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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

ZVEME VÁS DO DIVADLA

KD Vltava
pondělí 3. 2. 2014

19:30 hodin

Divadlo Na Jezerce 
Irena Dousková:

Darda
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Bára Hrzánová, Lenka 
Vlasáková, Miluše Šplechtová, 
Petr Vacek, Jan Hrušínský, Ros-
tislav Novák, Martin Sitta, Michal 
Kern.

Oblíbili jste si Helenku Součko-
vou v Hrdém Budžesovi? Chtěli 
byste vědět, jak žije jako dospělá 
žena? V tom případě si nenech-
te ujít závěrečný díl bestselleru 
Ireny Douskové Darda. Helen-
ku opět ztvární nepřekonatelná 
Bára Hrzánová. Na jevišti uvidíte 
kromě ní i další hvězdy součas-
ného divadla či filmu v režii Ar-
nošta Goldflama. Víc k tomu není 
třeba dodávat. Prostě si nenech-
te ujít tento divadelní zážitek.

Vstupenky již v prodeji za cenu:
420,- Kč; 
370,- Kč senioři, studenti

Dne 22. 12. 2013 - o Zlaté 
neděli - proběhl Den ote-

vřených dveří nové radnice. 
Občané si mohli projít veške-
ré veřejně přístupné místnosti, 
kanceláře vedení města, pod-
zemní garáže i velkou zasedací 
místnost s terasou, která bude 
sloužit i jako obřadní místnost. 

V rámci Dne otevřených dve-
ří proběhly dvě akce, které sto-

KralupsKý  
městský úřad 
na nové adrese

jí obzvláště za zmínku. Jednou 
z nich bylo symbolické požeh-
nání budově od kralupského fa-
ráře. Druhou akcí bylo uložení 
zapečetěné „časové schránky“ 
na 25 let do prostor Infocentra, 
která obsahuje věci charakteri-

zující naši dobu, zaznamenáva-
jící události tohoto období (např. 
DVD Povodeň 2013) a rukou 
psaný vzkaz starosty města – 
schránka bude znovu otevřena 
v roce 2038. 

Dokončení na straně 4.
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Den otevřených 
dveří nové radnice.

Terasa na střeše kralupské radnice.
Pásku společně přestřihli: místostarosta Ing. Czechmann, 
starosta P. Holeček, místostarosta L. Lesák.
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KrátKé zprávy

Vážení a milí 
spoluobčané!

◆ Rada města schválila zhotovitelem projektu 
„Snížení energetické náročnosti objektu  
ZŠ 28. října“ stavební firmu NEUMANN, s. r. o. 
z Mělníka, za celkovou cenu vč. DPH 7.241.456,- Kč.

◆ Rada města schválila zhotovitelem projektu 
„Snížení energetické náročnosti objektu TSM“ 
rovněž stavební firmu NEUMANN, s. r. o. z Mělníka, 
za celkovou cenu vč. DPH 3.389.813,- Kč.

◆ Rada města schválila zhotovitelem akce „Úklid 
a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad Vltavou“ 
společnost INEX Česká republika, s. r. o. z Litoměřic, 
za cenu 1.937.124,- Kč bez DPH za 3 roky.

◆ Rada města schválila paní Janě Kosinové 
změnu termínu zahájení provozu občerstvení v nové 
budově MěÚ, Palackého nám. č. p. 1 tak, aby byl 
provoz zahájen nejpozději od 17. 2. 2014.

◆ Rada města schválila zhotovitelem projektu 
„Snížení energetické náročnosti objektu MěBP a MěP“ 
stavební společnost GUTTENBERG, s. r. o. z Mělníka, 
za celkovou cenu vč. DPH 2.677.483,- Kč.
◆ Od ledna budou v informačním centru MěÚ 
v prodeji nové pohlednice s tématy z našeho města 
za cenu 5,- Kč / kus.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města
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29.ledna

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

Každý z nás asi vstupuje do nového 
roku s určitou nadějí a s přáními. Ně-
která přání jsou splnitelná, materiální, 
můžeme si je koupit, udělat, získat. 
Mnoho přání je však založeno na lid-
ské povaze, na charakteru, ba někdy 
i na náhodě. Lidé si přejí – i vzájemně – 

hlavně zdraví, životní optimismus, naději do bu-
doucna i harmonickou domácnost a dobré part-
nerské i mezilidské vztahy. Na všech přáních však 
musíme zapracovat hlavně my sami. Nestačí si 
jen tak o něčem snít a pak to vyžadovat – a poté 
přání „uložit“. Mnoho snů lze získat cílevědomou 
a usilovnou prací, změnou sebe samého, potla-
čením svého ega nebo i třeba skromností a od-
říkáním.

Přeji vám, aby se vám všechna vaše přání vypl-
nila. A přeji vám, abyste na svých přáních svědo-
mitě a tvrdě zapracovali!

Pevné zdraví, životní optimismus a naději a víru 
v sebe samého vám všem do roku 2014 vinšuje 

Váš starosta , Petr Holeček

V měsících leden a únor se neuskuteční stánkové trhy v Lobečku. 
Současně se v lednu neorganizují mobilní svozy odpadu ani svoz bioodpadu. 

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. IČ: 00353574. Náklad 2800 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 2. 1. 2014. Uzávěrka únorového čísla: 21. 1. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 31. 1. 2014.

Změna ukládání zásilek pro obyvatele Lobečku

Česká pošta s. p. oznamuje, že s platností od 1. 2. 2014 budou veš-
keré nedoručené listovní a balíkové zásilky pro obyvatele městské 
části Lobeček ukládány na poště Kralupy nad Vltavou 3, Tylova 733 
(vchod z nám. J. Seiferta). Změna se bude týkat i výplaty odnosných 
důchodů. Bližší informace získáte na pobočkách pošty v Kralupech 
nad Vltavou.

Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ 

Vsouvislosti s výstavbou na Palackého 
náměstí dochází ke změně dopravní-

ho režimu v této lokalitě. Palackého ulice, 
která vede od Mostní ulice k Palackému 
náměstí mezi kostelem a pasáží, bude nově 
obousměrná. Z tohoto důvodu budou zru-
šena parkovací stání v této ulici po obou 
stranách komunikace.

Ulice mezi kostelem a novou radnicí se 
stane pěší zónou, stejně tak komunikace 
podél radnice směrem do Jodlovy ulice 
(ke knihovně atd.).

Vjezd zde bude povolen pouze pro zá-
sobování.

Dále je třeba upozornit na snížení ma-
ximální povolené rychlosti na 30 km/hod. 
v úseku od křižovatky ulic Mostní a Jod-

lova. Do této ulice ústí vjezdy a výjezdy 
do a z podzemního parkoviště nové radnice, 
a bude tak zajištěna bezpečnější a plynulejší 
doprava v této ulici.

Prosíme, sledujte pozorně nová dopravní 
značení v této oblasti.

Doprava na palackého náměstí 

Zasedací místnost nové radnice.

Ještě prázdná kancelář starosty města.
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Dne 16. 12. 2013, v souladu se zákonem  
č. 250/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

schválilo Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou 
na veřejném zasedání rozpočet města na rok 2014:
� příjmy v celkové výši 261.282,70 tis. Kč
� výdaje v celkové výši 348.893,00 tis. Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový s tím, 
že schodek ve výši 87.610,30 tis. Kč bude financován 
z vlastních zdrojů. 

Financování se skládá z těchto částek:
� + 20.000,00 tis. Kč  přebytek hospodaření roku 
2013
� + 2.000,00 tis. Kč  finanční prostředky z FRB 
na financování potřeb města  
� + 1.350,00 tis. Kč  finanční prostředky ze splátek 
DEZA
� + 69.400,00 tis. Kč  nevyčerpané finanční pro-
středky určené na „Adaptaci OD Máj na MěÚ“
� - 5.139,70 tis. Kč  splátka úvěru „Adaptace 
OD Máj na MěÚ“

V roce 2014 budou v Kralupech nad Vltavou 
prováděny investiční akce v celkovém objemu 
cca 126.000 tis. Kč.:    

� 92.532,40 tis. Kč - z toho 69.957,82 tis. Kč zís-
kané dotace z evropských fondů – modernizace 
místních komunikací ul. Revoluční, tř. Legií, opra-
va autobusových zastávek MHD (žádost o dotaci je 
schválena), Informační a kulturní centrum u mostu  
T.G.M. (žádost o dotaci je podána), rozšíření kapacity 
sběrového dvora TSM, modernizace stanovišť sepa-
rovaného odpadu (žádost je podána), zateplení ZŠ 
praktické a knihovny, zateplení ZŠ 28. října, zatep-
lení budovy městského bytového podniku a městské 
policie, zateplení budovy TSM, bezbariérový chod-
ník ul. Hybešova, oprava komunikací po povodních, 
spoluúčasti na dotaci z krajských dotací a částka 
na přípravu žádostí o dotaci na rok 2015;
� 10.570 tis. Kč ostatní investiční akce – rekon-
strukce sociálních zařízení v ZŠ Komenského, ZŠ 
praktické a MŠ Gen. Klapálka, rekonstrukce pavi-
lonu C MŠ Gen. Klapálka, rekonstrukce kanalizace 
v ZŠ Gen. Klapálka, navýšení kapacity WC a brodítek 
městského koupaliště a rekonstrukce střechy sauny 
v areálu zimního stadionu, zadání projektové doku-
mentace na rekonstrukci Seifertova náměstí.
� V rozpočtu je zahrnuto i 15.000 tis. Kč na spo-
luúčast při investiční akci Krajského úřadu Středo-

českého kraje nazvané Průtah města Kralupy nad 
Vltavou. Město Kralupy nad Vltavou bude financovat 
podchod pod Mostní ulicí (u nemocnice), chodní-
ky a veřejné osvětlení podél rekonstruované části 
ulice atd.
� 7.798,50 tis. Kč je připraveno na rekonstrukce 
místních komunikací. 

Pro financování ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM je schválen 
příspěvek ve výši 23.663 tis. Kč, pro Městské mu-
zeum Kralupy 3.463 tis. Kč, pro KaSS 6.531 tis. Kč, 
Městský bytový podnik Kralupy 5.603,6 tis. Kč, pro 
Technické služby města 30.444,90 (z toho 5.000 
tis. Kč na opravy komunikací a chodníků), 7.953 tis. 
Kč na provoz městského bazénu a zimního stadionu 
a příspěvek na provoz městské knihovny 3.261 tis. 
Kč. Na provoz sociálních služeb a Domů s pečova-
telskou službou je schválena částka ve výši 5.179 
tis. Kč. V rozpočtu je zachována ve stejné výši část-
ka 1.300 tis. Kč na podporu zájmových organizací 
a 2.800 tis. Kč na podporu sportovním oddílům je 
navýšena o 300 tis. Kč.

Libor Lesák, 
místostarosta

Rozpočet města 2014

Rekapitulace rozpočtu PříjmoVá část RoZPočtu  VýdajoVá část RoZPočtu
  – V tis. Kč – V tis. Kč

Odbor ekonomický .......................................................................... 237.345,70 .....................................................109.685,50
Odbor sociálních věcí, školství a kultury .............................................1.392,00  ...................................................... 56.187,50
Odbor správní ...................................................................................... 1.181,00  ...........................................................237,00
Odbor realizace investic .................................................................................. - .....................................................105.852,90
Městská policie ...................................................................................... 800,00  ...................................................... 11.689,50
Odbor správy majetku ........................................................................ 9.385,00 ....................................................... 23.927,10
Oddělení infocentrum ............................................................................ 700,00 ........................................................... 969,00
Odbor životního prostředí ................................................................... 2.340,00 ...................................................... 23.658,00
Kancelář starosty ..................................................................................... 25,00 .........................................................3.976,50
Odbor kancelář tajemníka ......................................................................175,00 ......................................................... 6.217,00
Odbor dopravy .....................................................................................7.216,00 ........................................................ 5.640,00
Odbor výstavby a územního plánování ..................................................172,00     ....................................................... 853,00
Odbor obecní živnostenský úřad ...........................................................551,00 ..................................................................... -

ceLKem: ........................................................................................261.282,70 ....................................................348.893,00

scHodeK Ve Výši .................................................................................................87.610,30
Financování – příjmy ..............................................................................................................................................+ 92.750,00
Financování – výdaje ................................................................................................................................................- 5.139,70
Financování celkem ............................................................................................................................................... + 87.610,30
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Pokračování ze strany 1.
V minulém čísle KZ jsme vás informova-
li, co v kterém patře naleznete. Nyní jsme 
pro vás připravili popis několika moderních 
vymožeností, kterými se oživí kralupský 
městský úřad. 

Jedním z nich je vyvolávací systém, kte-
rý doposud fungoval jen na odboru dopravy. 
Zajistí občanům přehled nejen o místě vyří-
zení jím požadované záležitosti, ale i infor-
maci, kolik lidí čeká před ním. Vyvolávací 
systém bude umístěn u těchto agend:

InfOcentRum:
� Pokladna
� Ověřování podpisů a listin
� CzechPoint: Výpisy
� CzechPoint: Konverze dokumentů
� CzechPoint: Datové schránky
� CzechPoint: Základní registry

PRVní PatRO:
� Řidičské průkazy (registr řidičů)
� Duplikáty technických průkazů
� Dovoz vozidel
� Ražby motorů a VIN

� Technické průkazy (registr vozidel)
� Technik registru vozidel
� Přestavby, stavby vozidel
� Pokladna

DRuhé PatRO:
� Cestovní doklady, pasy 
� Evidence obyvatel
� Občanské průkazy
� Matrika
� Pokladna

orientační maják pro nevidomé
Nevidomí spoluobčané vlastní slepecké vy-
sílačky typu VPN, které přijímají znělky ze 
zmíněných majáků (zařízení umístěných 
v budově MěÚ). Při chůzi kolem budovy 
MěÚ uslyší nevidomí díky vysílačce infor-
maci, že se nachází v blízkosti Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou. Při přiblížení 
ke vchodu budovy zazní znělka: „Za dru-
hými vstupními dveřmi vlevo podél stěny 
dojdete asi po třech metrech k recepci, kde 
se Vás ujmou“.

Toto zařízení je v současné době v Kralu-
pech n. Vlt. i na budovách České pošty.

Podzemní parkoviště
U vjezdu řidiči vidí na displeji počet volných 
míst a obdrží parkovací lístek. Parkování je 
na hodinu zdarma. Sazba za delší parkování 
je stanovena na 30,- Kč za hodinu. Poplatek 
se platí v recepci MěÚ v 1. patře. Maximální 
horní limit placeného parkování je ve výši  
200,- Kč. Do podzemní garáže je zakázán 
vjezd vozidlům na plyn.

Věříme, že se v prostorech nové radnice 
dobře a rychle zorientujete a vyřizování 
veškerých úředních záležitostí pro Vás bu-
de příjemným zpestřením dne.

Na závěr mi dovolte poděkovat Technic-
kým službám města, firmě Stěhování Ho-
pe, s. r. o., Sborům dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou a Minice, městským 
strážníkům, zaměstnancům kulturního do-
mu Vltava za pomoc při stěhování v ob-
dobí svátků a přelomu roku. Dále HZS 
Středočeského kraje, útvaru Kralupy nad 
Vltavou, za zapůjčení Avie. Děkujeme, po-
moci si vážíme!

lenka MoraVcoVá, 

MěÚ kraluPy nad VltaVou

Kralupský městský úřad na nové adrese
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Na místě nové radnice stál původně 
obchodní dům.

DŘíVe

nYní

nYní

DŘíVe
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finanční granty v roce 2014 
V průběhu měsíce ledna bude vyhlášeno 
Grantové schéma na podporu zájmových 
aktivit v roce 2014. V případě Vašeho 
zájmu o grant tedy sledujte internetové 
stránky města www.mestokralupy.cz. 
V únorovém vydání Kralupského Zpravodaje 
se též dozvíte podrobnější informace. 

Město Kralupy nad Vlta-
vou se v rámci srovnáva-

cího výzkumu Město pro byz-
nys 2013 umístilo na 16. místě 
v oblasti podnikatelského pro-
středí a na 5. místě v oblasti 
přístupu veřejné správy. Zmí-

něná umístění jsou z regionu 
Středočeského kraje z celkové-
ho počtu 26 měst a obcí. 

Dále město Kralupy nad 
Vltavou patří mezi 15 % obcí 
v České republice s hodnoce-
ním v prvních dvou stupních 

iRatingu A nebo B+. iRating je 
značka metody posouzení bo-
nity obce. Stupeň A znamená 
„bez rizika“ a stupeň B+ „téměř 
bez rizika“. 

Stejně jako v předchozích le-
tech, i v roce 2013 se Kralupy 

nad Vltavou umístily na prv-
ních příčkách mezi městy 
Středočeského kraje v soutěži 
My třídíme nejlépe. Obsadili 
jsme celkové 3. místo a zís-
kali tak finanční dar ve výši 
20.000,- Kč.

v pondělí 11. 11. 2013 byl občanům 
v částech ulic revoluční, J. Hory, 
klicperova, ladova, k. Čapka, 
Gagarinova, Masarykova a Štefánikova 
doručen informační dopis a anketní 
lístek s otázkou: souhlasíte 
s vykácením stromů v části revoluční 
ulice a s vybudováním parkovacích 
míst v této lokalitě?

Vdopise se obyvatelé dozvěděli, že v rám-
ci investiční akce města „Modernizace 

místní komunikace Kralupy nad Vltavou 
- lokalita Lobeček” má MěÚ možnost zří-
dit nová parkovací místa v Revoluční uli-
ci. Jejich výstavba by znamenala vykácení  
11 vzrostlých stromů a zrušení zeleného 
pásu mezi komunikací a chodníkem před 
bytovými domy č. p. 663 až 668.

Pokud by nedošlo k vybudování parko-
vacích míst, nebyla by na nově vybudova-
né komunikaci, z důvodu šíře komunikace 
a s ohledem na dopravní obslužnost (př. 
průjezdnost MHD) možnost podélného par-
kování vozidel.

