
hřišti na Cukrovaru.

22. 11.  
od 20 hod.
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Paleolit, nejstarší dobu ka-
mennou, máme většinou 

spojenou s lovci mamutů. Prv-
ní lidé, kteří přišli před 1,7 mil. 
let z daleké Afriky do evropy 
a později i do našich končin, 
se setkávali s různými druhy 
nebezpečné zvěře. Na Mora-
vě například ve středním pa-
leolitu (300.000 – 40.000 let) 
se potkali ještě se šavlozubým 
tygrem. u nás se našel jeden 
zub této strašné šelmy v Leša-
nech.

Nejvíce kostí pravěkých zví-
řat v našem regionu se nachá-
zelo v pískovnách a cihelnách. 
Ty tam byly v dobách ledo-
vých za prachových a píseč-
ných bouří překryty navátým 
materiálem a uchovaly se tak 
až do dneška. 

Lidi nejčastěji upoutaly kosti 
velkých zvířat. V první řadě to 
byl mamut, srstnatý nosorožec, 
ohromný jelen s parohy, které 
měly rozpětí až 3,7 m. Bohu-
žel, většina z nalezených kostí 
nebyla odborně zakonzervová-
na, a tak se časem na vzduchu 
rozpadla. 

Chtěl bych se zmínit o dvou 
neobvyklých nálezech. V ro-

ce 1931 narazili dělníci při 
hloubení studny v tehdy bu-
dovaném podniku PTZ v Ne-
lahozevsi v hloubce 15 metrů 
na mamutí lebku, v níž ještě 
vězely kly. Jeden z nich vy-
zvedli a předali do kralupské-
ho muzea. 

Mamutích klů se v našem 
okolí našlo několik. Na tomto 
nálezu je zajímavé to, že se na-
šel tak hluboko. To znamená, 
že v určitém období pravěku 
leželo dno praVltavy v takové 
hloubce. 

Druhým nálezem, o kterém 
bych se chtěl zmínit, je soubor 
kostí několika paleolitických 
zvířat z Minic. Na něm je za-
jímavých hned několik věcí. 
Kosti našel v buližníkových 
skalách proti minickému hra-
dišti učitel Augustin Hlaváček 
v roce 1954 a daroval je geo-
logicko-paleontologickému od-
dělení Národního muzea. Od-
borné prozkoumání prováděla  
B. Brůčková. Zjistila, že nale-
zené kosti patří několika je-
dincům srstnatého nosorožce, 
nejméně šesti koním, po jed-
né kosti byl zastoupen mamut 
a sob. 

obrázky z pravěkého Kralupska
vážení čtenáři, pan  václav fencl, člen České společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

Žili někdy lvi také u nás?

Důležitost nálezu spočívala 
mimo jiné v tom, že mezi kost-
mi byla i část spodní čelisti 
jeskynního lva. Šelmy, která 
byla ještě o polovinu větší než 
dnešní afričtí lvi. Nálezy jeho 
kostí jsou v Čechách poměrně 
vzácné. Jak se tato „sbírka“ kos-
tí pleistocénních zvířat na bu-
ližníkové skály naproti minic-
kému hradišti dostala, zůstane 
pro nás navždy záhadou. roz-
sáhlý plošný archeologický vý-
zkum hradiště zde totiž žádné 
stopy po pobytu pravěkých lov-
ců nezachytil.  

Z těchto míst bylo možno 
dobře sledovat stáda zvěře 
táhnoucí z planiny od dneš-
ního Turska do údolí Zákolan-
ského potoka a dále k Vltavě.  
To mohlo vést nějakou tlupu 
pradávných lovců a sběračů 

k vybudování sezónní lovecké 
stanice. Přirozené nahromadě-
ní kostí tolika různých druhů 
zvířat na jednom místě je totiž 
příliš nepravděpodobné. 

Kamenných nástrojů tehdej-
ších lovců a sběračů se našlo 
na Kralupsku jen velmi málo. 
Jedná se většinou o ojedinělé 
nálezy, jejichž pravěký původ 
není vždy zcela prokazatelný. 
Zatím jediné místo, kde se 
našla řada drobných nástrojů 
z pazourku, je na hraně srázu 
nad Podhořany. Odborníky je 
datováno do pozdního paleo-
litu (10.000 let př. Kr.). To je 
do doby, kdy většina chladno-
milné zvěře, jako byli mamuti, 
srstnatí nosorožci a další, od-
táhla za ustupujícím ledovcem. 
Zde pak zůstala hlavně stáda 
sobů a koní. václav fencl

Sídliště paleolitických lovců

díl dRuHý

Zeptali jsMe se Za vás 

rekonstrukce objektu praktické školy 
a knihovny byla zahájena začátkem mě-

síce září a dokončena musí být do konce 
měsíce listopadu. V rámci akce se prová-
dí zateplení objektu, výměna střešní kryti-
ny, výměna oken a rekonstrukce vytápění  
ve 2. a 3. podlaží. Po dobu rekonstrukce by-

la z budovy přemístěna praktická škola, a to 
do objektu čp. 6, tj. bývalé sídlo stavebního 
úřadu. Žáci by se v upravených prostorech 
měli učit od začátku listopadu. 

Desetidenní uzavření knihovny v měsí-
ci říjnu bylo zapříčiněno výměnou oken 
v těchto prostorách. Knihovna byla opět 

v pondělí 20. října zpřístupněna čtená-
řům. 

Hlavní fasáda směrem do ulice Jodlova 
se bude zateplovat pouze částečně. reliéfy 
zde zůstanou a naopak u některých oken, 
kde tyto prvky chyběly, budou doplněny 
ozdobné římsy a parapety. 

Jak se vyvíjí rekonstrukce budovy praktické školy? Proč byla uzavřena knihovna? 
Bude zachována reliéfnost fasády i po zateplení budovy?

odpovídá Ing. Marek Czechmann, místostarosta:
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Voliči vybrali do zastupitelstva  
tři ženy a osmnáct mužů 
výsledky voleb v Kralupech nad vltavou většinu občanů nepřekvapily, jiní byli rozladěni. K volbám přišlo ještě méně 
voličů, než v roce 2010. Možná je to ovlivněno tím, že v Kralupech sice žije téměř 18.000 obyvatel, ale většina z nich 
zde „pouze přespává“, pracuje v Praze nebo okolí a politická situace v Kralupech je pro ně nepodstatná. Naopak zde 
v Kralupech pracuje spousta osob z okolních obcí, které zde však nemají volební hlas. 
Možná volební účast přesně odpovídá reálnému zájmu voličů. nicméně bez ohledu na jakýkoli názor  
a jakékoli vysvětlení dané situace bylo zvoleno těchto 21 zastupitelů:

Jméno, věk, povolání: navrhující strana: počet získaných hlasů:

Petr Holeček, 57 let, starosta; učitel ............................................................... STAN ................................... 2.305
Ing. Marek CzeCHmann, 58 let, místostarosta; stavební technik ................... STAN ....................................1.628
Jan Špaček, 60 let, technik .............................................................................. STAN ....................................1.603
MUDr. Dušan Randák, 43 let, lékař – psychiatr ............................................... STAN ....................................1.585
Mgr. Michal máRa, 35 let, učitel ........................................................................ STAN ....................................1.502
Ing. Ivana paCHolíková, 51 let, zástupkyně ředitelky ZŠ .............................. STAN ....................................1.488
Mgr. Jiří BozděCH, 43 let, právník .................................................................... STAN ....................................1.470
MUDr. Jana Homolová, 57 let, praktická lékařka .................................... ANO 2011  ................................... 1.134
Stanislav Hejduk, 58 let, technik .................................................................... KSČM .................................... 1.128
Tomáš pekáRek, 31 let, vědecký pracovník ............................................. ANO 2011 ....................................1.076
Libor lesák, 49 let, místostarosta ......................................................................ODS ....................................1.054
Ing. Ivan ottis, 66 let, manažer ....................................................................... KSČM ....................................1.012
Mgr. Bc. Rostislav Havelka, 37 let, advokát ............................................ ANO 2011 ...................................... 994
Mgr. Martin luksík, 47 let, učitel ............................................................... ANO 2011 ...................................... 942
Ing. Petr listík, 47 let, stavební technik .............................................................ODS .......................................870
Ing. Josef mateRna, 72 let, technik ................................................................ KSČM .......................................744
Bc. Antonín seidel, 28 let, projektový pracovník fondů EU ............................ČSSD .......................................710
Mgr. Jiřina HeReinová, 57 let, ředitelka ZŠ Komenského .................................ODS .......................................657
Luboš Šuda, 38 let, boxer; manažer .................................................................. Piráti .......................................619
Mgr. Ondřej nauŠ, 34 let, finanční manažer fondů EU .....................................ČSSD .......................................611
Ing. Ladislav BeRit, 63 let, ředitel MěBP ..................................................Pro Kralupy ...................................... 539

POROVNáNÍ VýSLedků VOLeb

15. - 16. 10. 2010 10. – 11. 10. 2014

14.152 voličů  K volbám mohlo přijít 14.307 voličů

38,64 % Účast byla 36,06 %

výsledky v % a počet získaných mandátů:

1. STAN – 21,15 % ...................................... 5  1. STAN – 28,70 % ..................................7 

2. ODS – 19,99 % ....................................... 5 2. ANO 2011 – 17,61 % ...........................4 

3. ČSSD – 18,38 % ..................................... 4 3. KSČM – 13,63 % ................................3

4. KSČM – 13,84 % .................................... 3 4. ODS a TOP 09 – 12,38 % ...................3

5. Sdružení občanů Kralup – 8,79 % ......... 2 5. ČSSD – 8,44 %...................................2

6. TOP 09 – 7,85 % ..................................... 1 6. „Piráti a Zelení“ – 5,54 % ...................1

7. Pro Kralupy – 5,42 % .............................. 1 7. Pro Kralupy – 5,34 % ..........................1

8. KDU-ČSL – 3,53 % ................................ 0 8. KDU-ČSL – 4,73 %.............................0

9. MUDr. Jana Homolová – 0,70 % ............ 0 9. Úsvit – 3,63 % ....................................0

10. SNK – 0,34 % ....................................... 0 2
0

1
0

2
0

1
4

�

�
�

1
N

N

N

N – nová strana ve volbách v Kralupech n. Vlt.

1
1
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do Zastupitelstva města Kralupy nad vltavou, které čítá 21 zastupitelů, by měly zasednout tři ženy. a podle pravidla „ženy 
mají vždy přednost“ přinášíme nejprve rozhovory právě s těmito novými zastupitelkami.

1 přijmete mandát zastupitelky  
a o co se budete nejvíce snažit?
Mandát zastupitelky samozřejmě přijmu, vždyť proto jsem přece kandi-

dovala. Nepřipadá mi fér vůči voličům nechat se napsat na kandidátní listinu 
jen kvůli získání hlasů pro stranu nebo uskupení a přenechat svůj mandát 
někomu jinému. Druhá část otázky souvisí s mým povoláním a mnohaletou 
praxí ve školství. V této oblasti vidím gró své práce v zastupitelstvu. Ráda bych 
pracovala v komisi školství a také se věnovala prevenci rizikového chování 
a kriminality, která je v našem městě také díky železničnímu uzlu a blízkosti 
Prahy opravdu vysoká. Zkušenosti v této oblasti mám bohaté, ať už z práce 
přímo v komisi prevence v předminulém volebním období nebo z mé praxe 
ve škole, kde s touto problematikou přicházím do styku neustále. Ale jsem si 
vědoma, že práce v zastupitelstvu má daleko širší rozsah, ve kterém se bu-
du muset zorientovat a naučit se pracovat. Nebráním se žádné práci, kterou 
dokážu svými znalostmi a možnostmi obsáhnout. 

2 Jak si vysvětlujete, že občané zvolili 
pouze tři ženy z 21 zastupitelů?
Předně bych nepoužila slůvko pouze. Když si čísla převedete do procent, 

tak to není vůbec špatný výsledek. V kralupských volbách kandidovalo 68,8 % 
mužů a 31,2 % žen. Výsledek v procentech - 85,7 % zvolených mužů a 14,3 % 
zvolených žen vypadá sice jako velký nepoměr, ale je to 15,7 % zvolených žen 

1 přijmete mandát zastupitelky  
a o co se budete nejvíce snažit?
Budu podporovat všechna rozumná řešení, která omezí automobilový 

provoz ve městě, další znečišťování ovzduší a vody a zatížení města hlukem. 
Žijeme v průmyslovém městě, proto nebudu schvalovat zbytečnou likvidaci 
vzrostlých stromů, které dodávají do ovzduší kyslík ani redukci městské ze-
leně na úkor staveb, které město nepotřebuje. Podpořím stavbu cyklostezek 
a dětských hřišť.   

2 Jak si vysvětlujete, že občané zvolili 
pouze tři ženy z 21 zastupitelů?
Malý zájem žen mě příliš nepřekvapuje, protože v první řadě musí zvládat 

péči o děti a rodinu. Sama jsem se o práci v zastupitelstvu neucházela v době, když 
byly mé děti malé a potřebovaly moji péči. Dnes již mají své rodiny a mohu využít 
své zkušenosti i ve prospěch města, ve kterém žiji. Domnívám se, že pokud by bylo 
vyšší zastoupení žen na kandidátních listinách, dostaly by se i do zastupitelstva.

3 co Vás ovlivnilo při rozhodování 
kandidovat v obecních volbách?
Přišla nabídka od politického hnutí ANO, kterou jsem zvážila a s kan-

didaturou jsem souhlasila.

I hlasy žen budou znít z kralupského zastupitelstva

anketní otázky pro Mgr. Jiřinu 
Hereinovou, ředitelku ZŠ Komenského 
nám., která vstupovala do bojů o hlasy 
voličů se šťastným číslem 7 
na kandidátní listině koalice ods 
a top 09. od voličů získala 657 hlasů, 
což znamenalo v celkovém součtu 
3. místo mezi kandidáty ods.

anketní otázky pro MUdr. Janu 
Homolovou, praktickou lékařku,  
která měla na kandidátní listině hnutí 
ano 2011 pořadové číslo 4 
a získala od voličů 1.134 hlasů, což 
znamenalo v celkovém součtu  
8. místo v pořadí jednadvaceti zvolených 
kandidátů a vítězství v hnutí ano.

z žen kandidujících na prvních deseti místech oproti 25,4 % mužů z mužů 
kandidujících na prvních deseti místech. A to zas není tak špatný výsledek. 
Problém není v tom, kolik žen občané zvolili, ale kolik žen kandidovalo. 

3 co Vás ovlivnilo při rozhodování 
kandidovat v obecních volbách?
V komunálních volbách kandiduji již třetí volební období a stále se stejnou 

vizí – pomáhat a ovlivňovat sféru, která je mi blízká a to je školství, prevence, 
volnočasové aktivity a život a potřeby dětí obecně. Kromě toho funkce ředi-
telky školy mi umožňuje podílet se na spolupráci s městem, na přípravě akcí 
pro kralupské děti a jako zastupitelka budu mít větší možnosti se v této oblasti 
realizovat. Jsem samozřejmě také Kralupák do morku kostí, a tak mi rozvoj 
města není lhostejný. Proto chci být součástí týmu, který má za cíl pracovat 
tak, aby se v Kralupech všem dobře žilo. 

4 V minulosti jste už v zastupitelstvu působila, 
vstupujete podruhé do stejné řeky, jak se v tuto 
chvíli cítíte a jak svoji „novou“ roli vnímáte?

S citátem Hérakleita, že „do stejné řeky dvakrát nevstoupíš“, se v této situ-
aci vůbec neztotožňuji. Můj návrat je jen logickým pokračováním toku mého 
života. V zastupitelstvu jsem byla v předminulém volebním období, v tom 
minulém jsem se o pár hlasů nedostala, nyní ano. Takže navážu na své zku-
šenosti a znalosti a budu se snažit vykonávat zodpovědně práci zastupitel-
ky a nezklamat tak své voliče, kterým bych touto cestou ráda poděkovala 
za podporu a důvěru. 

5 Ustavující zastupitelstvo proběhne nejdříve v listopadu, 
zkusíte si tipnout, jaké strany spolu půjdou do koalice, 
jaké do opozice a kdo bude zvolen starostou?

Zásadně netipuji a nespekuluji - nebudu to dělat ani teď. Absolutním vítězem 
voleb je pan Petr Holeček, který má právo si vybrat a utvořit koalici dle své-
ho vědomí a svědomí a my ostatní to musíme respektovat. Jediné, co mohu 
za sebe říci, je, že budeme mít staronového starostu. 

4 V minulých volbách jste kandidovala sama za sebe, 
ale úspěch se nedostavil, letos jste kandidovala 
za ano 2011 a v součtu hlasů jste získala více, než 

leader této kandidátky. Jak tento svůj úspěch vnímáte?
Je to jenom o informacích. Před čtyřmi lety jsem si ani nepřečetla volební 
zákon. To bych pochopila, že samostatný kandidát je v podstatě odsouzen 
předem k neúspěchu a je prakticky vyloučené, aby mohl konkurovat stra-
nám a sdružením s 21 kandidáty. Pokusila jsem se o to tehdy proto, že jsem 
chtěla jednat sama za sebe a ne se podřizovat stranické disciplíně a hlaso-
vat v souladu s nějakým stranickým názorem. Volební kampaň jsem nedě-
lala žádnou, protože jsem na ni neměla čas a peněz mi bylo líto. Tak bych to 
shrnula, že volební výsledek ani nebyl tak špatný vzhledem k minimálnímu 
vynaloženému úsilí.

