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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Krátce po 22. hodině v pátek 
8. srpna 2014 byl oznámen 
požár haly bývalé dýhárny 
(objektu velikosti 60 x 20 
metrů) v Kralupech nad 
Vltavou – Lobečku.

Otéto události informovala 
i celostátní média. Tisko-

vá mluvčí HZS Středočeského 
kraje nprap. Lenka Kostková 
poskytla pro Zpravodaj aktuál-
ní informace k této mimořádné 
události, včetně zjištěné příčiny: 
„Na místě zasahovalo 22 jed-
notek profesionálních i dobro-
volných hasičů ze Středočes-
kého kraje i Prahy, vyhlášen 
byl zvláštní stupeň požárního 
poplachu (tj. nejvyšší). Hasiči 
chránili nádrže s naftou, zá-
sobníky s oleji i okolní budovy. 
V 01:50 hodin se jim podařilo 
dostat požár pod kontrolu. Eva-
kuováno bylo 15 osob z neda-
leké ubytovny, v hale naštěstí 
nikdo nebyl.

K požáru byli přivoláni hasiči 
ze Záchranného útvaru Zbiroh 

Nejvyšší stupeň 
požárního poplachu v Kralupech

s těžkou technikou, aby brzy rá-
no strhli zbytky vyhořelé budo-
vy, které ohrožovaly bezpečnost. 
Budova celá shořela. Hasiči stále 
dohašovali skrytá ohniska, po-
žár se jim podařilo zlikvidovat 
krátce po poledni v sobotu 9. 8. 
2014. Při zásahu se nikdo ne-
zranil.

Požár způsobil škodu za 30 
milionů korun (na budově i za-
řízení), uchránit se podařilo 

hodnoty za 5 milionů. Příčinou 
vzniku požáru je nedodržení 
bezpečnostních předpisů při 
tepelném spojování asfaltových 
pásů na střeše haly.“

Poděkování za profesionál-
ní zásah patří jednotkám IZS 
a všem hasičům, kteří strávili 
náročnou noc v žáru ohně a po-
dařilo se jim zlikvidovat ničivý 
živel dříve, než došlo k dalším 
škodám.
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ZVEME VÁS DO DIVADLA

23. 9. od 19:30 hod. 

Komedie Jeana 
Barbiera (originální 

název Ma fille travaille 
a Paris) nabízí dvě 

hodiny emocí a smíchu. 
Přijďte se bavit i Vy!
Více informací na str. 18.

V Paříži bych tě 
nečekala, tatínku

„Slavnosti 
burčáku

2014“
Přálo letošní 
letní počasí 

vínu? Podařil 
se kvalitní 

burčák? Přijďte 
se přesvědčit 

a prožít zábavné 
odpoledne 

s celou rodinou 
do zahrady KD 
Vltava v sobotu 

13. září 2014.
Více informací na str. 18.

Rada města Kralupy nad Vltavou vyhlásila kon-
kurz na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Města Kralupy 
nad Vltavou, MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. 
Beneše. Předpokládaný nástup 1. 12. 2014. Bližší 
informace naleznete na adrese: www.mestokra-
lupy.eu v odkazu volná pracovní místa. Případné 
dotazy na telefonu: 315 739 925, Mgr. Eva Ivano-
vá, vedoucí odboru školství, e-mail: eva.ivanova@
mestokralupy.cz.

Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ

www.mestokralupy.eu   www.kralupskyzpravodaj.cz
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

je tu začátek nového školního roku a s ním ruku 
v ruce kráčí spousty dalších začátků a novinek. 
O mnohých z nich se dočtete v tomto vydání 
Zpravodaje, ale také nově na internetu! I my 
jsme pro Vás připravili novinku, a to Kralupský 
Zpravodaj dostupný ze všech koutů Země:

www.kralupskyzpravodaj.cz
Jsme teprve na začátku, web se pomalu za-

čne plnit zejména Vašimi články, které se buď 
do tištěného Zpravodaje nevešly pro svou ob-

sáhlost, nebo byly zaslány po uzá-
věrce, případně si jejich obsah žádá 
okamžité uveřejnění.

Ráda bych Vás tedy požádala – 
pište, dokumentujte, fotografujte 
a zasílejte Vaše články o dění ve spor-
tovním klubu, kroužku, škole atd., 

vše již nyní najde své místo v elektronické verzi 
Zpravodaje. Aktuálně však bude nadále vychá-
zet Zpravodaj v tištěné podobě, online Zpravo-
daj bude prozatím fungovat jako doplňkový. 

Samozřejmostí webového Zpravodaje bude 
i možnost inzerce a propojení ostatních měst-
ských webů s naším. 

Věřím, že Vám bude tento náš krok do virtu-
álního světa vyhovovat a těším se na další spo-
lupráci. Přeji všem žákům a učitelům pohodové 
vykročení do nového školního roku, rodičům 
hodně trpělivosti a elánu a všem přeji zářivý 
podzim!

Radka Saláková, 
redaktorka Kz

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávního celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. Náklad: 2850 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 1. 9.  Uzávěrka říjnového čísla: 19. 9. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 1. 10. 2014. 

Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
23. 9. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

Svaz zdravotně 
poStižených 
zo Kralupy 

Výsledky jednání RM v červenci 2014:
◆ RM vzala na vědomí informaci o přehledu 
pohledávek po lhůtě splatnosti a způsobu vymáhání 
v celkové výši 15.158.922,50 Kč.
◆ RM vzala na vědomí pořádání Dne zdraví 
v Kralupech nad Vltavou v roce 2014. Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ v Kralupech nad Vltavou 
ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se 
sídlem v Praze a s Hygienickou stanicí Středočeského 
kraje se sídlem v Praze uspořádá další ročník Dne 
zdraví, který proběhne dne 15. 10. v době od 8:00 
do 13:00 hodin v předsálí divadla Kulturního domu 
Vltava v Kralupech nad Vltavou.
◆ RM schválila nákup a využití světel 
od společnosti APTO a. s. z Prahy 11 pro veřejné 
osvětlení v Kralupech nad Vltavou.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
v otevřeném řízení k akci „Svoz separovaného 
odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
v otevřeném řízení k akci „Údržba zeleně v Kralupech 
nad Vltavou“.

Výsledky jednání RM v srpnu 2014:
◆ RM schválila vyhlášení výběrových řízení 
na zakázky malého rozsahu:
1) „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské 
školy v Kralupech nad Vltavou“ (objektu AZ centra 
v Třebízského ulici). 
2) „Snížení energetické náročnosti budovy SDH 
Minice v Kralupech nad Vltavou“.
3) „Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti 
Cukrovar po povodni 2013“. 
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ praktická 

v Kralupech nad Vltavou“ STAVEBNÍ SPOLEČNOST 
GUTTENBERG s.r.o. z Mělníka, za cenu 9.321.900,- 
Kč vč. DPH.
◆ RM schválila uzavření sportovního hřiště 
v Mikovicích, které těsně sousedí s rodinnými 
domy a schválila záměr opatřit hřiště informačními 
tabulemi „veřejné hřiště zrušeno“. Dětské hřiště 
zůstává v provozu.

◆ RM schválila změnu dvou názvů autobusových 
zastávek: dřívější název MěÚ bude nově U Cukrovaru, 
zastávka Máj bude přejmenována na Městský 
úřad. 
◆ RM vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské 
knihovny Kralupy nad Vltavou – vybrané statistické 
údaje za 1. pololetí 2014. Registrovaní čtenáři – 
1.403; návštěvy celkem – 21.092; výpůjčky celkem 
– 61.943; počet vyřízených rezervací – 546.
◆ RM uložila TSM zakoupit sadu GOJAK 6200 
určenou k manipulaci se zaparkovanými vozidly. 
RM ukládá MěP součinnost s TSM při manipulaci 
zaparkovaných vozidel během čištění města.
◆ RM uložila TSM řádně provést úpravu Dvořákovy 
stezky.

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

TERMÍN MOBILNÍHO SVOZu
ZÁŘÍ

1. 9. - 5. 9. ............bioodpad
15. 9. - 19. 9. ........rozměrný odpad z domácností     

ŘÍJEN
6. 10. - 10. 10. ......bioodpad                                     
20. 10. - 24. 10. ....rozměrný odpad z domácností 

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

24.září

veřejné jednání 
zastupitelstva města
se koná: 

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou
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Dětské hřiště  
v Mikovické ulici.
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Kprázdninovým aktivitám 
a letnímu životu ve městech 

a obcích pravidelně patří různé 
rekonstrukce, úpravy a renova-
ce. I v Kralupech se během let-
ních měsíců několik míst a bu-
dov upravilo a opravilo. Kromě 
největší rekonstrukce ve městě, 
která zasáhla do života občanů, 
tj. renovace horkovodu, který ve-
de od Synthosu přes celé město 
až do Lobče a jehož opravu pro-
vedla společnost Tamero Invest 
s.r.o., byla realizována i spous-
ta městských investičních ak-
cí. Z těch nejvíce viditelných 
vybíráme:
� Byl vybudován přechod 
v Mostní ulici u obchodní zóny 
v Lobečku (mezi Penny a parko-
vištěm u zimního stadionu).
� Opravuje se bytový dům 
v Havlíčkově ulici, který je 
v majetku města a několikrát 
byl poškozen povodní.

� Novou fasádu včetně oken 
jste mohli zaznamenat u admi-
nistrativních budov Technic-
kých služeb města Kralupy.
� Vybrané autobusové zastávky 
v Kralupech byly osazeny no-
vými přístřešky a odpadkový-
mi koši.
� V lesoparku na Hostibejku 
byl položen další dřevěný chod-
ník pro snazší chůzi po stezce, 
která vede k vyhlídce zvané 
„Houba“.
� Zrekonstruována byla ko-
munikace a chodníky v Žižko-
vě ulici.
� V základních školách se ta-
ké pracovalo – novou kuchyň 
získala ZŠ v ul. Gen. Klapál-
ka, sociální zařízení ZŠ na Ko-
menského náměstí a MŠ v ul. 
Gen. Klapálka, zateplena byla 
ZŠ v ul. 28. října, nová podlaha 
byla položena v tělocvičně ZŠ 
V. Havla.

vLobečku ve Štefánikově ulici vyrost-
lo přes léto nové dětské hřiště, a to 

v místě zdevastovaného a nevyužívaného 
hřiště na hokejbal. Šlo o plánovanou in-
vestiční akci města, neboť v této lokalitě 
kvalitní hřiště pro malé děti chybělo.

Dvě herní sestavy, dvě řetězové houpač-
ky, kolotoč se sedáky, pružinový koník 
a motorka, pískoviště a terénní úpravy 
povrchu stály město cca 450.000,- Kč. 

Díky místnímu obyvateli se také poda-
řilo oživit i přilehlou zeď. Ukázalo se, že 
sprejerství dokáže i potěšit. Sprejeři změ-
nili šedivou zeď v umělecké dílo, které 
rozzáří nejednu dětskou tvář. 

Nové dětské hřiště v Lobečku

Na čem se pracovalo o prázdninách?
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Rekonstrukce 
horkovodu

Administrativní budovy TSM 
Kralupy mají nový kabát

Obyvateli žádaný přechod 
přes Mostní ulici v Lobečku
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Terénní úpravy nového 
hřiště v Lobečku
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dotace

Městu Kralupy nad Vltavou 
se podařilo získat další vý-

znamné dotace ze Státního fon-
du životního prostředí na akce, 
které budou realizovány v násle-
dujících měsících.

První z nich je „Snížení ener-
getické náročnosti budovy čp. 
6“ (bývalé sídlo MěÚ), ve kte-
rém v současné době sídlí Úřad 

práce ČR a Ekologické centrum 
Kralupy nad Vltavou. 

Druhou akcí je „Snížení ener-
getické náročnosti budovy sau-
ny v areálu zimního stadionu“. 

Na nový plášť kabin u hřiště 

v Mikovicích se může těšit Rag-
by club Kralupy. 

Budova školy v přírodě v Mok-
rosukách je ve vlastnictví Města 
Kralupy nad Vltavou a rovněž se 
dočká zateplení a výměny oken. 

V městské části Lobeček, 
v Třebízského ulici, dojde k za-
teplení budovy bývalého staci-
onáře, ve které nyní sídlí AZ 
centrum. 

Jednou z posledních veřej-
ných budov v majetku města, 
která není dosud zateplena, je 
hasičská zbrojnice v Minicích. 
I ta se dočká opravy. 

Město Kralupy nad Vltavou získalo do-
taci z Operačního programu životní-

ho prostředí na akci „Podzemní kontejne-
ry na separovaný odpad v Kralupech nad 
Vltavou“. Ve městě vznikne 7 stanovišť se 
třemi kontejnery na papír, sklo a plast, které 
budou umístěny v zemi.
Podzemní kontejnery budou umístěny 
v těchto lokalitách:
� nám. J. Seiferta 
� nám. Mládežníků 
� Štefánikova ul. 
� Dvořákovo nám. 
� Purkyňovo nám. 
� parkoviště naproti nádraží ČD 
� Palackého nám.

Sběrné nádoby budou v provozu na jaře 
roku 2015. Celkové náklady na tuto akci 
jsou vyčísleny na 4.751.802,- Kč. Získaná 
dotace z Operačního programu životního 
prostředí činní 4.276.621,- Kč.

Při výběru nových sběrných míst na sepa-
rované odpady byl vzat v úvahu i estetický 
vzhled sběrných míst, a proto je v urbanis-
ticky významných částech města navrže-
no místo klasických nádob na separované 
odpady umístění podzemních kontejnerů. 

Mezi výhody podzemních kontejnerů pa-
tří zejména větší objem podzemní nádoby  
(3 m3), elegantní vzhled vhodný i do histo-
rických center, vyšší odolnost proti poškoze-
ní a možnost instalace různých seskupení.

Jedním z hlavních cílů Plánu odpadového 
hospodářství města (POH) je zvýšení hustoty 
sítě sběrových míst pro separovaný odpad. 
Konkrétním cílem POH pro roky 2011–2016 
je dosažení počtu 70 sběrových míst v roce 
2016, tzn. zvýšení současného počtu míst 
o devět. Realizací výše uvedeného projektu 
bude tento cíl POH téměř splněn, sběrných 
míst tak v našem městě najdete již 68. 

LenkA MorAvcová, referentkA MěStSkéHo 

MArketingu MěÚ krALupy nAd vLtAvou

...odpovídá Libor Lesák, 
místostarosta Kralup n. Vlt.

Proč byly odstraněny lavičky 
mezi DDM a Penny?
Lavičky okolo Penny (stejně jako i na dal-
ších místech ve městě) měla ve správě 
společnost Lavičky s.r.o., která na ně vy-
lepovala reklamy. S touto společností 
Město rozvázalo smlouvu k 31. 7. 2014 
z důvodu špatné údržby a vzhledu lavi-
ček. Na stejná místa budou instalovány 
nové lavičky v průběhu září 2014.

Bylo by možné instalovat 
ve městě více košů a sáčků 
na psí exkrementy? 
Postupně navyšujeme počty podle žá-
dostí obyvatel a podle sledování naplně-
ní košů v jednotlivých lokalitách. Koše 
na odpadky a psí exkrementy udržují 
a doplňují Technické služby města Kra-
lupy, s případnými dalšími dotazy se 
můžete obrátit tam. 

název akce celkové náklady získaná dotace

Snížení energetické náročnosti budovy čp. 6 ......................................................................... 5.328.155,- Kč ...................................... 4.006.030,- Kč
Snížení energetické náročnosti objektu sauny u zimního stadionu .........................................1.584.893,- Kč .......................................1.069.371,- Kč
Snížení energetické náročnosti budovy školy v přírodě v Mokrosukách ................................. 3.120.254,- Kč .......................................2.311.525,- Kč
Snížení energetické náročnosti kabin RC Kralupy nad Vltavou ...............................................2.944.370,- Kč ...................................... 1.962.244,- Kč
Snížení energetické náročnosti budovy školky (AZ centra) v Lobečku ................................... 2.522.415,- Kč ....................................... 1.486.112,- Kč
Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Minice .....................................................2.819.322,- Kč ....................................... 2.123.487,- Kč
Podzemní kontejnery na separovaný odpad ........................................................................... 4.751.802,- Kč .......................................4.276.621,- Kč

Snížení energetické náročnosti zahrnuje: zateplení budovy, izolace (zateplení) střechy a výměnu oken.

nad dotazy 
čtenářů

pOdzeMNí KONtejNeRy 
na separovaný odpad v Kralupech

další milionové dotace na investiční akce

SouHrnný přeHLed

LenkA MorAvcová, referentkA MěStSkéHo MArketingu MěÚ krALupy nAd vLtAvou

Ilustrační foto - 
podzemní kontejnery
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středočeský kraj pokračuje v mimořád-
ně úspěšném projektu takzvaných kot-

líkových dotací. Na výměnu starých kotlů 
za nové a tím i na zlepšení kvality ovzduší 
ve středních  Čechách je ve druhém kole 
dotačního řízení na kotlíkové dotace při-
praveno celkem 80 miliónů korun, což je 
dvojnásobek oproti kolu prvnímu. 

Na webových stránkách www.kr-stredo-

cesky.cz/urad zájemci naleznou text výzvy 
na podporu výměny starých kotlů za nové, 
veškeré potřebné formuláře pro podání žá-
dosti o dotaci či podrobné podmínky pro 
její udělení. 

Samotný příjem žádostí bude zahájen 
v sídle Krajského úřadu Středočeského kra-
je, Zborovská 11, Praha 5, vchod B,  v pon-
dělí 8. září 2014 od 9:00 hodin.

Účel pronájmu: zřízení a provoz občerstvení v budově MěÚ
Podmínky nájmu:
u nájem na dobu určitou 3 let
u nájemce provede veškeré úpravy potřebné k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby provoz 
byl zahájen nejpozději 15. 11. 2014
u otevírací doba občerstvení bude stejná jako provozní doba infocentra MěÚ
u nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu a zákonné revize vlastního vybavení na své náklady
Žádost musí obsahovat:
u nabídku ročního nájmu v Kč
u popis podnikatelského záměru – využití jednotlivých prostor, nabízené služby
u originál výpisu ze živnostenského rejstříku, u obchodní společnosti výpis z obchodního rejstříku, který 
nebude starší 15 dnů
u potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči Městu Kra-
lupy nad Vltavou
u údaje o žadateli (adresu s uvedením trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení na žadatele)
Žádost musí být podána v zalepené obálce s označením nápisem:
„Provozovna občerstvení MěÚ – NEOTVÍRAT“.
Žádosti lze poslat poštou na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou nebo doručit osobně do podatelny MěÚ nejpozději do 9. 9. 2014 do 15:00 hodin.
Obálky se žádostmi budou otevřeny veřejně dne 10. 9. 2014 v 8:00 hodin v zasedací místnosti č. 224 
MěÚ Kralupy nad Vltavou. Poté budou, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., předloženy radě města 
k rozhodnutí.
Bližší informace podá Libuše Literová, tel.: 315 739 916, e-mail: libuse.literova@mestokralupy.cz. 

StaVba Silnice Mezi 
D8 a R7  

obchVat KRalUp

Rada Středočeského kraje podporuje zá-
měr výstavby silnice I. třídy mezi dálnicí 

D8 a rychlostní komunikací R7. „Dopravní 
spojení mezi R7 a dálnicí D8 je nyní vedené 
přes několik obcí a Kralupy nad Vltavou. Pro-
tože most přes Vltavu v Kralupech je prvním 
na sever od Prahy a protože v těchto místech 
chybí příslušná část pražského okruhu, je 
tato krajská silnice využívána jako tranzitní 
s mimořádně silným dopravním zatížením,“ 
vysvětlil hejtman Středočeského kraje Mi-
loš Petera.  