Občané mohli do 22. 11. 2013 zasílat 
odpovědi elektronicky e-mailem a fyzicky 
na adresu MěÚ, nebo odevzdávat anket-
ní lístky do schránky, která byla umístěna 
na plotě ZŠ V. Havla.

Kralupy se mohou pochlubit...

Budou se v Revoluční ulici kácet stromy?

Výsledky ankety: 
PRoti vykácení = 58 hlasů; PRo vykácení 
= 40 hlasů. Jeden občan se přesně nevy-
jádřil a žádá kompromis. Po termínu ode-
vzdání došly ještě tři hlasy, které byly proti 
vykácení stromů.

Rada města vzala výsledky ankety na vě-
domí. Jaké konečné stanovisko zaujme, 
o tom budeme informovat příště.

lenka MoraVcoVá, 

referentka MěstskéHo Marketingu 

MěÚ kraluPy n. Vlt.
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Revoluční ulice

Zeptali jste se nás…

Proč jsou v Kralupech uzavřena dvě sportovní hřiště?
Již v předchozích číslech Kralupského Zpra-
vodaje jsme vás informovali o uzavření dvou 
veřejných často využívaných hřišť. Proto-
že někteří čtenáři tato sdělení nezazna-
menali, přinášíme aktuální informace.
Jedním z momentálně nepřístupných je tar-
tanové hřiště na sídlišti Cukrovar. Zde se 
bohužel objevily značné propady povrchu, 
ke kterým došlo v důsledku červnových po-
vodní. Na opravu hřiště je zhotoven projekt, 
jehož náklady se vyšplhaly na 12 mil. Kč. 
V současné době MěÚ Kralupy nad Vlta-

vou čeká na vyjádření pojišťovny, zda vznik-
lou škodu proplatí. Hřiště je tedy z bezpeč-
nostních důvodů oplocené a uzavřené. 
Delší dobu je bohužel uzavřeno hřiště s tarta-
novým povrchem u bývalého dopravního hřiš-
tě v Mikovické ulici. Zde není dořešen soudní 
spor s majiteli přilehlých nemovitostí a MěÚ 
čeká na vydání dodatečného povolení stavby. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že si v Kra-
lupech najdete další místa vhodná ke sportu. 
Využít můžete například moderní více-
účelové hřiště za zimním stadionem.
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snovým rokem přichází nejen bilancová-
ní roku uplynulého, ale také očekávání, 

co tento rok přinese.
A protože bychom i ve Zpravodaji chtěli 

zavést nějakou další rubriku, ptáme se Vás, 
co byste uvítali tento rok ve Zpravodaji 
nového?

Svoje odpovědi zasílejte, prosím, na  
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, nebo 

pošlete SMS na tel. č. 734 695 013, ale ta-
ké můžete využít poštovní adresu: Redakce 
KZ, KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01  
Kralupy nad Vltavou.

Předem vám všem za náměty, nápady, 
podněty a tipy děkuji a přeji úspěšné vy-
kročení do roku 2014!

radka salákoVá, 

redaktorka kZ

Dne 10. 1. 1986 zemřel ve věku nedožitých 
85 let básník Jaroslav Seifert, který je 
neodmyslitelně spjat s naším městem. 
V Kralupech se narodila jeho maminka 
marie Borutová. Jaroslav Seifert zde často 
pobýval u svých prarodičů. Je pohřben 
na kralupském hřbitově. 

Rekonstrukce ulic a chodníků  
v Lobečku

- doručeno do redakce 16. 12. 2013
Všimla jsem si, že ulice Karsova je nově vyskládána 
zámkovou dlažbou, přestože např. některé chod-
níky u věžáků v Lobečku jsou nově vyasfaltované 
místo dlažby. 

Bylo nutné vyčerpat finanční prostředky na dlaž-
bu na ulici, místo na chodníky za věžáky?

Klára němcová, 
Kralupy

Reakce místostarosty Kralup n. Vlt.  
Ing. marka czechmanna:

Nový chodník a komunikace v Tylově ulici jsou pro-
vedeny s živičným povrchem proto, že podklad je 
z monolitického betonu. Pokud bychom zde chtěli 
položit dlažbu, musel by být beton kompletně vybou-
rán, a to je jak finančně tak technicky značně nároč-
né. Proto se položila pouze krycí vrstva živice. 

Naopak ulice Karsova je rekonstruována kom-
pletně, jako nová ulice včetně podkladních vrs-
tev, a to jak komunikace, tak chodník. V lokalitách 
s menší intenzitou dopravy a rodinným bydlením 
zámkovou dlažbu preferujeme.

lépe by to snad vystihlo slovo pocity, 
které jsem v neděli 1. prosince 2013 ve-

čer, na začátku adventu, zažil před krásně 
vyzdobeným – samorostlým smrkem, který 
zde před kostelem u rybníčku, zvaném „Ná-
držka“, samostatně vévodí asi 60 let.

Není mi známo, kdo s touto myšlenkou 
přišel jako první, kdo byl autorem, avšak 
byl to geniální nápad. Jistě se mnou budou 
souhlasit všechny ty davy místních a v ne-
vídaném počtu i tzv. přespolních diváků, 
kteří mezi nás přišli a o tu nádheru se 
s námi podělili.

Když úderem 19. hodiny dal starosta 
města Petr Holeček pokyn k rozsvícení, ce-
lý ten lidský dav ztichnul, zazněly dětské 
hlásky a následně se minickou kotlinou 
nesly dojemné zvuky Kralupských žesťo-
vých sólistů. Všechny zraky přítomných 
se upíraly k tomu stylově provedenému 
betlému a z jejich úst byla slyšet jen slo-
va chvály.

Domnívám se, že je třeba vyslovit všem, 

AnketA Anketní otázkA 
pro čtenáře Zpravodaje

Lednové  
pietní zastavení
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Nad dopisy čtenářů

V pátek 10. 1. 2014 v 11:00 hodin
se uskuteční pieta u hrobu J. Seiferta.

předvánoční minické rozjímání

kteří se na této výjimečné akci podíleli, 
upřímné díky!

Avšak jako už vysloužilý příslušník dob-
rovolného místního sboru – SDH Minice 

– nemohu jinak, než jim od srdce navíc po-
děkovat jako pořadatelům za jejich v pravdě 
mravenčí činnost, organizačně bezvadně 
zvládnutou. VladiMír HlaVaň, Minice

Pomník J. Seiferta 
v Kralupech na hřbitově.
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Betlém pod minický 
vánoční strom vytvořil 

Pavel Rychtařík.
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K aždá povodeň je jiná. to, co bylo minu-
le, už většinou neplatí a je třeba vždy 

začít znovu rozborem situace. při vyhodno-
cení červnové povodně 2013 jsme si kladli 
otázku, co lze příště udělat jinak a lépe pro 
to, aby následky další velké povodně byly 
eliminovány. 

Nejprve je dobré se podívat do minulosti. 
za posledních devět století bylo na vltavě 
zaznamenáno zhruba 60 povodní s průto-
kem větším než 2200 m3/s. v některých 
případech byl dosažen průtok téměř 5000 
m3/s. K největší změně v povodí došlo vy-
budováním vltavské kaskády, která zažila 
pouze tři velké povodně. v roce 1954 do-
šlo k výjimečnému účinku nedokončené 
a poloprázdné nádrže Slapy, která trans-
formovala podobnou povodeň jako v roce 
2013 na neškodný průtok 2265 m3/s. Stavi-
telé Slap tehdy byli glorifikováni. po téměř 
60 letech nemají Slapy dle platného mani-
pulačního řádu vymezen žádný retenční 
prostor a mohou tedy být teoreticky udr-
žovány v úplně plném stavu. to se v červ-
nu 2013 ukázalo jako nesprávné, protože 
právě dílčí povodí Slap pod Orlickou zdrží 
bylo zasaženo 100 mm jednodenní srážkou 
a Slapy tentokrát níže položeným obcím 
nepomohly. 

povodeň v roce 2002 se vyznačovala 
dvěma vlnami, z nichž druhá, která při-
šla týden po první vlně, předčila s průto-
kem 5300 m3/s veškeré novodobé záznamy. 
tato zkušenost nejspíše v roce 2013 při-
měla ústřední krizový štáb předejít riziku 
účinku případné druhé vlny maximálním 
uvolněním retenčního prostoru v kaskádě, 
což mělo nepříznivý vliv zejména na Dolní 
povltaví. povodeň v roce 2013 byla ČHMÚ 
vyhodnocena jako 30letá s průtokem 3040 

m3/s. překvapila nás především extrémní-
mi odtoky z dílčích povodí malých vodote-
čí, včetně pražské aglomerace, a bylo štěs-
tím, že intenzivní srážky nezasáhly větší 
část území. 

Stále je potřeba mít na paměti, že vl-
tavská kaskáda je i při „dostatečném re-
tenčním prostoru a správné manipulaci“ 
schopná transformovat povodňové průtoky 
pouze z 46 % plochy povodí vltavy. velké 
nebezpečí pro Dolní povltaví hrozí z po-
vodí Berounky, která tvoří 31,5 % plochy 
povodí s prakticky neregulovatelným od-
tokem. uvedené dokladují i záznamy o po-
vodni z roku 1872 s kulminací 3300 m3/s. 
ta zasáhla Berounsko extrémní, místy i ví-
ce než 200 mm jednodenní srážkou. Navíc 
měla nevídaně rychlý nástup a způsobila 
ztrátu několika set lidských životů.

určitým překvapením loňské povodně 
byly zjištěné rozdíly hladin při porovnání 
obou velkých novodobých povodní let 2002 
(500letá) a 2013 (30letá). Od prahy až k Do-
lánkům byly zjištěny celkem rovnoměrné 
rozdíly hladin 3,2 až 3,8 m. v Kralupech 
byl zaznamenán rozdíl pouze 1,8 až 2,0 m, 
v Nelahozevsi 1,4 m, v Nové vsi 0,5 až 0,7 m 
a ve vraňanech 0,2 m. Odpovědné orgány 
zatím neumí přesně vysvětlit tyto anomá-
lie, kdy území nad soutokem je při povodni 
plněno vodou. Nelze vyloučit vliv mohut-
nosti povodňového průtoku labe v Mělní-
ku, různých protipovodňových hrází vy-
budovaných po roce 2002, nekapacitního 
přemostění tělesa dálnice D8 u Nové vsi, 
různými náletovými křovinami zneprů-
chodněné inundace a možná i od samého 
počátku nedostatečně kapacitního uměle 
vybudovaného koryta pod Miřejovickým je-
zem (projekt císaře pána provedený v rámci 

Kralupský dialog s vltavou tzv. odkanalizování vltavy na začátku 20. 
století). Jisté však je, že v případě táhlého 
průběhu nebo většího objemu povodňo-
vé vlny mohou být Kralupy tímto efektem 
„zpětného vzdutí“ ohroženy i při obdobném 
30letém průtoku jako v roce 2013, kdy se 
území nebo chcete-li „škopek“ od Mělníku 
plní a odtok z něj je menší než přítok. 

Kralupy jsou při průtocích větších než 
3000 m3/s významně ovlivněny ze tří stran: 
průtokem z celé horní vltavy, vzdutím vl-
tavy od Mělníka i velikostí průtoku v záko-
lanském potoce. Na všechny tyto aspekty 
nesmíme při průchodu příští povodně i ře-
šení změn v území zapomenout. Jak jsme 
si ověřili při loňské povodni, o rozsahu za-
plavení města totiž rozhodují i velmi malé 
přírůstky průtoku a každý centimetr při 
kulminaci zvětšuje rozsah zaplavení. 

zaplavení centra Kralup výrazně ovliv-
ňuje i vzdutí na mostovkách překlenujících 
ústí zákolanského potoka (viz článek v pro-
sincovém čísle zpravodaje). Krizový štáb 
v Kralupech právě z tohoto důvodu v prů-
běhu povodně 06/2013 žádal o mimořád-
nou manipulaci na vltavské kaskádě pro 
zploštění vrcholu kulminačního průtoku. 
I po odeznění povodně pokračuje rozsáhlá 
aktivita starosty Kralup petra Holečka, kte-
rý nejvyšším představitelům státní správy 
jasně definoval společenskou potřebu pro-
vedení změn v pojetí a organizaci protipo-
vodňových opatření.

Lze snížit účinky povodní na Vltavě?
I přes nepředvídatelnost průběhu a mo-
hutnosti příští povodně jsme přesvědče-
ni, že ano. Město zadalo odborný posudek 
nezbytných vnějších opatření pro sníže-
ní negativních účinků příští velké povod-
ně. v posudku je doporučeno dvojnásobné 
zvětšení retenčního prostoru na vD Orlík 
(na 120 mil. m3) a vymezení retenčního 
prostoru na vD Slapy (o velikosti 22 mil. 
m3). vltavská kaskáda by poté umožnila 
mnohem účinnější snížení kulminace vel-
kých povodní na „neškodný“ průtok 2200 
až 2500 m3/s. Dále jsou navržena tato or-
ganizační opatření: vytváření dalších re-
tenčních prostor při vydání výstrahy na po-
vodňovou bdělost a při vydané výstraze 
na extrémní nasycení půdy v předmětném 
povodí, prověření a nové stanovení prů-
běhu tzv. neškodného průtoku v korytě 
pro možnost maximálního uvolňování re-
tenčních prostor v kaskádě, zřízení nového 
měrného profilu kategorie A pod vD Dola-
ny - Dolánky. Jsme přesvědčeni, že prosa-
zení zvětšení objemu retenčních prostor 
na vodních dílech i změny postupů při pře-
vádění povodní jsou nevyhnutelné.

ing. Martin Jakoubek a kolektiV, VHs ProJekt
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Vltava v Kralupech  
v pondělí 3. 6. 2013.

Povodeň



KRALUPÁK S KRALUPANY
dají obsah šestému 
galavečeru sportovců

Maskot všech kralupských sportovců 
Kralupák se vrátil z poznávacích cest. 

A není to náhoda! Velice dobře si uvědo-
muje zodpovědnost za netradičně pojatou 
anketu, jejímž každoročním smyslem je se-
tkání široké sportovní veřejnosti, tedy všech 
příznivců sportu – tělu i duchu prospěšnému 
fenoménu naší doby. V Kralupech již směle 
můžeme hovořit o etablované tradici, vždyť 
anketa Sportovec Kralup nad Vltavou je vy-
hlášena již pošesté v řadě! 

Všichni nelhostejní obyvatelé našeho měs-

ta s kladným vztahem ke sportu se mohou 
podílet na nominacích do jednotlivých sou-
těžních kategorií. Doporučující hlas veřej-
nosti je jedním z důležitých informačních 
kanálů pro organizátory ankety, neboť ob-
sáhne sportovce, na které někteří vedoucí 
domácích oddílů sami neupozornili (většinou 
z důvodu, že neodevzdali za oddíl oficiální 
nominaci) nebo sportují mimo hradby naše-
ho města. Anketa je přístupná pro všechny 
sportovce pocházející z Kralup nad Vltavou 
nebo hájící barvy kralupských oddílů.

A jAK Se do této ANKetY zAPojit? 
Nominovat sportovce může každý - jak jednotlivec z řad veřejnosti, tak i zástupci sportovních oddílů. 
Své nominační hlasy zašlete nejpozději do 31. ledna 2014. Můžete si zvolit jeden ze tří možných způsobů: 
1) zaslat SMS zprávu na číslo 777 798 231 
2) poslat e-mail: sportovec2013@mestokralupy.cz
3) vyplnit nominační lístek a vhodit ho do boxu v infocentru MěÚ Kralupy n. Vlt., Palackého nám. 1
(nominační list je také ke stažení na www.mestokralupy.cz).

SoUtěžNí KAtegoRie:
Jednotlivec do 15 let včetně ...............................................SMS ve tvaru: J15 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Jednotlivec 16 – 50 let včetně ...........................................SMS ve tvaru: J16 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno
Jednotlivec nad 51 let ..........................................................SMS ve tvaru: J51 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Kolektiv do 15 let včetně ....................................................SMS ve tvaru: K15 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno
Kolektiv od 16 let včetně ....................................................SMS ve tvaru: K16 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno
Trenér roku ............................................................................SMS ve tvaru: TR jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno *
Síň slávy ................................................................................SMS ve tvaru: SS jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno *

gALAvečeR již v březNU
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v kině Vltava 21. 3. 2014 od 19:00 hodin. Můžete se znovu těšit na nezapomenutelné emoční 
okamžiky, které se staly nedílnou součástí této kulturně-společenské show založené na pestrém scénáři, kresleném humoru, auten-
tických televizních medailoncích nominovaných sportovců, dalších audiovizuálních bonusech, doprovodném programu a sympatickém 
průvodcovství osvědčené moderátorské dvojice ankety Hanky Bozděchové a Aleše Švarce.  Jindřich Kohm

důLežitÁ dAtA ANKetY
21. 1. 2014 od 18:30 hodin setkání sportovních oddílů v hotelu Sport
do 31. 1. 2014 ! se přijímají nominace
21. 3. 2014 od 19:00 hodin slavnostní vyhlášení ankety v kině Vltava

* Do kategorie Trenér roku můžete nominovat 
nejen své trenéry, ale i předsedy klubů, vedoucí 

družstev, manažery oddílu a další výkonné členy 
oddílu, kteří se významnou měrou podílí na úspěš-

né činnosti klubu / oddílu / družstva apod. 
Do Síně slávy nominujte sportovce, kteří již 
dosáhli svých životních sportovních úspěchů 
a významnou měrou se zasloužili o sportov-
ní reprezentaci nejen města Kralupy nad Vl-

tavou, ale i České republiky ve světě.

nominační lístek

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

Nominace do síně slávy



FiLozoFie ANKetY
SPoRtoveC 
KRALUP N. vLt.
(ukázka z Písně o Kralupákovi – oficiální skladbě ankety)

JAKO ŘEKA PULSUJE VĚČNÝM ŽIVOTEM
KRALUPÁK I VLTAVA S MODRÝM TRIKOTEM.
METAFORY JEHO ŽÍTÍ U HAMBURGERŮ ZEBOU,
S VELKÝM SRDCEM UKAZUJE, KUDY CESTY VEDOU.