Tentokrát jsem vyhodnotila, že hnutí ANO v celostátním měřítku vlastně 
vnímám jako konstruktivní a moji existenci v něm si dovedu představit. Vo-
lební kampaň byla vedena profesionálně a bylo nás tam 21x více. Volební 
úspěch mě mile překvapil a všem, kteří mi dali hlas, bych chtěla touto ces-
tou poděkovat. 

5 Ustavující zastupitelstvo proběhne nejdříve v listopadu, 
zkusíte si tipnout, jaké strany spolu půjdou do koalice, 
jaké do opozice a kdo bude zvolen starostou?

Podle hlasů voličů předpokládám, že starostou se stane Petr Holeček. Koaliční 
jednání proběhnou v nejbližší době a jejich závěr si netroufám odhadnout. 



l istopad 2014

K Z

7

voLby / výročí

1 přijmete mandát zastupitelky  
a o co se budete nejvíce snažit?
Ano, mandát přijmu. Proto jsem kandidovala. Budu vycházet z naše-

ho volebního programu, ale zejména se budu starat o zlepšení podmínek pro 
školství. Vždyť v něm pracuji již více než 25 let a to by bylo, abych neznala 
problémy, které nás sužují. S tím souvisí i podpora mimoškolní činnosti 
našich dětí, zájmových, sportovních a společenských útvarů a spolků. 
A nezanedbatelná je i bezpečnost pro naše děti.

2 Jak si vysvětlujete, že občané zvolili 
pouze tři ženy z 21 zastupitelů? 
Naše město bylo historicky postaveno na chemickém průmyslu. 

A ten byl dominantou mužů. Z toho hlediska se asi i odvíjí sestavy téměř 
všech kandidátek, kde je převaha mužů dvojnásobná a i volební prefe-
rence mezi muži a ženami. Ale třeba, i když nás žen je v zastupitelstvu 
relativně málo, přesvědčíme voliče a při příštích volbách se mužům vy-
rovnáme. Záleží jen na nás.

3 co Vás ovlivnilo při rozhodování 
kandidovat v obecních volbách?
Na to jsem částečně odpověděla už v první otázce. Chci se aktivně 

podílet na rozvoji města jak v oblasti školní, mimoškolní a sociální, tak se 
i aktivně zapojit do vyřešení tolik tíživé dopravní situace v našem městě, 
kterou jako každodenní řidička pociťuji. 

4 Již v roce 2010 jste byla na kandidátce stan,  
avšak na 19. místě. V letošních volbách již na  
5. místě. co zapříčinilo tento Váš postup a tedy 

možnost zasáhnout do komunální politiky?
Myslím si, že v uplynulém volebním období jsem se snažila ze své pozi-
ce ve škole aktivně ovlivňovat život v našem městě. S vedením města 
jsem byla téměř v každodenním styku a postup na kandidátce byl snad 
i oceněním mé práce. Tím jsem si vytvořila předpoklad k tomu, že budu 
na kandidátce na volitelném místě a našemu hnutí něco platná. Poslední 
slovo ovšem měli voliči, kterým tímto děkuji.

5 Ustavující zastupitelstvo proběhne nejdříve v listo-
padu, zkusíte si tipnout, jaké strany spolu půjdou 
do koalice, jaké do opozice a kdo bude zvolen sta-

rostou?
Věřím, že naše hnutí bude vůdčí při sestavování koalice na radnici a staros-
ta zůstane pro další volební období stejný, tedy Petr Holeček. O sestavení 
koalice nechci spekulovat, přeci jenom jsem po operaci kolene ještě v ne-
mocnici a proto vzdálena od vyjednávání. Tím ovšem nechci říct, že by mne 
to nezajímalo, opak je pravdou. Jsem v každodenním kontaktu s předsedou 
hnutí i ostatními členy, ale přesto si netroufnu ani tipovat.

anketní otázky pro ing. ivanu 
pacholíkovou, zástupkyni ředitelky 
ZŠ Komenského nám., která 
v komunálních volbách kandidovala 
v pelotonu stan s pořadovým 
číslem 5. s celkovým počtem 
1.488 hlasů se stala nejúspěšnější 
ženou této kandidátky.

v letošním roce uplyne již 25 let 
od sametové revoluce. v roce 

1989 se dostala ekonomika státu 
do krize, vyvrcholila nespokoje-
nost občanů se stávajícím komu-
nistickým režimem a po čtyři-
cetileté nadvládě brutality, lží, 
nenávisti, potlačování občanských 
svobod došlo k pádu komunismu

A proč právě 17. listopadu? Stu-
denti v tento den v praze demon-
strovali při příležitosti 50. výro-
čí uzavření vysokých škol v době 
protektorátu (17. 11. 1939). Mladí 
lidé už od ledna roku 1989 dávali 
veřejně najevo, že s hloupým a na-
víc ještě krutým režimem nesou-

hlasí. byli biti policií, ponižováni 
při výsleších, odváženi do lesů, ale 
nevzdali to. Sedmnáctý listopad 
byl jejich. Demonstrace měly být 
pokojné, ale došlo ze strany veřej-
né bezpečnosti a dalších státních 
složek k opakovanému brutální-
mu potlačení demonstrace. Ne-
spokojenost studentů a dalších 
občanů vyvrcholila v revoluci. 

během krátké doby došlo k ob-
rovské změně v životě českých ob-
čanů. v roce 1990 proběhly první 
svobodné volby a 17. listopad se 
zapsal do českého kalendáře jako 
státní svátek.

Radka Holeštová

Listopadové výročí 
17. listopad

den boje studentů za svobodu a demokracii

Základní škola  
v Revoluční ulici – 
dnešní ZŠ V. Havla.

Pěší zóna na Františku  
– rohový dům je dnešní DDM.



Oslavy prvního adventu  

v Kralupech nad Vltavou
Vánoční svátky, období radosti, očekávání, lásky, spočinutí a porozumění  

se nezadržitelně blíží. První adventní neděli se rozzáří většina vánočních stromů  
v naší republice, stejně tak tři vánoční stromy v Kralupech nad Vltavou. 

V tomto roce zapálíme první svíčku na adventním věnci již poslední listopadový den 
- 30. 11. 2014. V našem městě se první adventní neděle slaví tradičně slavnostním 

rozsvícením stromů na Seifertově a Palackého náměstí, nově také v Minicích  
a vždy je tato akce doprovázena svátečním programem.

PrograM 
V KulturníM doMě VltaVa 

Vstupné: 30,- Kč děti do 13 let /  50,- Kč od 14 
let / 130,- Kč rodinné (táta, máma + 2 děti)
13:00 - 17:00 hodin - tradiční adVentní 
trhy S KulturníM PrograMeM. K prode-
ji (ale i inspiraci pro vlastní tvorbu) budou roz-
manité výrobky nejen s vánoční tématikou.

��� V odpoledním programu vystoupí 
děti z hudebních a tanečních oborů ZUŠ 
v Kralupech, z Tanečního a pohybového stu-
dia Zuzany Štarkové, taneční skupina Dixi, 
pěvecký sbor Markéty Wagnerové a další.

��� Zejména pro děti zahraje na malém 
sále divadelní společnost Kejklíř loutkovou 
pohádku „Můj MedVěd Flóra“. Mimo-
chodem pohádka je dalším pořadem z cyk-
lu Z pohádky do pohádky, za jehož návštěvu 
obdržíte razítko do slosovatelné skládanky.

��� K tradičním aktivitám v rámci oslav 
prvního adventu patří také VýtVarné díl-
ničKy pro děti i dospělé, kde je vždy téma-
tem zima, čerti, Mikuláš nebo Vánoce. At-
mosféru betlému jako každoročně navodí 
žiVá doMácí zVířata – krmení zakázáno, 
hlazení povoleno! :o) 

16:00 hodin – vánoční Koncert jiřího 
ŠKorPíKa

PrograM V ParKu  
na SeiFertoVě náMěStí  
– naproti Kd Vltava

17:00 hodin - rozSVícení Vánočního 
StroMu a vlastních lucerniček a lampio-
nů. Slavnostním průvodem v čele s anděly 
se společně přesuneme na Palackého ná-
městí, kde rozsvítíme druhý vánoční strom 
(cca v 17:30 hodin)

PrograM V Minicích
- V KoStele SV. jaKuba VětŠího 

17:00 hodin - zpřístupnění kostela
17:40 hodin - vystoupení členek SDH Mi-
nice
18:00 hodin - hudební vystoupení ZUŠ Vel-
vary s varhanním doprovodem
18:40 hodin - vystoupení učitelů a přátel ZUŠ

PrograM V Minicích 
– u Vánočního StroMu

17:00 – 20:00 hodin - občerstvení
17:40 hodin - vystoupí Kralupští žesťoví só-
listé
18:20 hodin - slavnostní proslov starosty 
města a starosty SDH Minice 

18:30 hodin - rozsvícení stromu
18:40 hodin - uctění památky u pomníku 
padlých
18:50 hodin - k poslechu i tanci zahraje ka-
pela Trosečníci

zájemci o prodej na trzích se mohou přihlásit telefonicky na tel. č. 734 695 011 nebo e-mailem: jitka.kostalova@kralupy.cz.

Program první adventní neděle 
vznikl ve spolupráci KD Vltava, MěÚ 
Kralupy nad Vltavou a SDH Minice.
Jste srdečně zváni a přejeme vám 
krásné a pohodové adventní dny…
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Adventní koncert hudební skupiny Shi-
rim Ashirim otevře předvánoční čas 

v komorním prostředí synagogy v ulici  
S. K. Neumanna 8829, a to 29. listopadu 
2014 v 19:00 hodin.

uslyšíte moderně pojaté zpěvy mesián-
ských židů. Písně jsou zpívány v současné 
hebrejštině (ivritu). exotické nástroje, libo-
zvučnost hebrejského jazyka, tvořivé aranže 
a tepající orientální rytmy ve vás vyvola-
jí vůni orientu předního východu, kde se 
před tisíci lety v Betlémě událo Kristovo 
narození. Zvuková i hudební kvalita na vás 
zapůsobí nevšedním uměleckým i duchov-
ním zážitkem.

O kvalitě nové skupiny svědčí také vítěz-
ství v posluchačské hitparádě radia Proglas. 
Shirim Ashirim vznikli před třemi lety, ale 
členové skupiny mají bohaté hudební zkuše-
nosti. Hráče na strunné i dechové nástroje 
(mj. brač, šalmaj, niněra) Tomáše Najbrta, 
sbormistra a odborníka na barokní hudbu, 
si mnozí pamatujeme i z jeho autorského 
alba svěžích a vtipných křesťanských písní 
Kdekdo čeká na zázraky (1996). Baskytarista 
Daniel Matulík prošel několika rockovými 
kapelami (mj. reserve, flattus). A zpěvačka 

shirim Ashirim se představí v kralupské synagoze
a houslistka Renáta Ulmannová měla zku-
šenosti se zpěvem v hebrejštině už ve fol-
kové skupině Simeon. 

Debutové album Shirim Ashirim, které 
bude k zakoupení (tip na vánoční dárek), 
obsahuje deset skladeb. Skupina přesahuje 
oblíbený koncept hebrejských písní coby 

reminiscence na židovský folklor a plně se 
hlásí ke křesťanské víře, nicméně pevně za-
kořeněné ve starozákonní tradici. Přijďte se 
předvánočně naladit do synagogy. Adventní 
koncert pořádá Církev bratrská - Kralupy 
nad Vltavou. Vstupné: 40,- Kč.

Radislav novotný, kaZatel cíRkve bRatRské
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Pozvánka  
na Cestu světel

„to světlo ve tmě svítí, tma jej nepohltí.“ (j 1,5)

15:30 - lampionové dílny, skautský dům bára
17:00 - začátek průvodu, lávka za dvořákovým gymnáziem

Přijďte přivítat advent lampionovým průvodem. děti 
i dospělí si budou moct vytvořit lampiony v odpolední 

dílně (od 15:30 ve skautském domě bára). 
Průvod začneme v 17:00 na lávce za dvořákovým gymnáziem. 
Půjdeme podél potoka směrem do lobečku. na břehu Vltavy 

vznikne světelný labyrint, ve kterém budou pro děti přichystané 
světelné lodičky. ty si pak budou moct pustit po vodě. 

Slavnost zakončíme oceněním kralupských „světlonošů“. 
na průvod naváže v 19:00 koncert židovských písní, který v kralupské 

synagoze pořádá církev bratrská. 
cestou světel navazujeme na tradici yMca Praha,  

která letos pořádá již 17. ročník.

Případné dotazy: jan Vrzáček, yMca Kralupy
tel.: 775 274 632, kralupy.ymca@gmail.com,

facebook.com/ymcakralupy

sobota 29. listopadu 2014

Oslavy prvního adventu  

v Kralupech nad Vltavou
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MUzeUM

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

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

pozVánKa na MĚsíc listopad

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Projekt SEIFERTOVA POEZIE HROU – 
pro školní skupiny v rámci XIX. ročníku 
festivalu Seifertovy Kralupy 
od 2. do 19. 9. 2014                                                                             

19.9.2014 
Beseda o panu Jaroslavovi Seifertovi se mi 
velice líbila. Určitě bych chtěl zažít něco 
podobného znovu.
DG Kralupy nad Vltavou 3.G David ……….

Krátkodobá výstava: KRALUPY V DOBĚ 
I. SVĚTOVÉ VÁLKY  
(11.9. – 2.11.2014)

31.9.2014
Velice zajímavé exponáty, které obohatily 
povědomí o mém bydlišti v Kralupech. 
Klobouk dolů, před pracovníky, kteří tuto 
výstavu zhotovili!!! Umlauf Vladimír

3.10.2014 
9.A ZŠ Komenského děkuje za zajímavou 
a velmi naučnou výstavu a spoustu nových 
informací. 9.A.

8.10.2014 
Děkujeme mockrát za krásnou prohlídku 
muzea a super informace těším se až zase 
přijdem: Káťa  5.třída ZŠ Nelahozeves

20. listopadu – čtvrtek 17:00 hodin
Vernisáž výstavy: 

necHte 
ČertY spÁt 
- při zahájení vystoupí 
žáci 2. třídy ZŠ Václava 
Havla a „čerti“ 
z hradu Houska.

27. listopadu – čtvrtek 17:30 hodin
Koncert barokní hudby ZUŠ Kralupy n. Vlt.

připravujeme na prosinec:
6. 12. - 13:00 h. – Čertovské dílničky spojené 
s prohlídkou výstavy NECHTE ČERTY SPÁT
9. 12. - 17:30 h. – Vánoční koncert ZUŠ Kralupy

Chcete-li se setkat s tajemnými čerty 
z hradu Houska, nenechte si ujít 

jedinečnou příležitost a přijďte do kra-
lupského muzea ve čtvrtek 20. listopadu  
od 17 hodin na zahájení výstavy NeCHTe 
ČerTY SPÁT... 

Kolik čertů a čertíků, ďáblů a ďáblíků se 
na výstavě skrývá? To neprozradíme. Ale 
že je jich moc, si můžete být už teď jistí. 
Jsou to menší či větší loutky, starobylé hrač-
ky představující čerty z různých materiálů: 
z textilu, ze dřeva, ale i ozdobné předměty, 
například skleněný pohár s motivem čer-
tovské hlavy nebo louskáček na čertovské 
ořechy atd. Chybět nebudou ani čertovské 
plakáty a ilustrace k pohádkám, kde vy-
stupují čerti. 

Malí i velcí návštěvníci mají možnost 
vidět výstavu v Kralupech dosud nevída-
nou. 

Kde všude můžete najít čerta? Připomeň-
me jen několik z mnoha pořekadel či úsloví: 
„Nemaluj čerta na zeď“, „Nech čerta spát“, 
„Bojí se, jak čert kříže“, „Venku se čerti že-
ní“, “Čert bere všechno“ a ta další najdete 
na výstavě, kterou pro Vás připravujeme.

Na výstavě se objeví čerti ze sbírek 
ing. M. fassmanna, tvorba uměleckého řez-
báře a sochaře ing. arch. Vl. Cejnara a také 
ilustrace akad. malíře O. Čemuse.

Kdo se choval po celý rok slušně, nelhal 
a nezlobil, ten si s čerty z hradu Houska 
porozumí…

na bRZké sHledání se těší vaši MuZejníci

Sobotní pořad 
„Vaše pocta vrací 
člověku naději“ 
byl věnovaný 
třicetiletému 
výročí udělení 
Nobelovy 
ceny 
za literaturu 
básníku 
Jaroslavu 
Seifertovi.

Čertovská návštěva z podzemí

XiX. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy  
19. - 20. září 2014 – ohlédnutí ve fotografiích

Díla oceněných 
amatérských 
básníků z celé 
České republiky 
recitovala 
herečka Valérie 
Zawadská.
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KNIhovNA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Upozornění 
pro čtenáře

Z důvodu uzavření knihovny se akce 
Týden knihoven (amnestie poplatků 
z prodlení, prodej vyřazených knih 

a časopisů) přesouvá na týden  
3. – 8. listopadu 2015.  

Ve středu 5. listopadu v čase od 8:00 
do 11:30 hodin bude připravena výtvarná 

dílnička pro nejmenší.
Od 6. listopadu pro vás budeme 
v oddělení pro dospělé také každý 

čtvrtek od 8:00 do 11:30 hodin.

Den pro DětskoU knihU

� mimořádný pondělní  
 dopolední  provoz 
 od 8:00 do 11:00 hod.