Tuto tíživou dopravní situaci lze vyřešit pou-
ze výstavbou komunikace včetně obchvatu 
města Kralupy a nového mostu přes Vltavu 
u Chvatěrub. Náklady na přeložku celé trasy 
by měly činit podle hrubých odhadů přibližně 
3,1 miliardy korun, projekční náklady budou 
představovat zhruba 130 milionů korun. „Kraj 
jako investor nebude mít v nejbližší době na tu-
to stavbu peníze. Proto vítám iniciativu Města 
Kralupy a ministerstva dopravy o možnosti vý-
stavby nové dvoupruhové silnice I. třídy v této 
plánované trase, která by převzala část tran-
zitní nákladní dopravy mezi dálnicí D8 a rych-
lostní silnicí R7,“ uvedl hejtman. 

Tranzitní doprava je dosud vedena obce-
mi Horoměřice, Statenice – Černý Vůl, Velké 
Přílepy, Tursko a Kralupy nad Vltavou. Vel-
ké riziko pro dopravu pak představuje most 
a na něj navazující opěrná zeď v osadě Černý 
Vůl, kde v minulosti došlo k těžké havárii ka-
mionu. Z něho unikly ropné látky do potoka 
a kontaminovaly rovněž zeminu v místě ne-
hody. I když byl průjezd kamionům Černým 
Volem zakázán, řidiči to nerespektují. Z vý-
sledků dopravního sčítání z roku 2010 vy-
plývá, že tudy projíždí až 1.500 nákladních 
vozidel denně. 

„O možnosti výstavby nové silnice mezi 
dálnicí D8 a rychlostní silnicí R7 jsem jednal 
s ministrem dopravy Antonínem Prachařem 
a vedením Ředitelství silnic a dálnic ČR. Naší 
podmínkou je, aby záměr podpořily všechny 
dotčené obce na trase,“ doplnil hejtman Mi-
loš Petera.

Podobný záměr, jako v případě propojení 
D8 a R7, připravuje MD ČR a ŘSD ČR na dal-
ším úseku obchvatu Prahy, kde citelně chybí 
nedokončená část okruhu. A tím je propojení 
dálnic D1 a D11. O možnosti řešení situace 
v této části kraje se nyní jedná mezi zástup-
ci MD ČR, ŘSD ČR, Středočeským krajem 
a obcemi.

Tisková zpráva Středočeského 
kraje ze dne 11. 8. 2014

Kotlíkové dotace

Město Kralupy nad vltavou
oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory  

v objektu MěÚ, obálkovou metodou
Specifikace nebytových prostor: Bufet: 33,62 m2, Bufet – zázemí: 4,20 m2, 

Sociální zázemí: 3,54 m2, Terasa o rozměru 8 x 15 m 120,00 m2
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S klidným svědomím můžeme tvrdit, 
že naše město vzkvétá. domy i ulice 
se opravují, přibývají nové provozovny, 
sportovní areály, ale také se město 
rozrůstá o zástavby rodinných domů, 
tzv. satelity. tato výstavba však přináší 
i určité problémy a složitá jednání 
zejména kolem inženýrských sítí.

V jakých lokalitách v Kralupech 
v posledních letech vyrostly tzv. satelity?
Satelity vyrostly na všech rozvojových plo-
chách města Kralupy, tj. v Zeměchách, 
Minicích, Mikovicích, Lobči (konkrétně 
Na Žebrech, Na Skalách, Nad Lobčí, u sil-
nice na Velvary, K Nehošti atd.)... Ne vždy 
však daný záměr okamžitě „rozkvetl“ a při-
nesl nové pěkné bydlení.

Prakticky ve všech těchto lokalitách 
byla výstavba realizována nikoli Městem, 
ale soukromou osobou či společností 
na soukromých pozemcích. Jak se poté řeší 
výstavba komunikací v těchto oblastech?
Veškeré satelity byly realizovány soukro-
mými investory. Proběhlo povolovací řízení 
za dohledu (resp. vyjádření) dotčených or-
gánů a správců sítí. Bohužel ne jen v Kralu-
pech, ale i v celé ČR bylo trendem investorů 

rychle prodat, naslibovat, nedostavět a zmi-
zet. Dnes jsme nastavili přísnější podmínky 
(dle zákona). Investoři musí pro vybudování 
nové lokality sepsat s Městem tzv. „pláno-
vací smlouvu“, kde se zavazují, že vybudu-
jí technickou infrastrukturu a pokud ne, 
Městu připadne smluvní jistina, za kterou 
poté dostaví nedokončené inženýrské sítě 
či komunikace. Vždy je však prvotně „kar-
ta“ na straně investora dané lokality, aby 
vše vybudoval.

Má Město zájem vlastnit pozemky 
na hranicích Kralup, na kterých by se mohla 
v budoucnu šířit takováto bytová zástavba?
Toto je vždy na rozhodnutí zastupitelstva 
města… zda jim budou tyto pozemky k od-
kupu nabídnuty a za jakou cenu. 

Co je pravda na tvrzení, že výstavba veřejné 
infrastruktury (komunikace, chodníky, 
veřejné osvětlení) je vždy v kompetenci 
Města? Není to podmíněno vlastnictvím 
pozemku? Nebo v momentě, kdy vyroste 
satelitní vesnička, je obec povinna 
vybudovat příjezdovou komunikaci?
Toto je mylná informace a někteří obyvatelé 
satelitů ji považují za pravdivou. Výstavbu 
veřejné infrastruktury zajišťuje investor da-
né lokality (vlastník pozemku či projektu 

lokality), s kterým budoucí vlastník pozem-
ku uzavře smlouvu. V této smlouvě jsou 
stanoveny podmínky, za kterých je poze-
mek kupován, včetně připojení na infra-
strukturu. Jedná se tedy o smluvní vztah 
mezi investorem a kupujícím (budoucím 
obyvatelem lokality).

Ze známých případů vím, že někteří oby-
vatelé se s investory soudí. Jiní obyvatelé 
však chodí licitovat na MěÚ a svoji chybu si 
nepřipouští, ba naopak ji hledají jinde. V ně-
kterých satelitech dokonce vytvořili obyva-
telé spolky či občanská sdružení a „bojují“, 
avšak mylně, proti Městu.

Jak se dá výše uvedeným problémům 
s veřejnou infrastrukturou vyhnout? 
Čeho by se měli budoucí majitelé domů 
vyvarovat?
Již první věc je při koupi pozemku… zde si 
budoucí majitelé musí vše ošetřit v kupní 
smlouvě s investorem. Další důležitou okol-
ností je, informovat se před koupí na danou 
lokalitu od různých zdrojů… stávajících oby-
vatel, úřadů, známých.

Ze strany stavebního úřadu je jediné mož-
né řešení problémů – tj. sepsání plánovací 
smlouvy mezi investorem a Městem.

děkuji zA rozHovor! 

rAdkA SALáková

otevírá i v tomto školním roce 2014/15 

lekce klasického baletu  
pro studenty středních škol  

a dospělé. 
Výuka bude probíhat  

v prostorách Dvořákova  
gymnázia každý čtvrtek 

od 19:00 hodin.
Přihlášení a dotazy na e-mail 

zstarkova@chello.cz. 

Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové 

rozHovor s... jiřím polákem, vedoucím odboru výstavby a územního plánování MěÚ kralupy nad vltavou

Cesta k rodinnému domu...

Nominujte významné osobnosti Kralup
U příležitosti listopadového výročí povýšení Kralup 
na město jsou každoročně oceňováni významní 
a výjimeční občané našeho města.

I Vy můžete rozhodnout, kdo ocenění získá. 

Do 30. 9. 2014 zasílejte své návrhy se jmény 
osob, které by si toto ocenění za mimořádný pří-
nos městu zasloužily, a to na e-mail: lenka.cis-
lerova@mestokralupy.cz nebo poštou na adre-

su: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Lenka Císlerová, 
Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 
Předmět zprávy či obálku označte heslem „Oce-
ňování občanů“.

DARUJTE  
VÁNOČNÍ STROM
Renovujete zahradu a již Vám „překá-
ží“ velký jehličnan? Pokud dosahuje 
výšky nad 14 m, darujte ho městu Kra-
lupy nad Vltavou jako vá-
noční strom na Palacké-
ho náměstí. V případě, 
že Váš strom bude vy-
hovovat, Město zajistí 
jeho poražení a pře-
sun do centra.

Kontaktní osoba: 
Lenka Císlerová, 
tel.: 315 739 854, 
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz
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KoMunální politiKa

volby do zastupitelstev obcí se v Česku 
uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. 

Do říjnového vydání Zpravodaje připravuji 
rozhovory se zástupci různých kandidu-
jících stran, abyste získali lepší přehled 
o lidech, kteří budou ovlivňovat náš život 
v příštím volebním období.

Na poli politickém se objevila spousta 
nových jmen, vypovídá o tom i počet kan-
didátek v jednotlivých obcích. V Kralupech 
bude o Vaše hlasy usilovat 9 kandidujících 
stran. Pro zajímavost uvádíme i počet kan-
didátek v obcích, do kterých distribuujeme 
tento Zpravodaj: Veltrusy – 9 kandidátek, 

Olovnice – 9 nezávislých kandidátů, Chva-
těruby – 2 kandidátky a obec Nelahozeves 
– 5 kandidátek. Při počtu obyvatel v jed-
notlivých obcích jsou to zajímavé statis-
tické údaje… 

rAdkA SALáková

Komunální volby 2014 

VáŽENÍ SPOLuOBČANé!
Je téměř neuvěřitelné, že se přehnaly čtyři roky 
od posledních komunálních voleb. Alespoň mně 
utekly jako voda. A tak je asi dobré, abych krátce 
vyhodnotil práci zastupitelstva, které jste si před 
těmi čtyřmi roky zvolili.

Nejprve bych chtěl všechny své kolegy pochválit. 
Mezi těmi 21 lidmi nebyl nikdo, kdo by pro město 
nepracoval, nikdo, kdo by po svém zvolení svou 
zodpovědnou práci zanedbával. Veřejná jednání 
zastupitelstva byla vždy usnášeníschopná, kole-
gové - pokud měli absence - tak vždy omluvené ze 
závažných důvodů. I pracovní jednání zastupitelů, 
která svolávám vždy týden před veřejnými schůzemi 
a kde se vámi volení zástupci seznamují se všemi 
projednávanými body, se těšila slušné účasti. Mno-
ho zastupitelů pak pracovalo v odborných komisích 
a výborech - poradních to orgánů zastupitelstva 
a rady města. Během těch čtyř uplynulých let jsme 
uskutečnili 37 veřejných schůzí zastupitelstva měs-
ta. Rada města se pak scházela každých čtrnácte 
dnů a komise a výbory jednou měsíčně, či dle po-
třeby. Každá ze zvolených stran, či uskupení, se po-
koušela splnit svůj program, se kterým šla do voleb. 
Kdo zná naše město, ví, že mnohé programy a cíle 
se musí zákonitě prolínat. A proto i vaši zastupitelé 
táhli ve většině případů za jeden provaz.

Z velkých projektů, které si současné vedení rad-
nice dalo za cíl, se mnohé z nich podařilo splnit 
a dokončit, či se slibně rozvíjejí. Byla dokončena 
nová a myslím, že velmi pohledná a funkční budo-
va radnice. Moderní, nadčasová a pro město veli-
kosti a důležitosti, jako jsou Kralupy nad Vltavou, 
i nezbytná. Splnili jsme tak sen mnoha generací 
Kralupáků.

Velmi úspěšně jsme se vypořádali se získáváním 
dotací. Opravili jsme, či ještě budeme opravovat 
z dotačních peněz vlastně všechny budovy měst-
ského majetku, včetně škol, sportovních zařízení 
a bytových domů, zdařila se regenerace mnoha 
komunikací, chodníků a parků. V centru města jsme 
- díky dobrému vyjednávání - získali zásadního in-
vestora - Vysokou školu chemicko-technologickou. 
Její Technopark je téměř před dokončením a naše 
město - jako jedno z mála této velikosti v České 
republice - bude i městem s vysokou školou. Bu-
dova starého mlýna se tak stane velmi moderní 
dominantou v centru Kralup. Připravuje se i dal-

ší pokračování přestavby bývalých průmyslových 
areálů ve městě, které se, doufám, zdaří v letech 
následujících. 

Významnou část práce v tomto volebním období 
jsme věnovali aktivní činnosti ve spolku proti výstav-
bě letiště ve Vodochodech, jehož rozšíření leteckého 
provozu by významně poškodilo kvalitu bydlení a ži-
vota v našem městě i v jeho okolí. V letošním roce 
Ministerstvo životního prostředí ČR konečně uznalo 
argumenty proti jeho realizaci a vyslovilo se kladně 
k naší žádosti o přezkum vydaného ekologického 
posudku. Podobně nadějně vypadá i jednání vedení 
města s ministerstvem dopravy o realizaci obchvatu 
města, tedy pro naše město životně důležité stavby. 
Společně s okolními obcemi jsme založili Spolek 
101, který uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
a Ministerstvem dopravy ČR trojstrannou smlouvu 
o pomoci a spolupráci při realizaci nové komunikace 
mezi dálnicí D8 a rychlostní komunikací R7. Ministr 
dopravy nám, zástupcům měst a obcí, pak slíbil, že 
se osobně bude snažit o její rychlé vybudování. To 
je po mnoha letech velmi příznivá situace a Kralupy 
jsou v těchto jednáních aktivním členem. Ještě letos 
se pak začne realizovat nová přestavba levobřežní-
ho silničního průtahu městem, kde již Středočeský 
kraj, jako majitel komunikací, vysoutěžil zhotovitele 
celé náročné akce, a tak se na podzim začne s vý-
stavbou nových kruhových objezdů a silnic. 

Jsou však i události, které poznamenají měs-
to a jeho obyvatele nečekaně a zásadně. Takovou 
nepříjemností byly pro Kralupy nad Vltavou loňské 
povodně. Přišly rychle a příliš brzy po těch před-
chozích. Ale snad právě proto, že jsme se dokázali 
z těch předchozích poučit, se krizový štáb našeho 

města s nimi dokázal vyrovnat, zamezil zmatku 
a dokázal město dobře organizovat. Největší práci 
ale vykonali hasiči, policisté, vojáci a všechny jed-
notky integrovaného záchranného systému, dobro-
volníci, i vy, naši spoluobčané, kteří jste byli velmi 
disciplinovaní a ukáznění. Takovéto akce ale prověří 
charaktery a ukážou lidi v jejich pravé podobě. Dů-
ležité také je, že jsme - konečně - získali snad již 
všechny pozemky k připravované výstavbě protipo-
vodňových hrází. Jak jsme se ale vloni přesvědčili, 
ani ony nebudou však úplnou ochranou.

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané!
Není mým úmyslem vypisovat všechno to, co 

se v našem téměř dvacetitisícovém městě za po-
slední volební období stalo. Mimo úspěšné pro-
jekty a realizované akce je tu mnoho věcí, které 
se nám - z různých důvodů, které jsme třeba ani 
nemohli ovlivnit - nepodařilo realizovat. Město ne-
ní vlastníkem všech pozemků, proto na městském 
katastru stále chybí několik chodníků, či stezek, 
kterým brání nesouhlas majitele s jejich výstavbou. 
Město nemůže ani hovořit do opravy krajských ko-
munikací. Snažíme se ale, aby bylo čisté, uklizené 
a spořádané. V našem úsilí nám však mnohdy brání 
i někteří naši - i vaši - spoluobčané. Veřejná práce 
- to je často i boj s lidskou lhostejností, omezenos-
tí a neochotou zachovávat základní společenská 
i hygienická pravidla. Ale takový je již život a práce 
úředníka na radnici i zastupitele musí vycházet ze 
slušnosti ke každému. Pokud je však porušen zá-
kon, či vyhláška města, musí nastoupit i přísnost 
a důraz na jejich dodržování. 

Vážení spoluobčané!
Vážím si toho, že se daří většinu z vás aktivizo-

vat ve společenském, sportovním i kulturním dě-
ní ve městě. Vážím si spousty z vás, kteří pracují 
v různých spolcích, kteří se zúčastňují mnoha měst-
ských i veřejných akcí. Vždy jsem chtěl, aby se lidé 
v našem městě mohli bavit, aby měli možnost svůj 
volný čas naplnit něčím hezkým a příjemným. Aby 
se vaše děti mohly vzdělávat, ale i radovat v pěk-
ném okolí svého bydliště a našly si i pro svůj volný 
čas dobrou náplň. A to se nám, myslím, v Kralupech 
dobře daří. Základem toho, abyste mohli rozhodovat 
o dalším směřování města, je vaše volební účast. 
Jděte k volbám a rozhodujte zodpovědně, pro se-
be i své děti. Těm, kteří jdou k volbám poprvé, pak 
přeji šťastnou ruku.  Váš Petr Holeček

Na konci čtyřletého volebního období...
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inforMace

Centrum MATÝSEK, o.p.s. (pobočka AZ 
Centra Kralupy n. Vlt.) získalo od Na-

dačního fondu Veolia 39.169,- Kč na re-
alizaci projektu „Alternativní poradenské 
zařízení pro děti a mládež“. Ten má za cíl 
pomáhat a podporovat rodiny s dětmi, které 
řeší výchovné problémy dětí, závislosti v ro-
dině, komplikovaný rozvod apod. V projek-
tu budeme úzce spolupracovat s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí v Kralupech 
n. Vlt. Konzultace a terapie budou mít ro-
diny s dětmi v rámci tohoto projektu zcela 
zdarma. Projekt a jeho hlavní aktivity 
začnou probíhat od měsíce září 2014 v Kra-
lupech nad Vltavou, Třebízského 524.

Velký dík patří panu Bc. Janu Horáč-
kovi, který se zapojil v rámci firemního 

dobrovolnictví Středočeských vodáren,  
a. s. do činnosti našeho centra a uvedený pro-
jekt za Centrum MATÝSEK, o.p.s. také podal. 
Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu 
Veolia za finanční podporu a věříme, že 
uvedený projekt bude pro kralupské rodi-
ny přínosný.

ivetA fidLerová A evA kLeSová, 

zAkLAdAteLky centrA MAtýSek, o.p.S

vprůběhu měsíce září a října můžete 
v ulicích našeho města potkat odbor-

níky, kteří budou zjišťovat, jak se žije dě-
tem, mladším i starším obyvatelům města 
Kralupy nad Vltavou. Cílem těchto rozho-
vorů je zjistit informace o tom, co by růz-
né skupiny občanů ve městě potřebovaly 
a jaké problémy řeší. Rozhovory proběhnou 
po celém městě a probíhají se souhlasem 
vedení města Kralupy nad Vltavou. O tom-
to průzkumu jsou informováni i policisté 
a tímto způsobem bychom rádi informova-

li i občany města, že se jedná o průzkum, 
který je i v jejich zájmu. 

Průzkum je realizován v rámci projek-
tu Vyhodnocení a aktualizace komunitního 
plánu sociálních služeb města Kralupy nad 
Vltavou a spádového území, který je podpo-
řen z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Mgr. pAvLA kurAšová, projektová 

MAnAžerkA, centruM pro koMunitní 

práci Střední ČecHy, ww.cpkp.cz

Město Kralupy nad Vltavou 
zahájilo dne 1. 7. 2014 rea-

lizaci projektu s názvem Podpo-
ra standardizace výkonu sociál-
ně právní ochrany dětí v rámci 
města Kralupy n. Vlt. 

Tento projekt je financován 
z Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím operač-
ního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního 

rozpočtu ČR. Hlavním cílem 
projektu je vytvoření podmí-
nek pro systematickou sociální 
práci pracovníků orgánu soci-
álně-právní ochrany s rodina-
mi. Hlavního cíle projektu se 
dosáhne díky nastavení a do-
držování tzv. standardů kva-

lity sociálně-právní ochrany. 
Projekt je primárně určen pro 
pracovníky města, kteří mimo 
jiné projdou např. vzděláváním 
či materiálním a technickým 
zabezpečením jejich práce. Se-
kundárně z projektu bude pro-
fitovat i laická a odborná ve-

řejnost mimo jiné např. skrze 
zpřehlednění a doplnění infor-
mací na webových stránkách 
města o realizaci sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Projekt je re-
alizován do 31. 8. 2015. Bližší 
informace naleznete na strán-
kách města. 