Tak si možná nechte jednou poradit,
pozorujte Kralupáka - šťastným umí být,
dobývání triumfů je pro něj průvan v ústech,
raduje se z pohybu a přeje druhým úspěch! 



O dbor životního prostředí zajišťuje rovněž pé-
či o zeleň v intravilánu našeho města. Stan-
dardní údržbu zeleně, která spočívá v seká-

ní trávníků, ošetřování keřů, živých plotů a výhrab 
listí zajišťují firmy na základě výběrového řízení. 
Kromě toho existuje v majetku města Kralupy nad 
Vltavou ještě zeleň, která není zařazená do paspor-
tů a údržba se zde provádí jednorázově na základě 
aktuálních potřeb. Příjemnou prací jsou pro nás vý-
sadby a dosadby zeleně, ať se jedná o stromy, keře, 
živé ploty nebo květiny. Provádíme rovněž obnovu 
nebo zakládání celých nových lokalit zeleně. 

V roce 2013 byl dokončen projekt „Krajinářské 
úpravy Strachov – nové ochranné pásmo zeleně“, 
jehož autorem je Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc. 
Na realizaci tohoto projektu čerpal MěÚ Kralupy 
nad Vltavou dotaci ze SFŽP. 

Další významnou akcí je obnova zeleně na ná-
městí J. Seiferta v Lobečku. V letošním roce bude 
zpracována projektová dokumentace (Arch. Ing. Ive-
ta Merunková z ČZU v Praze Suchdole). Projekt bude 
řešit obnovu parku komplexně (zeleň, komunikace, 
stavební konstrukce, odpočinkové plochy). 

Odbor ŽP v loňském roce zajišťoval rovněž 
obnovu zeleně kolem Pomníku padlých v Ze-
měchách, aby zde bylo vytvořeno důstojné piet-
ní místo a zároveň upraveno centrum Zeměch. 
Na podzim roku 2013 došlo k obnově ovocného 
sadu „višňovka“ pod obřadní síní u kralupského 
hřbitova. Pokračuje se tak v revitalizaci celé té-
to lokality od ulice Hybešova po obřadní síň. Ta 
začala výsadbou aleje kolem nově vybudované-
ho chodníku pod budoucím třešňovým sadem. 
Okolní plochy postupně upravujeme tak, aby zde 
vzniklo příjemné procházkové místo. 

Dalšími akcemi, které můžeme zmínit, jsou 
dosadby živých plotů (v ul. 28. října, ve Sládkově 
parku, před ZŠ Gen. Klapálka, v ul. J. Palacha, 
v ul. Chelčického, Přemyslova) a dosadby stromů. 
Byla provedena obnova stromořadí mezi penzio-
ny pro seniory. Přestárlé nebezpečné topoly by-
ly nahrazeny řadou malokorunných lip, které se 
stanou dominantou tohoto místa. 

Při péči o zeleň musíme brát ohled na klimatické 
podmínky, které jsou v mnoha případech nepřed-
vídatelné, stejně jako chování některých neukáz-
něných občanů. Naštěstí je většina těch, kteří umí 
vnímat krásy přírody a váží si toho, že je v našem 
městě zeleně hodně. Snažíme se o to, aby byly 
Kralupy nad Vltavou díky upravené zeleni krásné 
a děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.

Ing. Iveta nezbedová, 
správa městské zeleně

V e správním obvodu MěÚ Kralupy nad Vltavou 
se o většinu věcí spojených s rybařením, vý-
konem rybářského práva a péčí o rybářské 

revíry stará Český rybářský svaz – Místní organiza-
ce Kralupy nad Vltavou, se sídlem Přemyslova 886. 
Místní organizace obhospodařuje tyto revíry:
� Vltava 2 – jedná se o úsek Vltavy od jezu 
ve Vraňanech k jezu v Dolanech u Prahy.
� Vltava 2 A – revír tvoří nádrže v povodí Vltavy 2, 
a to 4 tůně v k. ú. Dolany u Prahy, 6 tůní v k. ú. Kra-
lupy nad Vltavou, 3 tůně v k. ú. Dušníky nad Vltavou 
a v k. ú. Všestudy, 4 tůně v k. ú. Staré Ouholice 
a Zámecká strouha ve veltruském parku. 
� Vltava 2 B – bývalá pískovna Vojkovice.
� Vltava 2 M – rybníky v povodí Vltavy 2, a to  
3 rybníky v Zeměchách, 1 rybník v Minicích u Kra-
lup nad Vltavou a návesní rybník v Kozomíně.

Pro poměření „sil, šikovnosti a štěstí“ pořádá MO 
jarní závody v rybaření. Konají se jak pro dospělé, 
tak pro děti, obvykle v průběhu měsíce května.
Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb?

Děti, které s touto aktivitou teprve začínají, mo-
hou navštěvovat rybářský kroužek MO Kralupy  
n. Vlt. s názvem „Okoun“. Většinu akcí mohou děti 
provádět na chatě MO, která je v lokalitě Strachov 
kousek od řeky Vltavy. Vedoucím kroužku je pan 
František Sedlák, se kterým je možné se spojit 
na tel. čísle 721 366 191.
Zájemci o členství v ČRS a o lov ryb musí  
splnit následující podmínky:
1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nej-
blíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO 
ČRS najdete na www.rybsvaz.cz). 
2. Podat u příslušné MO ČRS přihlášku za člena.
3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro 
získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku a přijetí za člena ČRS. Tento test se skládá ze 
základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb 
a právních předpisů upravujících lov ryb.
Po absolvování testu mO vydá:
a) Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí ža-
datel zápisné a členský příspěvek. 

Seriál 
na pokračování

díl třetí

Životní prostředí

Pokračování v příštím vydání: odpady ve městě

Rybářství  
a Rybaření

Péče o zeleň

b) Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prv-
ního rybářského lístku. Poté příslušný úřad (v jehož 
správním obvodu má žadatel trvalý pobyt) vydá 
po předložení občanského průkazu, vyplnění žá-
dosti a zaplacení správního poplatku rybářský lís-
tek. K vydání není potřeba dokládat fotografii. Ceny 
za rybářský lístek pro dospělé - s dobou platnosti: 
10 let - 500,- Kč; 3 roky - 200,- Kč; 1 rok - 100,- Kč. 
Ceny za rybářský lístek pro děti do 15 let - s dobou 
platnosti: 3 roky - 100,- Kč; 1 rok - 50,- Kč. Osobám 
mladším 15 let může být vydán rybářský lístek se 
souhlasem zákonného zástupce.

Studenti českých odborných škol ve studijních 
oborech, popřípadě učebních oborech s výukou 
rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, 
mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, 
rybářští hospodáři a osoby ustanovené rybářskou 
stráží mají poplatek za vydání rybářského lístku 
v poloviční výši.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel 
u příslušné MO koupit povolenku k lovu ryb na mi-
mopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
Jen pro připomenutí: 
� Osoba provádějící lov v rybářském revíru je po-
vinna mít rybářský lístek u sebe. 
� Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou pů-
sobností příslušná podle místa bydliště žadatele. 
� Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, pro-
káže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde 
o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským 
lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.), ne-
bo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání 
prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl.  
č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského 
lístku uznává i platný rybářský lístek nebo licen-
ce vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 
vyhl. 197/2004 Sb.). 
� Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na zá-
kladě pověření MZe ČR (č. j. 12682-4/2010-16230 
ze dne 8. 4. 2011) vydávat všechny místní orga-
nizace ČRS.

 milan Baráth, rybářství

Rybníky v Zeměchách 
 u Kralup.
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Pozn.: intravilán = zastavěná část území obce
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MuzEuM

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

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

progrAm nA Leden 2014

čteme z knihy  
návštěvníků

(Autentický přepis)

Srba má krásné odrazy   podpis nečitelný

Obrazy jsou krásné ale drahé, J. B.…..

Za hezké se platí  podpis nečitelný

Cítíme se tady jako doma, děkujeme A. F. s rodinou

Děkuji za krásný zážitek. Umělecký „rozsah“ paní Lucie je úctyhodný. 
A pan fotograf má zcela neotřelý pohled na naši krásnou přírodu.
Alena F     Pěkné

do neděle 5. ledna 
trvá výstava OBRaZY a ODRaZY; 
Lucie Bukovská + Václav Srba

5. ledna – neděle        15:00 hodin
KOmentOVaná PROhLíDKa výstavy 
Obrazy a Odrazy s oběma autory

16. ledna – čtvrtek 17:00 hodin
Vernisáž výstavy: LaDISLaV ČePeLáK (1924 – 2000)  
- grafická tvorba. Výstava trvá do 2. 3. 2014.

20. nebo 27. ledna – pondělí 14:00 hodin
PŘeDnášKa ve spolupráci s YMCA na téma Jan PaLach
Vstupné: 20,- Kč. Termín konání bude přesně uveden na plakátech v prů-
běhu ledna.

Poprvé – a doufáme, že ne napo-
sledy – se nám přihodil v muzeu 

následující příběh.
Mailovou poštou přišel dotaz, zda je 

možné účastnit se pravěkých aktivit 
ve středu v pozdním odpoledni.

Odpověděli jsme, že nevíme, o ja-
ký typ návštěvníků jde; termín a čas 
byl poměrně krátký na důkladné 
praktické využití celé pravěké dílny 
např. skupinou dětí. Ale autor mailu 
byl neoblomný a psal znovu, že ne-
ní školní skupina, že se jedná pouze  
o 2 návštěvníky a že by rádi přišli prá-
vě ve středu v 15 hodin. Neobvyklé.

Iniciativy se ujal pan ředitel a ná-
vštěvníkům se věnoval k jejich velké 

spokojenosti. Nakonec vyšlo najevo, 
že návštěvník – mladík – věnoval tyto 
pravěké rukodělné činnosti své dívce 
jako zážitkový dárek k svátku, bylo 
právě tajemné sv. Barbory. 

I takto se dá udělat radost a ještě 
získat zajímavé informace, dovednosti 
i zkušenosti ze života v dávné minulos-
ti. A abyste si nemysleli, návštěvnický 
pár nebyl ani z Kralup, ani z blízkého 
okolí, ale z Buštěhradu a z Hostouně. 
Objevil nás na internetu.

A nám nezbývá, než popřát nejen 
zdraví a lásku, ale i to, aby se nám 
spokojení návštěvníci do muzea rá-
di vraceli.

iVeta bendíkoVá

LadisLav ČepeLák
Narodil se 25. 6. 1924 ve Veltrusech. Vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze, na akademii zůstal jako pedagog. Od roku 1967 se stal 
docentem a od roku 1970 vedl grafickou speciálku jako profesor. 

Čepeláka uchvátila zejména středočeská krajina na Kralupsku 
a na Velvarsku, její dlouhé táhlé horizonty a nad nimi široce rozepjaté 
oblohy. Nejvíce jej zajímala struktura polí, svahů a jednotlivých přírod-
nin. V 60. letech objevoval tyto skryté půvaby zdejší krajiny spolu s pří-
telem, malířem Jiřím Corvinem. Poté se jejich cesty rozešly, Čepelák 
opouští zdejší venkov a věnuje se spíše přírodním detailům a detailům 
architektury. 

Instaloval mnoho výstav doma i v zahraničí. L. Čepelák zemřel  
9. 10. 2000. Výstava je uspořádána k umělcovým nedožitým 90. naro-
zeninám. PaedDr. Jan Racek
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Chcete věnovat zážitek? 
Přijďte do muzea!
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KNIHOvNA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

na základě upozornění nK ČR se naše 
knihovna zapojila do probíhající sbírky 
Sdružení šance (Sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemocných 
dětí) a stala se tak jedním z míst, kde je 
možné odevzdávat již neplatné padesá-
tihaléře. 

Sbírka trvá 
do 30. 6. 2014.
Po tomto datu budou neplatné padesát-
níky vyměněny a pomohou při humani-
zaci prostředí, při nákupu přístrojového 
vybavení a materiálu Dětské kliniky fn 
v Olomouci.

Prosíme všechny čtenáře, návštěvní-
ky i kolemjdoucí: přineste neplatné pa-
desátníky (pouze mince této hodnoty) 
a přispějte tak na léčbu těžce nemoc-
ných dětí. 

Padesátihaléře je možné odevzdat 
ve všech odděleních knihovny.

PřineS
PadeSátník!  Chcete vyhrát knihu?

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Praha pořádá anketu 

„sUk – čteme všichni“
Odpovězte na anketní otázku: 

„která kniha, vydaná v roce 2013, se vám nejvíce líbila?“

Z došlých odpovědí bude vylosováno padesát výherců, kteří dostanou pěknou 
knihu. Nakladatelství, které vydalo nejoblíbenější knihu, získá cenu dětí.

Pokud odpovíte také na otázku: „které číslo je v pohádkách 
nejdůležitější a proč?“, budete zařazeni do slosování o tři knihy.

Anketní lístky si vyžádejte u vaší paní knihovnice v dětském oddělení.
Vyplněné lístky odevzdávejte v dětském oddělení kralupské 

knihovny nejpozději do 13. března 2014.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 9. 4. 2014. 

Na autogramiádě budou přítomni autoři a ilustrátoři oceněných knih.

PůjčoVNí doba V KNiHoVNě

Oddělení pro děti a mládež:
Po ............12:30 - 17:00
St ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 17:00
Čt ............12:30 - 17:00
Pá ............12:30 - 17:00
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Po ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 18:00
St ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 18:00
Čt ............12:30 - 18:00
Pá ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 17:00
So ..............8:00 - 11:00
Studovna – čítárna:
Po ..............8:00 - 11:00 ............. 12:30 - 18:00
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

I před Vánocemi bylo 
v kralupské knihovně 

stále živo a veselo.

HOLKY A KLUCI POZOR!
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 Divadelní pohádky pro děti

Vsobotu 25. ledna se na velké scéně 
vystřídá osm hudebních těles. Jeden 

z vrcholů chystaného ročníku LU (a mož-
ná i dosavadní historie festivalu) slibuje 
vystoupení jednoho z nejlepších českých 
zpěváků Dana Bárty s jazzovým Robert 
Balzar Triem.

Hudební publikum se může těšit na dal-
ší pestré hudební menu – již v pozdním 
odpoledni můžou rodiče s dětmi zažít hu-
debně-divadelní představení „Příběhy klu-
ka BomBarďáka“ plné chytlavých kytaro-
vých písniček na pomezí folku a punku 
(hudbu spoluvytváří např. Filip Nebřenský 
z hudebního uskupení Kašpárek v rohlíku 
a kapely Hm…). 

Stejně jako festival LU, má za sebou 
i pražská kapela Eggnoise, kterou můžeme 
považovat za „talisman“ LU, dvouletou pau-
zu. V Kralupech nám výrazně obměněná 

sestava Eggnoise představí své čtvrté album 
nazvané stroze „4“. Naopak premiérově vy-
stoupí na LU „skupina dobře vypadajících 
mužů“ – Poletíme? s výstižným žánrovým 
profilem „original banjo punk future jazz 
band“ z Brna. Světové melodie, originální 
fúzi world-music a moderního popu před-
staví pražská kapela Carnem s uhrančivým 
(španělským) zpěvem Kateřiny Göttlichové, 
za doprovodu klávesisty Davida Göttlicha 
(Timudej) a kytar Honzy Balcara (Nukleární 
Vokurky). Mezinárodní rozměr letošnímu 
ročníku dodá dnes již kultovní kapela ze 
Slovenska - Tornádo Lue s charismatickou 
zpěvačkou Janou Tóthovou. Legenda česko-
slovenské nezávislé hudební scény se vrá-
tila po šestileté pauze na pódia se svými 
hitovkami a několika novými studiovými 
nahrávkami.

Line-up LU 2014 uzavírá energické ska 
z Plzeňska – V3Ska, jejichž tvorba je kro-

Po dvou letech rozezní kd vltava rozmanitá hudební 
produkce, která oživí desetiletou tradici multižánrového 
festivalu lednový underground. 

mě tanečního ska doplněná také o prvky 
reggae a punku.

Už dnes se můžou festivaloví návštěvníci 
těšit na poslední lednový víkend. V pátek 
24. ledna je připraven předkrm LU 2014 – 
v rámci „večera pro nedočkavé“ můžete v ki-
ně Vltava zhlédnout (od 20 h) skvělý snímek 
„Pátrání po Sugar Manovi“, po kterém bude 
na tomtéž místě následovat koncert osobité-
ho britského písničkáře Alasdaira Bouche.

Aktuální program, novinky a informace o vstu-
penkách naleznete na www.kralupy.cz/lu.

 Vstupenky jsou k dostání na tradičních 
předprodejních místech, a to za velice ro-
zumnou cenu – hlavní program o mini-
málně osmi koncertech vyjde v předprodeji 
na 290,- Kč, pro studenty na 240,- Kč.

Na festival srdečně zve a za dosavadní 
(i eventuální) podporu všem děkuje

filiP Volák,

sPolečnost Pro roZVoJ dVořákoVa gyMnáZia,  

o.P.s. a Produkce festiValu lu 

(festiVal.kraluPy@seZnaM.cZ)

Předkrm Lu 2014: 
pátek 24. 1. od 20 hodin v kině Vltava 
(celková cena 90,- Kč včetně koncertu; 
60,- Kč pro majitele vstupenky na sobotní hlavní 
program LU 2014)

„Pátrání po Sugar manovi“ – viz program kina 
na str. 17. Vynikající snímek plný silných melodií 
byl oceněn Oscarem v kategorii Nejlepší doku-
mentární film roku 2013. 

alasdair Bouch – britský písničkář koncertující 
po celé Evropě vydal už 3 alba. Jeho tvorba se 
pohybuje mezi alt-folkem, melodicky silným po-
pem a blue-eyed soulem. Koncert bude následo-
vat bezprostředně po projekci filmu v kinosále.

Dan Bárta s jazzovým 
Robert Balzar Triem

Eggnoise

Carnem - 
Kateřina  
Göttlichová.

Poletíme?