� registrace dětí zdarma 
 celý den

� zábavné hry 

� dílnička pro nejmenší

� vyhlášení výsledků výtvarné 
 soutěže „Skřítek Knihovníček“
 - zahájení výstavy 

� od 17:00 hodin 
 „Čtení do ouška“
 - hlasité čtení pro děti od 5 let

pondělí 1. prosince 2014 
v oddělení pro děti

Kniha Děti nikoho se zařadila 
mezi nejprodávanější knihy 

nakladatelství Alpress v únoru 
2013 a byla nominovaná do užšího 
výběru dvaceti knih na Knihu roku 
2012 na Databázi knih. Rukopis 

knihy Karibu Keňa vyhrál 
soutěž Mám talent pořádanou 

nakladatelstvím Euromedia  
(rok 2012). V lednu 2014 

H. Hindrákové vyšel v nakladatelství 
Alpress román Dobrovolnice.

Hana Hindráková se vydala 
do Afriky poprvé v roce 2005 
a od té doby ji navštívila již 

několikrát. 
Je také spoluzakladatelkou 
neziskové organizace Fair 

zaměřující se na rozvojovou 
spolupráci v chudých zemích.

pozvánka 
na aUtorské

čtení
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INforMAce

toUžíte po peJsKoVi? adoptUJte Ho Z KralUpsKéHo ÚtUlKU!

BoBeš ScooBy

Kříženec kokra, 42 cm, 12,9 kg, pes, narozen v roce 2006. bobeš se 
k nám do útulku dostal po zemřelém majiteli. Je zvyklý žít venku. Je 
klidný, hodný, při krmení si hlídá potravu. na vodítku umí chodit. není 
vhodný k dětem, už má spíš rád svůj klid. byl by ideální např. ke starším 
lidem na zahrádku, kde si občas přijde pro pomazlení. není hlídací.

Kříženec, pes, narozen v 4/2013, 26 kg, 58 cm. Do útulku byl přivezen 
majitelkou. Je temperamentní, s ostatními psy nemá problém, ve smečce 
je submisivní. byl zvyklý žít v bytě spolu s kočkou. Je čistotný, na vodítku 
mírně tahá, umí základní povely a miluje vodu. Scooby hledá aktivního 
majitele, který mu dopřeje dostatek pohybu a výcvik.

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz

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

a nově také na Facebooku.

Proč  je  dosažení  hranice 
200.000,- Kč důležité? Až 

bude na sbírkovém účtu nashro-
mážděna uvedená částka, rádi 
bychom požádali rodinu Hru-
šínských o svolení, zda by naše 
kralupská Švejkova socha, sedící 
na lavičce na pěší zóně, mohla 
mít podobu skvělého a nezapo-
menutelného rudolfa Hrušínské-
ho. Jsme názoru, že tato žádost 
by měla mít s ohledem na osob-
nost rudolfa Hrušínského přimě-
řenou důstojnou podobu. Tzn., 
aby výše stavu účtu dokládala 
podporu veřejnosti a byla záru-
kou úspěšné realizace. uvedená 
částka je i hranicí, od které je 
možné efektivně oslovovat větší 
potencionální dárce z celé Čes-
ké republiky.

Kdyby každý dospělý Kralu-
pák přispěl částkou 30,- Kč (cel-
kově bude potřeba cca 400.000,- 

V říjnu byla z důvodu rekon-
strukce povrchu vozovky 
uzavřena Podřipská ulice. 
Průjezd z centra Kralup 
směrem do Lobče a dále 
Nelahozevsi byl veden 
objížďkou. Dopravní znač-
ky ale ještě několik metrů 
před samotnou uzávěrou infor-
movaly řidiče zcela jinak… :o)

Své tipy na další kuriozity zasílejte, prosím, 
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, 

nebo volejte na tel. č.: 734 695 013.

fo
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Kuriozita měsíce říjnaveřejná sbírka na Švejka
K dosažení hranice 200.000,- Kč zbývá 12.467,- Kč

Kč), tak můžeme začít odlévat 
a kopat základy. :-) Kralupáci, 
patrioti - přispějte na sochu Jo-
sefa Švejka v Kralupech a za-
pojte i své přátele!! k. H. 

Číslo účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100. 
přispět lze i do sbírkové pokladničky v infocentru 
na MěÚ a nově i v městské knihovně. informace 

o projektu a sbírce: www.mestokralupy.cz/svejk.
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voLNý čAS

Zveme vás na pohádku 
a lampionový průvod

Kdy: 13. 11. od 16:30 hodin
Kde: aula ZŠ třebízského, 
 Kralupy nad Vltavou

Sociální síť Hearth.net spolu s AZ centrem a ve spolupráci 
se ZŠ Třebízského vás srdečně zvou na: 

POHáDKOVOu DiVaDelní HRu SVětýlKa RaDOSti 
Dan s Rozárkou se jednoho dne ocitnou v pohádkovém světě, kde se dějí 
věci! Veškerý život tam určují kamínky, které ovlivňují vztahy mezi lidmi 
a nejen je. Dan s Rozárkou objeví, že si mohou navzájem dělat radost 
i bez kamínků, a tak rozsvěcují jedno světélko radosti za druhým. V před-
stavení divadelního souboru Kukadlo propůjčili hlasy zvířecím postavám 
známí herci v čele s Jitkou Molavcovou a Václavem Vydrou. 

Po pohádce proběhne krátké povídání s herci z pohádky o jejím posel-
ství. Následovat bude tradiční lampionový průvod v 18:00 hodin od ZŠ 
Třebízského.

Přijďte, budeme se těšit! 
Vstupné je pro vás darem.Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 734 621 386, e-mail: centrumkralupy@email.cz

na měsíc listopad 2014 z jednorázových akcí nabízíme:

laMPiÓnOVý PRŮVOD – 13. 11. v 18 hodin od ZŠ Třebízského

KReSlení ManDal - 29. 11. od 10 do 15 hodin, cena kurzu: 850,- Kč  
- seznámíte se s mandalou po teoretické i praktické stránce - vytvoříte si 
svou vlastní mandalu.

Připravujeme na prosinec:
4. 12. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

NABÍDKA DLOUHODOBÝH KURZŮ:
Výtvarníček + Keramika; Sportovní tance pro děti; Tanečky; Taiji; Jóga;  
Jogohrátky; Dětská jóga; Pohybovky (cvičení rodičů s dětmi, kojenecké  
cvičení); Masáže miminek.

!!! OTEVŘENY NOVÉ KURZY !!!
Balet; Logohrátky; Pilates

AZ školka – dovolujeme si vás upozornit, že v AZ školce jsou ještě volná 
místa. Rádi vaše ratolesti přivítáme už od věku 18 měsíců. Nabízíme vzdělání 
podle ŠVP a příjemné prostředí s velkou zahradou.

AZ centrum a Centrum Matýsek se stává D8

Už jste to slyšeli? Centrum 
MatýSeK neexistuje! Kam 
se podělo?

Poslední rok se událo několik 
zásadních skutečností. „Ma-

lý MATÝSeK“ se spojil s kra-
lupským AZ centrem a jejich 
sloučením vznikla nová obecně 
prospěšná společnost.

Silnější neziskovka s působnos-
tí ve dvou městech resp. dvou kra-
jích nabízí skutečně velký výběr 
převážně volnočasových, vzdělá-
vacích a sociálních programů do-
slova pro všechny generace.

Aby toho nebylo málo, s ra-
dostí jsme koncem letních prázd-
nin přijali nabídku na další 
propojení s existujícím roudnic-
kým Mondea centrem a získali 
tak prostor na rozšíření aktivit 
pohybových a relaxačních, jako 
např. cvičení pro děti i dospělé, 
fyzioterapie, kosmetika, masá-
že, sauna apod.

MATÝSeK nám tedy vyrostl 
a změnil se. už to není malá 
herna plná maminek a mimi-
nek. A proto jsme se rozhodli 
jeho název změnit a zaštítit jím 
celou rodinu roudnických a kra-
lupských programů a center.

Od 12. září je nový zastřešují-
cí název naší obecně prospěšné 
společnosti Centrum D8, o.p.s. 
Toto centrum provozuje tři zá-
kladní programy, které postupně 
sloučením také proměníme:
Centrum MATÝSEK
roudnice nad Labem
www.centrummatysek.cz;
AZ centrum
Kralupy nad Vltavou
www.centrumkralupy.cz;
Mondea centrum
roudnice nad Labem
www.mondeacentrum.cz.

Co se nezmění, je naše neu-
stálé úsilí zlepšovat a rozšiřovat 
činnost naší společnosti a rea-
govat na potřeby obyvatel, ro-

din a dětí jak v roudnici nad 
Labem, tak i v Kralupech nad 
Vltavou. 

V současnosti např. prostřed-
nictvím sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi KLíČ 
pomáháme již 64 ohroženým ro-
dinám z roudnice n/L. a blíz-
kého okolí. Díky rozšíření pově-
ření k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí jsme od začátku 
roku 2014 uzavřeli 12 dohod 
o výkonu pěstounské péče a po-
máháme tedy rodinám s dětmi 
v náhradní rodinné péči. 

V Kralupech n/V. už spo-
lupracujeme také s místním 
orgánem pro sociálně právní 
ochranu dětí a zahájili jsme 
první sociálně zaměřený pro-
jekt s cílem poskytnout ohro-
ženým kralupským rodinám  
50 hodin bezplatných psycholo-
gických konzultací. Alternativ-
ní mateřskou školku navštěvuje 
bezmála 30 dětí. Stovka dětí 
a dospělých docházela po celý 
rok na volnočasové a vzdělá-
vací kurzy.

V těchto dnech a týdnech 
pracujeme na celkové komuni-
kaci a chystáme pro vás nový 
web, kde najdete, jak jste od nás 
zvyklí, všechny důležité infor-
mace a bude toho ještě mnohem 
víc! Aby vám neunikla žádná 
novinka či nabídka, můžete sle-
dovat náš profil na facebooku 
a nebo si prostě naše stránky 
dát mezi oblíbené.

D8 (neboli dé osmička) trochu 
symbolizuje „dálnici“, po které 
se snadno dostanete z jednoho 
našeho centra do druhého. Pís-
meno „D“ budete do budoucna 
vídat v mnoha podobách v naší 
komunikaci, protože slova jako 
děkuji, děti, dary, důvěra, dyna-
mika, dobrovolníci budeme ny-
ní používat ještě mnohem více 
a osmička naležato perfektně 
vystihuje počet nápadů a pro-
jektů, které pro vás máme při-
praveny – těch je totiž neko-
nečně!  

iveta fidleRová a eva klesová, 

Zakladatelky centRa d8, o.p.s. 

www.centRuMd8.cZ
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Na kralupském hřbitově

Byl založen v roce 1897, te-
dy dva roky po dostavbě 

kralupského kostela. Až do ro-
ku 1897 pohřbívaly Kralupy 
své občany na hřbitov minic-
ký. Nový hřbitov byl založen 
na ploše téměř jednoho hekta-
ru v polích nad městem a slav-
nostně vysvěcen a otevřen  
15. července 1897. O místo 
hrobníka byl tehdy velký zájem, 
a tak obecní úřad vypsal ofertu, 
tedy v dnešní terminologii kon-
kurs, v pražských novinách.

Z velkého počtu přihláše-
ných zájemců vybral kralupský 
farář Karel Záruba šest jmen, 
která podle něj padala v úvahu 
a obecní úřad pak určil jako 
prvního ze žadatelů Jana Hrud-
ku. Splňoval všechny podmín-
ky: věk pod čtyřicet let, mrav-
ně bezúhonný a byl vyučený 
zahradník. Nastoupil 15. srp-
na 1897, což zapsal na první 
stranu velké hřbitovní matriky, 
do které byl povinný zapisovat 
číslo hrobu a vyplnit příslušné 
oddělení, kam byl zemřelý po-
hřben, jeho stav, náboženství, 
věk, bydliště, kdy zemřel a kdy 
byl pohřben.

První hrob na kralupském 
hřbitově vykopal Jan Hrudka 
již 25. srpna 1897, kdy pohřbí-
vá na dětské oddělení šestimě-
síčního syna zřízence dráhy 
ferdinanda Šarbocha. Do od-
dělení „A“ určeného pro dospě-
lé pochoval 5. září 1897 osma-
dvacetiletou Amálii Haklovou. 
Její hrob dostal číslo 1. Po jed-
nom roce, tedy v září 1898, 
bylo již na novém kralupském 
hřbitově 83 hrobů. Dnes je to 
neuvěřitelné, ale z toho bylo  
56 pohřbů dětských. Děti umí-
raly nejčastěji na spálu, spal-
ničky a záškrt. Tyto nemoci 
byly v té době smrtelné. Byly 

později téměř vymýceny povin-
ným očkováním a zavedením 
antibiotik do medicíny. 

Letos si připomínáme výročí 
100 let od vypuknutí první svě-
tové války. V Kralupech byly 
v té době zřízeny dva lazarety 
pro raněné vojáky. Na kralup-
ské nádraží je přivážely vlaky 
ze všech válčišť evropy. i když 
lazarety byly určeny pro lehce 
raněné vojáky, sedm jich zde 
zemřelo. Čtyři z nich jsou po-
chováni na kralupském hřbi-
tově do společného vojenské-
ho hrobu č. 1052 v oddělení 
„D“. Před deseti lety v sobotu 
6. listopadu 2004 byl hrob s re-
staurovaným železným křížem 

a s tabulkami jmen vojáků ulo-
žených do vojenského hrobu 
znovu vysvěcen.

Jak se Kralupy stále zvětšova-
ly, a rostl počet obyvatel, narůs-
tal i počet zemřelých. Kralupský 
hřbitov musel být proto dvakrát 
rozšířen. Směrem do polí, tedy 
k jihu, bylo místa dost. Hrobník 
však zůstával jenom jeden. Byl 
by sotva na svou práci stačil, 
kdyby nebyly po první světové 
válce povoleny kremace a pro 
uložení urny stačil menší pro-
stor. Postupem doby stále klesal 
poměr hrobů rakvových vůči 
hrobům urnovým. Řada zemře-
lých dnes ani žádný hrob ne-
má. Jejich popel byl na jednom 

místě vsypán nebo na rozpty-
lové louce rozptýlen. 

V roce 1932 byla postavena 
u hřbitova moderní hřbitovní 
kaple s věží a zvonicí. Pozůs-
talí si mohli zvolit, zda má být 
pohřeb vypraven z domu smut-
ku nebo z kostela nebo přímo 
ze hřbitovní kaple.

Stavitel kralupského hřbitova 
Alois Nový si nechal postavit 
hrob ještě za života. Vlastně to 
není hrob v pravém slova smys-
lu, ale honosná hrobka ve tvaru 
kaple u horní zdi starého hřbito-
va. Když v roce 1940 zemřel, byl 
zde uložen k věčnému spánku. 

Čtyři roky po něm 12. listopa-
du 1944 umírá první kralupský 
hrobník Jan Hrudka a do hro-
bu ho ukládá hrobník ferdi-
nand Žebro. Hrudka během ži-
vota pohřbil i několik desítek 
sebevrahů. Byli pohřbeni me-
zi ostatní hroby podle pořadí 
a ne na zvláštní vyhrazené mís-
to pro ty, kteří si vzali dobro-
volně život, jak to bylo přede-
psáno na hřbitovech církevních. 
Na kralupský obecní hřbitov by-
li pohřbíváni katolíci, evangelíci 
i židé. Všechny bez rozdílu je 
přijalo místo, kam směřují naše 
vzpomínky i naše životy.

ing. josef stupka

Barvy podzimu již vládnou krajině a nadešel listopad. Podzimní chlad se snáší mezi 
stromy a sporé slunce ozařuje hroby ozdobené květinami, věnci a mihotajícími 
plameny svíček. Listopad je měsícem „Památky zesnulých“. řekněme si tedy dnes 
více o kralupském hřbitově.

Hrobka stavitele hřbitova Aloise Nového.

Pohled na oddělení „C“  
starého hřbitova.
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Kralupy n. Vlt. – lobeč, purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena Čt - 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 2014. 

Akademický malíř a grafik Jan Kavan se 
ve své profesionální praxi zabývá zejména 
volnou uměleckou grafikou, kresbou, 
ilustrací a návrhy poštovních známek. 
V těchto oborech získal řadu ocenění. 
V České republice i v zahraničí uspořádal 
kolem 50 samostatných výstav a je tam 
i zastoupen ve sbírkách. Z grafických 
technik preferuje lept a tisk z hloubky. 
Obdivuje starou architekturu, pěkné 
ženy a krásy přírody, kterými se nechává 
inspirovat. V jeho práci se tedy převážně 

vyskytují tyto tři motivy. Je členem prestižního sdružení grafiků Hollar.  V letech 
1997 až 2010 pedagogicky působil na Vyšší odborné a Střední umělecké škole 
V. Hollara v Praze, kde se též zasloužil o akreditaci ilustrátorského oboru. 
Mimo to je dlouholetým kurátorem nekomerční Galerie u lávky v Praze Tróji.

Prodejní výstava potrvá do 30. 11. 2014. 

Vás zve na probíhající prodejní výstavu 
JAN KAVAN - GRAFIKA

Vážení filmoví diváci, rádi bychom vás pozvali 
na promítání dokumentárního filmu: 

Století 
MiroSlava ZikMunda,
které proběhne

v úterý 4. 11. ve 20 hodin. 
Projekce se zúčastní režisér a scénárista filmu Petr Horký, 
který se s námi podělí o své zážitky z natáčení. 