Mgr. evA ivAnová, vedoucí odboru 

SociáLnícH věcí, škoLStví A kuLtury 

MěÚ krALupy nAd vLtAvou

Sociálně právní ochrana dětí

Informujeme vás  
o průzkumu v ulicích města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zá-
jem o uvítání svého dítěte, nechť se 
osobně přihlásí na matrice MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou nejpozději  
do 15. 9. 2014.

Vítání občánků proběhne v dru-
hé polovině září a bude určené pro 
děti narozené v období  
od 1. 1. do 30. 6. 2014, 
které mají trvalý po-
byt v Kralupech 
nad Vltavou. 

Hana Losová, 
matrikářka 

Nadační fond veolia 
pomáhá rodinám z Kralup

www.centrummatysek.cz, 
www.centrumkralupy.cz

KDY? neděle 5. 10. 2014 v 15:00
KDE? za tůněmi v Lobečku
 na pravém břehu Vltavy

POHÁDKOVÁ CESTA
S KRALUPSKÝMI STRAŠIDLY
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Z linky 156 – aneb léto ve Znamení sebevražd

☛ Dne 21. 6. 2014 v 16:59 h. na l. 156 
oznámil anonym, že před barem v ul. 
Podřipská bije nějaký muž ženu. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která následně 
zjistila, že dva muži a jedna žena, všichni 
v silně podnapilém stavu, se nacházejí 
v Zákolanském potoce. Jednalo se 
o osoby strážníkům velmi dobře známé. 
Žena následně sdělila, že nic hlásit ohledně 
napadení nechce. Strážníci proto všechny 
osoby z potoka vykázali, což učinily 
a odešly směrem k domovu.

☛ Dne 27. 6. 2014 v 19:20 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky 
MP k dívce, která měla skočit z lávky pro 
pěší a cyklisty na straně Lobečku. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která se zde 
spojila s hlídkou OO PČR Kralupy, RZS 
a HZS. Následně bylo zjištěno, že 15letá 
dívka skočila v opilosti z lávky pro pěší 
a cyklisty z nešťastné lásky. Na místo byl pro 
podezření, že dívka utrpěla vážná zranění, 
přivolán vrtulník letecké záchranné služby. 
Celou věc si následně převzala hlídka OO 
PČR Kralupy k dalšímu opatření.

☛ Dne 29. 6. 2014 v 15:15 h. na l. 156 
požádal pan R., rybářská stráž, o příjezd 
hlídky MP k rybářské chatě pod Strachovem, 
kde zadržel pytláka. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila pana A., bulharské 
národnosti, který lovil ryby bez potřebného 
povolení. Po zjištění všech potřebných 
informací a zajištění rybářského náčiní byla 
celá věc postoupena k příslušnému odboru 
při MěÚ Kralupy n. Vlt. 

☛ Dne 30. 6. 2014 ve 22:26 h. na l. 156 
oznámil pan B., že na nábř. J. Holuba 
poblíž restaurace nějaká omladina ruší 
noční klid. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila skupinku mladíků, mezi 
nimiž byl i 16letý chlapec, kterému byla 
následně zjištěna orientačním měřením 
na přítomnost alkoholu v dechu hodnota 
0,3 promile. Na místo byla proto přivolána 
soc. pracovnice při MěÚ Kralupy n. Vlt., 
která za asistence strážníků MP předala 
mladíka jeho matce. Celá věc byla následně 
postoupena příslušnému odboru při MěÚ 
Kralupy n. Vlt. 

☛ Dne 1. 7. 2014 v 9:46 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kralupy o součinnost 
při pátrání po muži, který měl napsat 
SMS zprávu své rodině, že skoncuje se 
svým životem. Naposledy byl muž údajně 
spatřen na Seifertově nám., odkud odešel 

směrem k řece Vltavě. Hlídka MP prověřila 
pomocí motorového člunu oba břehy Vltavy 
od Chvatěrub po skály na Dvořákově 
stezce, dále spolu s psovodem PČR pravý 
břeh Vltavy a přilehlé tůně pod Lobečkem 
s negativním výsledkem. V 17:40 h. 
na l. 156 oznámilo OO PČR Kralupy, že 
pohřešovaný muž by se měl nyní nacházet 
v okolí nádraží ČD a jít směrem do centra 
města. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která pohřešovaného muže dle uvedeného 
popisu nelezla. Muž byl ve zjevně špatném 
psychickém stavu a hlídce MP uvedl, že má 
finanční problémy, ale na samotnou smrt 
nepomýšlel. Následně byl muž převezen 
na služebnu OO PČR Kralupy, kde si jej 
policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ Dne 3. 7. 2014 v 18:23 h. na l. 156 
oznámil pan V., že cca před 45 minutami 
na nádraží ČD v ul. Nádražní ztratil 
svou 78letou manželku, která trpí 
Alzheimerovovou chorobou a je často 
dezorientovaná. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která prověřila okolí nádraží, 
centrum města, okolí trvalého bydliště paní 
V. s negativním výsledkem. Ve 20:54 h. 
na l. 156 oznámil výpravčí ČD, že nalezl 
nějakou zmatenou ženu v kolejišti pod 
Hostibejkem. Informace byla předána 
na OO PČR Kralupy a hlídce MP. Následně 
bylo zjištěno, že se jedná o paní V. a celou 
věc si převzali policisté OO PČR Kralupy 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 4. 7. 2014 ve 3:50 h. na l. 156 
oznámil pan H., že v ul. Přemyslova před 
č. p. 1038 hoří kontejner na komunální 
odpad. Dále uvedl, že poblíž kontejneru se 
pohybuje nějaký muž, který je zřejmě pod 
vlivem alkoholu nebo drog a hlasitě nadává. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
silně doutnající plastový kontejner. Byla proto 
přivolána hlídka PČR a HZS. Podezřelého 
muže strážníci zadrželi nedaleko doutnajícího 
kontejneru, kterého si následně převzali 
policisté k dalšímu opatření. Plastový 
kontejner byl požárem zcela zničen, vč. 
přístřešku, ve kterém byl kontejner umístěn. 
Celou věc si na místě převzalo OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 5. 7. 2014 v 17:00 h. na l. 156 
oznámila paní S., že u hřbitova po ulici 
volně pobíhá ovce. Na místo byla přivolána 
hlídka MP, která zjistila dvě ovce pasoucí 
se na louce vedle hřbitova. Hlídka MP 
kontaktovala majitele ovcí, který si je 
následně zabezpečil.

☛ Dne 9. 7. 2014 ve 20:52 h. na l. 156 
oznámil pan H., že na Jeronýmově nám. 
pod železničním viaduktem se nachází 
tři muži, kteří se snaží odcizit železný 
poklop kanálu. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila dva muže, kteří 
se snažili naložit na přistavenou kárku 
odcizený železný kanálový poklop. Poklop 
byl umístěn zpět na místo a celá věc byla 
pro podezření ze spáchání přestupku 
postoupena na příslušný odbor při MěÚ 
Kralupy n. Vlt. 

☛ Dne 14. 7. 2014 v 11:20 h. na l. 156 
oznámila paní F., že její vnuk pan F. jí 
již delší dobu nezvedá telefon a včera 
měl údajně zasílat své přítelkyni fotky 
z mobilního telefonu, jak si podřezává 
žíly. Pan F. by měl bydlet na ubytovně 
v ul. Krakovská. Hlídka MP byla vyslána 
na ubytovnu, kde bylo následně zjištěno, 
že pan F. měl  skutečně předchozího 
dne spáchat sebevraždu, a proto byl 
následně převezen RZS do nemocničního 
zařízení. 

☛ Dne 14. 7. 2014 v 13:55 h. na l. 156 
oznámila paní D., že její otec, který bydlí 
poblíž železniční zastávky Předměstí, jí 
volal, že někdo zřejmě vykrádá železniční 
vagony. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila pana V., který odcizil 3 ks 
zarážek z pod kol stojící vlakové soupravy. 
Pan V. byl strážníky vyřešen blokovou 
pokutou a zarážky byly vráceny zpět 
na místo.

☛ Dne 22. 7. 2014 ve 22:28 h. na l. 156 
oznámil pan D., že stojí na lávce přes řeku 
Vltavu a chce spáchat sebevraždu, protože 
ho opustila přítelkyně. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP a PČR. Pan D. 
byl v neustálém telefonickém kontaktu se 
strážníkem na dozorčí službě, až do příjezdu 
hlídek na místo. Pan D. byl po příjezdu 
strážníků zjevně ve špatném psychickém 
stavu. Poté byl hlídkami přetažen zpoza 
zábradlí na vnitřní stranu lávky. Na místo 
byla následně přivolána RZS, která pana D. 
převezla do nemocničního zařízení. 

Vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n/ Vlt.
MP – městská policie 
HZS - Hasičský záchranný sbor

dne 3. 7. 2014 v 17:00 h. se na služebnu 
MP dostavil muž, který uvedl, že ne-

daleko služebny leží nějaký muž na zemi 
a stěžuje si na bolesti na hrudi. Na místo 
byli vysláni strážníci, kteří zjistili pana H., 
který si stěžoval na bolesti u srdce a těžce 

se mu dýchalo. Proto byla ihned přivolána 
RZS, která následně muže odvezla do slán-
ské nemocnice. 

bc. terezA dobrovoLná

MAnAžer prevence kriMinALity

MěStSká poLicie krALupy nAd vLtAvou

stalo se...
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rozhovor Měsíce

rozHovor s... rené kujanem, ultramaratoncem

reného Kujana jste mohli blíže poznat 
již díky akci Sportovec Kralup nad 
Vltavou 2013 a později v besedě KtZ. 
Při červnových slavnostech města se 
představil se společností Sportovního 
klubu vozíčkářů Praha (dále SKV). 
již několik let žije v Kralupech 
a do podvědomí všech vstoupil díky 
běhu po Islandu a odhodlání pomáhat.

Proč Island a kolik maratonů jste zde uběhl? 
Já mám pro severské země nějakou iracio-
nální slabost. Čím dál více mne přitahují, 
lákají a vábí. Hlavně v zimním období. Is-
land je navíc ostrov s velmi nízkou hustotou 
osídlení, takže si tam člověk krásně odpo-
čine daleko od hlučícího davu.
Statisticky měřeno mám za sebou na Islan-
du celkově něco přes 70 maratonů a na ki-
lometry tedy přes tři tisíce.

Nedávno jste se vrátil ze svého třetího 
a zatím posledního projektu, jaký je mezi 
všemi rozdíl a který se Vám běžel nejlépe?
První byl běh okolo ostrova za 30 dnů, dru-
hý ze severu na jih za 14 dnů a třetí z vý-
chodu na západ za 21 dnů. Pouze v prvním 
případě jsem s sebou měl doprovod, takže 
by se mohlo zdát, že druhý a třetí běh si 
byly podobnější. Není tomu ale tak, druhý 
jsem běžel pustým vnitrozemím bez silnic, 
třetí z větší části po asfaltu. Měřeno ale 
třeba úbytkem hmotnosti, tak jako nejná-
ročnější vychází ten běh poslední – stál mě 
čtyři kila živé váhy. 

Jak vypadá Váš běžecký den na Islandu?
Prvořadým úkolem je donutit se vstát. Pak 
uvařit snídani a připravit jídlo a pití na ces-
tu. Sbalit věci a stan do běžeckého vozíku 
a vyrazit. Plahočit se ve větru, dešti, jindy 
užívat slunce. Vysílen padnout na místo, 
kde půjde rozbalit stan. Namasírovat nohy, 
uvařit, zalézt do spacáku. Nemyslet na to, že 
takhle to bude třeba ještě dalších 20 dnů. 

Svým během přispíváte SKV Praha. 
Za každý kilometr uběhnutý na Islandu 
přispěli Vaši sponzoři do sbírkového účtu. 
Co Vás do SKV přivedlo?
Byl to osud. Před sedmi lety jsem se na se-
dadle spolujezdce ocitl uprostřed těžké do-

pravní nehody a zranil si páteř. Následná 
dlouhá rehabilitace probíhala právě po bo-
ku především vozíčkářů. Chtěl jsem svý-
mi projekty pomoci těm, kteří toho štěstí 
měli třeba méně. A na SKV Praha padla 
volba, protože sdružuje lidi, kteří se i přes 
svůj hendikep nevzdávají, vzdorují osudu 
a mnohdy ve svých disciplínách dosahují 
i lepších výsledků než zdraví lidé.

Kdy přesně jste se stal super spojencem?
Pokud někým takovým skutečně jsem, mu-
selo se to stát pravděpodobně někdy kon-
cem roku 2012, kdy jsem se vrátil z Islandu 
jako někdo, komu sice nikdo nevěřil, ale 
který i přesto dokázal uběhnout 31 mara-
tonů a něco za 30 dnů po sobě jdoucích. 
Na konto SKV Praha doputovalo celkem 
150.000 Kč a my mohli vozíčkářům koupit 
nový handbike.

Sportovní klub vozíčkářů Praha - podle 
názvu lze soudit, že klub má působení jen 
v Praze. Je to tak?
Absolutně ne. SKV Praha má celorepubli-
kovou působnost a členy opravdu ze všech 
koutů republiky. Ta „Praha“ je tam pouze 
jako rozlišovací znak od jiných SKV a také 
naznačuje, kde má centrálu. 

Jaké sporty hendikepovaní v klubu vykoná-
vají a jakými úspěchy se mohou chlubit? 
SKV Praha má v současné době sedm oddí-
lů: florbal, stolní tenis, lyžování, orientační 
závody, potápění, outdoor a tanec. 
Činnost vozíčkářů není vždy zaměřena 
čistě výkonnostně, ale můžeme se samo-
zřejmě chlubit například velmi dobrými 
výsledky našich orientačních závodníků, 
florbalistů a stolních tenistů. V našich řa-

dách najdete například loňskou mistryni 
světa v trail orienteeringu Janu Kosťovou 
nebo Oldřicha Jelínka, který již poněkoli-
káté reprezentoval ČR na paralympiádě 
v jízdě na monoski.

Z jakých zdrojů je SKV financován a jak 
mohou občané v případě zájmu pomoci?
Pomáhají nám jak firmy a státní instituce, 
tak i jednotlivci. Já sám jsem tzv. Spojenec 
sportovců na vozíku a např. za každý svůj 
kilometr na Islandu jsem poslal na sbírkový 
účet korunu. Spojencem se může stát oprav-
du každý a aplikovat princip spojenectví 
na jakýkoli sport – věnovat drobnou částku 
např. za vstřelený gól, zasažený terč, vítěz-
ný set, uplavaný bazén, uběhnutý kilome-
tr, nastoupaný výškový metr, vystoupanou 
horolezeckou cestu…

děkuji zA rozHovor! LenkA cíSLerová 

Do sbírkového účtu přispěli i návštěvníci 
Dnů Kralup 2014, a to například zakoupe-
ním oděvů či doplňků v módním bazárku, 
hotovostí vhozenou do pokladničky při akci 
OS Palouček Vás baví a také zakoupením 
palubenky při výletních plavbách po Vltavě. 
Celková částka 8.130,- Kč není sice nijak zá-
vratná, ale věříme, že není ani konečná.

Svým odhodláním pomohl vozíčkářům 
René Kujan a svým dobrým srdcem může-
te pomoci i Vy.

Běháním pomáhá vozíčkářům
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René Kujan ve své  
typické kšiltovce při  
posledním běhu po Islandu 

Jestliže Vás zaujal rozhovor s René Kujanem, přijďte si jeho vyprávění poslechnout dne 4. září 2014  
do Café Terassa, kde bude od 18:00 hodin probíhat beseda.

Předání finančního šeku  Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Praha. Zleva: René Kujan, starosta 
Kralup Petr Holeček, předseda SKV Bohuslav 
Hůlka.

ČÍSLO SBÍRKOVéHO úČTU JE 
2600062191/2010, VS: 11005001
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pozvánKy

2014

Seifertovy
   Kralupy

Pátek 19. září:
15:00 hodin - levý břeh řeky Vltavy - naučná stezka 
pro děti podél řeky ke Galerii VK37. 
Start je na sídlišti Cukrovar pod schody na lávku 
(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná).
16:00 hodin - Galerie VK37, Purkyňovo nám. v Lobči - 
slavnostní zahájení festivalu starostou města panem 
Petrem Holečkem, přehlídka vítězů dětské recitační 
soutěže za přítomnosti herce Jana Čenského.
18:15 hodin – Galerie VK37 - SLAM POETRY 
EXHIBICE - vystoupení nejlepších domácích interpretů 
poezie naživo: Jakub Foll (Mistr ČR 2007 a 2009, vítěz 
řady exhibic) a Bohdan Bláhovec (Mistr ČR 2005, vítěz 
řady exhibic se zkušenostmi z Německa, Španělska, 
Švédska...)
SLAM POETRY nelze zaměňovat s autorským čtením či 
recitační soutěží. Autoři - performeři se zaměřují na to, 
co sdělují a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, 
který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom 
hlavně komunikace s diváky. Do hry přichází mimika, 
výraz, pohyb, rytmus, atmosféra i sdělení textu. (Více 
informací na www.slampoetry.cz a YouTube).
20:00 hodin – Galerie VK37 - koncert folkového tria 
Křídla. Vstupné dobrovolné

Sobota 20. září:
14:45 hodin - kralupský hřbitov - pietní zastavení 
u hrobu J. Seiferta za přítomnosti herečky a recitátorky 
Valérie Zawadské (odjezd autobusu MHD od nádraží 
v 14:25 hodin).
16:00 hodin - Městské muzeum Kralupy - vyhlášení 
výsledků autorské soutěže - vyhlásí předseda poroty 
PhDr. Václav Procházka, vítězné práce recituje Valérie 
Zawadská.
18:00 hodin - Městské muzeum Kralupy - 
komponovaný pořad městského muzea 
„Vaše pocta vrací člověku naději“ -  rozhovory 
a vyprávění ředitele městského muzea PaedDr. Jana Racka 
s dcerou J. Seiferta paní Janou Seifertovou – Plichtovou 
a s jejím manželem panem Daliborem Plichtou, 
přednes básní z jednotlivých básnických 
sbírek J. Seiferta v podání Františka 
Kreuzmanna, vzpomínání folkového 
hudebníka, skladatele a písničkáře 
Jaroslava Hutky spojené s hudebním 
vystoupením.
 Vstupné dobrovolné

19. ročník festivalu poezie a přednesu

S

eifertovy

Kralupy

2014

Kralupy n. Vlt. – Lobeč, Purkyňovo nám. 228

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

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2014. 

Akademický malíř Jan Kavan vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde absolvo-
val v roce 1972. Od té doby se věnuje volné grafic-
ké tvorbě, příležitostně též ilustraci, animovanému 
filmu, tvorbě plakátů a známkové tvorbě. 
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. 
Od roku 1997 učí na střední výtvarné škole V. Hol-
lara v Praze. 
Je členem SČUG Hollar. Vystavuje též v zahraničí. 
Je držitelem několika ocenění.

Prodejní výstava potrvá do 10. 11. 2014. 
Hudební doprovod: žáci ZuŠ Kralupy nad Vltavou

vernisáž výstavy 
AK. MAL. JAN KAVAN - GRAFIKA

ČTVRTEK 4. 9. OD 19:00 HODIN
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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

září 2014

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

CHVATĚRUBY – HRAD NEBO ZÁMEK? ( 5.6. – 11.8.)