V3Ska
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Čtvrtek 13. 2. 2014 - 19:30 h.

Tančírna
neděle 23. 2. 2014

Kralupský Masopust
Čtvrtek 13. 3. 2014 - 19:30 h.

Tančírna
Pondělí 17. 3. – středa 19. 3. 

Jeden svět
festival dokumentární filmů v kině 
Vltava

Pondělí 24. 3. 2014 - 20:00 h.

karel Plíhal: 

Vzduchoprázdniny
Písničkář a samorost Karel Plíhal patří 
do skupiny neoposlouchatelných a mi-
mo hlavní proud stojících interpretů, 
kteří však svými kvalitami minimálně 
dosahují úrovně současné české hu-
dební špičky. Přesvědčivým důkazem 
budiž jeho nejnovější řadovka Vzdu-
choprázdniny, vydaná dlouhých dva-
náct let po předcházejícím regulérním 
Kluzišti. Písničky Karla Plíhala, to jsou 
hotová pohlazení na duši.

Vstupné: 190,- Kč

Sobota 29. 3. 2014 - 20:00 h.

Ples KD Vltava

neděle 13. 4. 2014

Velikonoční 
slavnost
Čtvrtek 24. 4. 2014 -19:30 h.

Tančírna
Čtvrtek 15. 5. 2014 - 19:30 h.

Tančírna
Úterý 20. 5. 2014 - 20:00 h.

michal Horáček:

Mezi námi
Hudební recitál Michala Horáčka, 
ve kterém vystoupí Lenka Nová, Ond-
řej Ruml, František Segrado a kvartet 
Mateje Benka. Všichni účinkující včet-
ně Michala Horáčka budou po celou 
dobu na pódiu. Pořad čerpá z projek-
tu Český kalendář, ze spolupráce se 
skladatelem Petrem Hapkou a z au-
torského projektu Kudykam.  

Vstupné: 290,- Kč

Čtvrtek 12. 6. 2014 - 19:30 h.

Tančírna
Pátek 13. 6. – sobota 14. 6. 2014

Za Vodou
Divadelní festival – pořádá DS Scéna 
ve spolupráci s KD Vltava

Dále se můžete těšit:

Úterý 25. 2. 2014 16:30 hodin

Divadlo matýsek nový Bor
Malířská poháDka
 Pohádkový příběh plný fantazie nás přivede do ma-
lířského ateliéru Huga Pastelky, který právě nama-
loval nový obraz. Obraz, který je jiný, než všechny 
předešlé. Je jiný, zvláštní, odlišný. A to je, stejně 
jako u lidí, problém. Všichni se mu smějí a nechtějí 
ho přijmout. A tak se náš obraz vydá raději do svě-
ta. Jenže ani tam nemá příliš štěstí a dostane se 
do nesnází. Jediný, kdo ho může vysvobodit, je ten, 

kdo mu dal život. Ten, kdo ho má rád takového, jaký 
je. Ten, kdo mu věří...  Vstupné: 60,- Kč

Úterý 25. 3. 2014 16:30 hodin

sváťovo DiviDlo 
Svou pohádku tentokrát zahraje Sváťa v kině Vltava.
 Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 10. 4. 2014 16:30 hodin (v kině)

Divadlo ančí a fančí
poháDka o ŠeMíkovi
aneb horyMírův skok
 Česká pověst pro dětského diváka vypráví o tom, 
jak se v Čechách za vlády knížete Křesomysla dolo-

valo zlato, jak lidé chtěli být bohatí a přestali praco-
vat na polích. Také o tom, proč kůň Šemík se svým 
rytířem Horymírem přeskočil hradby Vyšehradu. 
Představení plné napětí i legrace. Pohádka byla 
úspěšně uváděna v rámci expozice Staré pověsti 
české v Národním muzeu Praha.

Vstupné: 60,- Kč

Sobota 26. 4. 2014 15:00 hodin

Divadlo máj Praha
Mňau
Pohádkový autorský muzikál o kočičkách.

Vstupné: 60,- Kč

 Divadelní pohádky pro děti
sPojeNé se soutěží NamaLuj obRáZeK
� Sobota 11. 1. 2014 - Pohádkové divadlo Praha – Brekekééé
� Sobota 1. 2. 2014 - DS Jiří Poděbrady – Hrátky s čertem
- viz program KD Vltava na str. 14-15.

Chmurotemné sychročasy náš čekají nejspíše i v lednu 
a abychom je spolu přečkali v dobré náladě, připravili 
jsme pro vás týden, na který jen tak nezapomenete. 
V pondělí 13. 1. od 19:30 nás v KD Vltava čeká absurdní 
komedie Srnky od pražského souboru Hrobeso. Jedná 
se „o pohádku pro ty, kteří už vyrostli“. Srnky se 
objevily na Jiráskově Hronově 2013, kde patřily k tomu 
nejlepšímu, co bylo možné na tomto festivalu vidět. 
Vstupné: 50,- Kč (platí se až u vstupu do KD Vltava)
V pátek 17. 1. od 20:30 ožije pro změnu klubovna. 
Divadlo DNO, které si můžete pamatovat z loňského 
roku, kdy zazářili se svým představením Hospodin 
aneb Kdopak by se Boha BAR v hospodě na Krétě, 
v lednu přiveze Idolls: „Co všechno se nestane během 
jednoho koncertu. Zajímá tě, co si myslí ten týpek, co 
tancuje vedle tebe? Všichni milují idoly. Být svůj vlastní 
idol, je čím dál větší problém“. Těšte se na koncert, 
loutky, vtípky, no prostě na divadlo se vším všudy! 
Nebude chybět svařák ani naše pověstné toasty.
Vstupné: 50,- Kč (platí se až u vstupu do klubovny)

Tyjátjátra 2013 končí. U toho přece nemůžete 
chybět! Těšíme se na vás! DS Scéna Kralupy

Tyjátjátra jdou do finále

co pro Vás připravuje Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou kromě 
pohádek na měsíce únor – červen 2014?
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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 LedeN

Tito studenti uspěli při přijímacích zkouškách 
a byli přijati na „Hollarku“ a „Hellichovku“. 
Přijďte se nechat okouzlit a překvapit umem 
a fantazií mladých umělců.
Vstup zdarma, výstava přístupna v pracovní 
době KD Vltava.

Čtvrtek 16. 1.  19:30 hodin

Tančírna
Příjemný večer strávený ve víru tance, kterým 
Vás provede Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Pátek 17. 1.  20:30 hodin

Divadlo DnO

Idolls 

(v klubovně DS Scéna)
Divadelní festival tyjátjátra  

ve spolupráci s DS Scéna Kralupy
Co všechno se nestane během jednoho kon-
certu. Zajímá tě, co si myslí ten týpek, co 
tancuje vedle tebe? Všichni milují idoly. Být 
svůj vlastní idol, je čím dál větší problém. Ne-
nechte si ujít poslední představení divadelního 
festivalu Tyjátjátra!

Vstupné: 50,- Kč

Sobota 18. 1.  19:30 hodin

Dejvické divadlo

Irvine Welsh:

Ucpanej systém

Proč Bůh sedí na střídačce.
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina 
Welshe Acid House. 
Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, 
která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, 
není představení vhodné pro diváky mladší 
15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob 
vyjadřování. Vstupné: 450,- Kč;

400,- Kč senioři, studenti

neděle 26. 1.  14:30 hodin (malý sál)

Vernisáž výstavy 

Plakát Celé Česko 
čte dětem

Více informací na str. 15. Vstupné zdarma

neděle 26. 1.

Taneční kurzy
Chcete si oprášit či zdokonalit své taneční 
dovednosti a zazářit na některém z plesů? 
Máte jedinečnou šanci. Přijímáme páry do zá-
kladních a pokračovacích tanečních kurzů 
pro dospělé. Přihlásit se můžete v kanceláři 
KD Vltava. Cena je 3.000,- Kč / pár, čeká vás  

Sobota 11. 1. 15:00 hodin

Pohádkové divadlo Praha

Brekekééé
Vodník Brek žije dlouhá 
léta sám. Zanedlouho ho 
navštíví vodní víla a jeho 
život se úplně změní...

Vstupné: 60,- Kč

Pondělí 13. 1.              19:30 hodin

DS hrobeso Praha – tomáš Svoboda: 

Srnky

Divadelní festival tyjátjátra  
ve spolupráci s DS Scéna Kralupy

Když se sejde dost zoufalství na jednom mís-
tě, i nejniternější přání se mohou plnit. Pohád-
ka pro ty, co vyrostli. Absurdní komedie, která 
sklidila úspěch na Jiráskově Hronově 2013.

Vstupné: 50,- Kč

Do středy 15. ledna 2014 trvá

VÝSTAVA 
NOOOÓÓÓ...

malý sál KD Vltava
Navštivte výstavu studentských prací teprve 
15letých studentů výtvarných ateliérů a foto 
ateliérů stanice techniků DDM hl. m. Prahy. 

DĚTI, POZOR! NOVá SOUTĚž
Po zhlédnutí každého divadélka namaluj doma obrázek z pohádky, 
kterou jsi viděl/-a v KD Vltava. Obrázek přines na další dětské 
představení. V červnu na akci Vítání prázdnin si pak uděláme z obrázků 
vernisáž a odměníme ty nejkrásnější výkresy, ale i ty nejpilnější malíře.
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PřIPRAVUJeme NA úNOR:
3. 2.   Divadlo Na Jezerce
  – Irena Dousková: Darda 
13. 2.  Tančírna
23. 2.  Masopust
25. 2. Divadlo Matýsek Nový Bor
   – Malířská pohádka

8 lekcí každou neděli. Vyučuje Jan Kvasnička.
16:30 Pokračovací taneční kurzy 
 pro mládež
18:30 Základní taneční kurzy pro dospělé
20:30 Pokračovací taneční kurzy 
 pro mládež

Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Sobota 1. 2. 15:00 hodin

DS Jiří Poděbrady – Jan Drda:

Hrátky 
s čertem

PLeSY V LeDNU 2014:
10. 1. 20:00 SOŠ SOU Kralupy
17. 1.  20:00 DG a SOŠE (4. B) Kralupy
24. 1.  20:00 DG a SOŠE (8. G) Kralupy

KD Vltava ve spolupráci s kralupskou 
městskou knihovnou se zapojily do dalšího 

ročníku výtvarné soutěže  
Plakát Celé Česko čte dětem 2014. 

v neděli 26. 1. 
vás zveme 

od 14:30 hodin
na vernisáž výstavy všech dětských kreseb.

Čestným hostem bude spisovatelka 
a pedagožka paní 

Martina 
Bittnerová

autorka knih pro mládež (V průšvihu), 
publikací o slavných českých 

osobnostech (Spisovatelky a Éros, 
Utajené životy slavných Čechů).

Z vystavených prací vybereme 3 nejlepší 
tvůrce, které odměníme. Všechny obrázky 
pak v únoru pošleme do celostátní soutěže.

Ještě do 20. ledna máte tedy 
možnost přinést svoje práce do KD 
Vltava nebo do městské knihovny. 

Těšíme se na vaše plakáty!

Celé Česko 
čte dětem

Půvabnou klasickou pohádku pro děti i do-
spělé autora Jana Drdy není třeba příliš 
představovat. Kdo by neznal příběh vyslou-
žilého vojáka, nebojácného a dobrosrdečné-
ho Martina Kabáta doplněný dalšími posta-
vami mazaných i hloupých čertů a strašidel, 
vdavekchtivých dívek – princezny Dišperan-
dy a její energické služebné Káči, loupežní-
ka Sarka-Farky, poustevníka Školastyka či 
dobráckého anděla Teofila. Hezké písničky 
s textem a hudbou Jiřího Beneše jistě pod-
poří krásný zážitek z tohoto pohádkového 
příběhu pro celou rodinu.

Vstupné: 60,- Kč
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Inzerce před KD Vltava
Je nám velice líto, ale momentálně nemůžeme přijímat inzerci 

na vývěsku před KD Vltava. Všechny tři vývěsní tabule, zřejmě pod 
heslem, že střepy přinášejí štěstí, byly bohužel zničeny vandaly. 

Inzertní vývěsky 
před KD Vltava po 
řádění vandalů.

Martina 
Bittnerová
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KINO

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

LEDEN 2014Facebook  
Kino Vltava

47 RONINŮ
USA, 2013, T, D, 119 min.

O samurajích, spiknutí a obětech... V hlavní roli: Keanu Reeves

CYRIL A METODĚJ
Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko, 2013, 85 min.

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství 
na Velké Moravě a v našich zemích... 

ČTYŘI DOHODY
Česko, 2006, 140 min.

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška zaznamenala dokumen-
taristka Olga Špátová a kreativně ho doplnila o soukromé rodinné filmové 
archivy. Hrají: Alan Vitouš, Pjér La Š´éz a Jaroslav Dušek.

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
USA, 2014, 12, 90 min.

Půl Bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve velkolepém dobro-
družství v čele své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, 
aby získal svou vyvolenou a zbavil zem tyranského krále.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
USA / Nový Zéland, 2013, T, D, 161 min. 

Druhý díl úspěšné trilogie Hobit. Bilbo Pytlík se svými společníky tento-
krát čelí dračí nestvůře – Šmakovi.

JÁ, FRANKENSTEIN
USA / Austrálie, 2014, 93 min.

Adama stvořil šílený doktor Frankenstein. Démoni, vedeni temným prin-
cem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamovy nesmrtelnosti, chrliči 
s královnou Leonore se ho snaží ochránit... 

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
USA, 2013, 15, 117 min.

Píše se rok 1985. Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že 
mu nezbývá více než 30 dnů života. Ale Ron to nevzdává, pouští se 
do bitvy o svůj život - vyráží do Mexika, hledá alternativní možnosti léčby 
AIDS a jeho šancí se stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. 
A protože nemá co ztratit, začne tyto léky pašovat přes hranice do USA...

KRÁSNO
Česko, 2014, 100 min.

V režii Ondřeje Sokola hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Karel Roden, 
Jaroslav Plesl, Michal Pavlata a další. Jakkoli má příběh detektivní 
nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž 
neobdržíme to, co je základní rekvizitou detektivky – důkaz... 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA, 2013, animovaný, D, 109 min.

Krásná animovaná pohádka o lásce, odvaze a přátelství...

MRŇOUSKOVÉ
Francie, 2013, animovaný, D, 80 min.

Jak dopadne „válka“ na lesním paloučku mezi koloniemi černých a čer-
vených mravenců? 

NA ŽIVOT A NA SMRT
USA, 2013, 15, 120 min. 

Elitní jednotka SEALs měla v roce 2005 za úkol zajmout či zlikvido-
vat čelního představitele Al-Kaidy uprostřed nepřátelského území. 
Čtyřčlenná skupina těch nejlepších vojáků byla ale prozrazena a čelila 
drtivé převaze. Měla to být slavná vojenská operace, nakonec ale přežil 
jen jeden.

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

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NĚŽNÉ VLNY
Česko, 2013, 96 min.

Další komedie v režii Jiřího Vejdělka, tentokrát z roku 1989 o Vojtovi, 
jeho praštěné rodině a hlavně o jeho okouzlující spolužačce Ele, která se 
chystá do vysněné Paříže. Hrají: L. Šteflová, R. Cejnar, V. Dyk a další.

NIKO 2
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2012, animovaný, D, 75 min.

Sobík Niko opět musí řešit své trable a překonat spoustu překážek...

NYMFOMANKA - 2. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / Velká Británie, 2013, T, 18, 130 min.

Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
USA, 2014, 84 min.

Když Jesse (A. Jacobs) uslyší větrací šachtou podivný hluk z bytu o patro 
níž, pošle „na průzkum“ videokameru, která zaznamená děsivý rituál, 
při kterém obyvatelka onoho bytu náhle zemře. Vzhledem k přítomnosti 
policistů rozhodně ne přirozenou cestou. Když se Jesse rozhodne poté 
byt prozkoumat, jako suvenýr si odnese podivné kousnutí, po kterém už 
jeho život nikdy nebude stejný jako předtím...

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI
Švédsko / Velká Británie, 2012, 86 min.

O Rodriguezovi si producenti mysleli, že se stane hvězdou. Dvě alba, kte-
rá nahrál, však naprosto propadla a zpěvák se vytratil ze scény. Pirátská 
kopie jedné z nahrávek se mezitím náhodou dostala do Jižní Afriky, kde 
se v následujících dvou desetiletích stal Rodriguez fenoménem. Dva jeho 
fanoušci touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou... 

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Velká Británie / USA / Austrálie, 2013, 81 min.

Dlouhá cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce. V tisícihlavých stá-
dech se dinosauři stěhují za potravou na jih...

VEJŠKA
Česko, 2014, 100 min.

Ve volném pokračování úspěšného filmu Gympl hrají: Tomáš Vorel, Eva Jo-
sefíková, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Jan Kraus, Zuzana Bydžovská a další.

VLK Z WALL STREET
USA, 2013, 15, 179 min.

Ve dne vydělával miliony dolarů, noci prožíval na drogách a sexu. 
Fascinující příběh finančníka Jordana Belforta - brilantní autobiografie 
o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit...

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
USA, 2013, 15, T, 114 min.

V hlavních rolích: Ben Stiller a Sean Penn. Nesmělý fotoeditor hledá slav-
ného fotografa v divočině i těch nejzapadlejších koutech naší planety...

ZLODĚJKA KNIH
USA / Německo, 2013, 12, 131 min.

Liesel (Sophie Nélisse) se během 2. sv. války dostane do pěstounské rodiny 
Hanse Hubermanna (Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová). 
Z Liesel si spolužáci utahují, že neumí pořádně číst. Hans se s Liesel učí dny 
i noci a ona se díky čtení naučí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi...

ZPÁTKY DO RINGU
USA, 2013, T, 113 min.

Dvě boxerské legendy se postaví znovu proti sobě - vyhraje „Rocky“ 
nebo „Zuřící býk“?