Dokument Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý 
pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, 
který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se 
pět měsíců po vzniku první republiky, přežil druhou svě-
tovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. Státní 
bezpečností (StB) byl označen jako „nebezpečná osoba 
nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když za-
nikal koloniální systém. Setkal se s několika prezidenty, 
seznámil se s kosmonautem Gagarinem i novozélandským 
horolezcem Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemoc-
ného“ kapitalismu. 

Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh 
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil. 

Budeme se těšit na vaši návštěvu v kralupském kině 
Vltava. Vstupné: 100,- Kč

Ondřej Franěk, 
produkční kina Vltava

Poznejme naši historii
 v kině Vltava
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

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

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

proGraM na listopad

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

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

Taneční kurzy neděle 2., 9., 23. 11. a sobota 29. 11.

 
 
 
 
 
Do 20. 11. probíhá výstava 

Výstava výtvarných prací žáků kralupské ZUŠ 
je v malém sále KD Vltava přístupna v provozní 
době kanceláře.  Vstup volný

neděle 2. 11. 10:00 hodin

(velký sál KD Vltava)

 
ZaJíČeK a StRašiDla aneb  
Ranní StRašiDelné HRaní  

Muzeum strašidel z Plzně pro děti na dušičkové 
nedělní dopoledne připravilo pestrý strašidelný 
program. Pohádku, dětskou diskotéku, tradič-
ně netradiční soutěže, pohádkovou školu, pro-
menádu masek a jejich ocenění, čarokrámek 
s kolem štěstí. Vítáme všechny masky, přijďte 
si užít dušičkový víkend se strašidláky. 

Vstupné: 60,- Kč

Pondělí 10. 11. 18:30 hodin

KOnCeRt Zuš 
a KOMORníHO 
ORCHeStRu 
DVOřáKOVa KRaJe  
Koncert je další částí oslav 65. výročí založe-
ní Základní umělecké školy v Kralupech nad 
Vltavou. Vystoupí tu jako sólisté žáci hudeb-
ního oboru, uslyšíme skladby z oblasti vážné 
hudby, ale také populární melodie z muziká-
lů. Celý koncert doprovází KODK s dirigentem 
prof. Václavem Mazáčkem. 

Vstupné dobrovolné

Úterý 11. 11. 20:00 hodin

aKuStiCKý KOnCeRt  
PetRa KOláře

Pokud sv. Martin nepřiveze 11. listopadu sníh, 
nevadí, koncert zpěváka Petra Koláře bude 
stejným pohlazením, jako sněhové vločky pa-

dající na tvář. Při akustickém koncertu vynikne 
jeho nádherný hlas v plném rozsahu. 

Vstupné: 490,- Kč

Středa 12. 11.     17:00 hodin

(velký sál KD Vltava)

ČaRODěJná POHáDKa    

Pohádky děti poučí, že na světě existuje dob-
ro i zlo, že co je dobré, je správné a zlo bývá 
po zásluze potrestáno. Dospělí by měli vidět 
pohádky proto, aby neztráceli víru v dobro. 
Čarodějná pohádka je napsána na motivy pří-
běhů, které patří ke klenotům z pokladnice 
českých pohádek. Čaroděj se splete a místo 
hamižné zelinářky, která svoji lakotou zlobí 
všechny v okolí, do svého zámku odnese byli-
nářku Barušku. Tenhle omyl rozzlobí tovaryše 
Vincka, a ten se rozhodne jít Barušku hledat. 
Pomáhá mu kamarád Ušáček. Při útěku z ča-
rodějova zámku na Skleněné hoře jim pomá-
hají kouzelné dary...

Výpravná pohádka je plná barevných de-
korací, krásných kostýmů, kouzel, písniček, 
humoru a zajícových kousků...

Pohádka je dalším z pořadů, za jehož ná-
vštěvu získáte razítko. Již za 5 razítek se 
můžete zúčastnit slosování o ceny, které 
proběhne po posledním představení tohoto 
roku. Hlavním partnerem festivalu je GLOBAL 
Kralupy s.r.o.

Vstupné: 60,- Kč

Ze zdravotních důvodů bylo zrušeno říjnové 
představení SatuRnin. Příbramské 

divadlo jej odehraje v náhradním termínu 
8. ledna 2015. Děkujeme za pochopení.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Vy, kteří jste nemohli přijít v říjnu užít si tuto 

úžasnou komedii tedy máte jedinečnou 
možnost při lednovém představení, 
máme ještě volné vstupenky v prodeji.
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PřiPraVujeMe na ProSinec
6. Bluegrass advent
8. Country salon s Rangers band
9. Kutloch aneb I muži mají své dny    
11. Tančírna
13. Z pohádky do pohádky 
 – Vánoční příběh
13. Ochutnávka s cimbálovkou

Čtvrtek 13. 11.   19:30 hodin

tanČíRna  
V plném proudu jsou vaše oblíbené taneč-
ní večery. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 15. 11.   

SVatOMaRtinSKá 
SlaVnOSt
15:30 setkání na hřišti tJ Sokol 
 (Jodlova ulice), projížďky na koních
 z Natura farmy v Minicích
16:30 Martinský lampionový průvod 
 ke KD Vltava - s Martinem na bílém
 koni, doprovázený karlštejnskými trubači
17:00 Svatomartinská veselice - 
 v programu vystoupí Senior minichór
 se svými staropražskými písněmi,
 k tanci a poslechu zahraje Kozelkova
 trojka, svými vystoupeními 
 odpoledne zpestří TS Zuzany 
 Štarkové a taneční obor ZUŠ 
 v Kralupech pod vedením Sylvie Hodkové.
 Ochutnávka svatomartinských vín
 z Vinotéky Na Františku. Tombola
 kočičího útulku Devět životů. 
 Dílničky pro děti.
18:00 pohádka Loutkového souboru 
 Rolnička v malém sále KD Vltava

Všechny vstupenky jsou slosovatelné!
Vstupné: 60,- Kč

neděle 16. 11.  

DRuHá PRODlOužená 
základních tanečních 
kurzů pro mládež
16:15 – 19:00 h. - odpolední kurz
19:30 – 22:15 h. - večerní kurz

Vstupné pro veřejnost: 100,- Kč

Středa 19. 11.   20:00 hodin

agentura Point a Mogul theatre: 
Rob becker 

CaVeMan  

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech 
mezi námi. O lásce, partnerství a vtipně uta-

jených kvalitách obou pohlaví. 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach 
 Vstupné: 350,- Kč

Čtvrtek 20. 11. 19:30 hodin  

KOnCeRt 
VlaSty ReDla    

Určitě si nenechte ujít koncert tohoto moravské-
ho zpěváka, textaře, skladatele a multiinstru-
mentalisty, který ve své tvorbě dokázal osobitě 
skloubit rock, folk, bigbít a lidovou hudbu.

Vstupné: 220,- Kč v předprodeji;  
250,- Kč na místě

neděle 30. 11.  

OSlaVy aDVentu
Podrobnosti najdete na straně 8.

Středa 3. 12.    16:30 hodin

anDělSKO-
ČeRtOVSKé SetKání    
Tradiční karneval andílků a čertíků plný sou-
těží, zpěvu a radosti. Pro všechny děti je při-
pravena mikulášská nadílka. Počet balíčků 
je omezen, rezervujte si vstupenky předem. 
Karneval je dalším z pořadů, za jehož návště-
vu získáte razítko.

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

lOutKOVý SOubOR ROlniČKa
uvede ve středu 26. 11. 2014 
od 16:30 hodin pohádku  
„O Hvězdičce“, režie I. Slabá. 
Prodej vstupenek na místě 

před představením. LS Rolničku najdete 
v zadním traktu KD Vltava (vedle klubovny  
DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

PleSy V liStoPadu 2014:
22. 11. – 20:00 - 8. městský ples
28. 11. – 20:00 - Student. ples 7.G. DG Kralupy

17. 
 

Vánoční koncert 
jitKy 
zelenKoVé

bojíte se čertů? Přijďte se schovat do KD Vltava,  
kam se čerti neodváží, na prosincový koncert kapely

100 zvíRatˇ

Pátek 5. 12. - 20:00 hodin 

u velký sál KD Vltava t

Na sklonku roku 2013 vydali Sto zvířat album nejen  
pro děti „Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách“.  
Na podzim 2014 vyráží kapela na „Tlustý turné“ věnované 
tomuto albu. Jako předkapela v Kralupech vystoupí  
Vasilův Rubáš. Přijďte si užít super večer ve 100 % společnosti!

190,- Kč
vstupné
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 
USA, 2014, titulky, 12+, 92 min.

Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která 
zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako 
jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila.... 

DŮM KOUZEL
Belgie, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...

FALEŠNÍ POLDOVÉ
USA, 2014, titulky, 12+, 104 min.

Hlavní hrdinové akční krimikomedie Justin a Ryan se do služeb zákona 
dostali tak trochu nelegálně – oblékli se do policejních kostýmů a vyrazili 
na jednu párty...

GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
USA, 2014, titulky, 138 min.

Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese 
Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. 
Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou byl obviňován 
z týrání žen, přechovávání drog a i několikrát odsouzen do vězení...

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté 
nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce 
pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. Prezident Snow dal 
jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce 
v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká...

INTERSTELLAR
USA / Velká Británie, 2014, titulky, 12+, 169 min.

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov...

JOHN WICK
USA, 2014, titulky, 12+, 113 min.

John Wick je zabiják na odpočinku, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat 
se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo 
stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. 
A musí jednat... 

POHÁDKÁŘ
Česko, 2014, 15+, 90 min.

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě 
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny (Jiří 
Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými 
ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová)...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
Česko, 2014, životopisný, 97 min.

Pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý 
svět. Promítání se zúčastní režisér a scénárista filmu Petr Horký!

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
USA, 2014, titulky, 108 min.

Nick (J. Bateman), Dale (Ch. Day) a Kurt (J. Sudeikis) mají už plné zuby 
toho, jak se musí podřizovat vlastním šéfům, proto se rozhodnout stát se 
svými vlastními pány a začnou podnikat na vlastní pěst...

ŠKATULÁCI
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové - Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě on vám 
prozradí, že to všechno jsou jen bohapusté lži...

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 90 min.

Objevte tajemství nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, 
Kowalskiho, Rica a Vojína. A kdo je jejich hlavním protivníkem a největším 
padouchem? - doktor Octavius Brine, výstřední génius a vědec...

VČELKA MÁJA
Austrálie / Německo, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Život včel je dost jednotvárný a předem daný. Malá včelka Mája 
ale od narození narušuje všechna pravidla úlu svojí zvídavostí 
a dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne pozorně sledována 
hlavní královninou rádkyní Gunillou...

ZMIZELÁ
USA, 2014, titulky, 15+, 145 min.

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že 
nedobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží 
se dělat vše možné, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené 
důkazy a svědectví ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? 

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ON / ONA
USA, 2013, titulky, On 89 min., Ona 100 min.

PŘI ZAKOUPENÍ VSTUPENEK NA OBA DÍLY NAJEDNOU ZAPLATÍTE 
CELKEM JEN 160,- KČ!

Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila 
nečekaná osobní tragédie, na kterou nebyli připraveni. Část On vypráví 
o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale odcizenou ženou, zatímco 
část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe...

ŽELEZNÁ SRDCE
USA, 2014, titulky, 15+, 135 min.

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu 
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy 
(Brad Pitt) velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou 
na vražednou misi v týlu nepřítele...

 21.  PÁ 17:00   INTERSTELLAR  120,- KČ

   20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 120,- KČ

 22.  SO 14:30   VČELKA MÁJA   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 23.  NE 10:00   VČELKA MÁJA  DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   14:30   ŠKATULÁCI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

24. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT  20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 26.  ST 20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 120,- KČ 

 27.  ČT 20:00   ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2              PREMIÉRA 100,- KČ

 28.  PÁ  17:00   FALEŠNÍ POLDOVÉ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 29.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU DĚTI 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 110,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 30.  NE 10:00  VČELKA MÁJA   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   DĚTI 120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům,  

kteří mohou po předložení studentského  
průkazu zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  SO 14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 100,- KČ / 130,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   INTIMITY 110,- KČ

 2.  NE 10:00   ŠKATULÁCI DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   14:30   DŮM KOUZEL DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

3. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 4.  ÚT 20:00   STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA  100,- KČ

 5. 11.  STŘEDA  KINO NEHRAJE
 6.  ČT 20:00   INTERSTELLAR                   PREMIÉRA 120,- KČ

 7.  PÁ 17:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 8.  SO 14:30   VČELKA MÁJA   DĚTI 140,- KČ / 160,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 9.  NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

10. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00   ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ON 80,- KČ NEBO 110,- KČ

 12.  ST 20:00   JOHN WICK 110,- KČ

 13.  ČT 20:00   POHÁDKÁŘ 130,- KČ

 14.  PÁ 17:00    ZMIZELÁ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 15.  SO 14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 130,- KČ

 16.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    NAŠE KARKULKA 60,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   JOHN WICK 110,- KČ

   20:00   GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA 110,- KČ 
 17.  PO 14:30   DŮM KOUZEL  DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

 18.  ÚT 20:00   ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ONA 80,- KČ NEBO 110,- KČ

 19.  ST 20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 130,- KČ

 20.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST   STUD. 100,- KČ / 120,- KČ
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 
USA, 2014, titulky, 12+, 92 min.

Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která 
zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako 
jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila.... 

DŮM KOUZEL
Belgie, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...

FALEŠNÍ POLDOVÉ
USA, 2014, titulky, 12+, 104 min.

Hlavní hrdinové akční krimikomedie Justin a Ryan se do služeb zákona 
dostali tak trochu nelegálně – oblékli se do policejních kostýmů a vyrazili 
na jednu párty...

GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
USA, 2014, titulky, 138 min.

Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese 
Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. 
Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou byl obviňován 
z týrání žen, přechovávání drog a i několikrát odsouzen do vězení...

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté 
nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce 
pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. Prezident Snow dal 
jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce 
v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká...

INTERSTELLAR
USA / Velká Británie, 2014, titulky, 12+, 169 min.

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov...

JOHN WICK
USA, 2014, titulky, 12+, 113 min.

John Wick je zabiják na odpočinku, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat 
se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo 
stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. 
A musí jednat... 

POHÁDKÁŘ
Česko, 2014, 15+, 90 min.

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě 
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny (Jiří 
Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými 
ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová)...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
Česko, 2014, životopisný, 97 min.

Pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý 
svět. Promítání se zúčastní režisér a scénárista filmu Petr Horký!

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
USA, 2014, titulky, 108 min.

Nick (J. Bateman), Dale (Ch. Day) a Kurt (J. Sudeikis) mají už plné zuby 
toho, jak se musí podřizovat vlastním šéfům, proto se rozhodnout stát se 
svými vlastními pány a začnou podnikat na vlastní pěst...

ŠKATULÁCI
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové - Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě on vám 
prozradí, že to všechno jsou jen bohapusté lži...

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 90 min.

Objevte tajemství nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, 
Kowalskiho, Rica a Vojína. A kdo je jejich hlavním protivníkem a největším 
padouchem? - doktor Octavius Brine, výstřední génius a vědec...

VČELKA MÁJA
Austrálie / Německo, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Život včel je dost jednotvárný a předem daný. Malá včelka Mája 
ale od narození narušuje všechna pravidla úlu svojí zvídavostí 
a dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne pozorně sledována 
hlavní královninou rádkyní Gunillou...

ZMIZELÁ
USA, 2014, titulky, 15+, 145 min.

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že 
nedobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží 
se dělat vše možné, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené 
důkazy a svědectví ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? 

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ON / ONA
USA, 2013, titulky, On 89 min., Ona 100 min.

PŘI ZAKOUPENÍ VSTUPENEK NA OBA DÍLY NAJEDNOU ZAPLATÍTE 
CELKEM JEN 160,- KČ!

Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila 
nečekaná osobní tragédie, na kterou nebyli připraveni. Část On vypráví 
o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale odcizenou ženou, zatímco 
část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe...

ŽELEZNÁ SRDCE
USA, 2014, titulky, 15+, 135 min.

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu 
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy 
(Brad Pitt) velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou 
na vražednou misi v týlu nepřítele...

 21.  PÁ 17:00   INTERSTELLAR  120,- KČ

   20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 120,- KČ

 22.  SO 14:30   VČELKA MÁJA   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 23.  NE 10:00   VČELKA MÁJA  DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   14:30   ŠKATULÁCI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

24. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT  20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 26.  ST 20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 120,- KČ 

 27.  ČT 20:00   ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2              PREMIÉRA 100,- KČ

 28.  PÁ  17:00   FALEŠNÍ POLDOVÉ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 29.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU DĚTI 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 110,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 30.  NE 10:00  VČELKA MÁJA   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   DĚTI 120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům,  

kteří mohou po předložení studentského  
průkazu zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  SO 14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 100,- KČ / 130,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   INTIMITY 110,- KČ

 2.  NE 10:00   ŠKATULÁCI DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   14:30   DŮM KOUZEL DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

3. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 4.  ÚT 20:00   STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA  100,- KČ

 5. 11.  STŘEDA  KINO NEHRAJE
 6.  ČT 20:00   INTERSTELLAR                   PREMIÉRA 120,- KČ

 7.  PÁ 17:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 8.  SO 14:30   VČELKA MÁJA   DĚTI 140,- KČ / 160,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 9.  NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

10. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00   ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ON 80,- KČ NEBO 110,- KČ

 12.  ST 20:00   JOHN WICK 110,- KČ

 13.  ČT 20:00   POHÁDKÁŘ 130,- KČ

 14.  PÁ 17:00    ZMIZELÁ 110,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

 15.  SO 14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 130,- KČ

 16.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    NAŠE KARKULKA 60,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   JOHN WICK 110,- KČ

   20:00   GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA 110,- KČ 
 17.  PO 14:30   DŮM KOUZEL  DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   INTERSTELLAR 120,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 110,- KČ

 18.  ÚT 20:00   ZMIZENÍ ELEANOR RIGBY: ONA 80,- KČ NEBO 110,- KČ

 19.  ST 20:00   ŽELEZNÁ SRDCE 130,- KČ

 20.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST   STUD. 100,- KČ / 120,- KČ
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v listopadu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

90 let těšíková Alice
85 let Ibl Antonín  
80 let Houdek Josef  
 střížková Jarmila
 Merfaitová Jaroslava

zveme všechny členy i příznivce na před-
nášku o plachtění se slovem i obrazem, 

která se koná ve čtvrtek 13. 11. 2014 v jí-
delně DPS od 14:00 hodin.