10.6.2014 Tak jsem konečně navštívila muzeum 
města, kterým tak často projíždím a splnila si své 
přání. Vše je zde krásně uspořádáno a také děkuji 
ochotné paní průvodkyni za výklad.
Přeji muzeu, ať se mu daří. Děkuji.
 Helena Malá, Praha 4

15.6.2014
DĚKUJEME, MÁTE TO TU MOC HEZKÉ. JSME 
RÁDI, ŽE JSME SI U VÁS MOHLI KOUPIT 
TURISTICKÉ VIZITKY.
 (návštěvníci z Prahy 13, podpis nečitelný)

17.7.2014
Velmi zajímavá výstava. Dozvěděli jsme se nové 
historické skutečnosti.
Děkujeme. Slejškovi, R. Kučerová

14.7. a 11.8.2014 
Jednoho krásného deštivého dne, kdy se slunce 
rozhodlo odpočívat, se do zdejšího muzea vydaly 
pohádkové postavy, které se na týden rozhodly 
pobývat v místním Sokole.
Těmito bytostmi byli loupežníci, kouzelníci a vodníci. 
Ve zdejším muzeu se seznámili s výrobou řehtaček, 
s dobovým oblečením princů a princezen a naučili se 
čestnému souboji rytířů. Moc se jim zde líbilo a těší 
se napřesrok, až se opět přijdou podívat do Kralup.                   

Příměstský tábor Sokol Kralupy

11. 9. - čtvrtek  17:00 hodin
Vernisáž výstavy: KRALuPY 
V DOBĚ 1. SVĚTOVé VáLKY. 
V neděli 19. října (15:00 h.) 
proběhne komentovaná prohlídka. 
Výstava trvá do 2. 11. 2014.

20. 9. – sobota 16:00 hodin
XIX. ročník festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy
Podrobný program najdete 
na straně 12.
Úvod komponovaného pořadu 
„VAŠE POCTA VRACÍ ČLOVĚKu 
NADĚJI“, který je připraven  
na 18. hodinu, bude patřit paní 
Janě Seifertové – Plichtové.  
Ta bude mimo jiného vzpomínat 
na cestu do Stockholmu pro 
převzetí Nobelovy ceny udělené  
J. Seifertovi (připomeneme si  
30. výročí této události).

Kralupy v době 
první světové války

Výstava na pozadí válečných udá-
lostí představí život v našem měs-

tě. Kralupy jako průmyslové, ale záro-
veň i zemědělské město, sídlo nového 
okresu a důležitých úřadů, železniční 
křižovatka. Zpočátku nic nenasvěd-
čovalo tomu, že válka bude tak dlou-
há, teprve v její polovině se dostavily 
zásobovací potíže, došlo na rekvizi-
ce dobytka a i zvonů z kostelní věže. 
Na třech válečných frontách vystou-
pily československé legie, situace 
spěla k zániku a rozpadu rakouského 
soustátí. Tyto přelomové události se 
odehrály na konci roku 1918. Nový 
československý stát se musel vypo-
řádat s mnohými problémy (měnová 
odluka, intervence maďarských le-
vicových jednotek na Slovensko, zá-
sobovací potíže). Těmito událostmi, 
spadajícími do roku 1919, bude vý-
stava ukončena. 

Výstava je součástí celostátní kam-
paně výstav a akcí k výročí vypuknutí 
I. světové války. Více na www.100.ar-
my.cz. PaedDr. Jan Racek
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spolupráce dvou rozdílných organizací
Obdivuhodná a potěšující je 

v letošním roce spolupráce 
mezi městským muzeem a TJ 
Sokol Kralupy. 

Jistě si vzpomenete na zdaři-
lou jarní výstavu ke 130 letům 
od založení kralupského Soko-
la s podtitulem: Co je české, to 
je hezké. Byla hojně navštěvo-
vána širokou veřejností nejen 
z řad sokolů, ale výstavu si ak-
tivně prohlédlo i mnoho škol-
ních skupin. 

A nejen žáci mohli porovnat, 
jak se prezentoval Sokol v histo-
rii a jak se cvičí moderně dnes. 
Další akcí, kde měli Sokolové 
velký úspěch, byla 7. Muzejní 
noc s překvapením, kde jako 
hosté vystoupili šermíři SHŠ 
Palaestra z družební TJ Sokol 
Přívory. 

A na závěr nelze opomenout, 
že již se stává tradicí spoluprá-

ce muzea a kralupského Sokola, 
kdy děti z příměstského sokol-
ského tábora přichází každoroč-
ně na speciální program právě 
k nám do městského muzea. 

Vzpomeňme např. úspěšnou 
pravěkou výpravu, indiány ane-
bo letošní pohádkové bytosti, 

které plnily tajemné úkoly při 
prohlídce výstavy o chvatěrub-
ském hradu či zámku. 

Těšíme se na další spolupráci 
a vítáme i nové zájemce o spo-
lečné akce. 

Mgr. ivetA bendíková, MěStSké 

MuzeuM krALupy nAd vLtAvou 

Mušketýrky z příměstského 
sokolského tábora.



K Z Knihovna

14 září 2014

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

bazar
učebnic 

Prodej učebnic bude probíhat 
od 3. do 19. září ve studovně 

knihovny. V případě zájmu bude 
bazar prodloužen do 26. září 2014.

PROVOZNÍ DOBA studovny:
Po ......................................................... 8.00-11.00 / 12.30-18.00
Út .....................................................................................zavřeno
St .......................................................... 8.00-11.00 / 12.30-18.00
Čt .......................................................... 8.00-11.00 / 12.30-18.00
Pá ......................................................... 8.00-11.00 / 12.30-15.00

přines 
padesátník
Děkujeme všem, kteří v knihovně odevzdali neplatné padesátihalířové 
mince a přispěli tak do sbírky Sdružení Šance (Sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemocných dětí).

Vybrané padesátníky budou vyměněny a finanční částky i z dalších 
kontaktních míst pomohou Dětské klinice FN v Olomouci.

V kralupské knihovně bylo vybráno 2.898 padesátníků!

Knihovna opět pomůže při realizaci

12. ročníku sbírky  
v zÁŘí svĚtLušKy zÁŘí 

8. – 30. ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ!

Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého 
projektu SVĚTLUŠKA, jehož cílem je pomáhat dětem 

a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
Kupte si v oddělení pro dospělé sbírkové předměty 

a pomozte rozzářit svět nevidomých.
Sbírka bude zahájena 8. září, ukončena 30. září 2014.

Cestopisná přednáška s promítáním ve studovně knihovny

středa 24. září 2014 od 18:00 hodin

Jihozápad USA

Na setkání s Vámi 
se těší Petr Naza-

rov, který procestoval 
několik desítek zemí 
a v některých z nich 
i na několik měsíců, či 
dokonce let zakotvil. 
K cestování po zemích 
celého světa přidal po-
stupně i fotografování. 
Začal pořádat také přednášky, 
napsal několik článků do růz-
ných časopisů a nakonec vydal 
dvě cestopisné knihy Jižní Ame-
rika: Z Buenos Aires na Machu 
Picchu, Aloha Molokai: Havaj-

ské ostrovy nevšedním pohle-
dem. Oba tyto tituly najdete 
ve fondu naší knihovny. 

Upozorňujeme, že tento den 
bude studovna pro veřejnost ote-
vřena pouze do 16:30 hodin.

podkLAdy nA tuto StrAnu zprAcovALA šárkA pánková, 

vedoucí MěStSké kniHovny krALupy nAd vLtAvou
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Jihozápad USA

Z Debrna na vyšehrad

Cestou z Debrna na vyše-
hradský hřbitov prošel syn 

sedláka Josefa Srby. Narodil se 
v Debrně 18. září 1836, tedy 
ve stejném roce, kdy umírá Ka-
rel Hynek Mácha. Pokřtil ho 
v minickém kostele sv. Jakuba 
farář Jan Valerián Jirsík, poz-
dější budějovický biskup. Ma-
lý Josef Srb pak chodil do mi-
nické školy. Cesta z Debrna 
do Minic se vinula krásným 
hlubokým údolím podle potůč-
ku, který si razil cestu podle 
sluncem vyhřátých proterozoic- 
kých útvarů spadajících strmě 
do údolí. Pokus o vytvoření 
soustavy rybníků ve střední 
části údolí po roce 1970 způ-
sobil podmáčení celého údo-
lí a učinil konec biodiverzity, 
kdysi úrodného údolí se za-
hradami a četnými sušárna-
mi na ovoce.

Otec Josefa Srba z debrnské-
ho gruntu č. p. 1 byl nejbohat-
ším sedlákem ve vsi. Zázna-
my v minické matrice uvádějí 
mužské jméno tohoto rodu ja-
ko Srb, později i jako Srp. Jo-
sef Srb vlastnil 47 hektarů pů-
dy. Jeho syn, rovněž Josef, byl 
ale druhorozený, a tak neměl 
na grunt nárok. Po absolvová-
ní gymnázia a Karlo-Ferdinan-
dovy univerzity v Praze pra-
coval krátký čas jako úředník 
ve spořitelně, ale brzy se zapo-
jil do pražského hudebního ži-
vota. Stal se spoluzakladatelem 
a později jednatelem pražské-
ho pěveckého spolku „Hlahol“. 
Všechno ho ale táhlo k hudbě. 
K jeho přátelům v krátké době 
patřil nejen Antonín Dvořák, 
Karel Bendl, ale především 
Bedřich Smetana. S ním ho 
pojí přátelství až do Smetano-
vy smrti.

Josef Srb-Debrnov byl ne-
jenom nejlepším Smetano-

vým přítelem, ale i tím, čemu 
dnes říkáme „manažer“. Vzal 
si na starost jednání s na-
kladatelstvími a zařizování 
smluv a vymáhání honorářů 
pro Smetanu, který neměl pro 
praktické věci příliš smyslu. 
Kromě jednání s provozovateli 
a nakladateli psal pro Smetanu 
texty ke sborům a překládal 
do němčiny libreta jeho oper. 
Přeložil např. Tajemství, Hu-
bičku, Dvě vdovy. Vše ovšem 
zdarma.

Srb napsal řadu odborných 
studií o hudbě a jako první 

zpracoval a vydal obsáhlé „Dě-
jiny hudby v Čechách a na Mo-
ravě“. Dále napsal „Stručné 
dějiny konzervatoře pražské“ 
a „Instrumentaci“. Podepisoval 
se často podle rodné obce jako 
Josef Debrnov. Není známo, zda 
Bedřich Smetana někdy Debr-
no navštívil. Existuje jen ústní 
sdělení, podle kterého Anna 
Srpová z Debrna, která se pro-
vdala za kralupského sedláka 
Karla Řehořovského z č. p. 5, 
vyprávěla, jak hudební sklada-
tel Bedřich Smetana navštívil 
jednou jejich debrnský grunt 

a jak vysedávali na dvoře pod 
stromem s Josefem Srbem-De-
brnovem.

V roce 1888 byl pozván 
pražskou Uměleckou besedou 
do Prahy slavný ruský skla-
datel Petr Iljič Čajkovskij, aby 
osobně řídil premiéru své ope-
ry Evžen Oněgin. Patrně zá-
sluhou Josefa Srba Debrnova 
bylo domluveno, aby rychlík, 
přivážející Čajkovského z Ber-
lína do Prahy, zastavil nejprve 
v Kralupech, kde byl Čajkov-
skij uvítán na české půdě oby-
vateli Kralup na nádraží.

Bedřicha Smetanu dopro-
vázel Srb často do Jabkenic 
a snažil se mu být oporou až 
do mistrovy smrti v roce 1884. 
Když 12. května 1884 o půl pá-
té odpoledne Bedřich Smetana 
v pražském blázinci „U Kateři-
nek“ skonal, postaral se s brat-
rem Bedřicha Smetany o rakev 
a oblékli ho do čamary, obloži-
li myrtou a šeříkem, odstřihli 
na památku pramen jeho vla-
sů. Rakev byla pak vystavena 
v kapli Týnského chrámu.

Josef Srb Debrnov přežil 
Smetanu o dvacet let a zemřel 
v chudobě 1. září 1904, tedy 
právě před 110 lety. Byl po-
hřben na staroslavný hřbitov 
vyšehradský. Po druhé světo-
vé válce byla na jeho rodném 
statku v Debrně č. p. 1 odhale-
na dne 22. září 1946 pamětní 
deska s jeho jménem. Je na ní 
nápis:

V  tomto  domě,  který  jest 
od  roku 1648 v držení  rodu 
Srpů, narodil se 18. září 1836 
JOSEF SRB DEBRNOV hudeb-
ní spisovatel a nejvěrnější druh 
Bedřicha Smetany.

Zřízeno péčí  okresní  rady 
osvětové  v  Kralupech  22.  9. 
1946

ing. joSef StupkA

debrno je malá osada v hlubokém údolí asi 2 kilometry za kralupským hřbitovem, 
Vyšehradem je míněn vyšehradský hřbitov, který byl v 19. století zvolen jako místo 

posledního odpočinku významných českých osobností.

Josef Srb Debrnov (1836 - 1904)
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farní charita

Farní charita 
Kralupy
Sokolská 139
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 606 613 018

Aktivity Farní charity
Od září Farní charita nabízí Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny (SAS). 
Tyto služby jsou určeny rodinám, které řeší 
sociální, výchovné nebo vzdělávací problé-
my. Pro děti od 3 do 6 let je určena dopo-
lední „Školička“, pro starší děti odpolední 
kroužky, doučování nebo společné čtení 
s rodiči. Na telefonu 606 613 016 si dále 
můžete domluvit konzultaci se speciálním 
pedagogem nebo individuální logopedická 
cvičení. Najdete nás v Sokolské ulici 139 
v Kralupech nad Vltavou. 

Rozpis aktivit od září 2014:
Pondělí .....13:00 – 14:00 ........doučování
 14:00 – 16:00 ........vaření

Úterý ........12:00 – 15:00 ........doučování
 15:00 – 16:00 ........čtení
  (rodiče a děti)

Středa ......12:00 – 14:00 ........doučování
 14:00 – 16:00 ........kreativní vyrábění

Čtvrtek .....12:30 – 15:30 ........keramika

Pátek ........12:00 – 13:30 ........doučování
 13:30 – 16:00 ........angličtina

Všechny srdečně zveme na slavnostní 
otevření Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež v Kralupech nad Vltavou, které se 
bude konat ve středu 17. 9. 2014 od 17:00 
hodin v suterénu Římskokatolické farnosti 
v ulici Chmelova 212. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

bArborA kovářová, řediteLkA 

fArní cHArity krALupy n. vLt.

e-mail: centrum@nasefarnost.cz 
http://charita.nasefarnost.cz/index.php
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zaJíMavosti

TOUžÍTE PO PEJSKOVI? ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKéHO úTULKU!

čiko mona

Menší kříženec, pes, narozen přibližně v roce 2012, 31 cm, 
13,7 kg. Do útulku byl přivezen nálezkyní, která prý viděla 
vozidlo, ze kterého byl vyhozen. Je milý, kontaktní, učíme 
ho chůzi na vodítku, jde mu to dobře.

Kříženka německého ovčáka a rotvajlera, fena, narozena 
přibližně v roce 2012, 61 cm, 38 kg. Mona byla do útulku 
přivezena MP. Je klidná, přátelská, kontaktní k lidem, psů 
si zatím nevšímá. Umí sedni a lehni, na vodítku chodí dobře. 
Vhodná do domku se zahradou.

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.

Polární expedice na jaře 2015 dopraví, v rámci propagace naší 
veřejné sbírky na sochu Josefa Švejka v Kralupech, „sbírkový 
kralupský pivní tácek“ na Severní pól. 

Pivní tácek ze speciální limitované edice, vyrobené pro pro-
pagaci sbírky, donese na Severní pól český polárník a rekord-
man Ing. Miroslav Jakeš (viz Wikipedie), který se s ním, spo-
lečně s hadrovou figurkou Švejka od potomků Jaroslava Haška, 
vyfotografuje přímo na Severním pólu. Pivní tácek zároveň 
orazítkuje na všech dosažených expedičních základnách. Tato 
akce byla domluvena o prázdninách v Lipnici nad Sázavou, 
při příležitosti konání 56. ročníku festivalu Haškova Lipnice. 
Tácek bude po návratu slavnostně předán do kralupského měst-
ského muzea.
Už nyní lze pivní tácek z této speciální limitované edice 
získat v infocentru měÚ, jako poděkování za příspěvek 
do tam přítomné sbírkové pokladničky!

švejk na severní pól!!
Veřejná sbírka přes prázdniny dosáhla výše 154.247,- Kč

sbírkový pivní tácek

Přispět lze i zasláním 
finanční částky 
na č. účtu veřejné sbírky: 

4444226666/0100 
Aktuální informace 
o stavu sbírky:
www.mestokralupy.cz/svejk

Kralupáci, patrioti a příznivci dobré nálady - připojte se, přispějte 
na sochu Josefa Švejka v Kralupech a zapojte i své přátele!! K.H.

POzVánKA 
na pravoslavnou liturgii

zavedení pravidelných pravoslavných bohoslužeb 
v Kralupech nad vltavou! 

Kontakt na o. Martina – telefon: 721 218 621, 
e-mail: amrjbnas@gmail.com

Všichni jste srdečně zváni!

od 17. srpna slouží 
pravoslavný kněz otec 
Martin Beneš pravidelně 
svatou liturgii v kapli v ulici 
s. K. neumanna 88 
v Kralupech nad vltavou 
(bíložlutá budova 
s cukrárnou, nedaleko 
pošty a zdravotního 
střediska), a to každou 
neděli od 9 hodin. 
v 8.30 hodin příležitost 
ke svaté zpovědi.
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

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

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

PROGRAM NA ZÁŘÍ

16:00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé (začínají 14. 9.)
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 7., 14., 21. a 28. 9. 2014

Milé děti, blíží se podzim a opět budete moci sbírat razítka za každé navštívené divadelní 
představení či karneval v KD Vltava a v prosinci, než přijde Ježíšek, vás čeká slosování 
o ceny, které věnuje Global Kralupy – STAČÍ 5 RAZÍTEK!

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
Přijímáme páry do pokračovacích tanečních kur-
zů pro dospělé. 
Absolvovali jste v zimě základní kurz tanečních 
pro dospělé a rádi byste pokračovali? Anebo jste 
už na „pokračovačky“ chodili a máte chuť se 
v tanci zdokonalovat dál? Tak přesně pro Vás je 
tento kurz, který vyučuje Jan Kvasnička a svým 
osobním přístupem je schopen dostát potřebám 
všech párů různých úrovní.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou pro-
bíhat v neděli v čase od 16:00 do 17:45 hodin.

Cena kurzu: 3.000,- Kč / taneční pár
Přihlašovat se můžete v kanceláři KaSS, 
1. patro, Seifertovo nám. 706.

Termíny tanečních lekcí jsou: 14. 9., 21. 9., 28. 
9., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11. a 23. 11. 2014.
 Těšíme se na Vás!

4. Slavnosti burčáku 
sobota 13. září 2014 15:00 hodin
Již počtvrté oslavíme narození burčáku, lahodného a léčivého nápoje. Přijďte ochutnat ten letošní 
a také spoustu dalšího: burčák a víno z Vinotéky Na Františku, dobroty na grilu, delikatesní sýry, 
koláče a sladkosti. 

Na celé odpoledne je připraven pestrý program:
� živá hudba v podání orchestru KralupSwing 
� pohádka loutkového souboru Rolnička
� vystoupení skupiny historického šermu Bakaláři
� ukázky chladných a palných zbraní 
� mistr kovář 
� dílničky pro děti 
� prodejní stánky

Pohádka „Jak Kašpárek ulovil čerta“, kterou zahraje  
LS Rolnička, je prvním pořadem ze soutěžního festivalu 
Z pohádky do pohádky. Děti, přijďte si pro první razítko!

Pro dospělé je v ceně vstupného pohárek burčáku,  
pro děti sladkost. Jste srdečně zváni! 

Vstupné: 50,- Kč dospělí; 30,- Kč děti
                                                         (zahrada KD Vltava / při nepřízni počasí velký sál KD Vltava)

Čtvrtek 11. 9. 19:30 hodin

(velký sál KD Vltava)

TANČÍRNA
Vaše oblíbené taneční večery pokračují v další 
sezóně. Provází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba / 120,- Kč pár

Sobota 13. 9.  15:00 hod.