20.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 22.  ST 20:00  ZLODĚJKA KNIH  110,- KČ

 23.  ČT 20:00  HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY  110,- KČ

 24.  PÁ 20:00  PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI  80,- / 60,- / 90,- KČ (v rámci LU)

 25.  SO 14:30  HUDEBNÍ POHÁDKA V RÁMCI LU  ,- KČ

   17:00  VEJŠKA  120,- KČ

   20:00  HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY  110,- KČ

 26.  NE 10:00  NIKO 2  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ      130,- KČ

   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

   20:00  ZLODĚJKA KNIH  110,- KČ

27.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 28.  ÚT 20:00  VEJŠKA 130,- KČ

 29.  ST 20:00  KLUB POSLEDNÍ NADĚJE  110,- KČ

 30.  ČT 14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY      130,- KČ

   17:00  JÁ, FRANKENSTEIN      150,- KČ

   20:00  KRÁSNO  110,- KČ

 31.  PÁ 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  VEJŠKA   120,- KČ

   20:00  JÁ, FRANKENSTEIN      150,- 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. FIXNÍ VSTUPNÉ 
v rámci HAPPY DAYS: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

 2.  ČT 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  47 RONINŮ 2D/D  125,- KČ

   20:00  47 RONINŮ    /D  150,- KČ

 3.  PÁ 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,- / 140,- děti do 15 let

   17:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

   20:00  47 RONINŮ 2D/T  125,- KČ

 4.  SO 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT  120,- KČ

   20:00  47 RONINŮ    /D  150,- KČ

 5.  NE 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ    /D  140,- KČ

   20:00  WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT  120,- KČ

 6.  PO 20:00  ČTYŘI DOHODY  90,- KČ

 7.  ÚT 20:00  47 RONINŮ      150,- KČ

 8.  ST 20:00  CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ   90,- KČ

 9.  ČT 20:00  PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ PREMIÉRA 110,- KČ 
 10.  PÁ 17:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

   20:00  NA ŽIVOT A NA SMRT  110,- KČ

 11.  SO 17:00  47 RONINŮ 2D/D 125,- KČ

   20:00  NA ŽIVOT A NA SMRT  110,- KČ

 12.  NE 10:00  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY      130,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA - 2. ČÁST  90,- KČ

13.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT 20:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

 15.   HAPPY DAYS V KINĚ: 
   ST 20:00  PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ  110,- / 80,- KČ studenti

 16.  ČT 20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 17.  PÁ 16:30  VLK Z WALL STREET   110,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 18.  SO 10:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   80,- KČ

   14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  100,- KČ

   16:30  VLK Z WALL STREET  110,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 19.  NE 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

   20:00  VLK Z WALL STREET  110,- KČ
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program KD vltava

KINO

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

LEDEN 2014Facebook  
Kino Vltava

47 RONINŮ
USA, 2013, T, D, 119 min.

O samurajích, spiknutí a obětech... V hlavní roli: Keanu Reeves

CYRIL A METODĚJ
Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko, 2013, 85 min.

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství 
na Velké Moravě a v našich zemích... 

ČTYŘI DOHODY
Česko, 2006, 140 min.

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška zaznamenala dokumen-
taristka Olga Špátová a kreativně ho doplnila o soukromé rodinné filmové 
archivy. Hrají: Alan Vitouš, Pjér La Š´éz a Jaroslav Dušek.

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
USA, 2014, 12, 90 min.

Půl Bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve velkolepém dobro-
družství v čele své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, 
aby získal svou vyvolenou a zbavil zem tyranského krále.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
USA / Nový Zéland, 2013, T, D, 161 min. 

Druhý díl úspěšné trilogie Hobit. Bilbo Pytlík se svými společníky tento-
krát čelí dračí nestvůře – Šmakovi.

JÁ, FRANKENSTEIN
USA / Austrálie, 2014, 93 min.

Adama stvořil šílený doktor Frankenstein. Démoni, vedeni temným prin-
cem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamovy nesmrtelnosti, chrliči 
s královnou Leonore se ho snaží ochránit... 

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
USA, 2013, 15, 117 min.

Píše se rok 1985. Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že 
mu nezbývá více než 30 dnů života. Ale Ron to nevzdává, pouští se 
do bitvy o svůj život - vyráží do Mexika, hledá alternativní možnosti léčby 
AIDS a jeho šancí se stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. 
A protože nemá co ztratit, začne tyto léky pašovat přes hranice do USA...

KRÁSNO
Česko, 2014, 100 min.

V režii Ondřeje Sokola hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Karel Roden, 
Jaroslav Plesl, Michal Pavlata a další. Jakkoli má příběh detektivní 
nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž 
neobdržíme to, co je základní rekvizitou detektivky – důkaz... 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA, 2013, animovaný, D, 109 min.

Krásná animovaná pohádka o lásce, odvaze a přátelství...

MRŇOUSKOVÉ
Francie, 2013, animovaný, D, 80 min.

Jak dopadne „válka“ na lesním paloučku mezi koloniemi černých a čer-
vených mravenců? 

NA ŽIVOT A NA SMRT
USA, 2013, 15, 120 min. 

Elitní jednotka SEALs měla v roce 2005 za úkol zajmout či zlikvido-
vat čelního představitele Al-Kaidy uprostřed nepřátelského území. 
Čtyřčlenná skupina těch nejlepších vojáků byla ale prozrazena a čelila 
drtivé převaze. Měla to být slavná vojenská operace, nakonec ale přežil 
jen jeden.

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

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NĚŽNÉ VLNY
Česko, 2013, 96 min.

Další komedie v režii Jiřího Vejdělka, tentokrát z roku 1989 o Vojtovi, 
jeho praštěné rodině a hlavně o jeho okouzlující spolužačce Ele, která se 
chystá do vysněné Paříže. Hrají: L. Šteflová, R. Cejnar, V. Dyk a další.

NIKO 2
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2012, animovaný, D, 75 min.

Sobík Niko opět musí řešit své trable a překonat spoustu překážek...

NYMFOMANKA - 2. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / Velká Británie, 2013, T, 18, 130 min.

Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
USA, 2014, 84 min.

Když Jesse (A. Jacobs) uslyší větrací šachtou podivný hluk z bytu o patro 
níž, pošle „na průzkum“ videokameru, která zaznamená děsivý rituál, 
při kterém obyvatelka onoho bytu náhle zemře. Vzhledem k přítomnosti 
policistů rozhodně ne přirozenou cestou. Když se Jesse rozhodne poté 
byt prozkoumat, jako suvenýr si odnese podivné kousnutí, po kterém už 
jeho život nikdy nebude stejný jako předtím...

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI
Švédsko / Velká Británie, 2012, 86 min.

O Rodriguezovi si producenti mysleli, že se stane hvězdou. Dvě alba, kte-
rá nahrál, však naprosto propadla a zpěvák se vytratil ze scény. Pirátská 
kopie jedné z nahrávek se mezitím náhodou dostala do Jižní Afriky, kde 
se v následujících dvou desetiletích stal Rodriguez fenoménem. Dva jeho 
fanoušci touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou... 

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Velká Británie / USA / Austrálie, 2013, 81 min.

Dlouhá cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce. V tisícihlavých stá-
dech se dinosauři stěhují za potravou na jih...

VEJŠKA
Česko, 2014, 100 min.

Ve volném pokračování úspěšného filmu Gympl hrají: Tomáš Vorel, Eva Jo-
sefíková, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Jan Kraus, Zuzana Bydžovská a další.

VLK Z WALL STREET
USA, 2013, 15, 179 min.

Ve dne vydělával miliony dolarů, noci prožíval na drogách a sexu. 
Fascinující příběh finančníka Jordana Belforta - brilantní autobiografie 
o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit...

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
USA, 2013, 15, T, 114 min.

V hlavních rolích: Ben Stiller a Sean Penn. Nesmělý fotoeditor hledá slav-
ného fotografa v divočině i těch nejzapadlejších koutech naší planety...

ZLODĚJKA KNIH
USA / Německo, 2013, 12, 131 min.

Liesel (Sophie Nélisse) se během 2. sv. války dostane do pěstounské rodiny 
Hanse Hubermanna (Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová). 
Z Liesel si spolužáci utahují, že neumí pořádně číst. Hans se s Liesel učí dny 
i noci a ona se díky čtení naučí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi...

ZPÁTKY DO RINGU
USA, 2013, T, 113 min.

Dvě boxerské legendy se postaví znovu proti sobě - vyhraje „Rocky“ 
nebo „Zuřící býk“?

20.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 22.  ST 20:00  ZLODĚJKA KNIH  110,- KČ

 23.  ČT 20:00  HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY  110,- KČ

 24.  PÁ 20:00  PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI  80,- / 60,- / 90,- KČ (v rámci LU)

 25.  SO 14:30  HUDEBNÍ POHÁDKA V RÁMCI LU  ,- KČ

   17:00  VEJŠKA  120,- KČ

   20:00  HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY  110,- KČ

 26.  NE 10:00  NIKO 2  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ      130,- KČ

   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

   20:00  ZLODĚJKA KNIH  110,- KČ

27.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 28.  ÚT 20:00  VEJŠKA 130,- KČ

 29.  ST 20:00  KLUB POSLEDNÍ NADĚJE  110,- KČ

 30.  ČT 14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY      130,- KČ

   17:00  JÁ, FRANKENSTEIN      150,- KČ

   20:00  KRÁSNO  110,- KČ

 31.  PÁ 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  VEJŠKA   120,- KČ

   20:00  JÁ, FRANKENSTEIN      150,- 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. FIXNÍ VSTUPNÉ 
v rámci HAPPY DAYS: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

 2.  ČT 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  47 RONINŮ 2D/D  125,- KČ

   20:00  47 RONINŮ    /D  150,- KČ

 3.  PÁ 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,- / 140,- děti do 15 let

   17:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

   20:00  47 RONINŮ 2D/T  125,- KČ

 4.  SO 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT  120,- KČ

   20:00  47 RONINŮ    /D  150,- KČ

 5.  NE 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ    /D  140,- KČ

   20:00  WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT  120,- KČ

 6.  PO 20:00  ČTYŘI DOHODY  90,- KČ

 7.  ÚT 20:00  47 RONINŮ      150,- KČ

 8.  ST 20:00  CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ   90,- KČ

 9.  ČT 20:00  PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ PREMIÉRA 110,- KČ 
 10.  PÁ 17:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

   20:00  NA ŽIVOT A NA SMRT  110,- KČ

 11.  SO 17:00  47 RONINŮ 2D/D 125,- KČ

   20:00  NA ŽIVOT A NA SMRT  110,- KČ

 12.  NE 10:00  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY      130,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA - 2. ČÁST  90,- KČ

13.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT 20:00  ZPÁTKY DO RINGU  100,- KČ

 15.   HAPPY DAYS V KINĚ: 
   ST 20:00  PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ  110,- / 80,- KČ studenti

 16.  ČT 20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 17.  PÁ 16:30  VLK Z WALL STREET   110,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 18.  SO 10:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   80,- KČ

   14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  100,- KČ

   16:30  VLK Z WALL STREET  110,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

 19.  NE 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ

   20:00  VLK Z WALL STREET  110,- KČ
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KruH pŘátEl HuDBy

členové KPH – držitelé členských 
průkazek, podporovatelé a jejich hosté 
budou nadále zváni členy výboru KPH 
osobně nebo telefonicky. Zájemci 
o koncerty z řad veřejnosti si mohou 
rezervovat vstupenky týden před 
koncertem u paní Pokorné (tel. č. 
315 785 099), anebo u ing. Hronkové 
(tel. č. 725 837 912, e-mail: hronkovai@
seznam.cz). Rezervace bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní a bude 
možné garantovat vhodné prostředí 
pro účinkující a posluchače. 

V případě zájmu převyšujícího 
kapacitu Rytířského sálu lze se 
souhlasem zájemců nabídnout místa 
v předsálí za sníženou cenu. Výbor 
KPH tak rozhodl, aby byla plněna 
základní podmínka pro konání 
koncertů na špičkové umělecké, 
interpretační a společenské úrovni, 

kterou je zajištění kvalitního prostředí.
Pro rok 2014 je připravováno osm 

koncertů. Vstupné nebude paušálně 
100,- Kč jako dosud, ale bude 
stanoveno v rozmezí 100,- – 200,- Kč 
podle výše nákladů vynaložených 
na jejich uspořádání.

V rámci sezóny se budou konat dva 
recitály pro violoncello a houslový 
recitál za doprovodu klavíru, klavírní 
recitál a koncert smyčcového 
kvarteta s klavírem. V druhé části 
je plánován pěvecký večer evy 
Pilarové za doprovodu tria (klavír – 
milan dvořák, kontrabas – Vít Fiala 
a kytara – adam tvrdý), koncert 
Komorního orchestru dvořákova kraje 
a koncert souboru Linha singers.

dramaturgickým záměrem je v RčH 
2014 uvést velmi krásná díla pro svou 
náročnost mnohdy opomíjená, jako je 

např. Klavírní kvintet a dur  
a. dvořáka. Na programu bude 
původní autorská podoba Koncertu  
h moll pro violoncello a klavír stejného 
autora. uvedena budou významná  
díla b. smetany, L. janáčka,  
b. martinů a dalších skladatelů, kteří 
v roce 2014 jubilují. Není opominut 
přínos české hudby v oblasti swingu, 
jazzu a poetického popu, stejně jako 
ve vokální tvorbě. V úvodním koncertu 
sezóny zazní hudba j. brahmse, 
velkorysého člověka a tvůrce, 
jenž svým přátelstvím a nezištnou 
podporou významně ovlivnil životní 
a profesní dráhu a. dvořáka.

Zveme Vás co nejsrdečněji k prožití 
příjemných zážitků při poslechu 
hudby v krásném prostředí.

ing. VoJen očenášek, PH.d., Předseda 

kruHu Přátel Hudby kraluPy nad VltaVou

Koncerty 42. ročníku
Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

čtvrtek 23. ledna 2014 - 19:30 hodin
Koncert Komorní HuDby

Jan Páleníček – violoncello, klavírní doprovod – Jitka Čechová.
Program: Johannes brahms: Sonáta e moll op. 38; bohuslav martinů: Variace 

na rossiniho téma; Johannes brahms: Sonáta pro klavír a violoncello F dur, op. 99.

čtvrtek 20. února 2014 – 19:30 hodinKlAVírní recitál rADoSlAVA KVAPilA

čtvrtek 15. května 2014 – 19:30 hodin
HouSloVý recitál (v rámci festivalu Americké jaro)

Karen bentley Pollick – housle & viola, klavírní doprovod – ivan Sokolov.

úterý 25. listopadu 2014 – 19:30 hodinKoncert KomorníHo orcHeStru DVořáKoVA KrAJeSólové party přednesou členové České filharmonie.

úterý 9. prosince 2014 – 19:30 hodin
VánoČní Koncert Souboru linHA SingerS 

úterý 22. dubna 2014 – 19:30 hodin

Koncert Komorní HuDby 

Smyčcové kvarteto Apollon, klavír – Daniel Wiesner.
říjen 2014

PěVecKý VeČer eVy PilAroVé
Klavír – milan Dvořák, kytara – Adam 

tvrdý, kontrabas – Vít Fiala.

čtvrtek 20. března 
– 19:30 hodin

Koncert Komorní 
HuDby

Jan Škrdlík – violoncello, 
klavírní doprovod – 
Šárka besperátová.

kruh přátel hudby kralupy nad vltavou (kPH) zve své členy a příznivce 
na koncertní sezónu, která je připravována ve znamení roku české hudby 2014 

(rČH). koncerty převážně komorní hudby se budou konat v rytířském sále 
zámku v nelahozevsi. doprava z kralup a zpět zajištěna  

(18:30 h. zastávka MHd u Jízku, 18:45 h. zastávka u kd vltava).
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tŘI KrálOvé

V letošním roce bude sbírka věnována 
na projekty Farní charity Kralupy nad 

Vltavou, na projekt Arcidiecézní charity 
Praha a na projekty v zahraničí.

PodPořeNy budou: 
� Nízkoprahový klub pro děti a mládež
     v Kralupech nad Vltavou
� Charitní domov pro seniory v Mukařově
� Odstranění podvýživy matek a dětí v Africe

Sbírku zahájí 5. ledna v 17 hod. v kra-
lupském kostele Tříkrálový koncert pořáda-
ný kralupskou Základní uměleckou školou, 
na který Vás srdečně zveme. Během kon-
certu pan farář požehná koledníkům, aby 
se jejich dílo vydařilo a na cestě je nepo-
tkalo nic zlého. 

Za Vaše příspěvky předem děkujeme. Ta-
ké uvítáme dobrovolníky ochotné účastnit 
se sbírky, a to jak děti, tak dospělé. V přípa-
dě zájmu Vám sdělíme organizační podrob-
nosti v sídle Farní charity nebo se můžete 
domluvit osobně po mši.

barbora koVářoVá, 

farní cHarita kraluPy nad VltaVou

Vponěkud netradičním pro-
středí badmintonové ha-

ly v Kralupech na Cukrovaru 
proběhla v sobotu 7. 12. výsta-
va obrazů malířky Sarmé. Její 
výtvarná díla hýřila barvami, 
svým až pohádkovým námětem 
Vás doslova chytla u srdce.

Já jako laik posuzuji obrazy 
podle svého - buď se mi líbí, 
nebo nelíbí. Přiznávám, že tady 
každý obraz ve mně spustil ně-
jaký pocit, dívám se na slunce 
a ejhle, že by se oteplilo? U mo-
ře cítím slaný vzduch, zlatý po-
hár září neskutečně živě, jen si 
pro něj sáhnout… Ano, obrazy 
mají moc vtáhnout Vás do svého 
obsahu, zaslouží si náš obdiv.

Autorce výstavy moc děkuji 
za příjemné zpestření předvánoč-
ního shonu a také jí přeji hodně 
dalších skvělých nápadů!