O své zálibě i vášni k plachtění nám bu-
de vyprávět náš spoluobčan pan KAREL 
ZÍTEK. Přiblíží nám pocity z velkých regat, 
kde již účast znamenala být třídou ve svém 
oboru! Dozvíme se o tom, kdo byli Vikingo-
vé, kdo „skutečně“ objevil Ameriku. Vzpo-
meneme na dva stejné mrakodrapy na břehu 
řeky Hudson „Dvojčata“, kdy nikdo v té době 
nemohl tušit jejich smutný osud. Projdeme se 
různými městy různých kontinentů, budeme 
plachtit po oceánech, mořích, řekách, přeplu-
jeme 2x Atlantik a Severní moře. Připome-
neme si ale i dobu minulého režimu i potíže 
se sháněním povolení k výjezdu, sháněním 
náhradních dílů k čemukoliv i dobu uvolně-
ní. To vše během jednoho odpoledne. 

Více se dočtete v knížkách, které při před-
nášce budou pokřtěny, autorem podepsány 
a bude možné je za velmi zvýhodněnou ce-
nu koupit. Kniha se čte jako příjemný cesto-
pis a je to vhodný dárek k Vánocům.

Srdečně vás zveme na setkání s námi 
i panem Karlem Zítkem. Zachovejte nám 
přízeň. ZdRaví „sdRužení Rodáků“

sDružení rODáků 
a příznivců města Kralupy

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

NA PROHLÍdKu RudOLFINA
s průvodkyní Porta Praga PhDr. Jiřinou Chrastilovou. Kdy? V neděli 9. listopadu 2014

V druhé polovině 19. století postrádala Praha opravdu 
reprezentativní i kapacitou vyhovující prostory pro po-
třeby symfonického orchestru a pro umístění obrazár-
ny. Proto vznikl záměr postavit budovu, která by obě 
tyto potřeby uspokojila a zároveň prezentovala ekono-
mický a kulturní rozvoj českého národa. Tento neleh-
ký úkol vyřešili architekti Josef Zítek a Josef Schulz, 
podle jejichž projektu byl v letech 1876-84 vybudován 
víceúčelový kulturní dům, který byl na počest rakous-
kého korunního prince rudolfa pojmenován rudolfi-
num. Prohlédneme si jeho vskutku nádherný interiér 
a budeme seznámeni s jeho zajímavou historií. 

Odjezd z kralupského nádraží v 9:41 hodin na ma-
sarykovo nádraží a odtud pojedeme metrem do sta-
nice Staroměstská, případně půjdeme pěšky na ná-
městí Jana Palacha. S ostatními se sejdeme před 
bočním vchodem z Alšova nábřeží v 10:50 hodin.

Vstupné do rudolfina je 80,- kč, členové kPP za-
platí 50,- kč.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním měÚ kra-
lupy nad Vltavou.

Akci připravila: Ing. Věra Závodská

Další akce kPP se bude konat v sobotu 13. prosince - exkurze do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy 
s možností vlastní výroby. Na akci je nutné se zaregistrovat u mileny Vovsové (pište e-mail nebo SmS, 

případně volejte v odpoledních hodinách na číslo 606 459 970) nejpozději do 5. prosince 2014.

občanské sdružení kruh přátel prahy zve své členy

Informace o  členství v kPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

Dne 12. 11. 2014 oslaví naše milá 
maminka a tatínek ZdĚna 
a VladiMír neUMannoVi z Lib-
kovic pod Řípem 65 let společného 
života – kamennou svatbu.  
Vše nejlepší, zdraví, pohodu, lásku 
a ještě hodně společných let přejí 
syn Vladimír s rodinou, dcera Lenka 
s rodinou, vnoučata a pravnučky  
Nelinka a Verunka.

Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat  muži s ko-
čárkem, který dne 19. 9. zavolal našemu 
synovi po úrazu u potrubí  na Cukrovaru 
rychlou záchrannou službu. rovněž děku-
jeme jeho spolužačkám: Kristýnce Hořejší, 
Viktorce Bejrové a Zuzce Królové za poho-
tovou a duchapřítomnou pomoc.  

šnýdRovi 

Blahopřání  
k 65. výročí sňatku
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Přemýšlíte nad vánočním dárkem pro vaše blízké?

IDEÁLNÍ VARIANTOU JE PŘEDPLATNÉ 
KRALUPsKÉHO ZPRAVODAJE!

Roční předplatné stojí 330,- Kč (včetně DPH a poštovného).
Dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete vyzvednout 

v kanceláři KD Vltava, 1. patro, nebo vám jej zašleme 
poštou, a to nejpozději 19. 12. 2014 oproti úhradě. 

objednávejte předplatné Zpravodaje

Dárkový  
poukaz
Předplatné měsíčníku 
Kralupský Zpravodaj
na rok 2015

PF 2015

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

Drazí přátelé,
babí léto nás nezklamalo, nejdříve bylo 
krásně, pak trochu zapršelo, ale nakonec 
přišlo příjemné počasí, které nám navo-
dilo pěknou atmosféru do naší činnosti 
v městském klubu důchodců. Na chmurné 
podzimní a přicházející zimní dny nemá-
me ani pomyšlení. 

Rádi se setkáváme na našich pravidel-
ných úterních schůzkách, velmi se nám 
líbilo vystoupení Senior minichóru, které 
potěšilo nejen nás z klubu, ale i příchozí 
veřejnost.

Na listopad připravujeme odpolední 
vystoupení s písničkami a harmonikou, 
proto bychom rádi pozvali i další seniory, 
nečleny klubu, aby se s námi společně po-
bavili. Určitě se nebudou nudit a najdou 
si cestu mezi nás.

Nezapomněli jsme ani na pejsky v kra-
lupském útulku na Hrombabě, kterým 
jsme za vybrané peníze pořídili tři pytle 
granulí a ještě nějaké pamlsky.

Těšíme se, že přivítáme další členy 
do klubu!

 S pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Dne 5. listopadu si 
připomeneme rok 
od úmrtí našeho 
drahého táty, 
manžela, dědečka, 
bratra a švagra pana 

Jana HaVlíKa. Vy, co jste ho znali, 
věnujte mu, prosím, společně s námi 
vzpomínku. Rodina

Dne 13. 11. 2014 
uplynou dva roky, 
co nás opustila naše 
zlatá mamča, babička 
a tchyně, paní alena 
BorÝsKoVÁ. Kdo jste 

ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 13. 11. 2014 tomu bude 
rok, co nás navždy opustila námi 
všemi milovaná maminka, babička 
a prababička paní JaroslaVa 
FröHlicHoVÁ, roz. Rákosová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají dcery Monika 
a Hana s rodinami. 
 

Dne 26. listopadu 2014 
by se dožila 100 let paní 
Marie VYHnÁnKoVÁ 
z Lobečku. Opustila 
nás před čtyřmi roky, 
ve věku krásných  

96 let. S láskou v srdci stále 
vzpomíná rodina.

Dne 28. 11. uplyne 15 let od úmrtí 
Mgr. Karla HrUŠoVsKéHo, 
dlouholetého ředitele ZŠ 
v Třebízského ulici. S vděčností 
a láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami. 

 19. 9. FOHL zdeněk .....................................67 let

 8. 10. BArtOŠOvá Ilona ............................59 let

 8. 10. kOtOuČ vladimír .............................67 let

 9. 10. FAntYsOvá Alena ...........................70 let

 17. 10. PetŘInA stanislav ............................70 let

 20. 10. MAtĚJOvá Daniela .........................87 let

 21. 10. kOuLOvá Milada .............................80 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří 
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Letos v červenci uplynulo 100 let od založení 
kralupského pohřebního ústavu. 

Den proměny plný zážitků připravilo ne-
zištně pro klientky z našeho Azylového 

domu pro matky s dětmi v Kralupech nad 
Vltavou studio Vlasový mág. Pět maminek 
si v rukách šikovných a kreativních pra-
covníků tohoto kralupského studia užívalo 
péči jako opravdové celebrity a odpočinuly 
si od svých, často nelehkých problémů. Ka-
deřníci jim doporučili a vytvořili ty nejsluši-
vější účesy a přitom respektovali představy 
klientek, také vizážistka jim poradila, jak 
zdůraznit svou krásu.

Klientky odcházely velice spokojené, moc 
děkujeme!

ZaMěstnanci a klientky adcH pRaHa

 - aZylovéHo doMu pRo Matky 

s dětMi v kRalupecH nad vltavou

Poděkování za pěkný den pro klientky 
Azylového domu pro matky s dětmi
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Z LINky 156

☛ dne 4. 9. v 9:13 h. na l. 156 oznámila 
paní R., že se jí někdo pokouší vloupat do bytu 
v ul. Masarykova a že jí neustále někdo sleduje 
kamerou. Na místo byla vyslána hlídka, která 
zjistila, že paní R. je velmi pomatená. Dále 
strážníkům uvedla, že jí neustále někdo 
přemisťuje nebo krade věci v bytě. Paní R. 
předala hlídce MP telefonický kontakt na jejího 
vnuka, kterého vyrozuměla dozorčí služba 
MP a který přislíbil, že za babičkou přijede 
a navštíví s ní lékaře. 

☛ dne 6. 9. v 19:41 h. na l. 156 požádal 
operační důstojník HZS o spolupráci v ul. Cesta 
Brigádníků v bývalém areálu hotelu Adriana, 
kde měl být založen požár. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která se zde spojila s HZS. 
Bylo zjištěno zahoření odpadu ve vestibulu 
opuštěného hotelu. Po likvidaci požáru strážníci 
prověřili budovu, zda se zde nenacházejí nějaké 
osoby s výsledkem negativním. 

☛ dne 13. 9. v 5:58 h. na l. 156 oznámil 
pan Š., že před jeho domem v ul. Pražská 
je nějaký muž, který se zřejmě snaží násilně 
vloupat do zaparkovaného vozidla. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila velmi 
opilého muže pana B., který uvedl, že zde 
pouze odpočívá a při tomto se jen opřel 
o zaparkované vozidlo. Strážníci toto vozidlo 
prohlédli a poté, co nezjistili žádné poškození, 
muže odkázali směrem k jeho bydlišti. 

☛ dne 13. 9. v 17:30 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o součinnost při zabezpečení 
okolí místa nálezu válečného granátu 

na Lutovníku. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zajistila okolí nálezu proti vstupu 
nepovolaných osob až do řízeného odpalu 
nalezeného granátu. 

☛ dne 16. 9. v 7:21 h. na l. 156 oznámila paní 
K., že v křižovatce ulic Erbenova a Chmelova 
se nachází zjevně zmatený muž, který leze 
po „čtyřech“ po zemi. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila muže slovenské 
národnosti, který uvedl, že je v pořádku a jen 
hledal nějaké zakutálené kovové mince.

☛ dne 27. 9. v 8:22 h. na l. 156 oznámila paní 
S., že na sídl. V Zátiší v přilehlých garážích jsou 
nějaké pohozené kusy masa obalené v něčem 
hnědém. Domnívá se, zda to nejsou otrávené 
návnady. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila kousky salámu obaleného v igelitovém 
pytlíku. Strážníci proto kousky salámu posbírali 
a umístili do sběrného kontejneru. 

☛ dne 2. 10. v 14:04 h. na l. 156 oznámila 
paní L., která uvedla, že v prodejně pekařství 
v ul. Hakenova je nějaká opilá bezdomovkyně, 
která si zde ustlala a odmítá odejít. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se snažila několik 
desítek minut známou bezdomovkyni paní G. 
probudit, avšak neúspěšně. Na místo byla 
proto přivolána RZS, která paní G. převezla 
do mělnické nemocnice. 

☛ dne 5. 10. v 14:35 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o spolupráci při pátrání 
po muži, který vyhrožoval sebevraždou a který 
by měl být zřejmě ozbrojen střelnou zbraní. 
Dále bylo sděleno, že poslední lokace mužova 

mobilního telefonu byla na nábřeží J. Holuba, 
sídl. Cukrovaru, sídl. Hůrka a Hostibejku. 
Hlídka MP prověřila výše uvedené lokality 
s negativním výsledkem. Ve 20:28 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kralupy o součinnost v ul. 
Na Horkách, kde by se měl pohřešovaný muž 
nalézat. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se zde spojila s hlídkou PČR. Bylo zjištěno, že 
muž se nacházel v přilehlé garáži a vyhrožoval, 
že se zastřelí vzduchovkou. Následně byl muž 
převezen RZS do zdravotnického zařízení.

☛ dne 12. 10. v 17:55 h. na l. 156 oznámila 
paní N., že ve Dvořákově parku dva muži 
romské národnosti fyzicky napadají jiného 
muže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zde nezjistila žádné osoby. V 18:07 h. na l. 156 
oznámil anonym, že v ul. Čechova se postrkují 
nějací muži a jeden z nich je velmi agresivní. 
Strážníci zjistili známého agresora pana K., který 
dle svědků měl fyzicky napadat kolemjdoucí 
osoby. Pro velmi agresivní chování pana K. 
i vůči zasahujícím strážníkům byly proti panu 
K. použity donucovací prostředky a následně 
byl předveden na OO PČR Kralupy, kde si jej 
policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ dne 18. 10. v 19:00 h. na l. 156 oznámil 
pan Ch., že v ul. V Luhu naproti hotelu hoří 
zaparkované vozidlo. Dále oznamovatel uvedl, 
že viděl, jak vozidlo zapálila dvě asi 13letá 
děvčata, která následně utekla neznámo kam. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, HZS a hlídka 
OO PČR Kralupy, která si následně celou věc 
převzala k dalšímu opatření. 

teReZa dobRovolná

vokolí Seifertovy ulice v Lo-
bečku se před cca 2 lety 

objevilo zatoulané kotě, pak sta-
rá nemocná kočička a postup-
ně přibyly další. Začal jsem se 
o ně starat, všechny kočky, které 
u mě mají zázemí, jsou ošetřené, 
očkované a kastrované. Asi před 
rokem došlo k otravě první ko-
čičky, během 1-2 měsíců postup-
ně následovaly další. Dvě uhy-
nuly, dvě se podařilo zachránit. 
V březnu 2014 jsem nalezl otrá-
veného kocourka přímo u svých 
dveří – a také dvě návnady – 
plátky uzeného masa! Jedna le-
žela na chodníku před domem, 
druhá za domem – blízko pa-
neláku, kde si hrají děti! Zvíře 
i návnady jsem odvezl do Stát-
ního veterinárního ústavu Pra-
ha, kde mi po testech potvrdili 

odhad veterináře – otrava kar-
bofuranem! Prudký jed, užíva-
ný dříve v pesticidech, několik 
let již zakázaný – nikdo ho ne-
smí ani vlastnit! Je kontaktní – 
dle sdělení MVDr. Nágla z SVÚ 
dítě, které jen vezme návnadu 
do ruky a poté si olízne prsty, 
moc šancí nemá…!

Okamžitě jsem podal oznáme-
ní na MP Kralupy a na místním 
odd. Policie Čr, odkud si poté 
vyšetřování – vzhledem k zá-
važnosti případu, jak mi bylo 
sděleno – převzalo odd. krimi-
nální policie Mělník. Také MP 
Kralupy učinila určitá opatření 
k dopadení té zrůdy (promiňte 
mi ten výraz). Očekával jsem 
ale zveřejnění tohoto případu 
a varování obyvatel Kralup mi-
nimálně v městském zpravodaji 

– ale neobjevila se ani zmínka. 
Při následném jednání na odd. 
kriminální policie Mělník mi po-
tvrdili, že v těchto případech je 
nejlepší prevencí včasná a roz-
sáhlá informovanost obyvatel – 
a podivili se nad tím, že v našem 
městě se tento případ naopak 
utajuje. Shodou okolností v létě 
ve zpravodajství TV Nova i ČT 1 
ukazovali případy podobného 
travičství v jiných městech – 
tam vystupovali na kameru sta-
rostové, zástupci MP i pozvaná 
mluvčí Policie Čr, varovali obča-
ny… Jen v Kralupech se nic ne-
dělo, vše je v naprostém pořádku 
a samospráva pracuje pro blaho 
obyvatel města. A ano, bylo také 
před volbami, že…

A tak naší ulicí a v blízkém 
okolí dál chodí bezstarostně li-

Reaguji na článek Pes je nejlepší přítel člověka, otištěný v říjnovém vydání Zpravodaje, 
protože se mne (a nejen mne) přímo týká krátká zmínka o otravě kočky.

nejen psi jsou v nebezpečí dé s pejsky na volno, za domem 
si hrají děti – ale v září zde 
byla prokazatelně otrávena dal-
ší kočička! Následkem je krát-
ká, skoro nic neříkající zmín-
ka ve výše uvedeném článku. 
Jinak nic. Asi se čeká, až se 
tady někde rozhouká záchran-
ka a lékaři budou bojovat o ži-
vot dítěte, které nebylo varová-
no – ani jeho rodiče – a našlo 
další otrávenou návnadu dřív, 
než nějaké nešťastné zvíře. Pak 
se i naši odpovědní zastupitelé 
probudí, uslyšíme nejspíše pár 
trapných výmluv, proč se až do-
sud mlžilo – a začne se snad 
něco dít!