(zahrada KD Vltava)

SLAVNOSTI BuRČáKu
  Vstupné: 50,- / 30,- Kč

Pátek 19. a sobota 20. 9.

(Galerie VK37, Městské muzeum Kralupy)

SEIFERTOVY 
KRALuPY 2014 
19. ročník festivalu poezie a přednesu   
Podrobné informace na plakátu na str. 12. 

Úterý 23. 9.  19:30 hodin

(velký sál KD Vltava)

Agentura Harlekýn   
Jean Barbier: 

V PAřÍŽI BYCH TĚ 
NEČEKALA, TATÍNKu       
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního 
městečka se jednoho dne rozhodne, že překva-
pí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý 
otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera 
již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako 
společnice ve světě velké politiky a obchodu, 
ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém 
prostředí se tatínek rychle zorientuje, a když 
okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela 
to změní jeho život, budoucnost dcery a dokon-
ce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn 
a komických situací, které neberou konce. 
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průcho-

Vstupenky na představení Caveman jsou již v prodeji
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PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
1. 10. Setkání dárců krve
5. 10. Prodl. tanečních kurzů pro mládež
8. 10. Koncert kapely Blue Effect 
14. 10. Halloweenská zahrada 
15. 10. Den zdraví
16. 10. Tančírna
18. 10. Magická noc trubadúrů
21. 10. Divadlo A. Dvořáka: Saturnin

vá, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Mi-
roslava Pleštilová, Jan Šťastný / Jan Čenský, 
František Skopal / Martin Sochor, Barbora 
Šťastná Petrová / Malvína Pachlová.

Vstupné: 370,- Kč;  
340,- Kč senioři, studenti

Čtvrtek 25. 9. 16:30 – 19:00 hodin      

(velký sál KD Vltava)

ČAJ O PáTé –  
KOZELKOVA TROJKA   

Pro všechny milovníky dechovky a krásné ta-
neční hudby jsme připravili sérii příjemných 
odpolední, kdy si spolu s přáteli budete moci 
zatančit a zavzpomínat při poslechu oblíbe-
ných melodií v podání pana Kozelky a přátel.

Vstupné:  40,- Kč

Pondělí 29. 9.  19:00 hodin

(velký sál KD Vltava)

TOuLKY ŠPANĚLSKOu 
HuDBOu  
koncert mezzosopranistky 
Pavly Švestkové

Koncert španělské hudby, od renesančních 
začátků až po flamencovou současnost. Vý-
běr z nejpůsobivějších skladeb plných ohně, 
života, energie, lásky i bolesti a horkého špa-
nělského slunce. Koncert s přednesem poe-
zie a prózy španělských básníků a prozaiků, 
jakými jsou Antonio Machando, Diego de To-
rres Vilarroel, Federico García Lorca, Tomás 
de Iriarte, Juan Meléndez Valdés.

Účinkují: Pavla Švestková - mezzosoprán, Vlas-
ta Žehrová - přednes, Luboš Malý - kytara. 
Nenechte si ujít tento nádherný večer!

Vstupné: 130,- Kč

Čtvrtek 2. 10. 16:30 hodin

(kinosál Vltava)

Sváťovo dividlo 

POHáDKA O PEJSKOVI 
A KOČIČCE

Oblíbení divadelníci Sváťa a Alenka přivezou 
do Kralup další roztomilou loutkovou pohádku. 
Představení je druhým pořadem ze soutěž-
ního cyklu Z pohádky do pohádky, za jehož 
návštěvu obdržíte razítko.  

Vstupné: 60,- Kč

to nejlepší z podzimní 
hudební sklizně v Kralupech!
Blue Effect je česká rocková skupina založená v roce 1968. V průběhu své existence používala různé 
varianty svého názvu: The Special Blue Effect, The Blue Effect, Modrý efekt, M Efekt či M. Efekt. Jejím 
hlavním a jediným stálým členem od založení do současnosti je kytarista Radim Hladík, který se stal vše-
obecně uznávaným králem elektrické kytary a také inovátorem. Když poprvé v Čechách využil takzvaná 
kvákadla, sklízel němý úžas posluchačů. A právem ho sklízí dodnes. 

V současné době vystupuje kapela ve složení Radim Hladík - kytara, Honza Křížek - zpěv, kytara, klá-
vesy, Wojttech - baskytara, Václav Zima - bicí.

Ochutnejte nejlepší ovoce na trhu!

8. 10. 2014 

Kd Vltava - Kralupy

20:00 hodin
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pozvánKy
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ZÁŘÍFacebook  
Kino Vltava

DÁRCE
USA, 2014, titulky, 12+, 89 min.

Jonas vyrůstá v idylickém světě, jehož základem je jednotvárnost. Začíná 
chápat, že jeho společenství žije v iluzi dostatku a bezpečí. Již nedokáže 
žít jako dřív. Čelí obtížnému rozhodnutí nejen o jeho vlastním životě, ale 
o budoucnosti celého světa...

DÍRA U HANUŠOVIC
Česko, 2014, 15+, 102 min.

Maruna (T. Vilhelmová), sestra Maruny Jaruna (L. Krobotová), Olin 
(J. Plesl), nerozhodný starosta (I. Trojan), klempíř Kódl (L. Latiňák), 
panovačná matka Maruny a Jaruny (J. Tesařová) jsou obyvatelé jedné 
„díry“. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
USA / Velká Británie / Francie / Švédsko, 2014, titulky, 15+, 92 min.

Vzpomínky definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. 
A právě takto žije Christine (Nicole Kidman), která po autonehodě ztrácí 
paměť pokaždé, když večer usne. Její manžel Ben (Colin Firth) jí každé 
ráno trpělivě vypráví její vlastní život. Vše se ale změní ve chvíli, kdy 
najde svůj vlastní videodeník, kde má jasný vzkaz: Nikomu nevěř!

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
USA, 2014, titulky, 15+, 127 min.

Žoldáci známí jako „The Expendables“ se dostanou do konfliktu s nemilo-
srdným obchodníkem se zbraněmi Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakla-
datelem „Expendables“, který byl zároveň určen k zničení týmu...

FAKJŮ PANE UČITELI
Německo, 2013, dab., 12+, 118 min.

Zeki Müller nemá na vybranou. Školní tělocvičnu postavili přímo nad jeho 
„úsporami“ - nad místem se zakopanými ukradenými penězi. Aby se po 
propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího 
učitele...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 105 min.

Od prvního dílu uběhlo 5 let a  Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

LABYRINT: ÚTĚK
USA, 2014, titulky, 12+, 114 min.

Thomas se jednoho dne probudí uvězněný v obřím bludišti společně 
se skupinou dalších chlapců. Na svět venku nemá žádné vzpomínky. 
Když se mu podaří poskládat dohromady jednotlivé fragmenty ze své 
minulosti podle vodítek v bludišti, může doufat, že odhalí svůj skutečný 
cíl a způsob, jak z bludiště uniknout. ..

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený 
motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný 
rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...

MÍSTA
Česko, 2014, 12+, 108 min.

Devadesátá léta na malém městě - dvěma devatenáctiletým klukům 
Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale nevědí, co si se 
svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního 
prominenta a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu...

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.

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 
Velká Británie / USA / Německo, 2014, titulky, 15+, 121 min.

V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž 
na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů 
a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance. Jeho 
identita zůstává záhadou, je Issa terorista nebo oběť?

POD ZEMÍ
USA, 2014, titulky, 15+, 89 min.

Je to cesta plná šílenství a hrůzy, kilometry zakroucených podzemních 
chodeb pod ulicemi Paříže. Tým průzkumníků pronikne do nezmapované-
ho bludiště zaplněného kostmi a odhalí tajemství města mrtvých...

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit. , 15+, 103 min.

Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá 
o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal 
šanci začít znova s čistým štítem. V pokračování kultovního snímku Sin 
City se v několika propojených povídkách vracíme do města hříchu, 
plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen...

STRÁŽCI GALAXIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 122 min.

Odvážný dobrodruh Peter Quill se stává středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohrožujícími 
celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je 
Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů...

TŘI BRATŘI
Česko / Dánsko, 2014, 86 min.

Tři bratři (V. Dyk, T. Klus, Z. Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při 
svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska...

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
USA / Kanada, 2013, 2D/dab., 3D/dab., 89 min.

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří 
ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu? Je to astronaut 
Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu 
nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary...

VÝCHOZÍ BOD
USA, 2014, titulky, 113 min.

Film vypráví příběh mladého molekulárního biologa Iana Graye, zcela 
pohlceného studiem vývoje lidského oka. O několik let později učiní 
Gray spolu s kolegyní Karen nečekaný objev, který zpochybní jeho dosud 
neotřesitelnou víru ve vědu a jeho skepticismus vůči mystickým silám. 
Potvrdit či vyvrátit novou teorii však může jen cesta na druhý konec světa...

ZŮSTAŇ SE MNOU
USA, 2014, titulky, 12+, 106 min.

Mia po autonehodě vidí samu sebe, jak leží na nemocniční posteli 
napojena na přístroje. Vidí všechny své blízké a hlavně milovaného 
Adama, prosícího, aby se vrátila k němu. Včera řešila svou budoucnost, 
dnes stojí před osudovou otázkou: Zůstanu?

ŽELVY NINJA
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 101 min.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný 
Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesi-
telná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického 
experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi...

   17:00   DÁRCE 120,- KČ

   20:00   SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 
     100,- KČ

 21.  NE 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
     DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,-

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

22. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 23.  ÚT 20:00   MÍSTA 110,- KČ

 24.  ST 20:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

 25.  ČT 20:00   VÝCHOZÍ BOD  PREMIÉRA 110,- KČ

 26.  PÁ 17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   DÁRCE 120,- KČ

 27.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

   20:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL    130,- KČ

 28.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    KRTEK A OSLAVA  60,- KČ

   14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 110,- KČ

29. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
30.  ÚT 20:00   MÍSTA 110,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAYS!
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. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 2.  ÚT 20:00   STRÁŽCI GALAXIE  100,- KČ

 3.  ST 20:00   EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 110,- KČ

 4.  ČT 20:00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 
     PREMIÉRA 110,- KČ

 5.  PÁ 17:00   FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

 6.  SO 10:00   ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ   DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   14:30 TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA   140,- KČ

   20:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   130,- KČ

 7.  NE 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA  110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

8. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 9.  ÚT 20:00   POD ZEMÍ 110,- KČ

 10.  ST 20:00   EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 110,- KČ

 11.  ČT 20:00   DÁRCE  PREMIÉRA 120,- KČ

 12.  PÁ 17:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 100,- KČ

   20:00   STRÁŽCI GALAXIE   130,- KČ

 13.  SO 17:00   ŽELVY NINJA  110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

 14.  NE 10:00   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   DÁRCE 120,- KČ

   20:00   SIN CITY: ŽENSKÁ,  
    PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   130,- KČ

15. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 16.  ÚT 20:00   NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 110,- KČ

 17.  ST 20:00   DÁRCE 120,- KČ

 18.  ČT 20:00   HAPPY DAYS V KINĚ:   
    LABYRINT: ÚTĚK    PREMIÉRA STUD. 100,- KČ / 120,- KČ

 19.  PÁ 17:00   ŽELVY NINJA   140,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 110,- KČ

 20.  SO 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI    
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ZÁŘÍFacebook  
Kino Vltava

DÁRCE
USA, 2014, titulky, 12+, 89 min.

Jonas vyrůstá v idylickém světě, jehož základem je jednotvárnost. Začíná 
chápat, že jeho společenství žije v iluzi dostatku a bezpečí. Již nedokáže 
žít jako dřív. Čelí obtížnému rozhodnutí nejen o jeho vlastním životě, ale 
o budoucnosti celého světa...

DÍRA U HANUŠOVIC
Česko, 2014, 15+, 102 min.

Maruna (T. Vilhelmová), sestra Maruny Jaruna (L. Krobotová), Olin 
(J. Plesl), nerozhodný starosta (I. Trojan), klempíř Kódl (L. Latiňák), 
panovačná matka Maruny a Jaruny (J. Tesařová) jsou obyvatelé jedné 
„díry“. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
USA / Velká Británie / Francie / Švédsko, 2014, titulky, 15+, 92 min.

Vzpomínky definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. 
A právě takto žije Christine (Nicole Kidman), která po autonehodě ztrácí 
paměť pokaždé, když večer usne. Její manžel Ben (Colin Firth) jí každé 
ráno trpělivě vypráví její vlastní život. Vše se ale změní ve chvíli, kdy 
najde svůj vlastní videodeník, kde má jasný vzkaz: Nikomu nevěř!

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
USA, 2014, titulky, 15+, 127 min.

Žoldáci známí jako „The Expendables“ se dostanou do konfliktu s nemilo-
srdným obchodníkem se zbraněmi Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakla-
datelem „Expendables“, který byl zároveň určen k zničení týmu...

FAKJŮ PANE UČITELI
Německo, 2013, dab., 12+, 118 min.

Zeki Müller nemá na vybranou. Školní tělocvičnu postavili přímo nad jeho 
„úsporami“ - nad místem se zakopanými ukradenými penězi. Aby se po 
propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího 
učitele...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 105 min.

Od prvního dílu uběhlo 5 let a  Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

LABYRINT: ÚTĚK
USA, 2014, titulky, 12+, 114 min.

Thomas se jednoho dne probudí uvězněný v obřím bludišti společně 
se skupinou dalších chlapců. Na svět venku nemá žádné vzpomínky. 
Když se mu podaří poskládat dohromady jednotlivé fragmenty ze své 
minulosti podle vodítek v bludišti, může doufat, že odhalí svůj skutečný 
cíl a způsob, jak z bludiště uniknout. ..

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený 
motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný 
rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...

MÍSTA
Česko, 2014, 12+, 108 min.

Devadesátá léta na malém městě - dvěma devatenáctiletým klukům 
Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale nevědí, co si se 
svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního 
prominenta a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu...

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.

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 
Velká Británie / USA / Německo, 2014, titulky, 15+, 121 min.

V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž 
na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů 
a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance. Jeho 
identita zůstává záhadou, je Issa terorista nebo oběť?

POD ZEMÍ
USA, 2014, titulky, 15+, 89 min.

Je to cesta plná šílenství a hrůzy, kilometry zakroucených podzemních 
chodeb pod ulicemi Paříže. Tým průzkumníků pronikne do nezmapované-
ho bludiště zaplněného kostmi a odhalí tajemství města mrtvých...

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit. , 15+, 103 min.

Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá 
o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal 
šanci začít znova s čistým štítem. V pokračování kultovního snímku Sin 
City se v několika propojených povídkách vracíme do města hříchu, 
plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen...

STRÁŽCI GALAXIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 122 min.

Odvážný dobrodruh Peter Quill se stává středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohrožujícími 
celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je 
Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů...

TŘI BRATŘI
Česko / Dánsko, 2014, 86 min.

Tři bratři (V. Dyk, T. Klus, Z. Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při 
svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska...

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
USA / Kanada, 2013, 2D/dab., 3D/dab., 89 min.

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří 
ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu? Je to astronaut 
Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu 
nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary...

VÝCHOZÍ BOD
USA, 2014, titulky, 113 min.

Film vypráví příběh mladého molekulárního biologa Iana Graye, zcela 
pohlceného studiem vývoje lidského oka. O několik let později učiní 
Gray spolu s kolegyní Karen nečekaný objev, který zpochybní jeho dosud 
neotřesitelnou víru ve vědu a jeho skepticismus vůči mystickým silám. 
Potvrdit či vyvrátit novou teorii však může jen cesta na druhý konec světa...

ZŮSTAŇ SE MNOU
USA, 2014, titulky, 12+, 106 min.

Mia po autonehodě vidí samu sebe, jak leží na nemocniční posteli 
napojena na přístroje. Vidí všechny své blízké a hlavně milovaného 
Adama, prosícího, aby se vrátila k němu. Včera řešila svou budoucnost, 
dnes stojí před osudovou otázkou: Zůstanu?

ŽELVY NINJA
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 101 min.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný 
Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesi-
telná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického 
experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi...

   17:00   DÁRCE 120,- KČ

   20:00   SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 
     100,- KČ

 21.  NE 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
     DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,-

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

22. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 23.  ÚT 20:00   MÍSTA 110,- KČ

 24.  ST 20:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

 25.  ČT 20:00   VÝCHOZÍ BOD  PREMIÉRA 110,- KČ

 26.  PÁ 17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   DÁRCE 120,- KČ

 27.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

   20:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL    130,- KČ

 28.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    KRTEK A OSLAVA  60,- KČ

   14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 120,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 110,- KČ

29. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
30.  ÚT 20:00   MÍSTA 110,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAYS!
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. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 2.  ÚT 20:00   STRÁŽCI GALAXIE  100,- KČ

 3.  ST 20:00   EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 110,- KČ

 4.  ČT 20:00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 
     PREMIÉRA 110,- KČ

 5.  PÁ 17:00   FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

 6.  SO 10:00   ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ   DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   14:30 TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA   140,- KČ

   20:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   130,- KČ

 7.  NE 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA  110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

8. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 9.  ÚT 20:00   POD ZEMÍ 110,- KČ

 10.  ST 20:00   EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 110,- KČ

 11.  ČT 20:00   DÁRCE  PREMIÉRA 120,- KČ

 12.  PÁ 17:00   SIN CITY:  
    ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 100,- KČ

   20:00   STRÁŽCI GALAXIE   130,- KČ

 13.  SO 17:00   ŽELVY NINJA  110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 100,- KČ

 14.  NE 10:00   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   DÁRCE 120,- KČ

   20:00   SIN CITY: ŽENSKÁ,  
    PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   130,- KČ

15. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 16.  ÚT 20:00   NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 110,- KČ

 17.  ST 20:00   DÁRCE 120,- KČ

 18.  ČT 20:00   HAPPY DAYS V KINĚ:   
    LABYRINT: ÚTĚK    PREMIÉRA STUD. 100,- KČ / 120,- KČ

 19.  PÁ 17:00   ŽELVY NINJA   140,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 110,- KČ

 20.  SO 10:00   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI    
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ
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Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

Od nového školního roku nabízíme dlouhodobé kurzy: 
Pro děti

Výtvarníček + Keramika ......................pro děti od 4 let
Dramaťáček .............................................pro děti od 6 do 10 let
Zálesák ......................................................pro děti od 5 let
Sportovní tance ......................................pro děti od 5 do 12 let
Tanečky......................................................pro děti od 4 do 7 let
Cvičení rodičů s dětmi .........................pro děti od 3 měsíců do 3,5 roku
Kojenecké cvičení .................................pro kojence a batolata
Kurz masáží miminek ...........................pro děti 0 – 4 roky
Dětská jóga ..............................................pro děti od 5 do 9 let
Jogohrátky ...............................................pro děti od 2 do 4 let
Hudební kurzy YAMAHA......................pro děti už od 4 měsíců
Mortimer English Club .........................pro děti od 18 měsíců a mládež

Pro dospělé

Taiji (Tai-chi), Jóga pro dospělé, REM cvičení, Mortimer English Club.

Den otevřených dveří – 13. 9. od 13 do 18 h.
Zveme Vás na slavnostní Den otevřených dveří v poklidné a příjemné 
atmosféře. Přijďte si zarelaxovat, vyzkoušet a na vlastní oči se podívat, jaké 
kurzy a další volnočasové aktivity nejen pro děti naše centrum nabízí. Čeká 
na Vás pestrý program a ukázky jednotlivých kurzů v praxi.