Jedna Z MnoHa náVštěVníků 

d. kosíkoVá

Výstava Sarmé
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Tříkrálová sbírka 2014
Jako každý rok v období tříkrálovém vyjdou do ulic koledníci z řad farních 
a charitních dětí a budou společně koledovat a vinšovat lidem pokoj 
a zdraví v novém roce 2014. Účelem koledování jsou nejen finanční 
prostředky, které se během sbírky vyberou, ale také připomenutí poselství 
tří králů o zrození Ježíše krista.
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Výročí roku 2014

l idé, kteří se prvního led-
na roku 1914 probouzeli 

do chladného dne, netušili, že 
je to pro mnohé poslední rok 
jejich života. Pro jediný vý-
střel v Sarajevu musely milio-
ny mužů opustit své domovy 
a miliony jich musely zemřít. 
Do Kralup dorazil mobilizační 
rozkaz 26. července 1914 v pět 
hodin ráno. Z Kralup, které 
spadaly vojensky pod 28. praž-
ský pluk, narukovalo celkem 
1.968 mužů. 153 z nich se již 
nikdy domů nevrátilo. 

V Kralupech byly otevřeny 
dva lazarety pro zraněné vo-
jáky a zřízena stálá strážní 
služba 42 mužů pro hlídání 
válečně důležitých objektů, ja-
ko jsou tunely a mosty. Vojáci 
bydleli nejprve v cukrovaru, 
pak ve škole na Komenského 
náměstí a nakonec v hostinci 
„U Kohoutů“ ve Vrchlického 
ulici, tam, kde je dnes měst-
ské muzeum.

Vzpomínkou na oběti prv-
ní světové války jsou četné 
památníky a pamětní des-
ky. V Kralupech bylo brzy 
po ukončení války vytvořeno 
„Kuratorium pro postavení 
památníku padlým vojínům 
ve světové válce“, ale teprve 
v roce 1930 mohl být památ-
ník za finančního přispění 
kralupské Městské spořitelny 
postaven. Pomník představuje 
raněného vojáka, který padá 
k zemi. Socha odlitá z bron-
zu byla postavena za kralup-
ský kostel.

silnice do minic
V roce 1914 byla postavena sil-
nice spojující nejkratší cestou 

Kralupy s Minicemi. Od zá-
vor kladenské dráhy stoupa-
la kolem petrolejky do vrchu 
na náhorní rovinu nad Mini-
cemi v několika zatáčkách, 
které stoupání překonávaly. 
Pokračovala dolů do Minic 

ulicí Hybešovou, která se pů-
vodně jmenovala Kostkova, 
podle stavitele Kostky, který 
většinu domů kolem cesty po-
stavil. Dnes je zde silný au-
tomobilový provoz. Řidiči si 
zkracují po této silnici cestu 

na Prahu a vyhýbají se mno-
hem delšímu spojení přes Mi-
kovice. Při rekonstrukci této 
silnice na konci minulého 
století byla poslední serpen-
tina u vrcholu cesty zrušena 
a napřímena. Zbytky původ-
ní silnice jsou dodnes patr-
né těsně u vrcholu stoupání. 
Zarůstají travou a náletovými 
dřevinami.

První automobil
Právě před 100 lety spatřily 
Kralupy první automobil. Po-
kud tak lze nazvat tříkolku 
„Walter“. Zakoupil si ji truhlář 
František Koláčný. Bydlel blíz-
ko chlapecké školy v Rybově 
ulici, kde měl i dílnu, před 
kterou se dal v motorové tří-
kolce vyfotografovat i se svou 
manželkou. Automobil Wal-
ter měl tři kola a dva vzdu-
chem chlazené válce. Vyráběl 
se od roku 1908. Po Františ-
ku Koláčném následovali dal-
ší zájemci o motorizaci, vět-
šinou kralupští lékaři. Ti už 
ovšem kupovali jen skutečné 
automobily a rušili kočáry ta-
žené koněm.

Pohřební ústav
K stoletému výročí svého trvá-
ní se hlásí i pohřební ústav za-
ložený truhlářem Antonínem 
Macákem v roce 1914. K jeho 
provozování získal koncesi mís-
todržitelství pro království čes-
ké podle § 21 g živnostenského 
řádu. Pohřební ústav byl v ro-
hovém domě č. p. 114 na hor-
ním konci Jiráskovy ulice. V ro-
ce 1933 se přestěhoval do domu 
č. p. 167 v Grégrově ulici, kde 
je dodnes.  ing. Josef stuPka

rok 2013 je za námi a nikdo netuší, co nám přinese rok 2014.  
následující příspěvek připomíná některé události roku 1914,  

tedy události, kterými žily kralupy právě před 100 lety. tehdejší generace  
jistě považovala za nejdůležitější událost roku 1914 vyhlášení války,  

která se brzy stala válkou světovou.

Od závor kladenské dráhy do Minic byla v roce 1914 postavena silnice. 
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nedávno si kralupy připomněly devadesátiny svého dvořákova gymnázia. Při té 
příležitosti škola představovala své významné absolventy. Jak to bylo provedeno, je právě 
to, o čem se nemohu nezmínit. 

Jako osoby, na něž je škola hrdá, dalo by 
se říci „hodné následování“, jsou totiž 

uvedeni Antonín robek a Miroslav zahrád-
ka, oba typičtí komunistič tí mládežníci, 
kteří ovládali celou školu. Jejich fotogra-
fie byly vystaveny, robkova dokonce přímo 
ve vstupu!

zahrádka a robek udělali slušnou karié-
ru, zahrádka na univerzitě v Olomouci, ro-
bek byl posléze, pokud vím, šéfem katedry 
národopisu v praze. Že tyto posty nemohl 
tehdy zastávat nikdo, kdo se aktivně nehlá-
sil k tomu „jedině pra vému“ materialistické-
mu světovému názoru, tzv. dialektickému 
materialismu, ideo logii typicky totalitně 
střižené, je evidentní. A že oba, zahrádka 
i robek, do tohoto schématu zapadali, bylo 
ve své době na kralupském gymnáziu víc 
než dob ře známo. 

lze se jen divit, že mezi komunistickými 
mládežnickými koryfeji nebyl uveden (nebo 
se na něj zapomnělo?) Čestmír Knobloch, 
„šedá eminence“ neblahé ho dění na kralup-
ském gymnáziu. vždyť mládežníci v čele 
s Knoblochem nebo jím inspirováni dokon-
ce dělali nátlak na p. prof. Heckela, aby jim 
podepsal, že jis tý student „je zdrojem nekáz-
ně“. p. prof. Heckel je však odvážně vyhodil. 
O tom, jak to tehdy na kralupském gymná-
ziu chodilo, svědčí i to, že o přestávce se při 
vysílání mládežnické skupiny na počátku šk. 
roku 1951/52 ozvalo: „varujeme sou druha 
Xy (konkrétní jméno), který je zdrojem ne-
klidu v obou oktávách...“. to by la předehra 
k tomu, že zmíněný „soudruh“ šel po složení 
maturity „splynout s dělnickou třídou“, jak 
se tehdy říkalo, totiž k lopatě. 

prof. Fr. Heckel, vynikající odborník 
v chemii, byl pro svůj konzistentní postoj 
a své náboženské přesvědčení vláčen po růz-
ných školách. Mezi významný mi postavami 
gymnázia však nebyl vyzdvižen. 

Nikde, pokud jde o absolventy, nebylo ani 
zmínky o radomíru pokorném, který byl 
přes velmi dobrý prospěch donucen opus-
tit kralupské gymnázium, aby pak odmatu-
roval v praze. Až po vojenské službě u ptp 
a manuální práci ve sta vebnictví byl tajně 
vysvěcen na kněze. 

Nebylo ani zmínky o vojákovi západní ar-

mády (II. sv. válka) Dr. Antonínu Mandlovi, 
který po válce na gymnáziu působil a který 
pak v jednom z monstrprocesů dostal vysoký 
trest. Úplně pominuta byla ovšem i osobnost 
p. Ant. Nedbala, místního děkana, který byl 
i profesorem dějepisu a zeměpisu a který 
po II. svě tové válce učil na Dvořákově gym-
náziu nejen náboženství, ale i dějepis. Byl 
pak také odsouzen k vysokému trestu a až 
v r. 1961 byl se silně podlomeným zdravím 
propuštěn. 

Což tito lidé, kteří tolik obětovali, si ne-
zaslouží zmínky, což toto ne jsou příklady 
hodné obdivu? Jistěže ano. Ale úplně něco 
jiného jsme viděli na „ilustraci“ devadesátin 
Dvořákova gymnázia. Chápu, že ti, kdož rea-
lizovali onu „ilustraci“ devadesátiletí v pro-
storách gymnázia (snad studenti?) nic o tom 
všem nevědí, resp. asi ani vědět nemohou. 
Ale právě proto by asi měli být k správnému 
pojetí vedeni.

Dobře si tuto dobu pamatuji, maturoval 
jsem v nejhorší době, v r. 1952. vzpomínám 
i na půldruhahodinový pohovor s maturitní 
komisí (v níž byly i oso by „z lidu“) a tak ta-
ké jsem původním povoláním dělník, čehož 
ale vůbec neli tuji. Bylo nás tehdy takových 
na „našem“ gymnáziu nemálo. Řada už je 
na věčnos ti, např. už zmíněný r. pokorný, 
bratři václav a vladimír Jarošovi, Stani slav 
Šimůnek z Kamýku a další. 

příznačné však je, že nejedna ještě žijí-
cí osoba z těch tehdy diskrimi novaných se 
mnou naprosto (ústně) souhlasí, ale spolu-
podepsat tento příspěvek z jakýchsi obav od-
mítla… připadá mi to onu evangelní odpo-
věď na pozvání k ve čeři (luk. 13,18): „patero 
spřežení volů jsem koupil, jdu je zkusit, měj 
mě za omluvena…“. O čem však to zdráhání 
mých spolupamětníků vypovídá?!

Co říci na závěr? Soud nad lidskými účast-
níky těch dávných dějů, z nichž mnozí jsou 
již na pravdě Boží, je třeba přenechat tO-
Mu, KDO vidí do hloubi srd cí nás lidí… Ale 
skutky samy, ty soudit můžeme, ba musíme. 
Opak by byl farizejstvím. v každém přípa-
dě však vyšel tentokrát obraz kralupského 
gymnázia jaksi dost posunutý doleva (jak 
jinak!). 

Nemohu si odpustit ještě jedno doplnění. 

Škoda, že při nedávném výročí nebylo vzpo-
menuto dr. Františka Schustera, rázovité 
postavy zdejšího gymnázia, který po léta 
spoluutvářel jeho obraz. Měl úžasné vzdělá-
ní a patřil mezi poslední polyhistory. zane-
chal řa du románů z doby Karla Iv., z nichž 
zatím vyšly brzy po válce jen tři (Dobrodru-
zi, Katedrála, Karlštejn). 

všechny tyto osobnosti - a za uplynulých 
devadesát let by se jich našlo jistě daleko 
více (z těch mladších je to např. nezapome-
nutelný prof. Jan pícka) – jsou hodny vzpo-
mínky a měly by žít trvale nejen v srdcích 
nás pamětníků, kteří jsme již jakoby na od-
chodu, ale i těch, kdož přijdou po nás. prá-
vě toto je trADICE čili předávání. vždyť 
přítomnost je jen okamžik, budoucnost je 
vždy nejistá, jedině reálná je však minulost 
– ta se totiž nemůže odestát. A proto také 
může platit, že HIStOrIA ESt MAGISt-
rA vItAE.

Mgr. Myron lubyneckyJ, absolVent r. 1952

osudy tento měsíc trochu jinak…

Osobnosti kralupského gymnázia

tŘI maLé gLOSY K ČLánKu
Oslavy 90. výročí  DG byly plné optimismu, dobré 
nálady, nostalgie, vzpomínek. Měli jsme s jejich 
organizací mnoho práce a starostí. Nicméně jsme 
to dělali rádi a dobrovolně – stejně jako ti, kteří 
nám vydatně pomáhali. Drtivá většina návštěvníků 
pozitivní atmosféru oslav vnímala a ocenila, mnozí 
i písemně poděkovali.

Před několika dny naši studenti ze třídy 3.A 
pořádali vydařenou charitativní akci ve prospěch 
Dětského domova v Kralupech. Byli naprosto sa-
mostatní, organizačně vše zvládli na výbornou. 
V průběhu akce prokázali velkou obětavost – byla 
zima, sychravo, nepříjemně. Měli velkou radost, 
že mohli podarovat před Vánoci někoho, kdo to 
potřebuje. Jsme na ně pyšní. Vedeme je správně? 
Doprava? Doleva?

S panem Lubyneckým jsem se po oslavách se-
tkal. Pozval jsem ho do školy a strávili jsme spo-
lu – pro mne – příjemnou hodinu, ve které jsme 
rozprávěli o škole, on vzpomínal na mládí a těž-
ká léta. Před odchodem jsem mu vtiskl do ruky 
naši brožurku vydanou k 90. výročí. Vydali jsme 
jich pro návštěvníky školy 2.000 kusů. Jsou v ní 
články o dr. Františku Schusterovi, o Janu Píckovi 
a dalších osobnostech...

andreJ PlecHáček, ředitel dVořákoVa

 gyMnáZia a soše V kraluPecH nad VltaVou 

leden 2014
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v lednu 
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

96 let laváček Karel
92 let průchová Věra
91 let Klimentová lucie 
 Dostálová Jiřina     
90 let Král Václav
 Jelínková Marie
85 let Vondráčková Božena
 Novák Vladimír
 Brož antonín 
80 let Zachová Marie
 Bubeníček Václav
 loužecký Josef
 Čurda Josef

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na členskou schůzi do sálu Domu s pečovatelskou službou na sídlišti U Cukrovaru

KDY? Ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 16:30 hodin
prograM:

16:30 – 17:00 h. Vybírání členských 
 příspěvků (100,- Kč). 
 Pro potvrzení platby 
 si přineste členské 
 průkazky KPP. 

17:00 h. Zahájení
 Kulturní vystoupení
 Zpráva o činnosti v roce 2013
 Pokladní zpráva
 Plán akcí pro rok 2014
 Různé, diskuse

Na setkání se těší Výbor KPP

občanské sdružení kruh přátel prahy zve své členy

Poděkování 
zahrádkářů
Letošního léta se opět objevila velká 
voda na našich zahrádkách. Voda do-
stoupila výšky 2,5 m, zaplavila vše – na-
dějnou úrodu, chatky, a vše to plavalo 
a odplavalo.

Díky městu Veltrusy a jejímu starostovi 
p. Kyselému probíhal úklid po povodni 
organizovaně a cílevědomě. Přišli na po-
moc hasiči i Hradní stráž z Prahy.

Zahrádkáři v této ohrožené lokalitě 
Blaňky, a je jich kolem jednoho sta, sr-
dečně děkují za pomoc, která se jim 
dostala. 

Dále město Veltrusy vybudovalo 
ve zmíněné lokalitě novou cestu, kte-
rá nyní slouží jako cyklostezka nejen 
pro místní kolaře, ale i pro návštěvníky 
z Prahy a Německa.

I zde musíme poděkovat starostovi 
p. Kyselému, který se o stavbu cesty 
zasloužil.

Za zahrádkáře z osady Blaňky, Veltrusy,  
Zdeněk Král

Spoluobčanům, kteří v uplynulém roce 
dobře smýšleli i pracovali pro tuto zemi, 
děkuje místní Spolek ochrany přírody

frantm@seznam.cz

toto je příběh jednoho muže, kterého 
nejspíš dobře znáte, nicméně on nechce, 
aby bylo uveřejněno jeho pravé jméno. 
Proto bude dále uváděn jako pan kralup-
ský. Je to moje forma alespoň malého 
vděku tomuto pánovi za to, co dělá. 

pana Kralupského jsem potkával každé 
ráno na cestě do školy. Zprvu na mě 

působil jako obyčejný starší pán, ale po ně-
kolika našich rozhovorech jsem postřehl ně-
co, čím se zásadně lišil od ostatních. Jeho 
ohromnou lásku ke zvířatům. Každý den 
pan Kralupský nakoupí pečivo a celé ho 
zkrmí kachnám, protože nehodlá připustit, 
aby byť jen jediná kachna byla hladová, 
zvlášť teď v zimě. Tím ale jeho pomoc zví-
řatům zdaleka nekončí. Za zmínku stojí na-
příklad vybudování malého přístřešku pro 
toulavé kočky, které někdo vyhodil z domu. 
Ty v něm mohou spát, najíst se, nebo prostě 
jen odpočívat. Díky tomu, že zde mají kočky 
přístup k jídlu a teplu, pan Kralupský rapid-
ně snižuje počet nemocných koček v okolí 
a zamezuje tím šíření různých chorob mezi 
kočkami. Často mi říká: „Hladové zvířátko 
je nemocné zvířátko“.  Tímto heslem se pan 
Kralupský řídí a stará se, aby žádné zvíře 
tady v Kralupech nezemřelo kvůli hladu, 
nebo kvůli zimě. 

Nicméně jsou zde i tací lidé, kteří ho 
za tuto činnost kritizují, ba dokonce na-
dávají, nebo na pana Kralupského rovnou 
volají městskou policii, které pak vykládají:  
„Nesmí tady krmit kachny. Tím, že krmí 
kachny, živí i holuby, kteří přiletí, aby snědli 

to, co po kachnách zbude. A holubi se kr-
mit nesmějí, protože přenášejí nemoci. A ty 
zatoulané kočky, ty jsou nemocné a plné 
blech, nechceme od nich něco chytit“. 

Zašlo to tak daleko, že panu Kralupskému 
bylo zakázáno krmit kachny, protože tím 
živí i holuby. Proto teď jen občas nakoupí 
pečivo, to natrhá doma, rychle ho nahází 
mezi kachny a jde pryč. Tím ale s nimi ztrá-
cí veškerý kontakt a to je to, na čem panu 
Kralupskému vždycky nejvíc záleželo a dě-
lalo mu radost. Toulavé kočky v přístřešku 
zatím mohou zůstat především díky ocho-
tě některých sousedek, které tam také nosí 
kočkám jídlo. Ale kdo ví, kdy si někdo něco 
vymyslí a kočky vyžene. 