Ale toho se dočkat opravdu 
nechci – a tak píši tento příspě-
vek jako varování pro všechny 
rodiče a majitele zvířat: hlídejte 
své děti i své čtyřnohé přáte-
le a venku nebuďte nevšíma-
ví – ta zrůda stále chodí mezi 
námi.

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

VÁnoČní soUtĚž

Výtvarné soutěže „Veselé Vánoce“ se mohou 
zúčastnit MŠ, ZŠ a družiny, jednotlivci, 
celé rodiny, prostě každý, kdo rád maluje, 
modeluje, lepí z papíru, šije, paličkuje nebo 
jinak tvoří. Téma Vánoc nabízí široký pro-
stor vaší fantazii.

Hotové výrobky označené autorem ode-
vzdávejte v kanceláři DDM do 4. 12. 2014. 
Soutěž bude součástí vánoční výstavy. Kaž-
dý z návštěvníků bude mít možnost hlaso-
vat a ovlivnit tak vítězné pořadí jednotli-
vých děl.

ŠMoUlí BÁl

Šmoulové budou mít v DDM opět svůj rej. 
Karneval pro nejmenší se uskuteční 13. lis-
topadu v 15:30 hodin v sále DDM. Oblékně-

te si modrá trička a bílé čepičky a přijďte si 
společně zatancovat. Prosíme děti i dospělé, 
aby si vzali přezůvky.
Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 10,- Kč

KralUpsKÝ adVent
První adventní neděli vystoupí děti ze ZÚ 
Krůček a rytmika v KD Vltava. Od 13:00 
do 17:00 hodin mohou děti navštívit naši 
vánoční dílničku.

adVentní ZÁJeZdY
Nabízíme možnost jet s námi na jednoden-
ní adventní zájezdy. První adventní sobo-
tu 29. 11. jedeme autobusem do polského 
městečka Kudowa Zdroj. Krásně upravené 
městečko zaujme svou zachovalou lázeň-
skou architekturou. Nakoupit můžete jak 
v místních buticích, tak v jedné z největších 
polských tržnic. Za návštěvu stojí i místní 
aquapark. Při procházce můžete navštívit 
tzv. smažírnu ryb nedaleko místních lázní 
a ochutnat výborně upravené, čerstvě ulo-
vené různé druhy ryb. Výlet můžete zací-
lit také do Muzea hraček nebo Kostnice.  
Odjezd od DDM. Cena 320,- Kč. 

Druhou adventní sobotu 6. 12. budou na-
ším cílem Drážďany. Drážďanské vánoční 
trhy se letos uskuteční již po 580. Patří mezi 
nejkrásnější v celé evropě. Na náměstí bude 
nachystáno na 250 stánků, ve kterých nakou-

píte převážně vánoční pozornosti, dekorace, 
dárky, doplňky i oblečení nebo tradiční po-
krmy z této oblasti. Drážďany nabízejí také 
celou řadu památek, které stojí za to vidět. 
Navštívit také můžete otevřená nákupní cen-
tra. Každý si tak určitě vybere, jak zde prožít 
předvánoční den. Pojedeme vlakem, na který 
jsou zajištěny místenky. Cena: 230,- Kč.
Na oba zájezdy se můžete přihlásit v kan-
celáři DDM do 21. 11. 2014.

silVestr V MoKrosUKÁcH
Nabízíme pro rodiny nebo kolektivy přátel 
silvestrovský pobyt Mokrosukách od 27. 12. 
2014 do 3. 1. 2015. Po dohodě je možné 
pobyt prodloužit nebo individuálně upra-
vit. Přihlášky a podrobné informace u paní 
Špinarové na tel.: 315 722 236 nebo osob-
ně v DDM.

MiKUlÁŠsKÁ  
pro neJMenŠí
Mikulášská pro nejmenší se koná v pátek  
5. 12. od 10:00 hodin v hotelu Sport v Kralu-
pech nad Vltavou. Děti si společně zazpívají 
a zatančí s Mikulášem, čertem a andělem, 
kteří jim rozdají nadílky od DDM. rodiče, 
kteří si přinesou vlastní nadílku, prosíme, 
aby ji označili jménem dítěte. 
Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč

poZor ZMĚna KUrZU!!!
Sobotní kurz Vánoční dílna, plánovaný  
na 6. 12., je přeložen na neděli 7. 12. 
2014.
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podklady připRavila gabRiela junášková

15. reprezentační ples DDM 
se bude konat 10. ledna 2015 v hotelu Sport. 

Vstupenky budou v prodeji v kanceláři ddM od 1. 12. 2014.
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Zš koMenskéHo

Cílem projektu je pomoci dě-
tem, jejichž rodiče si nemo-

hou dovolit zaplatit jim obědy 
ve školních jídelnách. Dětem, 
jejichž situace je dlouhodobá 
až trvalá, které nemají vidinu 
zlepšení situace a pro které mo-
hou být obědy ve školní jídelně 
mnohdy jediným pravidelným 
teplým jídlem.

Víme a rádi bychom, aby si 
to uvědomili i ostatní lidé, jak 
relativně banální věc jako je 

absence školního oběda, může 
mít naprosto fatální důsledky 
pro psychický a sociální vývoj 
dítěte. Naše škola se do projek-
tu „Obědy pro děti“ zapojila 
a i v dalším školním roce mo-
hou žáci docházet na obědy.

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat Nadaci WOMeN 
fOr WOMeN za všechny, 
kterým pomohli a stále pomá- 
hají.                                                        

MgR. jitka HinteRHolZingeRová

Zš gen. klapálka

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na KaVÁrniČKU pro rodiČe, 
která se uskuteční  

18. 11. od 17 hodin na téma JaK připraVit sVé dítĚ na 1. třídU.
Pozvání k diskuzi přijala Mgr. Terezie Kaltounková – speciální pedagog.

Svou účast potvrďte na webových stránkách www.zskomenda.cz 
nebo na telefonním čísle 315 617 810. 

Počet míst je omezen.

oslava dne jazyků 
Letošní Den jazyků se naše 
škola rozhodla oslavit uspořá-
dáním vystoupení pro veřejnost. 
Po malé odmlce tak navázala 
na zaběhnutou tradici. Dopoled-
ní představení pro žáky sloužilo 
jako jakási generální zkouška 
na odpolední představení pro 
veřejnost. Takže prožívaná tré-
ma nebyla nakonec skoro vůbec 
patrná. Program se skládal z ří-
kanek, básniček, písniček a scé-
nek. Prostorem jídelny zazněla 
angličtina, němčina i ruština. 
Účast rodičů a jiných příbuz-
ných byla velká, což všechny 
potěšilo. Bylo příjemné setkat 

se ve škole nejen za účelem ná-
vštěvy třídních schůzek.
 ing. MicHaela gleicHová 

Čeština u řeky
V pátek na začátku října vyrazila 
třída 8.A na kolech k řece Vlta-
vě. Spojili jsme tak popis přírody 
v hodině češtiny s třídnickou ho-
dinou. Po cyklostezce jsme dojeli 
za Chvatěruby k řece, kde jsme 
poslouchali, nasávali vůně, po-
zorovali přírodu a hledali bás-
nické výrazy pro to, co se dělo 
kolem nás. 

S fajn žáky se zkrátka dají 
dělat fajn akce!

 MgR. MaRtina HantycHová
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na začátku září proběhly 
ve 4. – 9. třídách volby zá-

stupců do Žákovského parla-
mentu. Třídní učitelé jmenovali 
na základě voleb dva zástupce 
(chlapce + dívku). Žákovský par-
lament má 22 členů, kteří se bu-
dou scházet 1x měsíčně. 

Důležitým úkolem Žákovské-
ho parlamentu je předávat dota-
zy svých spolužáků vedení ško-
ly. Na pravidelné schůzky jsou 
zváni vyučující, vedoucí jídelny 
a vedení školy. učíme se komu-
nikovat, formulovat otázky, obha-
jovat své názory, diskutovat, hla-
sovat, tolerovat názory druhých, 
svobodně se vyjadřovat. Závěry 
každého setkání zaznamenává-
me písemně a předáváme tříd-
ním učitelům a spolužákům. 

Na první schůzce jsme pro-
brali Zákoník žákovského par-
lamentu, možnost obnovit vy-
dávání občasníku Havlovinky, 

plán zorganizovat doučování 
pro spolužáky a připravit pro-
jektový den Světová NeJ.

Na říjnové schůzce zástup-
ci tříd přednesli své představy 
o průběhu projektového dne, po-
té diskutovali a hlasovali. Jaký 
je tedy výsledek? Týden před 
projektovým dnem vyučující 
vyvěsí témata a žáci ii. stup-
ně se přihlásí do čtyř vyučova-
cích hodin. Na jaká témata se 
můžeme těšit? Žákovský parla-
ment navrhl například: světová 
hudba, nejdůležitější historické 
události, světové kuriozity pří-
rody, světové rekordy ve sportu, 
světové speciality, světová poho-
ří. Projektový den Světová NeJ 
proběhne 19. 11. 2014.

Doufáme, že se nám podaří 
ve školním roce 2014-15 usku-
tečnit mnoho hezkých akcí.

žákovský paRlaMent 

Zš václava Havla

Zš václava Havla

Dovolujeme si pozvat rodiče, 
prarodiče, absolventy a všechny 

přátele školy na aDVentní 
JaRMaRK, který se koná 

v pátek 28. 11. 2014 od 10:00 
do 15:30 hodin v aule školy.

předŠKolÁČeK
Před zápisem do 1. třídy 

proběhnou tři setkání v období 
listopad – leden:

6. 11. Podzimní radovánky
4. 12. Těšíme se na Vánoce

15. 1. Vítáme nový rok

Vždy od 16:30 do 17:15 hodin, 
s sebou přezůvky.  
Těšíme se na vás!

naše škola se zapojila do za-
jímavého projektu Systémo-

vá podpora inkluzivního vzdě-
lávání v Čr.

Projekt probíhá od 1. 7. 2013 
do 30. 6. 2015. Nositelem pro-
jektu je univerzita Palackého 
v Olomouci, Pedagogická fakul-
ta, Ústav speciálně pedagogic-
kých studií. Hlavním partnerem 
je Člověk v tísni, o.p.s. 

inkluze (z lat. inclusio) zna-
mená zahrnutí nebo přijetí 
do nějakého celku. Ve škole jde 
o „zahrnutí“, zapojení či přijetí 
dětí s různými speciálními vý-
vojovými poruchami učení, cho-
vání, soustředění, s tělesnými 
problémy, se zdravotními poško-
zeními apod. do tříd běžného ty-
pu či do integrovaných tříd. 

Hlavním cílem projektu je 
systémová podpora inkluzivní-

ho vzdělávání v Čr a otevření 
školy všem dětem bez rozdílu. 
Dalšími cíli jsou: 
� podpora učitelů formou kvalitních 
metodik, katalogu podpůrných opat-
ření a kurzů,
� podpora asistentů pedagoga na-
bídkou vzdělávacího programu, meto-
dik, metodického vedení a vytvořením 
Standardu práce,
� propojení poradenských zaříze-
ní, krajských úřadů, MŠMT a peda-
gogických pracovníků pro vytvoření 
návrhu systémových organizačních 
a legislativních změn pro inkluzivní 
vzdělávání,
� vytvoření akreditovaných kurzů 
a proškolení přes 3.000 pedagogic-
kých pracovníků.

Klíčovou aktivitou celého pro-
jektu je ověření a připomínkové 
řízení ke Katalogům podpůrných 
opatření pro žáky se sociálním 

znevýhodněním a zdravotním 
postižením. Z celé Čr bylo vy-
bráno 140 pedagogů, kteří se 
pravidelně budou zabývat hod-
nocením a návrhy případných 
úprav výše uvedených katalogů, 
které by měly po dlouhých le-
tech vnést do celé problematiky 
reálný řád a systém. 

Z naší školy byly do ověřová-
ní katalogů vybrány dvě učitelky, 
Mgr. Věra resslerová a Mgr. iveta 
Jirasová, prostor je dán i rodičům 
a ostatní odborné veřejnosti.

Věříme, že náročná práce 
v projektu přinese své ovoce 
v podobě akceptovaného, nevy-
stresovaného a spokojeného žáka, 
který se v budoucnu může pouze 
za těchto podmínek stát zdravým 
článkem celé společnosti.

paeddR. dagMaR kuZníková, 

ředitelka školy

Zš a Mš třebíZskéHo

                                          

Zveme širokou veřejnost na 

dEN OTEVřENýcH dVEřÍ
19. liStopaDu 2014

ZŠ VáCLAVA HAVLA

Dopoledne můžete nahlédnout do vyučování 
a odpoledne prožít ve světě deskových her. 
Tak jako každý rok pro vás chystáme herní 

odpoledne, kde si můžete zahrát se svým dětmi 
různé deskové hry a samozřejmě si i některé 

zakoupit. Pokud máte zájem, můžete si je 
objednat předem a 19. listopadu si je vyzvednout 

a ušetřit tak za poštovné. Objednávat můžete 
na: http://www.svet-deskovych-her.cz.

-----------------------------------
Předškoláky a jejich rodiče zveme 18. 11. od 15:30 

do 16:30 hodin na „podzimní setkání“, 
kde si zahrajeme a zazpíváme, rodiče 
se budou moci po naší škole v klidu 
rozhlédnout a pohovořit s pedagogy.

Těšíme se na společná setkání a přejeme 
všem klidné podzimní dny.

Za kolektiv učitelů ZŠ v. Havla Mgr. v. Packová

žákovský parlament  
již funguje naplno

Naše škola je otevřená všem dětem
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vpodzimních měsících je vý-
uka v naší škole obohacená 

realizací několika projektů:
� v projektu Dračí jezdci v uli-
cích města Kralup n/V. ztvárnili 
žáci různými výtvarnými tech-
nikami draky - eragony, někteří 
z nich zdobí prostory naší ná-
hradní školy.
� žáci naší školy se umístili 
na 1. a 2. místě v okresním kole 
soutěže Mladých cyklistů. Proje-
vili velmi dobré znalosti i zruč-
nost při jízdě na kole. 
� projekt „Záložka“ - jedná se 
o navázání kontaktu s jinou 
školou ze Slovenska. Žáci vyrá-

běli záložky s jejich oblíbenými 
hrdiny a zaslali je svým kama-
rádům. už se těšíme na spolu-
práci a výměnnou korespon-
denci! 
� Proti kyberšikaně - velmi 
poutavě byli žáci 2. stupně po-
učeni o nástrahách při užívá-
ní počítačové a komunikační 
techniky. 
� Ve čtvrtek 16. 10. byli žáci 
na návštěvě Planetária v Praze, 
kde zhlédli výukový program 
o sluneční soustavě. Pořad byl 
velmi zajímavý a dětem přinesl 
spoustu zážitků. 

MaRtina Rašková 

Zš pRaktická

Měsíc říjen se stal minulostí, 
a tak mi dovolte porefero-

vat o jeho průběhu i o našich 
budoucích akcích.

Jsme velice rádi, že se na-
ší škole podařilo po úspěchu 
v krajském kole uspět při příle-
žitosti nesoutěžní výtvarné vý-
stavy Oči dokořán i v kole ná-
rodním. Výtvarná řada našich 
žáků Houby, houby, houbičky 
byla odbornou porotou oceně-
na a poté nainstalována v kláš-
teře ve Šternberku. Velké po-
děkování patří jak žákům, tak 
i všem pedagogům výtvarného 
oboru, zejména pak paní Jitce 
Jeslínkové za skvěle odvedenou 

práci i úsilí, které přehlídce vě-
novala.

Ani hudební obor nezahálel 
a v říjnu účinkoval při příleži-
tosti setkání dárců krve v KD 
Vltava, poté tamtéž společně 
s žáky výtvarného oboru pro-
běhla 16. 10. vernisáž výtvarné 
výstavy Houby, les a já, kde se 
zaskvěl pěvecký sbor Lištičky 
a 21. října poprvé vyzkoušel 
akustiku našeho nového kon-
certního sálu v  zasedací míst-
nosti bývalého sídla MěÚ v ho-
telu Sport, kde se v budoucnu 
bude odehrávat převážná část 
naší veřejné i neveřejné koncert-
ní činnosti.

Základní uMělecká škola  kRalupy nad vltavou

Podzim ve znamení projektů
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Žáci výtvarného oboru uspěli v národním kole

srDečně vás zveme na:
� Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje a žáků školy 
 dne 10. 11. od 18:30 hodin ve velkém sále KD Vltava;
� Koncert barokní hudby v kralupském muzeu dne 27. 11. od 17:30 hodin; 
� Oslavy adventu v KD Vltava – vystoupení hudebního a tanečního 
 oboru 30. 11.;
� Adventní koncert v minickém kostele - dne 30. 11. od 18:00 hodin;
� Adventní koncert v kralupském kostele - dne 2. 12. 2014 od 17:30 hodin.