AZ školka – Dovolujeme si upozornit, že v naší AZ  školce jsou ještě 
volná místa pro následující školní rok. Neváhejte a zaregistrujte se včas. Rádi 
Vaše ratolesti přivítáme už od věku 18 měsíců. Nabízíme vzdělání podle ŠVP 
a příjemné prostředí s  velkou zahradou.

skautské středisko Střelka 
a Město Kralupy nad Vlta-

vou ruku v ruce podporují inici-
ativu zapsaného spolku Havran, 
Lesní mateřskou školku. Ta na-
bízí rodičům a dětem ve městě 
Kralupy nad Vltavou další mož-
nost alternativního vzdělávání 
pro děti předškolního věku.

Jak funguje Lesní MŠ?
Děti v takové školce jsou praktic-
ky stále v kontaktu s přírodou. 
Program celého dne probíhá 
v lese. Les je jako jedno veliké 
hřiště a příroda je moudrá uči-
telka – trpělivá, přívětivá i ne-
smlouvavá. Děti najdou v příro-

dě to, co právě potřebují, příroda 
je jejich tělocvičnou i učební tří-
dou pod širým nebem.

V září začínáme!
V Kralupech nad Vltavou je 
otevřena dvoudenní skupina 
v pondělí a úterý a jednoden-
ní páteční skupina. V Libčicích 
nad Vltavou otevíráme další ví-
cedenní skupinu.

Veškeré aktuální informace 
najdete na přípravném webu 
Kulíšku http://kulisek.netluk.cz/ 
a na Facebooku https://www.fa-
cebook.com/lmskulisek.

bc. bLAnkA dyMáČková diS., 

předSedkyně z.S. HAvrAn

Lesní mateřskou školku 
podporují i skauti

Kolikrát za rok se Kralu-
py nad Vltavou stanou 

centrem republikového dění? 
Na odpověď by nám jistě sta-
čily prsty jedné ruky…  Ma-
gická noc trubadúrů II před-
poklad vyslovený v úvodní 
otázce beze zbytku naplňuje. 
Nevšedně pojatý festival nabíd-
ne v bohatém programu kvalit-
ní hudbu, vystoupení šermířů, 
tanečnic, fotografickou výstavu 
i spočinutí se spisovateli (in-
fo na www.bratrstvoluny.com). 
Síriem magické oblohy bude 
legenda českého gothic rocku 
XIII. STOLETÍ, jejíž lídr Petr 
Štěpán představí publiku pro-
střednictvím pilotní písně „Bo-
hové na strojích“ i svůj vedlej-
ší projekt HINDENBURG. Tato 
skladba zazní exkluzivně jen 

na Magické noci trubadúrů II. 
Své umění domácímu publiku 
předvede i legendární sloven-
ská ĹAHKÁ MÚZA, ve speciál- 

Magická noc trubadúrů 18. 10. 2014

ním koncertním setu ke 30le-
tému výročí kapely! Miláčkové 
bolkówského Castle Party, pol-
ští DEATH CAMP PROJECT, se 
představí v pozici speciálních 
hostů večera. V premiéře, a to 
se řádným křestem a novou pó-

diovou show, uvede do světa  
18. 10. 2014 album „Carpe Di-
em“ BRATRSTVO LUNY!

VSTUPENKY (666 ks) jsou 
v prodeji v KaSS Vltava a pro-
střednictvím www.ticketstre-
am.cz
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chcete mít pocit jistoty, že jsou Vaši 
rodiče či známí v bezpečí? chcete, 
aby žili plnohodnotný život v domácím 
prostředí? Pomozte zřídit svým 
rodičům, přátelům či známým službu 
tísňové péče. jedná se o sociální 
službu, jejímž hlavním cílem je 
minimalizovat zdravotní a sociální 
rizika seniorů a zdravotně postižených 
občanů. Klient může žít dál doma 
a přesto je pod neustálým dohledem.

Život 90 Zruč nad Sázavou a město Kra-
lupy nad Vltavou navázali spolupráci 

a tísňovou péči pro občany města zavedli 
již v minulých letech.

Jde o projekt v naší republice ojedinělý, 
při kterém jsou staří, nemocní, osamocení 
nebo postižení občané napojeni nepřetržitě 
po celých 24 hodin na speciální dispečink. 
Ten jim v případě potřeby zprostředkuje 
okamžitou odbornou pomoc (lékaře, policii, 
plynaře, elektrikáře, hasiče a další).

Zařízení zabudované u jednotlivých kli-
entů se skládá z řídící jednotky, telefonní-
ho přístroje, bezdrátového multifunkčního 
tísňového tlačítka a prostorového čidla. Na-
příklad bezdrátovým tlačítkem, které nosí 
klient neustále u sebe na ruce nebo krku, je 
aktivován celý systém a ten klienta do jed-
né minuty spojí pomocí hlasitého telefonu 
s dispečerem z kterékoliv části domu nebo 
bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. 

V rámci systému návazných služeb se za-
pojuje také tzv. „smyčka časového dohledu“, 

která sleduje pohyb po bytě v určitém na-
staveném intervalu. Neprojde-li klient okolo 
čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět 
samo hlásí na dispečink nebezpečí.  

Další nabízenou službou je zabezpečení 
proti „nezvaným hostům“. Jednoduchým 
způsobem se zařízení před odchodem pře-
píná do hlídacího režimu.

Jaké další služby poskytuje 
tísňová péče:
} obecné zdravotní a sociální poradenství
} prosazování práv a oprávněných zájmů 
klienta 
} zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím
} zprostředkování kontaktu s rodinou
} pomoc při jednání s úřady
} pomoc při zajišťování případných sociál- 
ních dávek
} zprostředkování návazných služeb

Cílem našeho projektu je omezení na-
růstajícího počtu rizik (zdravotního, soci-
álního a kriminálního charakteru) ohrožu-

jících seniory v jejich domovech, zvýšení 
pocitu bezpečnosti vybrané skupiny lidí 
a tím zlepšení jejich psychického, následně 
i zdravotního stavu, snížení počtu žádostí 
o umístění v domovech důchodců a snížení 
počtu dlouhodobých hospitalizací ze soci-
álních důvodů. 

Systém umožňuje žít této skupině obyva-
tel co nejdéle ve svém vlastním sociálním 
prostředí za určitých důstojných podmínek. 
Tísňový systém lze využít přenosem dat 
po pevných telefonních linkách nebo po-
mocí mobilních sítí operátorů fungujících 
na celém území ČR. Pro mobilní osoby 
systém umožňuje jejich hlídání i mimo byt 
přes mobilní telefon.   

Více informací o tísňové péči se dozví-
te na sociálním odboru MěÚ v Kralupech 
nad Vltavou nebo na webových stránkách 
www.zivot90-zrucns.cz. Pokud máte zájem 
o službu, můžete nás kontaktovat na tel. č. 
327 532 900, 602 235 375 nebo na emailové 
adrese zivot90@zivot90-zrucns.cz. V případě 
zájmu Vás rádi navštívíme a bezplatně pro-
vedeme ukázku této služby přímo ve Vašem 
bytě. zdeněk jeLínek, řediteL Sdružení

Od kdy jste klientkou života 90 
a proč? Bylo jednoduché nebo 
složité stát se jí?
Jsem klientkou Života 90 od roku 
1996. Jsem ochrnutá na všech-
ny končetiny po dětské mozko-
vé obrně. Bydlím sama, nikoho 
nemám a je mi 82 let. Složité to 
bylo, než jsem si službu zavedla. 
Ležela jsem třeba tři dny na ze-
mi bez pomoci, bez jídla a pití, 
než jsem se v paneláku někoho 
dovolala. Dostala jsem se do ne-
mocnice, kde mi pomohli zajistit 
tísňovou péči. Od té doby už 
bylo vše jednodušší.

Co Vám služba přináší?
Klid, pohodu, život bez stresu. 
Vůbec si nedovedu představit 
svůj život bez pomoci této organi-
zace. Chci být doma a ne v žád-
ném ústavu. Mám tam rybičky, 
anduláka Matýska, kytičky, a to 
je můj svět. To mi pomáhá v do-
bě nouze, že nejsem tak sama. 

Můžete připomenout nějakou  
akci?
Ano. Každou chvíli padám a po-
máhá mi Život 90 a městská po-
licie. Sama bych to nezvládla. 
Na hochy z MP se můžu spoleh-

nout. Zrovna nedávno jsem opět 
upadla. Vysoká cukrovka a šla 
jsem do komatu. Upadla jsem 
a zůstala ležet na zemi. Zmáčk-
la jsem tísňové tlačítko a čekala 
na pomoc. Za chvíli byla u mě 
MP, která má klíče od domu i by-
tu. Zvedli mě, dali léky, napít, 
omyli mi obličej a počkali, až se 
zlepším. Naštěstí jsme to spolu 
zvládli a nemuseli jsme volat zá-
chrannou službu. 

Co byste uvítala jako doplnění, 
zkvalitnění, zpestření služeb?
Takto mi služba vyhovuje, jsem 

maximálně spokojena. Všichni 
jsou na mě moc hodní a milí. 
Mám štěstí na dobré lidi kolem 
sebe, kteří mi pomáhají zvlád-
nout těžké chvilky. Ať už se jed-
ná o Život 90, městskou policii, 
charitu, ošetřujícího lékaře nebo 
sousedy a známé. Život 90 je mo-
je rodina, na kterou spoléhám. 

Doporučila byste službu tísňové 
péče i ostatním?
Určitě! Pro lidi nemocné a osa-
měle žijící je to velmi užitečná 
služba a jistota v řešení závaž-
ných situací.  ¢

plnohodnotný život seniorům

rozHovor s... paní věrou Hrnčířovou z kutné Hory, klientkou života 90

Tísňová péče očima klienta
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v září
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let velínská Ludmila
 Bočková Anežka

92 let špačková věra

91 let Mgr. podzimek Miloslav

90 let petrů Ludmila
 Müllerová Miroslava

85 let Modrá Marie  
 šafrová Božena
 dürstová Milada
 Bělková jaroslava

80 let Čurdová jarmila
 Kočová Lidmila
 Kubaška František
 šejbová Květuše
 soukal Ladislav
 poláková věra
 Klimentová Hana
 Holopírek vlastimil
 Růžencová Marie
 Krumpholcová zdenka
 synáčková jiřina

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na projížďku Pražskými Benátkami
KDY? V sobotu 6. září 2014

Z křižovnického náměstí sejdeme pár schodů do míst, 
kde kdysi stával první kamenný most v Čechách, tam 
nás čeká nevšední zážitek. Prostory skrývající pozů-
statky starobylé románské Prahy často neznají ani 
rodilí Pražané. Z přístaviště ukrytého v unikátním 
vodním podzemí Starého města se vydáme na plavbu 
doposud nepoznanými a tajemnými zákoutími matič-
ky Prahy a podplujeme i pod posledním dochovaným 
obloukem Juditina mostu z roku 1169.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin na Masa-
rykovo nádraží. Odtud půjdeme pěšky Královskou ces-
tou na Křižovnické náměstí. Lodní lístek stojí 170,- Kč. 
KPP bude svým členům na vstupné přispívat (vez-
měte s sebou platnou členskou průkazku a občanský 
průkaz, připravte si 20,- Kč). S mimo kralupskými se 
sejdeme na Křižovnickém náměstí v 9:50 h. Komentář 
k plavbě nám podá kapitán lodi.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Milena Vovsová

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

vítám všechny naše členy i příznivce 
a doufám v další spolupráci a podporu 

naší činnosti, která začíná 17. září autobuso-
vým výletem na Kokořín a do Mělníka.

Nástup bude v 7:30 hod. v Minicích 
a po známých zastávkách se budeme ubí-
rat k cíli našeho výletu do Kokořína. Ná-
vrat cca v 18:00 hodin. Cena zájezdu bude 
200,- Kč.

Kokořín
Romantický hrad s romantickým okolím, 
smutnou historií, v minulosti hojně na-
vštěvován, pokud měl atraktivní podhra-
dí, čistou vodu v koupališti, hotely a re-
staurace zajišťující ubytování a výbornou 
kuchyni. Ráda se podívám, co se od mé 
poslední návštěvy vylepšilo, ku prospě-
chu zlepšilo. Pamatuji se na dobu těsně 
po válce, kdy byl hrad zcela bez dozoru, 
kdy bylo možno vylézt po hromosvodu až 
na špičku kulaté věže, kdy bylo možno 
volně se prohánět po všech komnatách 
bez dozoru. Pamatuji se též na nezdaře-
ný školní výlet, kdy žák zakopl o na ze-

mi vystavený exponát, zranil se a všichni 
jsme místo prohlídky jeli v závěsu sanitky 
do nemocnice.

Doufám, že se tentokrát nic nestane, že 
vše proběhne ke spokojenosti nás všech 
a že se výlet vydaří. 

Ale!!! Protože se jedná o výlet mimořád-
né náročnosti a ne všichni účastníci by 
vše zvládli bez úhony, uvažujeme o objektu 
méně náročném, který se nachází rovněž 
v našem regionu. Necháme volbu na roz-
hodnutí každého, jak se cítí. Z Kokořína 
směřujeme do Mělníka.

Mělník
Předpokládám, že každý již naše okresní 
město navštívil, ale historická část, soutok, 
mělnické podzemí, zámek, krásná panora-
mata v okolí, to vše stojí za to, abychom ná-
vštěvu opakovali i dnes, jako turisté. Oběd 
není zajištěn.

Těšíme se na vás, nejen účastníky zájez-
du, již v úterý 2. 9. v DPS – druhé patro, kde 
budete zájezd platit a získáte podrobnosti.

bedřiškA fAbiánová

sdRuŽeNí ROdÁKů 
a příznivců města Kralupy

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

Dne 4. 7. 2014 oslavila paní MARIE 
KVÁČKOVÁ 85 let života. Do dalších let 
jí dodatečně přejí hodně zdraví a štěs-
tí děti s rodinami a hlavně vnoučata 
a pravnoučata.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, elánu, 
empatie a životního optimismu přejí 
k zářijovým narozeninám paní MILuŠI 
VOLKOVÉ Darina, Jana, Marcela a Ma-
ruška ze 6. MŠ v ul. Dr. E. Beneše

Blahopřání 
k narozeninám
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Drazí přátelé,
doba prázdnin a dovolených nám skonči-
la, doufáme, že jste si jich opravdu užili, 
i když počasí bylo jako na houpačkách, 
vedra se střídala s lijáky a opačně.

Počasí a přírodě se zkrátka nedá poručit, 
ale my jsme si v našem klubu užívali oba 
prázdninové měsíce.

V úterý 2. září budeme mít další schůzku 
a doufáme, že se již sejdeme v plném po-
čtu. Povíme si o našem letošním posledním 
zájezdu, který se koná 27. září a který je 
oproti původnímu plánu trošičku pozmě-
něn. Podíváme se za krásami západních 

Čech, poznáme trochu Chodsko s centrem 
Domažlice. Doufáme, že se na zájezd bu-
dete všichni těšit, tak jako my. Bližší in-
formace získáte na schůzce, přihlásit se 
můžete hned 2. 9. 2014 v Domě s pečova-
telskou službou.

My, letití členové Městského klubu dů-
chodců, bychom chtěli požádat nové, mlad-
ší seniory, aby přišli mezi nás, trochu se 
nejen pobavili, ale také se zapojili do ostat-
ních činností klubu, přinesli nové nápady 
a „omladili“ náš kolektiv. Těšíme se každé 
úterý od 13:00 hodin.

S pozdravem všichni členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
V červenci jsme si připomněli 
100 let od narození a 13 let 
od úmrtí mé drahé maminky 
paní VLASTY TREYBALOVé 
z kralupského nábřeží. S láskou 

a velkou vděčností stále vzpomíná dcera 
Mirka Pokorná s rodinou.

Dne 1. září 2014 by se 
dožil 100 let pan ANTONÍN 
VYHNáNEK z Lobečku. 
S láskou v srdci stále vzpomíná 
rodina.

Dne 18. 9. 2014 tomu bude 
rok, co nás navždy opustila 
naše drahá, milovaná maminka, 
babička a prababička paní 
MILOSLAVA TřÍŠKOVá.  

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina 
Cagáňová, Jankovcová, Škvárová

 24. 6. šAROCHOvÁ Helena ..................... 71 let

 26. 6. dyMÁK Antonín .............................. 69 let

 27. 6. BORde Miloslav .............................. 84 let

 28. 6. MyNAŘíK zdeněk ........................... 72 let

 6. 7.  MeNCL jiří ......................................... 81 let

 6. 7. HAveLKOvÁ jana ........................... 70 let

 7. 7. HeNdRyCH Antonín ...................... 59 let

 26. 7. NOvÁKOvÁ Marie........................... 78 let

 26. 7. Ing. BeNdA josef ............................ 70 let

 27. 7. vACeK václav ................................... 83 let

 2. 8. LešKOvÁ václava ............................ 72 let

 4. 8.  FIšAROvÁ zdeňka .......................... 83 let

 16. 8. ČIHÁKOvÁ zdenka ......................... 91 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. 

pečovatelská služba sídlící v Domě s pe-
čovatelskou službou (DPS) zve seniory 

z našeho města na pokračování bloku zdra-
votního cvičení ve spojení s trénováním 
paměti, podle hesla: „Ve zdravém těle zdra-
vý duch“. Začínáme 8. září 2014 od 10:00 
hodin. Těšíme se na vás v Domě s pečova-
telskou službou, a to podle počasí v tělo-
cvičně nebo na zahradě DPS, U Cukrova-
ru 1171, kde jsou umístěny cvičební stroje 
pro seniory.                         

MirkA beritová

dům s pečovatelskou službou (DPS) 
se zapojil do celosvětového projektu 

UNICEF „Adoptuj panenku a zachraň život 
dítěte“.  Pro cíle projektu byla zvolena for-
ma textilní panenky. Každá panenka před-
stavuje skutečné dítě, které bude v rámci 
očkovací kampaně UNICEF v rozvojových 
zemích přeočkováno proti šesti smrtelným 
dětským chorobám.

Během aktivizačních činností začala kli-
entka Domu s pečovatelskou službou paní 
Věra Šnejdarová vyrábět textilní panenky. 
Český výbor UNICEF draží panenku za zá-
kladní cenu 600,- Kč, tato částka odpoví-
dá jedné očkovací vakcíně. Senioři z naše-
ho města, pokud máte zručné ruce a čas, 
ozvěte se a připojte se k nám. Jsme rádi, 
že tato činnost přispěje k záchraně života 
mnoha dětí.

Během letošního léta jsme se zúčastnili 
dobročinné akce v šití „Dobrých andělů“ 
pro nadační fond DOBRÝ ANDĚL.  Naše 
činnost byla odměněna poukazem na odběr 
materiálů na další „Dobré anděly“ u spon-
zorské firmy Látky Mráz.   

zA peČovAteLSkou SLužbu MirkA beritová 

zdravotní cvičení pro seniory

Aktivity v Domě s pečovatelskou službou

SOUKROMÁ INZERCE
❱ NABÍZÍM pěknou novou koloběžku CITY 
16´ /́12´´ CYCAB, nosnost 120 kg, věk 12+, 
nepoužitá. 
Informace na tel. č. 723 470 343
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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

NOVý ŠKOLNÍ ROK V DDM
Vítáme děti a rodiče v novém školním roce 
2014/15. Doufáme, že jste si příjemně užili 
letní měsíce. My jsme s dětmi prožili krásné 
tři turnusy letních táborů, naplněné hrami, 
koupáním, novými zážitky i zkušenostmi.

Potěšilo nás, že tábor v Mokrosukách navští-
vil také starosta města Kralup nad Vltavou 
pan Petr Holeček, společně se strážníky 
městské policie, kteří dětem připravili po-
učný, ale i zábavný program. Členové MP 
se zapojili také do noční bojové hry.
Celé 3 týdny s dětmi strávila také ředitelka 
DDM paní Marie Blažková. Ta společně se 
svými kolegyněmi pro vás připravila nabíd-
ku zájmových útvarů na nový školní rok. 