To, že někdo zařídí, aby pan Kralupský ne-
mohl krmit v zimě kachny, to je proti všemu, 
čemu nás učili. Kde to žijeme, když je člo-
věku zakazována pomoc zvířatům, o která 
se nikdo nestará a která nemají nikoho, kdo 
by jim pomohl nebo se jich ujal? Doufám, že 
tento článek panu Kralupskému dopomůže 
k tomu, aby mohl opět „beztrestně“ krmit 
kachny a pomáhat zvířatům v okolí bez to-
ho, aby mu to bylo vyčítáno. A že ti, kvůli 
kterým byl tento článek napsán, se nad svým 
chováním alespoň trochu zamyslí. 

ricHard kalenda, student

Když pan Kralupský 
krmil kachny...
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Drazí přátelé,
vstoupili jsme do nového roku a věříme, 
že tou správnou nohou. Určitě jste si uži-
li šťastné svátky mezi svými nejbližšími 
nebo přáteli. Nyní nás čeká opět rok, 
na který bychom se měli těšit a radovat 
se z každého krásného dne. S tím loň-
ským jsme se rozloučili bohužel trošku 
smutně, protože nás opustilo navždy pět 
našich přátel, ale život jde dál a my pře-
jeme všem našim seniorům i příznivcům 

klubu hodně štěstí, spokojenosti a zdraví 
v tom letošním roce. 

V Městském klubu důchodců do něj 
vstoupíme první schůzkou 7. ledna, 
kdy nás navštíví a potěší pan Kozelka 
se svou kapelou. Doufáme, že přivítá-
me i nějaké nové členy, zazpíváme si 
a zatančíme.

Těšíme se s vámi na různé akce, které 
na tento rok připravujeme.

S krásným pozdravem členové MKD 

Městský klub důchodců vzpomínky
S úctou vzpomínáme. 
Dne 29. 11. 2011  
nás opustil drahý manžel, 
tatínek, syn, bratr, strýc, 
bratranec, synovec pan  

JIŘí LOuKOtKa. Stále nám chybí. Vzpomíná 
celá rodina a také rodina Skaličkova 
a Štrobachova z Kralup.

Dne 7. 1. 2014 uplyne jeden 
rok, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka 
LIBuše SVOBODOVá. 
S láskou vzpomínají dcery 

Jaroslava a Eva s rodinami.

Dne 8. 1. 2014 by oslavil 85. 
narozeniny pan JaROSLaV 
LOuŽecKÝ z Kralup n. Vlt. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou stále 

vzpomínají manželka Miluše a dcery Jarka, 
Míla a Petra s rodinami.

Dne 10. ledna 2014 by se 
dožil můj tatínek pan Jan 
nOVáK 70 let. Věnujte 
se mnou, prosím, tichou 
vzpomínku. Dcera Jana

Dne 16. ledna 2014 
vzpomeneme 10. výročí 
od úmrtí mého syna JIŘíhO 
PŘeROSta, který nás náhle 
opustil ve věku 37 let. 

S láskou stále vzpomíná maminka a Jiřího 
sestra Libuše s rodinou.

Dne 20. ledna 2014 uplyne 
smutný rok, co utichlo srdce, 
které nás tolik milovalo… 
naší drahé maminky, 
babičky a prababičky paní 

mILOSLaVY KORIcInOVé. Kdo jste ji měli 
rádi, prosím, vzpomeňte s námi. Děkují dcera 
a vnuk s rodinou.

Dne 29. 1. 2014 bude tomu již smutných 
dlouhých 13 let, kdy zemřela moje maminka 
paní tOnIČKa matOušKOVá z Kralup nad 
Vltavou. Byla to vzácná, pracovitá žena. Stále 
na ni s láskou v srdci vzpomíná dcera Jana 
a nikdy nezapomene na to, co pro své blízké 
celý život dělala. Kdo jste ji znal, vzpomeňte 
se mnou. Děkuji.

Dne 30. 1. 2014 uplynou  
2 roky, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
a milovaná maminka OLga 
haDRaVOVá. S láskou v srdci 

vzpomínají dcery Olga a Iva s rodinami. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte, prosím, s námi.

 29. 11. Ing. Jaroslav praJEr ................. 86 let
 30. 11. Vladimír KaŠTÁNEK .................. 71 let
 30. 11. Jan suK .......................................... 72 let
 3. 12. Marie NOVÁKOVÁ ...................... 90 let
 3. 12. Miroslav TOpOr .......................... 68 let
 4. 12. Věra KOlKOVÁ ............................. 75 let
 10. 12. Irča MEIXNErOVÁ ....................... 79 let
 13. 12. stanislava TEsaŘOVÁ ............... 77 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

I hODNí lIDé 
sE NaJDOu
Ráda bych touto cestou poděkovala kolektivu 
Pekařství u Hrdinů za jejich slušnost. Zapomněla 
jsem na stolku u výlohy peněženku, v které jsem 
měla čerstvě vybraný větší obnos na výdaje před 
Vánoci a samozřejmě, nebo spíš bohužel, i veš-
keré doklady. Když jsem toto zjistila a do prodej-
ny se později vrátila, okamžitě mi prodavačky 
oznámily, že peněženku našly a vrátily mi ji. Ani 
nevíte, jaký mi spadl kámen ze srdce. Ještě jed-
nou děkuji! Růžena šiková

pěvecký sbor kralupských seniorů pracu-
je již šestým rokem. Ve svém repertoáru 

má přes 300 písní a skladeb. V roce 2013 
sbor absolvoval 13 veřejných vystoupení, 
a to převážně v Kralupech. Sbor také zajíždí 
do Domovů důchodců ve Všestudech a Vel-
varech, kde žije řada kralupských občanů.  
Vystoupení zde vždy rádi uvítají a společně 
se sborem si zazpívají oblíbené písně.

Díky grantům kralupské samosprávy 
na podporu zájmových aktivit (program 
Občané třetího věku) má sbor podmínky 

pro svou činnost a udržuje si stále dobrou 
úroveň.

Rozdávat radost druhým přispívá k ak-
tivnímu prožití stáří a seberealizaci senio-
rů i propagaci činnosti seniorů mimo naše 
město.

Na závěr chci jménem členek Senior mi-
nichóru poděkovat našemu sbormistrovi 
Mgr. Pavlu Ryntovi za kvalitní vedení sboru 
a všem členkám za celoroční práci a MěÚ 
Kralupy n. Vlt. za finanční podporu naší 
činnosti. Vlasta brixoVá

Rok se senior minichórem
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ZáPis do mateřské školy
Zápisy dětí do kralupských mateřských škol pro 
školní rok 2014/2015 se uskuteční ve dnech:

středa 12. 3. a čtvrtek 13. 3. 2014.

� ZŠ a MŠ Třebízského – v čase od 11:00
 do 17:00 hodin v budově základní školy.

� MŠ Dr. E. Beneše, U Jeslí, nábř. J. Holuba 
 – v čase od 11:00 do 17:00 hodin v budově
 v ul. Dr. E. Beneše. 

� MŠ Gen. Klapálka, MŠ Mikovická - v čase 
 od 9:00 do 14:00 hodin v obou budovách.

Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s Odborem školství, sociálních služeb, zdravotnictví 
a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech

úterý 4. 2. 2014 a středa 5. 2. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol pro školní rok 2014/2015 ve všech kralupských základních školách:

ZŠ a MŠ Třebízského ul. 523; ZŠ Václava Havla; ZŠ Komenského nám. č. 198; 
ZŠ Gen. Klapálka 1029; ZŠ ul. 28. října 182, Mikovice. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Zapsány budou děti 
narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. K zápisu je třeba přinést průkaz 

totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu.

Zš koMenskéHo

aNGLičtiNa od PRVNí třídy
Školní rok pomalu spěje do své první polo-
viny a učitelé na ZŠ Komenského již mají 
jasné představy o novinkách, které nabíd-
nou svým žákům v roce následujícím. Jed-
ním z důležitých rozhodnutí je nepochyb-
ně zavedení výuky anglického jazyka už 
od první třídy.

Výuka cizích jazyků je nedílnou součás-
tí vzdělávacího systému, znalost angličtiny 
na komunikativní úrovni se v dnešní době 
mnohdy považuje za jakousi samozřejmost, 
standard, kterým by měl být vybaven kaž-
dý mladý člověk. Protože nikdy není brzy 
na to začít s výukou a jak známo, mladým 
jde učení snáz, je stále více kurzů, jež jsou 
určeny už našim nejmenším dětem v ma-
teřských školách. Nejedná se samozřejmě 
o klasické učení, výuka probíhá hravou for-
mou, ale i tak si děti osvojí základy jazyka 
a dostanou jej tzv. „pod kůži“. Po přestupu 
na základní školu se ale často s angličtinou 
opětovně setkají až ve třetí třídě. Na Ko-
mendě už ale ne!

V prvním a druhém ročníku budou mít 
děti od následujícího školního roku angličti-
nu jednou týdně, od třetího ročníku třikrát 
týdně, ve čtvrtém a pátém se pak dotace ještě 
o hodinu navýší. Pro čtvrtý a pátý ročník 
bychom nabídli kroužek rozšiřující angličti-
ny jako přípravu na druhý stupeň. Na konci 
pátého ročníku budou děti rozděleny na ja-
zykové skupiny podle zdatnosti. Rozdělení 
proběhne na základě rozřazovacího testu, 
jenž prověří jejich znalosti a úroveň cizího 
jazyka, které za dobu prvního stupně dosáh-
ly. Od šesté třídy pak na studijní („zdatnější“) 
skupinu čeká rozšířená výuka anglického 
jazyka. V rámci hodin docílíme dosažení 
vyšší úrovně, navíc tato skupina bude mít 
automaticky anglickou konverzaci. Druhá 
skupina samozřejmě o angličtinu nepřijde, 
pouze bude přihlíženo ke schopnostem a do-
vednostem dětí, látka bude probírána stan-

dardní formou. Místo anglické konverzace 
si od šesté třídy žáci vyberou jiný volitelný 
předmět z aktuální nabídky.

Věříme, že se tato novinka setká s klad-
ným přijetím a rozšířená výuka jazyků 
na Komendě bude slavit úspěch.

PHdr. barbora černá

comeNia scRiPt
Naše škola nabídne výuku písma Comenia 
script pro první třídy od příštího školní-
ho roku. 

Škola musí Comenia script zapracovat 
do školního vzdělávacího programu. Pokud 
má prokazatelný doklad na to, že všichni 
rodiče byli se ŠVP seznámeni a upozorně-
ni na tuto skutečnost, nemusí již vyžadovat 
další podpis rodičů.

Proto bych zde několika větami ráda 
osvětlila, o jaké písmo se jedná a co nás 
k tomuto kroku vlastně vede.

Jedná se o jednoduché, moderní a praktic-
ké písmo současnosti, které je pro děti dale-
ko snadnější než různými obloučky a klič-
kami ověnčené klasické písmo.  Kromě toho 
se naše děti budou již od první třídy učit 
anglicky a angličtina používá tiskací pís-
mo, které je písmu Comenia script daleko 
bližší. Podíváme-li se, jak píší děti ve 4., 5. 
třídě a na 2. stupni, zjistíme, že se postup-
ně od psacího písma odkloní a hledají si 
svou vlastní formu písma, nezřídka právě 
tu tiskací, protože „krasopis“ je zdržuje. Co 
se v první třídě pracně naučí, po několika 
letech tedy stejně opustí a jdou svou vlast-
ní cestou. 
JaKé JSOu VÝhODY PíSma cOmenIa ScRIPt:
� Jednoduchá velká abeceda
� Volitelné napojování, písmena se nespojují,
 ale přiřazují
� Písmo je čitelné i pro cizince
� Tvary jsou bližší tiskacímu písmu,
 zjednodušuje tedy systém čtení a psaní
� Vypracované tahy pro praváky i pro leváky

� Forma bez napojování je vhodná 
 pro dysgrafiky
� Proces psaní je zvládnut daleko rychleji
� Diakritika se píše současně s písmenem, 
 nikoliv až po napsání slova, takže dochází 
 k eliminaci chybovosti v diakritice

Když už jsem zmínila výhody, měla bych 
uvést také obavy kritiků, jejichž potvrzení 
či vyvrácení přinese teprve čas. Často je 
zmiňována obava z toho, že dítě píšící Co-
menia skriptem nebude umět přečíst text, 
který napíší ostatní psacím klasickým pís-
mem. Ale po pravdě, kde se dnes setkáte 
kromě školy s psacím písmem? Všichni 
píšeme na počítači, knihy a časopisy jsou 
psány tiskacím písmem, korespondence 
je vedena v elektronické podobě, takže 
na psací písmo nenarazíte téměř vůbec, 
nebo minimálně. Další zmiňovanou oba-
vou je přechod na jinou školu. I jiná škola 
musí umožnit žáku, který se naučil psát 
Comenia scriptem, pokračovat v jeho uží-
vání a toto písmo akceptovat. V případě 
užití psacího písma na tabuli mu připravit 
text tištěný. 

Mgr. Jiřina HereinoVá, ředitelka Zš

semiNář PRo Rodiče budoucícH 
PRVňáčKů 
Schůzka pro rodiče (nejen „našich“) budou-
cích prvňáčků na téma: nové písmo Come-
nia script se uskuteční ve středu 15. ledna 
2014 v 17 hodin v učebně 3. B v přízemí 
školy.

Všechna pro a proti Vám přijde vysvětlit 
odbornice na slovo vzatá Mgr. Jana Valen-
tová, která toto písmo vyučuje na ZŠ Pra-
ha - Horní Počernice a je zároveň lektorkou 
praktických seminářů Comenia script.

Přijďte si vše nezávazně poslechnout, ze-
ptat se na to, co Vás zajímá a udělat si svůj 
vlastní názor. Svou účast si můžete zajistit 
na tel. čísle 315 726 664, 315 617 800, na e-
mailové adrese: herein@centrum.cz. 

noVinky na koMendě

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015
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Zš gen. klaPálka

Naši školu navštívila autorka knih o his-
torii pro mládež Renáta Fučíková. Děti 

nestačily koukat, co všechno tahle paní do-
káže – vymyslí téma knihy, nastuduje k ní 
odbornou literaturu, napíše texty a celou ji 
namaluje. Obrázky jsou nejen významným 
nositelem významu a plné informací, ale 
jsou neobyčejně poetické a magické. Prá-
vem je každá její kniha oceňována některou 
z knižních cen. 

Na besedě paní Fučíková vyprávěla nad 
obrázky z knih příběhy z dávné české his-
torie a její moderní pojetí žáky velmi za-
ujalo. Dozvěděli se například, jak se žilo 
ve středověké Praze, jak se oblékali  první 
Čechové nebo jak si představuje praotce 
Čecha. Nadšené byly i paní učitelky, pro-
to jsme knihy Renáty Fučíkové zakoupili 
do školní knihovny, aby je učitelé i žáci 
mohli využívat při výuce. Než tedy přijede 
paní Fučíková příště, můžeme na ni vzpo-
mínat s jejími knihami v ruce…

Mgr. Martina HantycHoVá

Přijďte kdykoliv...
V úterý 4. 2. a středu 5. 2. 2014 od 14 do 17 hodin proběhne na naší škole zápis do prvních tříd.  
Zápis je prováděn hravou a zábavnou formou za přítomnosti všech pedagogů 1. stupně, vedení ško-
ly a členů školního poradenského pracoviště. Se specialisty je možné konzultovat otázky spojené se 
školskou zralostí dítěte, logopedickými problémy a další. Pokud nepatří vaše dítě do spádového obvo-
du naší školy a chcete ho k nám zapsat, použijte formuláře na našich stránkách nebo se obraťte pří-
mo na vedení školy. Několik rodičů budoucích prvňáčků již využilo možnosti navštívit školu při běžném 
provozu, krátce se zúčastnit výuky, prohlédnout si prostory a dostat odpovědi na otázky, které souvisí 
se začátkem školní docházky. Tuto možnost nabízíme a po předchozí dohodě je možné ji uskutečnit.

těšíme se na vás. Dagmar Knöpfelmacherová

Zš Praktická

adventní období prožívala ZŠ prak-
tická přípravou žáků na vánoční vy-

stoupení pro jejich rodiče, přátele a zná-
mé. Atmosféru Vánoc navodila i návštěva 
Staroměstského náměstí v Praze, kde 
nechyběl tradiční ozdobený strom. Děti 
zhlédly divadelní představení „Vánoční 
kabaret“, které, jak prozrazuje samotný 
název programu, se neslo v duchu adven-
tu. Žáci II. stupně měli možnost vytvořit 
vlastními silami adventní věnec pod ve-
dením zkušených pedagogů a jejich žáků, 
kteří k nám přijeli z Odborného učiliště 
v Liběchově, a děti z 1. třídy se vydaly 

na městskou policii pomoci se zdobením 
vánočního stromku. 

Žáci 9. ročníku si vybírají nové školy, 
kam by rádi od září nastoupili a pokračo-
vali ve svém vzdělávání. V průběhu měsíců 
listopadu a prosince spolu s paní třídní 
učitelkou Mgr. Rabochovou navštěvovali 
Dny otevřených dveří různých odborných 
učilišť, kde se seznamovali s jednotlivými 
učebními obory a podmínkami k přijetí. 
Přejeme jim, aby se jejich přání v novém 
roce vyplnila a nastoupili do škol, o kte-
rých sní. 