Bližší informace získáte na www.zuskralupy.cz,  
nebo na telefonních číslech 603 14 39 49 (ředitel školy L. Harazin), 
603 14 51 59 (zástupce ředitele V. Sedláčková), nebo 603 14 51 16 

(zástupce ředitele pro kolektivní výuku J. Bouchner).

těšíme se na shledanou. luboš Harazin, ředitel školy

V pražském Planetáriu.
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získali jsme 
Pečeť kvality!
Podali jsme přihlášku do výzvy 2011 
„Pečeť kvality“ a získali jsme ji! 

Dům zahraniční spolupráce oce-
nil práci naší školy v projektech mo-
bilit v rámci programu celoživotního 
vzdělávání Leonardo da Vinci, které 
zajistily odborné stáže našich žáků 
v zahraničí a bratislavských studen-
tů u nás. Poděkování patří především 
autorce projektů a hlavní organizátor-
ce Mgr. Kováčikové.

soš a sou kRalupy nad vltavou 

exkuRZe pRo Základní školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pořádá ve dnech
13. listopadu 2014 a 15. ledna 2015 vždy od 8 do 17 hodin

dNy OteVřeNýCH dVeřÍ
Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme 

celou školou, ukážeme jim odborné učebny, dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme 
s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.

žáky připravujeme v těchto oborech studia
18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě - 4letý, zakončený maturitní zkouškou
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik – 4letý, zakončený maturitní zkouškou
28-42-L/01 chemik operátor – farmaceutická výroba - 4letý, zakončený maturitní zkouškou
29-42-M/01 analýza potravin – 4letý, zakončený maturitní zkouškou
23-51-H/01 strojní mechanik – 3letý, zakončený závěrečnou zkouškou       
26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje – 3letý, zakončený závěrečnou zkouškou
          

Do všech výše jmenovaných oborů přijímáme dívky i chlapce, kteří mají úspěšně ukončenu 9. třídu základní školy. 
Do oboru strojní mechanik přijmeme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v 8. třídě. 

Žáci tříletých oborů (strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje) budou dostávat každý měsíc sti-
pendia za předem stanovených podmínek. Pokud v pololetích prospějí s vyznamenáním, dostanou ke stipendiu 
ještě jednorázovou peněžní odměnu.

Pokud nás zájemci nebudou moci navštívit ani v jednom z uvedených termínů, mohou si dohodnout individuální 
návštěvu na telefonu 315 723 415. Další informace najdete na www.sosasoukralupy.cz.

Jaroslava Mazourková, SOŠ a SOU Kralupy

Česká rafinérská uspořádala v pátek  
3. října 2014 Den otevřených dveří kra-

lupské rafinérie. Školáci a učitelé si užili 
zajímavý program, jehož součástí byly au-
tobusové okružní jízdy po areálu rafinérie, 
ukázka požární techniky hasičského zá-
chranného sboru nebo soutěže o ceny.

Akce nesla podtitul „Tvoříme svět z ropy“ 
a navázala na úspěšnou červnovou akci 
společností unipetrol a Česká rafinérská 
v Chemparku Záluží u Litvínova. „Školá-
kům jsme přiblížili chemii jako zajímavý 
obor s širokým uplatněním pro talentované 
studenty,“ uvedla Věra Koubová, Pr koordi-
nátorka společnosti.

Program Dne otevřených dveří probíhal 
od ranních hodin. Před administrativní 
budovou společnosti Česká rafinérská byl 
umístěn stan s prezentací produktů z ropy, 
konaly se zde také soutěže o zajímavé ceny. 
Velkým lákadlem pro školáky, kterých se 
přihlásilo na dvě sta z pěti místních škol, 
byly zejména autobusové okružní jízdy v ra-
finérii, kam má jinak veřejnost přístup za-
kázán. Zpestřením programu byla ukázka 
požární techniky hasičského záchranného 
sboru včetně odborného výkladu.

A jaké překvapení čekalo na školáky?

kralupská rafinérie otevřela brány školákům 

Soutěže pro školáky a jejich učitele za-
hrnovaly zejména vědomostní kvíz, který 
všichni účastníci vyplnili přímo na místě. 
Zaměstnanci České rafinérské odpovědi 
pečlivě posoudili a vyhlásili vítěze kvízu, 

kterým se stala třída 9. A, Základní škola 
Veltrusy. Třída obdrží finanční dar v hod-
notě 5.000,- Kč k využití pro laboratorní 
vybavení školy. 

tZ společnosti česká RafinéRská, a. s. 
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Pečeť 
kvality

jaRoslava 

MaZouRková, 

Zást. ředitele 

soš a sou
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tělocvičná jednota soKol Kralupy nad Vltavou

jodlova 16, kralupy n. vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokolkralupy@seznam.cz

www.sokol.kralupy.cz
Rok 2014 = 130 let tJ Sokol Kralupy - CO Je ČeSKé, tO Je HeZKé

vrámci akce MOVe WeeK 
proběhly 5. 10. 2014 závo-

dy v atletickém čtyřboji na sta-
dionku TJ Sokol Kralupy pro 
všechny děti ve věku od 4 do 14 
let. Počasí bylo příznivé, i když 
sluníčko se neukázalo. 

Závodů se zúčastnilo 67 dětí 
v pěti kategoriích a vyzkoušely 
si sprint na 50 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem a po- 
dle věku běh na 400 až 800 m. 
Během soutěžení jsme mohli vi-
dět slzy štěstí i zklamání, ale na-
konec všichni závody dokončili 
a těšili se na vyhlášení vítězů. 

Nejlepší tři závodníci v jed-

notlivých kategoriích byli oceně-
ni medailí a diplomem. Dokonce 
jsme museli ve dvou kategoriích 
vyhlásit dvě první místa a dvě 
třetí místa, díky úplně shodným 
bodům za umístění v jednotli-
vých disciplínách. Všechny dě-
ti potom byly odměněny reflex-
ním náramkem a účastnickým 
listem Move Week. 

Velké poděkování patří za or-
ganizaci všem dobrovolným po-
řadatelům a také ČOS za věcné 
příspěvky dětem a organizáto-
rům.

jana nová, náčelnice tj sokol 

kRalupy nad vltavou

ranní mlhy a kratší dny přicházejícího 
podzimu znamenají pro vodáky na čas 

odložit pádla a zhodnotit právě uplynulou 
sezónu. už v závěru dubna se Anna Koblen-
cová a Pavel Šupolík zúčastnili mistrovství 

světa juniorů a výběrů do 23 let v Sydney. 
Anna zde získala v individuálním závodě 
bronz a byla členkou obou vítězných týmů 
(juniorů i do 23 let). 

Pavel se letos stal juniorským mistrem 

Atletický čtyřboj  
zná své vítěze
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tJ Sokol Kralupy hledá 
aSiStentKu V gyMnaStiCKéM ODDílu

Nebojte se a přijďte se podívat na naši gymnastiku. Trenéři 
potřebují posily – zaškolí nezaškolené a připraví nepřipravené. 
Vhodné i jako brigáda pro studentky. 
Těšte se na přátelský kolektiv.
Informace u trenérky Marie Zdražilové, tel.: 601 380 070.

vodáci na zimu odložili pádla
České republiky ve starším dorostu. Další 
z kralupského týmu, Honza Bárta, skončil 
čtvrtý na republikovém mistrovství žáků. 
Opačné pocity mělo trio Žatecká, Machuto-
vá, Nováková, které na stejném závodě po-
razilo v týmové soutěži své soupeřky a zís-
kalo zlaté medaile.

Do zimní přípravy vstupují kralupští vo-
dáci optimisticky a s cílem využít všech 
možností, které si dlouhodobou prací s mlá-
deží otevřeli. Ta první v sezóně 2015 bude 
opět velmi brzy, v dubnu se Pavel Šupolík 
a Anna Koblencová představí na mistrov-
ství světa juniorů a do 23 let v Brazílii.

Milan joHanides
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Celý článek a podrobnosti 
o uplynulé sezóně kralupských 

kanoistů a kajakářů 
najdete již nyní na 

www.kralupskyzpravodaj.cz.
Trénink žáků na slalomové 
trati v Benátkách nad Jizerou.

Skok daleký byl jednou 
z disciplín atletického čtyřboje.
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Kralupské juniorky odjely za-
čátkem října reprezentovat náš 
volejbal na mezinárodní turnaj 
do polské Środy. Přesněji Śro-
dy Wielkopolskej – partnerské-
ho města německého Hennigs- 
dorfu. Tam se naše hráčky 
s děvčaty z Polska již dvakrát 
setkaly. Naše výkony se organi-
zátorům polského turnaje velice 
líbily. A tak, když plánovali tur-
naj ve Środe, dostaly pozvánku 
i Kralupy. Turnaje se zúčastnila 
dvě družstva ze Środy, tým Hen-
nigsdorfu a Kralup. Naše hráčky 
ani v jednom utkání nezaváhaly 

a po výhrách nad LO Środou 
2:0 (25:18, 25:16), Hennigsdorfem 
2:0 (25:12, 25:13) a uSK Środou 
2:0 (25:16, 25:21) si (kromě boha-
tých zážitků) přivezly do Kralup 
krásný pohár za první místo. 
Gratulujeme! 

Poděkování patří polským 
pořadatelům, jejichž péče byla 
jedním slovem skvělá. Děkuje-
me i sportovní komisi a MěÚ 
Kralupy za poskytnutou dota-
ci, díky které se nám podaři-
lo z velké části pokrýt náklady 
na dopravu.

petR slapnička

s kariérou se rozloučíte stylově – zápasem 
7. listopadu. s kým se utkáte, kde a jak Vás 
mohou fanoušci podpořit?
S kariérou mám v plánu skončit už delší 
dobu a zápas s Ladislavem Kutilem by mo-
hl být dobrou tečkou za mnohaletou kari-
érou.  Přesto to vypadá, že díky tři a půl 
měsíce dlouhé přípravě se pokusím udržet 
ve formě, a rozloučit se až při silvestrov-
ském galavečeru v pražské Lucerně. 

Ale samozřejmě utkání, na které podstu-
puji tu dlouhou přípravu, se bude konat  
7. 11. 2014 v Aréně Sparta Podvinný Mlýn 
ve Vysočanech proti Ladislavu Kutilovi. 

proč jste se rozhodl ukončit kariéru boxera 
a budete se boxu věnovat dále např. jako 
trenér?
Boxu a bojovým uměním se věnuji od svých 
15 let a od 17 jsem se tomu věnoval závod-
ně. Nyní je mi 38 a přeci jen je příprava 
na každý zápas těžší a těžší. Navíc jsem se 
v komunálních volbách dostal do městského 
zastupitelstva města, kde bych chtěl fungo-
vat na vyšší obrátky a stejně tak i v Kra-
lupské sportovní společnosti. 

Ale boxu a bojových umění se samozřej-
mě úplně vzdát nechci a budu se o to víc 

věnovat mladým talentovaným svěřencům, 
kteří nám zde v Kralupech vyrůstají. 

na jaký výjimečný zápas nejčastěji 
vzpomínáte a proč? 
Těch zápasů bude více, jsou to samozřejmě 
utkání o tituly mistra světa v kickboxu, dá-
le zápasy s velkými českými jmény jako je 
roman Kracík či Ladislav Kutil. Asi moje 
nejtěžší střetnutí jsem odboxoval s Něm-
cem firatem Arslanem. Nezapomenutelný 
je také duel v K1 s Garry Godrigem, který 
jsem absolvoval v O2 Aréně před osmi ti-
síci diváky. 

Jak jste se k boxu dostal, co Vás na tomto 
surovém sportu tak přitahovalo? 
K bojovým sportům mě v mládí přivedly 
zřejmě nejvíce akční filmy. Neřekl bych, že 
je tento sport surový! Naopak je to sport 
okleštěný pravidly s minimální možností 
nějakých zákeřných faulů, které jsou možné 
vidět v populárních sportech jako je hokej 
a fotbal. V úpolových sportech proti sobě 
stojí tváří v tvář soupeři, kteří jsou připra-
veni na veškeré techniky možné v jednot-
livých stylech, startují v daných hmotnost-
ních případně věkových kategoriích. 

1. 11. so .......kadetky (1. liga) ............Orion Praha ..................9.00, 13.00
1. 11. so .......juniorky (1. liga) ............Mladá Boleslav ........... 11.00, 15.00
8. 11. so .......ženy (KP) ......................Roztoky B .....................9.00, 13.00
8. 11. so .......kadetky (1. liga) ............Trutnov ....................... 11.00, 15.00
9. 11. ne .......juniorky (1. liga) ............Teplice .......................10.00, 14.00
22. 11. so .....ženy (KP) ......................Tuchlovice A ...............10.00, 14.00
23. 11. ne .....mladší žákyně (KP) .......Kralupy, Brandýs nad Labem, 
  Kolín, Kladno .........................10.00
29. 11. so .....ženy (KP) ......................Zdice ............................9.00, 13.00
29. 11. so .....kadetky (1. liga) ............Červ. Kostelec ............ 11.00, 15.00
30. 11. ne .....juniorky (1. liga) ............Děčín .........................10.00, 14.00

Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka. Druhé zápasy mohou po dohodě začínat dříve. 
ZMĚNY VYHRAZENY!

doMÁcí VoleJBal 
V listopadU

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

volejbalistky úspěšně 
reprezentovaly v zahraničí

Spousta tréninků, odříkání a trocha 
talentu stojí za úspěchy Luboše Šudy
Kralupský boxer luboš šuda (držitel titulů mistr světa z roku 1998, 1999 
a 2000 v kickboxu a mistr evropy roku 1996 v kickboxu) se rozhodl ukončit svou 
sportovní kariéru. Z jakého důvodu, a jakým směrem se teď bude ubírat jeho 
život, se dozvíte z následujícího rozhovoru. 

Jaké máte další životní plány a cíle? 
Tak určitě bych rád předával své zkušenosti 
dál, a pokud možno bych dovedl své svě-
řence také k nějakým titulům. Již teď mám 
v kralupském oddíle mistra České republiky 
v thajském boxu Matěje Kozubovského. Dá-
le Tadeáše Drastila, se kterým věřím, že do-
sáhneme také minimálně na titul mistra Čr 
v klasickém boxu. A Jana Nováka, který náš 
oddíl reprezentuje na zápasech MMA. 
Dále bych z funkce zastupitele rád pomá-
hal rozvíjet jakékoliv možnosti sportovního 
vyžití občanů města. 

děkuji Za RoZHovoR! Radka Holeštová
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Iv novém školním roce jsme 
ve spolupráci se Společností 

pro rozvoj DG, o.p.s. a ZŠ Ko-
menského otevřeli lezecký krou-
žek pro děti. Vlivem obrovské-
ho zájmu ze stran nejmenších 
jsme se rozhodli rozšířit věko-
vou hranici. Nyní se tedy mo-
hou do zdolávání stěny pustit 
všichni již od šesti let a doplnit 
naše řady, které od září přiví-
taly dalších 17 členů a členek, 
nových lezců a lezkyň! 

Pokud jste více či méně sou-
těživí a stále hledáte důvod, 
můžete se nechat inspirovat 
Anetkou Loužeckou. Slečnou, 
která se po pouhém roce lezení 
s úsměvem vrhá do všech cest. 
Díky tomu se již stihla objevit 
na vysoké příčce v lezeckých zá-
vodech na obtížnost. určitě o ní 
ještě uslyšíme! 

Kurz skalního lezení 
Protože skála je prostě skála, vy-
razili jsme spolu s 12 zájemci 
do Srbska u Berouna. Zabydleli 
jsme se v bývalém vápencovém 
lomu Alkazáru a zde praktiko-
vali základní lezecké a bezpeč-
nostní metody pro začátečníky. 
Po dvou dnech trénování lezec-
kých technik, nácviků jištění 
a slaňování na cvičných skalách 
jsme zdolali 30 metrů vysokou 
skálu zvanou Homole. 

Vzhledem k velkému zájmu, 
který jste o kurz projevili a ne-
mohli se z kapacitních či časo-
vých důvodů zúčastnit, budeme 
akci opakovat. Na jaře bude te-
dy další možnost otestovat své 
schopnosti a podívat se na svět 
s pořádným nadhledem. 

Současně také chystáme „po-
kračování“ pro pokročilejší, kde 

ChCeš hrát basketbal? 
V kralupské sportovní hale na Cukrovaru (u plaveckého bazénu) probíhá nábor mladých basketbalistů 

(výška nerozhoduje) vždy v době tréninku. Tréninky jsou v pondělí, ve středu a pátek v časech:
17:30 – 18:30 - kluci r. 2001, 2002, 2003, 2004 a mladší 

18:30 – 19:30 - kluci r. 2000 a starší 
Kontakty na trenéry: Miroslav Komínek – kominekmirek@seznam.cz, tel.: 777 457 976;  

Martin Štroukal – strouky9@seznam.cz, tel.: 731 832 902. 

ženy letošní první čtyři mi-
strovská utkání prohrály. 

Ve čtvrtek 16. 10. sehrály příprav-
né přátelské utkání s družstvem 
BLK Slavie Praha, které hraje nej-
vyšší soutěž v České republice. 
Předvedly výborný výkon a pro-
hrály pouze o 11 bodů 58:69.

V sobotu 18. 10. přivítaly 
v mistrovském zápasu na do-
mácí palubovce družstvo BA 
Sparta Praha. Celý zápas byl vy-
rovnaný a hodně tvrdý, ale na-
konec štěstí přálo Kralupankám 
a zápas vyhrály 72:67. V nedě-
li 19. 10. děvčata sehrála zápas 
s družstvem Basketball Nym-
burk „B“, ve kterém měla od za-
čátku převahu a zápas vyhrála 
rozdílem 33 bodů 90:57.  