Novinky, které v nabídce naleznete: Tvor-
ba loutek, Barevný ateliér, Malá Šeherezá-
da – Orientální tance, Bumbácbal, Cvičení 
na gymbalech, Angličtina hrou, Z pohádky 
do pohádky - Dramaťáček, Tvůrčí psaní, Tis-

kařský šotek - žurnalistický kroužek, Tábo-
ráku plápolej - hra na kytaru, Co Čech, to 
muzikat, Zumba děti, Zumba dospělí.
Některé z novinek vám krátce představí je-
jich vedoucí. Přesné termíny konání krouž-
ků naleznete v přiloženém seznamu všech 
zájmových útvarů. Tento seznam je prů-
běžně doplňován a aktualizován na www.
ddmkralupy.cz.

ZUMBA S KÁČOU
Zumba je kardiocvičení se složkami posi-
lovacího a tvarovacího cvičení. Na Zumba 
Fitness hodinách vás čeká příval pozitivní 
energie, výborné muziky, která je orientova-
ná na latinskoamerickou a moderní hudbu. 
Vášnivé a energické latinské rytmy vaše 
tělo dokonale rozproudí. Zumba je snadná 
- hodiny jsou vhodné pro začátečníky i po-
kročilé, děti i dospělé. Zumba je zkrátka 
skvělá pro mysl, tělo i duši!

těší Se nA váS kAteřinA LAMAČová

TISKAŘSKý ŠOTEK - 
žURNALISTICKý KROUžEK
Náplní kroužku bude práce s textem. Nau-
číme se základům stylistiky (jakým stylem 
je text psán, o jaký útvar se jedná), budeme 
mluvit o zásadách psaní, především se ale 
naučíme vytvářet novinové články a vy-
zkoušíme si tvorbu vlastních novin (recenze, 
kritiky, reportáže, rozhovory, fejetony, ale 
i fotoreportáž, ilustrace, komiks...).

ANGLIČTINA HROU 
Základy angličtiny pro děti předškolního 
věku zábavnou formou.

TÁBORÁKU, PLÁPOLEJ
Kroužek pro mladé kytaristy a kytaristky.
Základy hry na akustickou (v případě zájmu 
i elektrickou) kytaru s minimálním důra-
zem na hudební nauku - o to více nás ale 
bude zajímat samotná hra na nástroj. Bu-
deme se učit hrát folkové písně a písně dle 
vlastního výběru dětí podle akordových 

značek tak, aby se děti dokázaly samy do-
provodit ke zpěvu.

CO ČECH, TO MUZIKANT 
Kroužek pro všechny muzikanty, kteří mají 
rádi hudbu a místo hraní z not si raději jen 
tak brnkají a pískají. Budeme se učit zákla-
dům hudební improvizace, souhře s ostat-
ními nástroji, hudbu poslouchat a tvořit, ale 
především se naučíme, že hra na hudební 
nástroj může být i zábava. 

do těcHto Čtyř zájMovýcH ÚtvArů 

váS zve ondřej bAtkA

DRAMAťÁČEK Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY
V dramaťáčku se především zaměříme 
na dětskou představivost a rozvoj kreativity. 
Budeme putovat světem pohádek a sezna-
movat se s pohádkovými postavami a příbě-
hy. Děti si užijí plno zábavy. Hravou formou 
si osvojí spoustu říkanek a pohádek, naučí 
se zřetelně vyslovovat a také vystupovat 
před kolektivem. jAroSLAvA MerfAitová

TýDEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ 
Proběhne od 22. do 26. září v budově 
ve Smetanově ulici, i v tělocvičně V Zá-
tiší. Kroužky budou otevřeny při dostateč-
ném počtu přihlášených dětí. Přihlášky si 
můžete vyzvednout a odevzdat v kanceláři 
DDM, nebo stáhnout na našich webových 
stránkách. 

SEIfERTOVY KRALUPY
V červnu se uskutečnila v DDM Kralupy 
nad Vltavou recitační soutěž dětí a mláde-
že. Její vítěze si můžete poslechnout v rám-
ci programu Seifertových Kralup v pátek  
19. 9. 2014 v 17:30 hod. v Galerii VK37. 
Festival zahájí starosta města pan Petr Ho-
leček. Jan Čenský uvede vítěze jednotlivých 
kategorií. Po skončení programu s dětmi 
pobeseduje a případně odpoví na jejich zví-
davé dotazy.
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podkLAdy připrAviLA gAbrieLA junášková

Chcete se podívat, jak vznikají televizní pořady a televizní noviny? Známý hlasatel 
pan Karel Voříšek nás pozval do studia televize PRIMA. Cesta za tajemstvími 
televizního vysílání se bude konat ve čtvrtek 25. září. Odjíždíme ve 14:00 hod. 
od DDM. Přihlásit své děti můžete v kanceláři DDM do 19. 9. 2014,  
kde vám také rádi sdělíme podrobné informace.

JEdEME NA NáVštěVU do tElEVIzNÍho stUdIA
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N aše škola zahájí nový školní rok 2014/15 zase 
o něco krásnější. Tentokrát se žáci mohou tě-

šit na nové moderní toalety, jejichž rekonstrukci si 
vyžádaly přísné hygienické předpisy, a také na nová 
okna včetně markýz v počítačové učebně. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu čeká na prv-
ňáčky nové písmo Comenia script a rovněž výuka 
anglického jazyka. Šesťáci, kteří úspěšně složili 
test z anglického jazyka, budou navštěvovat třídu 
s povinnou výukou anglické konverzace, kterou po-
vede zkušený učitel, rodilý mluvčí, Američan pan 
Jeffery Griffith. 

No a na koho novinky letos nezbyly, ten se může 

těšit alespoň na výběr ze široké nabídky zájmových 
útvarů, projektů, zájmové vyučování, předvánoční 
dílny, Mikulášskou diskotéku a mnoho dalších ak-
tivit, které žákům zpestří běžnou výuku. 

S předstihem můžeme pozvat také na Den ote-
vřených dveří, který se uskuteční v sobotu 8. listo-
padu od 9.00 do 13.30 hodin. I letos pro návštěvníky 
připravujeme bohatý doprovodný program a oblíbe-
nou školní kavárničku. Nezapomeňte si proto tento 
den zaškrtnout ve svém diáři.

Všem našim žákům a pedagogům přeji mnoho 
úspěchů ve školním roce 2014/15.

Mgr. jiřinA Hereinová, řediteLkA škoLy

zš koMenSkéHo

BEZPEČNě NA INTERNETU 
Cílem programu je seznámit rodiče s riziky vir-
tuální komunikace a podpořit je v preventivním 
a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly 
oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového 
chování.

OBSAHOVÁ 
TéMATA:
u charakteristika rizikových jevů
u kyberšikana a její řešení
u kyberstalking
u další rizika a jejich trestně právní souvislosti

u bezpečná komunikace a ochrana soukromí
u technické nástroje ochrany
u desatero začínajícího surfaře

Seminář povedou lektoři: Mgr. Eva Burdová, 
RNDr. Jan Jirátko, PhDr. et Mgr. Jan Traxler.

Prázdniny jsou za námi, nastal tedy 
čas vás informovat o průběhu začátku 
nového školního roku.

do studia 1. a 2. stupně může naše ško-
la přijmout ještě několik nových žáků. 

Jedná se zejména o výuku hry na dřevě-
né dechové nástroje (zobcová flétna, klari-
net, saxofon) a na žesťové dechové nástroje 
(trubka, baskřídlovka, lesní roh, pozoun, tu-
ba). Rovněž bychom uvítali i zájemce o hru 
na baskytaru. V nabídce máme ještě několik 
volných míst ve hře na kytaru, violoncello 
a ve výuce klasického zpěvu.

Ve škole v současné době pracují tři or-
chestry (školní dechovka, menší swingový 
orchestr a Big band), takže naši žáci budou 
mít v budoucnu kde uplatnit u nás získané 
dovednosti.

Závěrem nabízíme několik míst v taneč-
ním a výtvarném oboru.

u Prostřednictvím spolku Artuš přijmeme opět 
děti mladší 5 let do Veselého pískání (společná hra 

na zobcovou flétnu dětí a rodičů) a do tanečního 
i výtvarného oboru. 
Rozvrh výuky bude s velkou pravděpodobností ná-
sledující:
u Veselé pískání: čtvrtek 16:00 – 16:45 (pro dě-
ti do pěti let), nad pět let pod hlavičkou ZUŠ bude 
výuka probíhat od 16:50 do 17:35 (L. Kavanová, 
L. Kejlová)
u Taneční obor: čtvrtek 14:30 – 15:15 
(S. Hodková)
u Výtvarný obor: pondělí 16:15 – 17:00 
(J. Jeslínková)

Výuka pod hlavičkou Artuše probíhá 
v suterénních prostorách ZŠ a MŠ Třebíz-
ského, časy výuky se mohou ještě nepatrně 
posunout.

Novinka:
Pod spolek Artuš od září přijímáme i do-
spělé žáky do tanečního oboru, výuka bu-
de v případě dostatečného zájmu probíhat 
pravděpodobně ve středu 19:00 až 20:30, 
výuku povede Silvie Hodková.

Elektronické přihlášky do ZUŠ i Artu-
še najdete na http://www.zuskralupy.cz/
prihlaska/

Přijímání nových žáků a domluva roz-
vrhů hodin proběhne v 1. zářijovém týd-
nu.

Bližší informace získáte na www.zus- 
kralupy.cz, nebo na telefonních číslech 
603 14 39 49 (ředitel školy L. Harazin), 
603 14 51 59 (zástupce ředitele V. Sedláč-
ková), nebo 603 14 51 16 (zástupce ředitele 
pro kolektivní výuku J. Bouchner).

Zveme Vás:
V sobotu 13. 9. zahraje na Slavnostech bur-
čáku v prostoru KD Vltava orchestr Kra-
lupSwing, v sobotu 27. 9. vystoupí hudební 
a taneční obor na 3. ročníku Kralupského 
vinobraní v Kaplířově a Sokolské ulici, v je-
hož rámci plánujeme i vystoupení školní 
dechovky.

Těšíme se na shledanou. 
Luboš HArAzin, 

řediteL škoLy

zákLAdní uMěLecká škoLA  krALupy nAd vLtAvou

začátek školního roku v ZUŠ

Zveme všechny maminky a taťky z Kralup, kterým záleží na bezpečnosti 
svých dětí, na seminář pořádaný Kú Středočeského kraje  

úterý - 30. 9. 2014 – 15:30 hodin – ZŠ na Komenského nám. 198

těšíme se do školy
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Konec června znamenal v naší škole vý-
měnu stráží – hlasy dětí byly vystřídány 

hlasy řemeslníků a zvuky jejich pracovních 
strojů. Co vlastně udělali? Vyměnili starou 
ošklivou dlažbu v šatnách za novou, byly při-
vezeny nové skříňky pro další žáky, barevně 
se sjednotily všechny dveře na naší škole 
a vymalovaly se chodby a některé třídy. Teď 
to tu na nás dýchá čistotou a všichni věříme, 
že se nám v takovém prostředí bude během 
celého školního roku lépe pracovat.

Mezi naše novinky patří i seznamovací 
kurz pro šestou třídu, který jsme zatím nikdy 

neorganizovali. Mezi bývalé páťáky přijdou 
noví kamarádi, dostanou novou paní učitel-
ku třídní a vůbec to bude na druhém stupni 
přece jenom trochu jiné, než to znali, proto 
pojedeme ve dnech 10. – 12. 9. do Mokro-
suk. Chceme, abychom fungovali jako třída, 
dále posílit týmovou spolupráci a vzájemnou 
důvěru. Určitě to povede ke vzniku nových 
a k prohlubování stávajících sociálních va-
zeb. Přispěje k rozvoji samostatné práce s ča-
sem, naučí nás, jak se vlastně učit a využívat 
efektivně všechny svoje schopnosti. Určitě 
nám zbude i čas na poznání okolí.

Rovněž otevřeme v tomto školním roce 
úplně nově školní klub, čímž chceme pod-
pořit zájmové vzdělávání žáků na naší ško-
le, tedy přímý zážitek z činnosti, dětskou 
zvídavost, potřebu zaměstnávat se, bavit 
se a komunikovat. Školní klub je další al-
ternativou vedle školní družiny a je určen 
žákům 1., ale i 2. stupně. Přinese s sebou 
zajímavé kroužky.

Přejeme všem našim žákům, rodičům 
i zaměstnancům pohodový a klidný škol-
ní rok.

pAeddr. dAgMAr kuzníková, řediteLkA škoLy

zš A Mš třebízSkéHo

                                          

Letos jsme se konečně dočkali, škola má 
nové zateplení a fasádu. Projekt na sní-

žení energetické náročnosti objektu školy 
byl financován dotací z Operačního pro-
gramu životního prostředí (EU) a Státní-
ho fondu životního prostředí, v neposlední 
řadě přispěl svými finančními prostředky 
MěÚ Kralupy nad Vltavou. Celkové náklady 
na rekonstrukci činily 7.765.386,- Kč. Opra-
vená školní budova se líbí zaměstnancům 
školy i rodičům našich žáků.

Dovolujeme si představit logo školy, k je-
hož podobě přispěla právě rekonstrukce. 
A tady je výsledek! Hlavním prvkem loga 

je mírně stylizovaný obrázek školní budovy 
z čelního pohledu s charakteristickou ba-
revností. Oblouk nad budovou symbolizuje 
Školní vzdělávací program Brána do života, 
podle kterého pedagogové učí od roku 2007. 
Samozřejmě nechybí název organizace. Lo-
go odráží identitu školy a bude používáno 
k prezentování na veřejnosti. I čtenáři Zpra-
vodaje pak snadno pod logem najdou aktu-
ální článek o škole v Mikovicích.

Velmi děkujeme paní Romaně Novotné 
za výstižný návrh loga a firmě Rpress za je-
ho profesionální grafické provedení. 

Mgr. juLie Svobodová

zš 28. říjnA

je něco nového v naší škole?
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Mikovická škola v novém...
Dramatický 
kroužek pro děti
Od 9. září budou každé úterý ve skautském 

domě Bára (Šafaříkova ul. 358) probíhat di-
vadelní kroužky, ve kterých mohou vaše děti 
zažít spoustu neopakovatelného. Kroužky jsou 
otevřené všem dětem starším 6 let. Přihlášky 
a další informace u vedoucích Honzy a Blanky 
Vrzáčkových, tel. 732 155 487, e-mail: kralupy.
ymca@gmail.com.

O tom, jak probíhaly příměstské tábory s di-
vadelní tématikou se dočtete v internetové verzi 
Kralupského Zpravodaje na adrese www.kralup-
skyzpravodaj.cz.

YMCA dále v Kralupech nabízí: individuální 
doučování, pro které stále hledá dobrovolníky, 
Ateliéry pod širým nebem - zářijový proběhne 
19. 9., dobu adventní opět přivítáme Cestou svě-
tel (29. 11. 2014). 
Aktuální informace na Facebooku
www.facebook.com/ymcakralupy, 
webu: www.ymcakralupy.wordpress.com

Blanka Vrzáčková

Sraz po letech...
Svoláváme sraz žáků bývalé  CH3, (roč. 

1948-1949) SOU n. p. Kaučuk, na setká-
ní dne 4. 10. 2014 ve 14 hod. do hotelu Sport 
v Kralupech nad Vltavou. Účast přespolních je 
již domluvená a přijedou. Na vás ostatní z Kra-
lup se těšíme.  

Uplynulo 50 let od ukončení ZDŠ (bývalé 
Gottwaldovy školy v Lobečku), rok ukonče-
ní 1964. Zveme vás, bývalé spolužáky, ročník 
1948-1949, na setkání dne 11. 10. 2014 od 14 
hod. v hotelu Sport, Kralupy nad Vltavou. Vě-
říme, že se dostavíte v hojném počtu a těšíme 
se na vás.

Jana Malotínská (Roušalová)
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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

CVIČÍME ZASE 
ZADARMO!
TJ Sokol Kralupy n. Vlt. vyhla-
šuje opět od 15. 9. do 28. 9. 
2014 ve všech hodinách cvičení 
zdarma. Využijte možnosti se-
známit se s různými typy cviče-
ní a přijďte se podívat na ukáz-
kové hodiny!! Cvičení je pro 
všechny věkové kategorie. 
Jste srdečně zváni! 

SPIRÁLNÍ STABILIZAČNÍ SYSTéM 
DR. SMÍŠKA (SMS)

Toto cvičení mohou provozovat děti od 9 let až po seniory do 100 let. 
Je to cvičení pro nápravu zad, krční páteře, ale i na břišní svalstvo, 

kdy s pomocí elastického lana je možno navracet špatnou 
polohu těla do správné vzpřímené pozice. Cvičení s elastickým 

lanem umožňuje svaly posilovat a zároveň protahovat. 
Jeho efekt umožňuje posílit i protáhnout postupně všechny  

důležité svaly během 10 minut. 
 Tato aktivita opravuje vadné držení těla, odstraňuje bolesti zad, zlepšuje 

rovnováhu, odstraňuje poruchy svalové balance a chybnou koordinaci 
chůze a běhu. Dále umožňuje regeneraci páteře a velkých kloubů 

(doporučuje se cvičit před i po operaci kyčlí, kolen i hlezenního kloubu) 
a zároveň posiluje břišní svaly intenzivněji než ostatní cvičení vleže. 

Kralupský Sokol zařadí SMS jako součást jednotlivých cvičení 
a zároveň otvírá samostatnou hodinu každý pátek od 18:00 hodin. 

Začínáme 12. 9. - první hodina je zdarma, 
tak si s námi přijďte SMS zkusit.

Vše potřebné se dozvíte na webových stránkách www.sokol.kralupy.cz

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
tJ SoKol KRalUpY naD VltaVoU pořádá

v neděli 5. října 2014

Prezentace: 8:30 – 9:00 h.

Start: 9:00 h.
Startovné: 10,- Kč pro členy Sokola, 20,- Kč pro ostatní

KATEGORIE A DISCIPLÍNY:

Starší žactvo (1999-2000)...............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m.

Mladší žactvo (2001-2002) .............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m.

Přípravka I. (2003-2004) .................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m.

Přípravka II. (2005-2006) ................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m.

Přípravka III. (2007 a mladší) .........sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m.

Od září 2014 začínáme 
v TJ Sokol Kralupy cvičit 
nový druh cvičení a to: 

Rok 2014 = 130 let TJ Sokol Kralupy - CO JE ČESKé, TO JE HEZKé
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Rozpis akcí  
TJ Sokol Kralupy  
září - prosinec 2014
Zahájení pravidelného cvičení
1. až 2. týden v září  

Atletický čtyřboj žactva
neděle 5. října 

Strašidelné odpoledne
v průběhu měsíce října

Víkend v Lázních Mšené
+ příprava Šibřinek listopad 

Gymnastické závody prosinec

Mikulášská nadílka;
vánoční hodiny 1. - 5. prosinec; 
 3. týden v prosinci

Je po prázdninách a kralupským volejbalistům začíná nová sezóna. Opět 
budou mít nejsilnější zastoupení mládežnické kategorie. Mladší žákyně 

hrají Krajský přebor. Pro starší žákyně bude hlavní soutěží také Krajský pře-
bor. Kromě toho se chystají odehrát celou sérii Českého poháru a další tur-
naje v rámci Poháru krajů. Kadetky hrají první ligu, stejně jako juniorky. Ženy 
budou hrát Krajský přebor I. Po mnoha letech se nepodařilo dát dohromady 
mužský tým, takže bohužel muže v letošní sezóně neuvidíme. Potěšující je, 
že tradičně máme silné přípravky. Dlouholetý výpadek v chlapeckých mládež-
nických kategoriích se podařilo zaplnit vznikem nové přípravky nejmladších 
volejbalistů. 

Přejeme všem úspěšný vstup do nové sezóny. A divákům? Co jiného než 
pěkné volejbalové zážitky. petr SLApniČkA

Domácí volejbal v září
13. 9. sobota ........mladší žákyně (KP) ......................................................... 10.00
14. 9. neděle ........starší žákyně (KP) ........................................................... 10.00

Hraje se na Sokolišti, při nepřízni počasí v ZŠ Gen. Klapálka.
Aktuální informace na webu www.kralupskevolejbalistky.org

Kralupský volejbalový rozcestník: www.kralupyvolejbal.cz

Začíná další volejbalová sezóna

O prázdninách proběhly dva turnusy příměstského sokolského tábora, kterého se zúčastnilo celkem 60 dětí. Velký 
dík patří všem cvičitelkám a cvičitelům, kteří se na přípravě a průběhu táborů podíleli. R. Saláková a L. Kuklíková
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Od září 2014 startuje 
tradiční kroužek 

lezení na umělé stě-
ně. Pořádá ho Horo-
lezecký oddíl Kralupy 
nad Vltavou společně 
se Společností pro rozvoj 
Dvořákova gymnázia a se ZŠ 
Komenského. První sraz je v úte-
rý 9. září v 16 hodin u horole-
zecké stěny na ZŠ Komenského, 
další pak podle domluvy, prav-
děpodobně úterky nebo středy 
odpoledne. Kroužek je určen dě-
tem od 9 do 18 let a jedno polo-
letí vás bude stát 600,- Kč. Pokud 
jste ale žáky Dvořákova gymná-
zia nebo ZŠ Komenského, vyjde 
vás lezení jen na 500,- Kč. 

Stěna je ale samozřejmě 

přístupná i nečlenům 
našeho kroužku či 
oddílu. Stačí se telefo-
nicky domluvit na čís-
le 722 610 466, a pak 

už je na Vás, jestli chce-
te také zapůjčit veškeré 

vybavení, domluvit si hodinu 
s instruktorem, nebo si jen tak 
sám zalézt po 12 metrů vyso-
ké stěně. Více informací najdete 
na našem Facebooku.

Víkend skalního lezení
A komu by byly chyty „na Ko-
mendě“ příliš malé, může se s ná-
mi vypravit na víkendový kurz 
Základy skalního lezení v sobotu 
18. října do Srbska u Berouna. 

rAdek jícHA, předSedA Ho krALupy

přijďte si zalézt 
„na Komendu“

Další informace k výpravě a článek o tom,  
jak horolezci strávili letní měsíce, najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
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Aerobik Studio ATAK zve 
všechny na podzimní závo-

dy „Mistry s mistry“, které se bu-
dou konat v sobotu 20. září 2014 
ve sportovní hale na Cukrova-
ru. Sjedou se závodnice z celé 
České republiky, aby předvedly 
sestavy sportovního aerobiku 
jednotlivkyň, dvojic, trojic, fit-
ness týmů, step týmů a skupi-
nových show ve všech věkových 
kategoriích. Náš klub se bude 
podílet nejen na organizaci, ale 
hlavně bude bojovat o medaile 

v nižších věkových kategoriích. 
Přijďte se podívat a podpořit na-
še úspěšné závodnice. 

V porotě zasednou bývalí mi-
stři a mistryně sportovního ae-
robiku, kteří reprezentovali naši 
republiku na evropských i světo-
vých šampionátech např. Jakub 
Strakoš, Mirka Zimová, Tomáš 
Pinter, Pavel Sirotek, Veronika 
Šindelářová, Jan Nevosad, Dani-
el Komarov, Kristýna Faktorová 
a další. petrA kLozová, 

Studio AtAk krALupy

V loňské sezóně jsme oslavili čtvrt-
století působení naší taneční 

skupiny Naděje v Kralupech nad 
Vltavou. Za těch 25 let na-
ší existence jsme o dost 
vyspěli, osamostatnili se 
a rozšířili se, jak členskou 
základnou a trenéry, tak 
i tanečními styly. Tímto člán-
kem vás chceme pozvat k nám 
do nové sezóny, která začíná 15. září 
2014.

Do našich skupin přijímáme děti již 
od tří let až po dospělé. Zabýváme se 
především tanečními styly jako je mo-
dern dance, show dance, často pro-
vázané do jazz dance i latinských ryt-
mů. V roce 2012 jsme do naší nabídky 
zařadili balet (v rámci hodin našich 
soutěžních skupin) a soutěžní skupi-
nu street dance. Začínající nebo mé-
ně soutěživé děti mohou navštěvovat 
jednou týdně nesoutěžní skupinu.

Pro letošní sezónu je také připrave-
na novinka – kurzy street dance. Je to 
nesoutěžní skupina, kde se každý tý-
den bude tančit něco jiného. Zabývat 
se bude hlavně tanečními styly jako 

je Dancehall, Ladies style, MTV dance 
a podobně. Kurz bude probíhat kaž-

dou neděli od 17:30 do 18:30 
hodin a je pořádán pro zá-
jemce od 13 let až do neko-
nečna. Pokud nechcete se-
dět doma, ale užít si srandu 
při tanci, rozhodně přijďte 

na první ukázkovou hodinu 
21. 9. 2014, která je zdarma!

V loňském roce měly všechny sou-
těžní skupiny (MINIděti, děti, Junioři 
I., Junioři II. a street dance) krásné 
úspěchy na pohárových soutěžích, 
kde je k vidění stále větší konkurence. 
Kromě pohárových soutěží je Naděje 
také dlouholetým členem mezinárodní 
taneční organizace CDO (Czech dance 
organization), kde získáváme častá 
ocenění a také velké zkušenosti. 

TS Naděje nabízí příjemné prostře-
dí, zkušené trenéry a hlavně spousty 
zážitků a zkušeností spojené s tan-
cem. Pokud jsme vás oslovili, srdeč-
ně vás zveme do našich hodin. Pro 
podrobnější informace navštivte naše 
stránky www.tsnadeje.cz.

Karolína Křtěnová

MTB KRALUPSKé KOLO
9. ROČNÍK - NEDěLE 21. ZÁŘÍ 2014

Pořádá: KČT MTB Kralupy nad Vltavou

Prezentace: základna KČT, Ke Koupališti 182, od 9:45 hodin 
Trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm

Start: pod tenisovými kurty 
(1. skupina v 10:00 hodin, ostatní 
dle dojezdu 1. skupiny po vyhlášení 
vítězů v cca 10:45 hodin ve dvou vlnách)     

Cíl: pod turistickou základnou KČT
Závod je určen pro děti a mládež 
od cca 4 let (ročník 2010, ale lze 
pod dohledem rodičů i mladší) 
do 23 let (ročník 1991) podle kategorií:
u odstrkovadla a kola s přídavnými 
 kolečky (r. 2008 a mladší; 
	 společná kategorie) – 300 m,
u ročník 2008 a mladší – 600 m,
u ročník 2004–2007 – 2.150 m,  
u ročník 1999–2003 – 6.450 m,
u ročník 1991–1998  
 (juniorky a junioři)
 – 6.450 m / 10.750 m.

Další informace: 
Košťák Milan, mobil: 607 186 044;
e-mail: Milan.Kostak@synthosgroup.com
Ing. Vejrosta Zdeněk, mobil: 736 506 821, 
e-mail: zdenek.vejrosta@synthosgroup.com 

taneční sezóna 
2014/2015 v TS Naděje

závody Mistry s mistry  
- 20. září 2014

přijímáme nové děti do pří-
pravky od 5 let. učíme je 

rychlost, obratnost, sílu i vy-
trvalost s ohledem na jejich 
věk. cvičení je pestré a vedené 
kvalitními lektorkami. Šikovné 
děti učíme skupinové sestavy 
a později připravujeme na závo-
dy sportovního aerobiku. 

přijďte si vyzkoušet naše cvi-
čení v pondělí a v pátek od 17 
hodin v malé tělocvičně dvořá-
kova gymnázia. starší a zkuše-
né děti zařadíme rovnou do tré-
ninků závodnic. 

CVIčEní PRO dOSPěLé:
úterý 19 – 20 h. 
- step aerobik a posilování 
(tělocvična gymnázia)

záleží vám na rozvoji pohybových 
dovedností vašich dětí?

Podrobné informace najdete na 
www.studioatak.webnode.cz.
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Článek o Czech Open 2014 najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
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PRONAJMu ByT
 2+KK, 2. patro,  

kralupy nad Vltavou – Lobeč

� po celkové rekonstrukci
� nájem 5.400,- kč + energie
� vratná kauce 10.000,- kč

Tel.: 603 508 372

tiger – Jiu Jitsu působí v Kralupech již 
od roku 2001 a každý rok, kromě pra-

videlných tréninků, se věnuje i dalším ak-
tivitám.

Úplně novou zkušeností pro nás bylo po-
řádání kurzu sebeobrany pro ženy. Spojili 
jsme se s M. Novákem, kterého považuje-
me za největšího odborníka v tomto oboru 
u nás. M. Novák kurz vedl, na nás byla or-
ganizace kurzu a role asistentů. Kurz vzbu-
dil značný zájem, některé zájemkyně jsme 
bohužel museli z kapacitních důvodů od-
mítnout. Účastnice se naučily vyhnout ne-

bezpečným situacím, zvýšila se jejich šance 
proti případnému útočníkovi, ale umožnil 
jim i poznat samu sebe. Za podporu této 
akce děkujeme Městu Kralupy.

Letní soustředění je již tradičně vrchol-
nou akcí našeho klubu. Opět se podařilo 
zajistit skvělé trenéry v čele s A. Saillym 
z Francie, držitelem 8. danu a zakladatelem 
stylu Goshindo. Soustředění mělo díky to-
mu vysokou technickou úroveň. Celá akce 
byla pořádána za podpory Města Kralupy, 
za což mu patří dík.

Velmi dobře funguje i náš oddíl Brazil-

ského Jiu jitsu, který letos zahájí již třetí 
sezónu. Díky spolupráci s Gracie Academy 
Prague máme možnost trénovat pod špičko-
vými trenéry. Naši závodníci vozí pravidel-
ně medaile ze závodů včetně MČR. 

Pokud se chcete zapojit do naší činnos-
ti, budete vítáni. Přijímáme děti od osmi 
let, horní věková hranice není omezena. 
Přijďte, pokud si chcete „jen“ zlepšit fyzic-
kou a psychickou kondici, nebo dosahovat 
sportovních úspěchů. Jiu Jitsu může provo-
zovat každý, stačí se jen odhodlat k první 
návštěvě tělocvičny.  MArtin vořecHovSký

soustředění se zúčastnilo celkem 22 
mladých rybářů. V jeho průběhu si 

osvojili znalosti rybářského řádu, způso-
by lovu ryb a v neposlední řadě se bu-
doucí rybáři učili u každého druhu ryb 
celý název, zákonnou míru, dobu hájení 
a výskyt v našich revírech. Většinu času 
však trávili zejména u řeky Vltavy, škol-
ní tůně ve Chvatěrubech a se souhlasem 
vedení MO i na chovném rybníku v Ze-
měchách, kde si u ulovených ryb před 

jejich puštěním zpět do rybníka v praxi 
ověřili a vyzkoušeli ošetření ryb. Kladen 
byl důraz i na udržování pořádku kolem 
vodních ploch při rybolovu. Nezapomnělo 
se ani na zábavu a hry.

Od září se budou rybáři scházet opět 
každou neděli od 9:00 hodin v kroužku. 
Tímto zveme další mladé zájemce o ry-
baření mezi nás. Bližší informace získáte 
na tel. č. 721 366 191.

SedLák frAntišek, vedoucí kroužku

PR-SoFTWaRE.nET
Všechno za vás zařídíme
� webhosting na našich 

serverech
� výroba webových stránek
� návrh a registrace domén

webhosting@pr-software.net
tel.: 777 027 291

Úspěšná sezóna skončila, nová začíná

Více informací najdete na www.tiger-jiujitsu.cz a na Facebooku

Volnočasová aktivita pro děti – rybářský kroužek

Amura velkého 67 cm ulovila na rybníku v Zeměchách 
v rámci soustředění mladá rybářka Maruška. 

rybářský kroužek „oKoun“ při mo českého rybářského svazu v Kralupech nad 
Vltavou připravil ve dnech 28. 6. až 6. 7. 2014 soustředění pro mladé rybáře, které 
se uskutečnilo v areálu bývalé střelnice za místním koupalištěm v Kralupech nad 
Vltavou. Po loňské povodni bylo ale nutné celý objekt zrekonstruovat. to se nám 
z vlastních prostředků a sil za podpory vedení mo podařilo, včetně vybudování 
nového sociální zařízení. 
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Náš peloton tvoří lidé činů, 
nikoliv frází a slibů!

VOLEBNÍ
ČÍSLO

 Petr Holeček (57) 
 starosta, učitel, skaut
 Ing. MAREK CZECHMANN (58) 
 místostarosta, stavební technik
 JAN ŠPAČEK (60) 
 technik, předseda sportovní komise města
 Mgr. JIŘÍ BOZDěCH (43) 
 právník, předseda majetkoprávní komise města
 Ing. IVANA PACHOLÍKOVÁ (51) 
 zástupkyně ředitele ZŠ Kralupy 
 MUDr. DUŠAN RANDÁK (43) 
 lékař – psychiatr, protidrogový poradce
 Mgr. LIBOR ŠTAJER (35) 
 právník, hokejový funkcionář

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Bc. JINDŘICH KOHM (38)
 obchodník, žurnalista, textař
 Mgr. KATEŘINA VIKTOROVÁ (43)
 učitelka ZŠ Kralupy
 Ing. LUBOŠ TRUHLÁŘ (27)
 IT specialista, vrcholový sportovec - triatlonista
 Mgr. MICHAL MÁRA (35)
 učitel gymnázia Kralupy, aktivní fotbalista
 MAREK ŠKABRADA (28)
 technik – obchodník, starosta dobrovolných hasičů
 Ing. STANISLAV KUČERA (37)
 letecký inženýr, ochotník - herec
 Ing. MICHAELA DLOUHÁ (49)
 ekonomka

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 MARCELA ŠVECOVÁ (50)
 hospodářka MŠ Kralupy
 RADEK MIŘÁCKý (33)
 manažer Radia Svobodná Evropa
 Mgr. MARCELA KAňKOVÁ (57)
 učitelka gymnázia Kralupy
 LIBOR TOMS (42)
 programátor, člen divadelního souboru Scéna
 HANA KERNEROVÁ (68)
 učitelka MŠ, důchodkyně
 Ing. ZUZANA HOLINKOVÁ (32)
 odhadce nemovitostí
 TOMÁŠ DöRfL (42)
 podnikatel - výškové práce

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

������
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Začínáme 22. září 2014 v 19:30 hodin  
v aZ centru v třebízského ulici, kralupy  

nad vltavou. Přihlášky na tel. č. 603 225 272.

základy programu tvoří prvky pilates, jógy 
a meditace. Tím dosáhnete vyváženého posílení 

vnějších i vnitřních svalů a odbourání mechanických 
i energetických bloků v těle. Budete se tak cítit 
uvolněněji, vitálněji a v lepší psychické pohodě. 
Kromě pokračování rozběhnutého kurzu budou 

připraveny nové lekce pro začátečníky. nemusíte se 
bát náročných poloh z jógy ani náročných meditačních 

technik. Vše je velmi jednoduché a pozvolné. 

Podrobné informace najdete na  

www.terapieprozeny.cz
Na setkání s Vámi se každé pondělí těší  

Eva Šlehoferová

REKOndIčně – MEdITAční
jógA PRO žEnY 

pokračujeme po prázdninách

KAVáRNA a prodejna kávy
 Komenského nám. 8

7. 9. 2014 – 15:00 h. - RozloUčENÍ s PRázdNINAMI  
- dětská párty, karneval a společné vaření s kuchařem. Za prázdninový 
obrázek malý dáreček. Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
13. 9. 2014 – 19:00 h. - oRIENtálNÍ VEčER 
- různé orientální taneční styly
26. 9. 2014 – 18:00 h. - RozloUčENÍ s létEM PRo dosPělé  
- grilování, hudba, tanec a koktejly.  
Vstupné: 345,- Kč (neomezené jídlo a welcome drink od 18:30 hodin)

! Rezervace nutná - osobně, telefonicky 702 007 310 
nebo e-mailem kavarna@longberry.cz

ZPRACOVáNÍ PRŮKAZu 
ENERGETICKé 

NáROČNOSTI BuDOVY

CENA:
rD - 2.500,- až 3.000,- kč

BD - dle velikosti
Zpracování do týdne 

od předání podkladů.

   ING. J. KAŇKA
tel.: 602 286 628

739 661 989
jaroslav.kanka@atlas.cz

ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKY
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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.

oRDinaCE  
kLiniCkÉ PSYCHoLoGiE

Najdete nás na těchto adresách:
- kralupy nad Vltavou,  

Poliklinika v ul. Dr. E. Beneše 695
- Odolena Voda, Horní náměstí 251
Objednávky na tel.: 775 511 726, 

603 538 419

KuRZy 
ANGLIČTINy

Dvořákovo gymnázium  a SOŠE otevírá od 15. září

Informace a přihlášky: www.dgkralupy.cz (v rubrice Aktivity pod záštitou DG / Kurzy angličtiny)

2014/15

odpoledne pro žáky ZŠ: 5. třídy  
(příprava na SŠ) - čas podle zájmu

večer pro dospělé: mírně pokročilí  
(český učitel) - pondělí 17:45 – 19:15 hodin

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin štĚPán
daňov� poradce, auditor

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

PŘIJMEME 
zaměstnance 
do truhlárny v Kralupech nad Vltavou

� vyučení není podmínkou 
� šikovnost ano

Informace na tel. č. 315 729 521 
nebo pište na email janina@orisek.eu

sAlEsIANER MIEttEX
ChEMUNG s.r.o. 
Jsme prestižní dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která 
se zabývá prodejem služeb (servisní pronájem prádla, textilií a sanitární 
techniky).

hledáme vhodné kandidáty/-ky na pozici:

Pracovník/-ce expedice prádla
Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit:
� expedice pracovního oblečení pomocí čárových kódů
� třídění, skládání a balení dle zákaznických čísel
� jde o manuální práci kombinovanou s prací na počítači v prostorách
     prádelny
� práce je na ranní a odpolední směnu

očekáváme:  
� samostatnost a pečlivost
� ochotu učit se novým věcem a zodpovědnost k zadaným úkolům

Nabízíme: 
� práci v perspektivní firmě
� platové ohodnocení odpovídající dané pozici
� příspěvek na stravné
� věrnostní bonusy

Pracovní životopis zašlete na adresu: 
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 724 221

Adresa V Pískovně 2060, 
provozovny Kralupy nad Vltavou

Adresa V Pískovně 2060, 
provozovny Kralupy nad Vltavou

 

 Požadujeme 

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovníka na pozici

SKLADNÍK

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovnici do

e-shopu
na komunikaci se zákazníky.  

 www.latky.cz
www.dumlatek.cz

www.latky.cz www.dumlatek.cz

V případě zájmu pošlete Váš životopis na e-mail: klara.koubkova@latky.cz

 pro skladové práce ve skladu látek 
v Kralupech nad Vltavou.

Požadujeme řidičský průkaz sk. B, dobrou fyzickou kondici 
a příjemné vystupování.

Adresa V Pískovně 2060, 
provozovny Kralupy nad Vltavou

Adresa V Pískovně 2060, 
provozovny Kralupy nad Vltavou

 

 Požadujeme 

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovníka na pozici

SKLADNÍK

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovnici do

e-shopu
na komunikaci se zákazníky.  

 www.latky.cz
www.dumlatek.cz

www.latky.cz www.dumlatek.cz

V případě zájmu pošlete Váš životopis na e-mail: klara.koubkova@latky.cz
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v měSíci září vám nabízíme:

www.zAHrAdnictvi-jeLinek.cz
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek ................................................................8.00 - 17.30
sobota .............................................................................8.00 - 16.00
neděle .............................................................................8.00 - 16.00
státní svátek 28. 9. otevřeno ........................................8.00 - 16.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

připravujeme:
5. ročník dýŇování 

18. a 19. 10. 2014
☛