Družstvo letošní sezónu do-
plnily hostující mladé nadějné 
hráčky z Aritmy Praha Karo-
lína robová a Pavlína fricová, 
tak doufáme, že budou posilou 
i v dalších sezónách. 

Veškeré informace o druž-
stvu naleznete na internetových 
stránkách www.bkkralupyjunior.
cz anebo na facebooku BK Kra-
lupy Junior. Renáta pRocHáZková

O lezení je v Kralupech velký zájem

se zaměříme na techniky zaklá-
dání vlastního postupového jiš-
tění, přípravu jistícího stanoviš-
tě a mnohé další. 

Další projekt se zaměří 
na krásné pískovcové oblasti 

v blízkosti našich luhů a hájů. 
Kurz pískovcového lezení se při-
pravuje též na jaro, které zřejmě 
bude pořádně nabité! Těšíme se 
na vás! 

HoRoleZecký oddíl kRalupy

Nácvik slaňování – 
Srbsko u Berouna.
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Basketbalistky vstoupily do sezóny opatrně
Sestava BK Kralupy 

junior – ženy - stojící 
zleva: trenérka Re-
náta Procházková, 

Magda Šlehoferová, 
Andrea Procházko-
vá, Zita Čermáková, 

Linda Tesaříková, 
Zuzana Kazdová, 

klečící zleva: Karo-
lína Robová, Kristý-
na Havlíčková, Jana 
Čermáková, Radka 

Dolistová, ležící zle-
va: Pavla Krásová 

a Gabriela Ernatová.
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Poslední závod letošní pě-
tibojařské sezóny proběhl 

v sobotu 18. října 2014 na Ju-
lisce v Praze za účasti rekord-

ního počtu 210 závodníků  
(15 z Kralup nad Vltavou!). To 
díky nejmenším dětem, kte-
ré poprvé závodily ve formátu 

25 m plavání a 250 m běh (ka-
tegorie u7 a u9).

V hlavním závodu, kterým 
bylo Mistrovství Čr do 15 let, 

Stejně tak jako je podzim 
v plném proudu, rozběhly se 
i všechny ligové soutěže, kde 
týmy fBC Kralupy n/v. hrají 
svá utkání. 

A -tým odehrál prozatím pou-
ze jeden turnaj v krajské 

PH+SČ lize, kam loni postou-
pil. Na úvod si připsal porážku 
s Kings Praha 5:9, ale vše napra-
vil vítězstvím 4:3 nad rezervou 
TJ Sokol Královské Vinohrady, 
když vítězná branka padla vte-
řinu před koncem.

Skvěle vykročili do 3. ligy 
i junioři, kteří na domácí pa-
lubovce smetli floorball Club 
falcon 8:2 a porazili i Mladou 
Boleslav 5:1. Že by i letos postup 
o ligu výše? 

Juniorky a ženy odstartovaly 
sezónu se smíšenými pocity. Ju-
niorky v 1. lize po třech poráž-
kách v řadě udolaly doma Čes-
kou Lípu 3:0 a vyšly tak vstříc 
lepším zítřkům, ženy pak zahá-
jily soutěž bilancí 1-0-1.

Naopak dorostenci rozjeli svo-
ji soutěž ve velkém stylu. Kom-
plexní obranný a zejména nad 
plán produktivní útok, to byly 
hlavní determinanty úspěchu. 
Za čtyři zápasy hoši naděli-
li do branek soupeřů celkem 
38 přesných tref, což je mož-
ná rekord v historii klubu! re-
kordní je zejména vítězství nad 
fBC Žraloci Příbram v pomě-
ru 19:1. 

Nově vzniknuvší oddíl star-
ších žákyň si také odbyl svou 
premiéru. Děvčata vyrazila 
do hlavního města, kde se při 
své ligové premiéře měla střet-
nout s výhradně pražskými 
a středočeskými celky. A při 
svém debutu vůbec nezklamala! 
Hned první zápas přinesl první 
výhru nad Kutnou Horou, zbylá 
dvě utkání však již tak úspěšná 
nebyla. Nutno však podotknout, 
že startovací pozice je více než 
slibná.

„Mlži“ (mladší žáci) suverén-
ně postoupili hned po prvním 

Družstvo pětibojařek bylo stříbrné
jsme dokázali získat bronzovou 
medaili díky Míše Svobodové, 
která společně s „bramborovou“ 
Maruškou Martínkovou dohro-
mady obdržela  stříbrnou me-
daili za soutěž družstev. Závod 
byl velmi vyrovnaný a cennější 
kovy nám utekly na střelnici.

Monika Macková v závodu dí-
vek u17 zabojovala a byla také 
stříbrná.

Novinkou moderního pěti-
boje, či spíš dvojboje (plavá-
ní, běh) u nejmenších dětí je 
oficiální zavedení kategorií 
u7 a u9. Zde jsme brali dvě 
bronzové díky Adélce Kotoučo-
vé (u9) a Petrovi Váňovi (u7). 
V kategorii u11 získala tradičně 
zlatou medaili Bětka Čiperová. 
V příštím roce tedy čekáme vět-
ší a pestřejší účast mladších dě-
tí, které zatím nebyly součástí 
českého poháru a už se těšíme 
na rok 2015.

petR MaRtínek
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Úžasný florbalový začátek sezóny 
turnaji, kdy nejprve rozstříleli 
Spartu 13:4 a poté porazili i dal-
ší soupeře 5:2 a 8:0. „Stržům“ 
(starším žákům) pak utekl po-
stup o jeden smolný zápas. Příš-
tě to určitě vyjde.

A nakonec tak trošku ti 
nejmenší, elévové. Ti zavítali 
na novou pražskou halu na Je-
denáctku. A při své první ná-
vštěvě tohoto florbalového kol-

biště byli velmi úspěšní, přivezli 
si dvoutřetinový lup! Decimace 
dvou pražských celků a prohra 
s „klokany“ z DDM ukázala, že 
florbalem se lze bavit již od nej-
útlejšího věku. Po zápasech byly 
vidět na dětských tvářích úsmě-
vy, které jen podtrhovala počet-
ná rodičovská fanouškovská zá-
kladna. 

filip janoucH
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Gólová momentka  
ze zápasu s Mladou Boleslaví.
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„kralupská 
bruslička“

výuka bruslení pro děti z Kralup a okolí

Kde: zimní stadion Kralupy nad Vltavou
Kdy: neděle 9. 11. v 11:15 hodin
 a sobota 15. 11. v 10:00 hodin
S sebou: brusle, helmu, rukavice, dobrou náladu 
a chuť naučit se něco nového.

Výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů.
Pořádáno za podpory Města Kralupy n. Vltavou.

www.hokejkralupy.cz
www.mestokralupy.cz

liGa MladŠícH žÁKů 
08. 11. 10:45 - HK Kralupy x TJ Slavoj V. Popovice
17. 11. 14:15 - HK Kralupy x TJ Stadion Nymburk
29. 11. 10:45 - HK Kralupy x SK Sršni K. Hora

liGa starŠícH žÁKů 
17. 11. 16:15 - HK Kralupy x TJ Stadion Nymburk
29. 11. 12:45 - HK Kralupy x SK Sršni K. Hora

KraJsKÁ liGa dorostU 
16. 11. 10:00 - HK Kralupy x HC Poděbrady
23. 11. 10:00 - HK Kralupy x SK Sršni K. Hora
29. 11. 10:00 - HK Kralupy x Spartak TOS Žebrák

KraJsKÁ liGa JUniorů 
02. 11. 15:00 - HK Kralupy x SK Sršni K. Hora
09. 11. 15:00 - HK Kralupy x HC Benátky n. J.
23. 11. 15:00 - HK Kralupy x SK Černošice

KraJsKÁ liGa MUžů 
01. 11. 18:00 - HK Kralupy x SK Černošice
15. 11. 18:00 - HK Kralupy x Slavoj V. Popovice

KraJsKÁ liGa přípraVeK – 2. třída - tUrnaJ
01. 11. 10:45 – HK Kralupy x HC Podblanicko, HC Junior Mělník, TJ ST. Nymburk

pozvánka na domácí hokejové zápasy 
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Pro soukromou galerii koupím za nejvyšší ceny 
obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku,  

v rozmezí až do 40.000,- Kč, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. 
Vždy zaplatíme vyšší cenu než jakékoli starožitnictví nebo bazar. 

Platba v hotovosti při převzetí obrazu.
Vaše obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

Volejte v dobrém na 775 392 379.

vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. doprovod: 10,- Kč 

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

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

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

Veřejné bruslení
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

PRONAJMu 
původní byt 2+kk  
na sídlišti V Zátiší. 

k dispozici od 01/2015.
Cena 4.000,- kč  

+ služby / měsíčně 
+ vratná kauce 10.000,- kč.

tel.: 608 83 24 31

nebaví Vás už čekat frontu?
Firma Zdeněk charvát 
U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vlt.

nabízí možnost využít novou službu 
k odesílání nebo doručení 
balíkových zásilek do 20 kg.
logo PPL 

KRALUPY nad Vltavou

ZdenĚK cHarVÁt
sídliště U Cukrovaru 1077
278 01 Kralupy n. Vltavou 
Tel.: 315 724 105 

proVoZní doBa:
Po: ........... 8.00 – 12.00 .................................... 13.00 – 18.00
Út: ............ 8.00 – 12.00 .................................... 13.00 – 18.00
St: ............ 8.00 – 12.00 .................................... 13.00 – 18.00
Čt: ............ 8.00 – 12.00 .................................... 13.00 – 18.00
Pá: ........... 8.00 – 12.00 .................................... 13.00 – 18.00
So: ........... 8.00 – 11.00

inZerci 
oBJednÁVeJte 

na e-MailU
ZPRaVODaJ@MeStOKaluPy.CZ
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CLt IMPORt s.r.o. 
Žižkova 141, kralupy nad Vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

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

!!! již od roku 2008 jsem tu pro Vás !!!
Masáže, kosmetika, výživové poradenství

Salon KaMel
1. patro nad Penny
Tel.: 724 335 604, e-mail: KEliasova@seznam.cz, www.salonkamel.cz

Kamila Eliášová

� Masáže s použitím rostlinných a éterických olejů pro maximální relaxaci 
 těla i duše 
� Kosmetické ošetření obličeje s hluboce relaxačním účinkem na zvýšení
 elasticity pokožky, regeneraci podkoží a vypnutí obličeje  
� Výživové poradenství zaměřené k správnému fungování celého 
 organismu a nabytí ideální hmotnosti
� Rehabilitační cvičení pro odstranění bolestí organismu

akce říJen, liStOPaD relaxační masáž s prohřátím lávovými kameny za 500,- Kč
Dárkové poUkazY
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPáN
daňov� poradce, auditor

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

Zveme Vás na nákupy – Vánoce se blíží!

TEXT I L  E LEGO

otevírací doba:  Po – Pá 8:30 – 12:00/13:00 – 17:00, So 8:30 – 11:00

� podzimní a zimní dámské 
 a pánské bundy a kabáty
� dámské a pánské svetry, roláky
� dámské halenky, sukně, šaty,
 kalhoty a saka
� pánské obleky, samostatná 
 saka a kalhoty

� manšestrové a riflové kalhoty, 
 tepláky
� košile společenské a flanelové, 
 mikiny, trička, tílka
� pyžama, noční košile dámské, 
 pánské i dětské
� čepice, šály, rukavice, ponožky

nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný 
čas, tak pro společenské události, a také spodní prádlo a doplňky.

přemyslova 305



DatuM ZaHáJení aKCe DatuM ZaHáJení aKCe

do 30. 11. trvá prodejní výstava grafik Jana Kavana (Galerie VK37)
do 30. 11. probíhají výstavy: Mělník v době národního obrození; 
Od posvícení až do sv. Ondřeje (Regionální muzeum Mělník)

2. 11. ne ..........10:00 ........ Zajíček a strašidla (KD Vltava)
  16:00 ........ Koncert pěveckého sboru Scandula 
   (Městské muzeum Velvary)
3. 11. po ............8:00 ........ Zahájení akce Týden knihoven 
   (městská knihovna)
4. 11. út ...........20:00 ........ Století Miroslava Zikmunda 
   – projekce s besedou (kino Vltava)
5. 11. st .............8:00 ........ Výtvarná dílnička pro děti 
   (městská knihovna)
8. 11. so ............9:00 ........ Den otevřených dveří 
   (ZŠ Komenského nám.)
  17:00 ........ Hokejové utkání Česko – Rusko 
   (zimní stadion)
9. 11. ne ..........11:15 ........ Kralupská bruslička (zimní stadion)
10. 11. po ........18:30 ........ Koncert ZUŠ a KODK (KD Vltava)
11. 11. út ...........9:00 ........ Ukázkové hodiny Hudební školy Yamaha 
   (AZ centrum)
  17:00 ........ Beseda s Hanou Hindrákovou 
   (městská knihovna)
  18:30 ........ Koncert Dvořákova komorního sboru 
   (DPS na Cukrovaru)
  20:00 ........ Akustický koncert Petra Koláře (KD Vltava)
12. 11. st .........17:00 ........ Čarodějná pohádka (KD Vltava)
13. 11. čt ...........8:00 ........ Den otevřených dveří (SOŠ a SOU Kralupy)
  14:00 ........ Přednáška o plachtění – Karel Zítek
   (jídelna DPS)
  15:30 ........ Šmoulí bál (DDM Kralupy)
  16:30 ........ Světýlka radosti – pohádka 
   (aula ZŠ Třebízského)
  18:00 ........ Lampiónový průvod (od ZŠ Třebízského)
  19:30 ........ Tančírna (KD Vltava)
14. 11. pá ........12:00 ........ Uzávěrka příjmu inzerce pro KZ prosinec
  20:00 ........ Mirek Čamaj a SK Band (Country bar Liďák)
15. 11. so ........10:00 ........ Kralupská bruslička (zimní stadion)
  15:30 ........ Projížďky na koních (hřiště TJ Sokol Kralupy)
  16:30 ........ Martinský lampionový průvod 
   (od hřiště TJ Sokol Kralupy)
  17:00 ........ Svatomartinská veselice (KD Vltava)
  18:00 ........ Pohádka LS Rolnička (malý sál KD Vltava)
18. 11. út .........17:00 ........ Kavárnička „Jak připravit své dítě 
   na 1. třídu“ (ZŠ Komenského)
19. 11. st ...........8:00 ........ Den otevřených dveří (ZŠ V. Havla)
  20:00 ........ Caveman (KD Vltava)
20. 11. čt .........14:00 ........ Uzávěrka příjmu článků a pozvánek 
   do KZ prosinec
  17:00 ........ Vernisáž výstavy Nechte čerty spát 
   (městské muzeum)
  19:30 ........ Koncert Vlasty Redla (KD Vltava)

22. 11. so ..........8:00 ........ Vánoční výstava 
   (Zahradnictví Jelínek Veltrusy)
  10:00 ........ Vánoční aranžování – výtvarná dílna 
   (zámek Veltrusy)
  20:00 ........ 8. městský ples (KD Vltava)
23. 11. ne ..........8:00 ........ Vánoční výstava 
   (Zahradnictví Jelínek Veltrusy)
26. 11. st .........16:30 ........ Pohádka „O hvězdičce“ (LS Rolnička)
27. 11. čt .........17:30  ....... Koncert ZUŠ Kralupy (městské muzeum)
28. 11. pá ........10:00 ........ Adventní jarmark (ZŠ Třebízského)
  13:00 ........ Vánoční výstava (mlýn v Olovnici)
  20:00 ........ Koncert skupiny HARDEGG (Country bar Liďák)
  20:00 ........ Studentský ples 7.G DG (KD Vltava)
  20:30 ........ Tyjátjátra – Back tu Bullerbyn 
   (klubovna DS Scéna)
29. 11. so ..........9:00 ........ Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves
  10:00 ........ Kreslení mandal – kurz (AZ centrum)
  13:00 ........ Vánoční výstava (mlýn v Olovnici)
  14:00 ........ Jarmark, pochod čertů, rozsvícení 
   stromečku, ohňostroj (CVČ Palouček)
  15:00 ........ Mikulášská pohádka s nadílkou 
   (zámek Veltrusy)
  15:30 ........ Lampionové dílny (skautský dům Bára)
  17:00 ........ Lampionový průvod (od lávky za gymnáziem)
  19:00 ........ Adventní koncert Shirim Ashirim 
   (synagoga v ul. S. K. Neumanna)
30. 11. ne ..........9:00 ........ Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves
  13:00 ........ Adventní trhy s kulturním programem 
   (KD Vltava)
  13:00 ........ Vánoční výstava (mlýn v Olovnici)
  16:00 ........ Vánoční koncert Jiřího Škorpíka (KD Vltava) 
  17:00 ........ Rozsvícení vánočního stromu 
   na Seifertově náměstí
  17:00 ........ Zpřístupnění kostela sv. J. Většího v Minicích
  17:30 ........ Rozsvícení vánočního stromu 
   na Palackého náměstí
  18:30 ........ Rozsvícení vánočního stromu v Minicích
2. 12. út ...........17:30 ........ Adventní koncert ZUŠ
   v kralupském kostele

Kalendář listopadových akcí 
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou většinu
těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky 

na stránkách 
Zpravodaje 

+ program kina Vltava  
na str. 18 - 19.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Další pozvánky jsou průběžně uveřejňovány na stránce www.kralupskyzpravodaj.cz – nezapomeňte tedy sledovat i náš web.