Mgr. lenka křiVoHlaVá fo
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Ohlédnutí za Vánocemi

Beseda s Renátou Fučíkovou 
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Zš a Mš třebíZskéHo třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz

WeBOVé StRánKY SLeDuJící aKtuáLní Dění Ve šKOLe:
u Anglický jazyk již od 1. třídy 
u Výuka hry na flétnu v rámci hudební výchovy
u Týdenní plány výuky pro rodiče 1. st. aktuálně na webu i s možností tisku
u Rozvrh hodin na webu, důležité dokumenty ke stažení
u Škola v přírodě pro všechny ročníky ZŠ ve stejném termínu se zajímavým
 programem
u Krásná, prostorná, světlá aula umožňující setkávání žáků, 
 rodičů a přátel školy
u Kalendář akcí 
u Aktuality zachycující proběhlé aktivity ve škole rozdělené podle druhu 
 činnosti
u Aktuální jídelníček na webu včetně svačinek umožňující objednávání 
 i přes internet
u Fotografická dokumentace všech činností
u Kontakty na zaměstnance školy pro mailovou komunikaci 
 (možné použít i pro omluvu žáků)
u Školní mléko (automat v přízemí školy, funguje na mléčné kreditní karty,
 které jsou rodiči nabíjeny přes internet, nebo sms)
u Ovoce do škol (pravidelná dodávka čerstvého ovoce jednou týdně 
 – letos každé úterý)
u Školní jídelna nabízí žákům kvalitní stravu odpovídající zásadám 
 zdravé výživy s možností výběru ze dvou hlavních jídel

u Školní jídelna dále nabízí svačinky 
u Školní bufet – zdravá výživa
u Nápojový automat odpovídající trendu zdravé výživy v 1. patře školy
u JSME ZAŘAZENI DO PROJEKTU „ZDRAVÁ ŠKOLA“

šKOLní DRuŽIna 
u Poskytuje službu žákům od 1. – 5. třídy včetně
u Pravidelná relaxační činnost na zahradě školy, v případě nepřízně počasí 
 ve třech vybavených místnostech
u ŠD se pravidelně podílí na všech mimoškolních činnostech školy 
 (Halloween, vánoční jarmark, mikulášská nadílka, případně diskotéka, 
 dny otevřených dveří, zápis pro 1. třídy, zápis do školy, velikonoční jarmark,
 zahradní slavnost, Hurá na prázdniny, Už jsme ve škole a jiné)
 
u ZUŠ v suterénu školy – úzká spolupráce ZŠ a ZUŠ
u ZŠ umožňuje svým žákům vstup do prostor ZUŠ z budovy školy, 
 možnost účastnit se kroužků i během pobytu ve školní družině 
 (zajišťuje vychovatelka)
u ZUŠ nabízí tyto obory v naší škole: taneční, výtvarný, dramatický
 (pedagogové obou škol vzájemně spolupracují)

PAEDDR. DAGMAR KUZNíKOVÁ

Zš VáclaVa HaVla

akce školní družiny v prosinci

ZáPIS DO PRVních tŘíD Se KOná 4. 2. - 5. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

a proč právě k nám? protože:
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VÍCe InFORMACÍ nAJDete nA WeBOVÝCH StRÁnkÁCH ŠkOLY www.skola.trebizskeho.cz
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Vměsíci prosinci 2013 se 
všechna čtyři oddělení škol-

ní družiny zúčastnila několika 
vánočních akcí. Do městské 
knihovny jsme přispěli svými 
výtvarnými pracemi na téma 
Za čerty do knihovny, do DDM 
výrobky na téma Vánoční stro-
mek - různé techniky a v nepo-
slední řadě do Ekocentra Kralupy 

s výrobky do soutěže O nejkrás-
nější ozdobičku z odpadového 
materiálu. Spolu se školní dru-
žinou se všech těchto soutěží 
zúčastnil i kroužek Šikulky pod 
vedením paní vychovatelky Ro-
many Novotné. Některé z výstav 
jsme taktéž společně navštívili.

Po čertovském veselí jsme celý 
prosinec již prožívali v předvá-

nočním duchu. Prostory družin 
rozzářila vánoční výzdoba - an-
dělíčci, sněhové vločky, veselí 
sněhuláci, šupinatí kapříci i do-
pisy pro Ježíška. Ve spolupráci 
s třídními učiteli jsme nacvičo-
vali na vánoční besídku, dále 
vystoupení dětí vzájemně pro 
jednotlivá oddělení, tvořili jsme 
vánoční svícínky a další vánoč-

ní dekorace, přáníčka a dáreč-
ky. Celý prosinec se z různých 
koutů družin ozývalo zpívání 
koled a povídání o vánočních 
svátcích. 

Zkrátka vánočně jsme se na-
ladili až do vánočních prázd-
nin. 

kolektiV VycHoVatelek 

školní družiny
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ŠKOly

Letem SVětem 
PRVním POLOLetím
� v říjnu 2013 se naši žáci zúčastnili 
pobytového zájezdu do Londýna.
� v tomtéž měsíci se naše škola 
prezentovala na Výstavě vzdělávání 
2013. 
� dne 4. 11. 2013 jsme ve škole při-
vítali 6 studentů z partnerské školy 
v Bratislavě, kteří až do 15. 11. v rám-
ci Projektu LdV mobility – PŘíPRAVA 
CHEMIKŮ PRO EVROPSKÝ TRH PRÁCE 
pracovali v chemické laboratoři na jed-
notkách učení, které pro ně naše škola 
připravila. Tento projekt je financován 
z fondů EU. Recipročně naši studenti 
vyjedou v březnu na stáž do Bratisla-
vy a 4 naši chemici prošli v listopadu 
odbornou stáží v Drážďanech. 
�  studenti VŠCHT připravili v listo-
padu pro naše žáky hodiny moderní 
chemie.

soš a sou

Kategorie vzdělání: úplné střední 
odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru: potravinářství a po-
travinářská chemie
Délka studia: 4 roky
forma studia: denní
charakteristika přípravy v oboru: 
žáci se naučí provádět a vyhodnoco-
vat kompletní laboratorní analýzu, tj. 
provádět chemické, mikrobiologické 
a senzorické analýzy vzorků, pomoc-
ných látek a přísad, meziproduktů a ho-
tových potravinářských výrobků s cílem 
posuzovat jejich kvalitu a zajišťovat vý-
robu bezpečných potravin. Organizovat 
a plánovat systém kontroly jakosti tech-
nologických procesů a  potravinářských 
výrobků, vést předepsanou laboratorní 
evidenci, osvojit si technologické prin-
cipy výroby, dbát na dodržování tech-

inzerceVe školním roce 2014/2015 otevíráme nový obor studia:

29-42-M/01 analýza potravin
nologických norem, bezpečnostních 
a hygienických předpisů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou 
významné vyučovací předměty zá-
kladní školy: chemie, přírodopis, ma-
tematika.
uplatnění absolventů v praxi: ab-
solventi se mohou uplatnit při výko-
nu povolání potravinářský technik 
pro kontrolu jakosti a hygieny potra-
vin v potravinářské výrobě, ale i dal-
ších příbuzných odvětvích. Uplatní se 
zejména jako laborant v oblasti kon-
troly jakosti potravin, ve firmách za-
bývajících se fyzikálně-chemickými, 
chemickými, biologickými a mikro-
biologickými rozbory např. v provoz-
ních laboratořích, Státních labora-
tořích inspekce potravin, institucích 
péče a ochrany životního prostředí, 
stravovacích zařízeních apod. Mohou 
se uplatnit v oblasti nákupu, odbytu 
a prodeje pomocných látek a potravi-
nářských výrobků, jako technologové 
v potravinářském průmyslu.

Absolventi mohou pokračovat: 
ve studiu VOŠ, VŠ zejména v obo-
rech s potravinářským zaměřením, 
ale i v oborech chemických, ekolo-
gických a zemědělských.

Provedeme vás po areálu školy, odborných učebnách 
i dílnách a zodpovíme vaše dotazy.

od nového školního roku přijímáme žáky  
do těchto oborů:

u informační technologie (SOŠ)
u analýza potravin (SOŠ)

u mechanik elektrotechnik (s maturitou, SOU)
u chemik operátor – farmaceutická výroba (s maturitou, SOU)

u chemik (s výučním listem, SOU)
u strojní mechanik (s výučním listem, SOU)
u elektromechanik (s výučním listem, SOU)

Přijďte, rádi vás přivítáme!
www.sosasoukralupy.cz

Den otevřených dveří 
na SOŠ a SOU Kralupy

16. ledna 2014
proběhne 

od 8:00 do 17:00 hodin 

leden 2014
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

PoHádKoVý KaRNeVaL 
PRo NejmeNší

A opět tu máme karneval pro nejmenší - 
ve čtvrtek 23. 1. od 16 hodin v sálku DDM. 
Tentokrát se všichni proměníme do našich 
oblíbených pohádkových postav. Přijďte si 
k nám zatančit. Kromě tance budeme sou-
těžit. Můžete také navštívit s dětmi pohád-
kovou dílničku. Vstupné: děti 50,- Kč, do-
spělí 10,- Kč. Prosíme, přineste si s sebou 
přezůvky.

masoPust
Masopust před budovou DDM zahájíme 
ve čtvrtek 20. 2. v 9 hodin. Zaměstnan-
ci Řeznictví „Kohout a synové“ zde budou 
prodávat domácí zabijačkové dobroty. Vše 
můžete na místě ochutnat nebo si zakoupit. 
V odpoledních hodinách se bude „bourat 
prase“ a prodávat čerstvé maso. Akce skon-
čí v 17 hodin.

PoděKoVáNí
Děkujeme panu Petrovi Jěžkovi z Lešan 
za sponzorský dar - „svítící rohy“ pro děti 
na akci Mikulášská pro nejmenší.

VyHodNoceNí 
VáNočNí soutěže
V prosinci proběhla soutěž „Vánoční stro-
meček“. Děkujeme MŠ Gen. Klapálka, ŠD 
ZŠ Gen. Klapálka, ŠD ZŠ Komenského, ZŠ 
V. Havla a ZŠ praktické za jejich tvůrčí 
přístup. Oceňujeme čas a úsilí jak dětí, tak 
jejich pedagogů.

Rodiče i ostatní návštěvníci mohli také po-
soudit práci zájmových útvarů DDM. Vtipné 
nápady a šikovnost dětí ocenila řada z nich. 
A zde jsou vítězové podle hlasování.

DětI:

1. místo perníkový stromeček ŠD ZŠ Gen. Klapálka
2. místo katalogové stromečky ŠD ZŠ V. Havla
3. místo dřevěné stromečky ZŠ praktické
 a kašírovaný stromeček s pedigovými 
 ozdobami ZÚ Ateliér
Zvláštní cena: Látkový stromeček ZÚ Výtvarně-
keramický II.

DOSPěLí: 
1. místo keramický stromeček v zimní krajině -
 Pavlína Janulíková

2. místo sada paličkovaných stromečků 
 - Pavlína Janulíková
 a tiffany stromeček - Zora Tůmová

Diplomy a drobné odměny budou vítězům 
předány 15. ledna ve 14 hodin v DDM.

NoViNKa V ddm
V druhém pololetí plánujeme obnovit čin-
nost zájmového útvaru Plastikový mode-
lář. Jeho vedení se ujme Josef Noul, bývalý 
žák pana Antonína Strejčka, který s DDM 
mnoho let spolupracoval. Schůzky se budou 
konat ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin. 
Prosíme zájemce o tento zájmový útvar, aby 
se během měsíce ledna přihlásili v kance-
láři DDM. 

VáNočNí PodVečeR
Děkujeme ZUŠ za spolupráci při vystoupe-
ní na Vánočním podvečeru, který se konal  
19. 12. před DDM.
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SOKOl

tělocvičná jednota soKoL Kralupy nad Vltavou

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

Rok 2014 = 130 let tJ Sokol Kralupy - cO Je ČeSKé, tO Je heZKé

www.sokol.kralupy.cz

VODNí AeROBIK

Oznamujeme, že TJ Sokol Kralupy kon-
čí po pětileté spolupráci cvičení vodní-
ho aerobiku v kralupském krytém ba-
zénu. Pokračujeme dále v Mělníku. Více 
se můžete dozvědět na našich webo-
vých stránkách.

V rámci oslav 130leté působnosti kralupského Sokola vyhlašujeme  
14tidenní lednové cvičení v Sokole zdarma pro všechny věkové kategorie

ve dnech 20. - 31. ledna 2014. 

Tuto akci ukončíme Dnem OteVŘenÝch DVeŘí 
v sobotu 1. 2. 2014 v tělocvičně.

PrOgraM:
10.00 - 11.00  .......... cvičení rodičů a dětí 
11.00 - 12.00  .......... gymbaly, flexi-bary
12.00 - 13.00  .......... pilates, overbaly
13.00 - 14.00  .......... zdravotní cvičení, balanční podložka
14.00 - 15.00  .......... cvičení dětí 4 -7 let
16.00  ...................... setkání s pamětníky, cvičitelkami, cvičenci Sokola.
16.30  ...................... cvičení našich gymnastek a další překvapení
Přijďte si cvičení vyzkoušet a poznat, co je Sokol. Těšíme se na Vás!

oslavy 130 let

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

na měsíc LeDen 2014 z jednorázových akcí nabízíme: 
KuRZ masáží PRo mimiNKa – od 10. 1. každý pátek  
od 9:30 do 11:00 h. Cena kurzu: 1 000,- Kč (4 lekce)

eVeRNote: eLeKtRoNicKý aRcHiV – sobota 18. 1.  
od 10:00 do 13:00 h. – Jan Straka Cena: 300,- Kč

jaK být sPoKojeNá sama se sebou – pondělí 20. 1.  
od 17:00 h. – Klára Mencl Cena: 350,- Kč

PaRtNeRsKé VZtaHy a jejicH PRiNciPy – čtvrtek 23. 1. 
od 17:00 do 19:00 h. – Radim Žáček, astrolog. Cena: 200,- Kč 

tecHNiKa eFt – pondělí 27. 1. od 18:30 h. – Jaroslava Králová
– osvobození od negativních emocí. Cena: 200,- Kč

souRoZeNecKé VZtaHy – středa 29. 1. od 10:00 do 11:30 h.  
– Mgr. Johana elisová, školní psycholožka. Cena: 200,- Kč  

dáLe NabíZíme dLouHodobé KuRZy:
Hudební kurzy YAMAHA - pro děti od 4 měsíců do 6 let
Mortimer english Club - výuka angličtiny pro děti od 2 let až po seniory

inzerce
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SpOrt

SIN

11. 1. .........kadetky, Juniorky ....................................................?/*
18. 1..........ženy – Zruč n. Sáz.....................................9.00, 13.00 
 muži – Rakovník ...................................... 11.00, 15.00 
19. 1..........st. žákyně – mistrovský turnaj .............................9.00 
25. 1. ........kadetky , Juniorky ...............................................  - ?/*

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, 
kadetky a juniorky 1. ligu.

Hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka, druhé zápasy 
mohou po dohodě družstev začínat dříve. Změny vyhrazeny.

?/* v době uzávěrky Zpravodaje nebyl znám soupeř 
ani začátky utkání.  Přepokládají se přesuny.

SLeDUJTe NíŽe UVeDeNÉ WeBOVÉ STRÁNKY

dOMáCÍ  
vOLeJBaL 
v Lednu

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

Vneděli 8. 12. 2013 proběh-
la v nádražní hale v Kralu-

pech úžasná akce – MINI VO-
LEJBAL „v barvách“. Na dvou 
kurtech postupně hrálo bezmála 
padesát nejmenších volejbalistů. 
V „Souboji měst“ (Kralupy vs. 
Kladno) se odehrálo 24 zápasů. 
Šťastnější byli hosté, kteří zvítě-
zili 16:8 na zápasy.

V sobotu 14. 12. 2013 proběh-
la první z Vánoček. Tradiční 
turnaj neregistrovaných hráčů 

volejbalu proběhl v báječné at-
mosféře. Do Kralup přijelo šest 
družstev. Není opravdu důležité, 
kdo zvítězil. Podstatná je právě 
ona předvánoční atmosféra, kdy 
se sejde kolem šedesáti amatér-
ských sportovců na pohodovém 
volejbalovém zápolení. Registro-
vaní hráli 21. 12. 2013 – po uzá-
věrce Zpravodaje. Obě akce fi-
nančně podpořil MěÚ Kralupy 
z grantového programu. Děku-
jeme.

Bike team kralupy děkuje 
MěÚ kralupy nad vltavou 
za podporu v roce 2013.

Volejbalový sumář

POZVánKa na DOmácí hOKeJOVé ZáPaSY
DOROSt
05. 01. ...... 10:00 ...... HK – TJ Slavoj V. Popovice
26. 01. ...... 10:00 ...... HK – HC Poděbrady
JunIOŘI
19. 01.  ..... 15:00 ...... HK – HC Benátky
22. 12. ...... 15:00 ...... HK – Tatran Sedlčany
a-tÝm
18. 01. ...... 18:00 ...... HK – HC Cvočkaři Hořovice
4. tŘíDa
18. 01. ...... 13:00 ...... HK – BK Ml. Boleslav

Dorostenci Kralup vyhráli
Winter Floorball Challenge 2013

Horní řada zleva: Biňovec, Veselý L., Štefl, Tóth, Bednář, Horský, 
Veselý R. Střední řada zleva: Fürst, Procházka, Svoboda, Kozel A., 

Nový, trenér Cimler. Spodní řada zleva: Kozel D., Valenta.

Vobotu 15. 12. 2013 se v rámci přípravy 
na největší turnaj pro mládež na svě-

tě, švédský Gothia cup, uskutečnil doros-
tenecký turnaj Winter Floorball Challenge 
2013. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů, které 

byly rozděleny do dvou základních skupin. 
Ve skupině A nečekaně dominovaly domácí 
Kralupy, které nejprve zaskočily prvoligové 
FBC Kladno a poté si poradily i s druholi-
govými Lvi z Hradce Králové. Skupina B 

měla také překvapivého vítěze - Florbal Ner-
atovice porazil prvoligové BLACK ANGELS 
a posléze FBC Kladno 99.  

Semifinálové zápasy byly velice vyrovna-
né a rozhodovaly je maličkosti. Zápas o třetí 
místo ovládlo Kladno a ve finále si to v bra-
trovražedném souboji rozdaly Neratovice 
s Kralupy. Diváci v hale mohli opět vidět 
velmi vyrovnaný zápas, kde měli o trošku 
více šancí domácí, nicméně první rozvlnili 
síť hosté. Už to vypadalo s Kralupáky bledě, 
ale výborně zahraná standardka půl minuty 
před vypršením řádné hrací doby poslala 
zápas do nájezdů. Zde byli lepší Kralupáci, 
když dvěma góly tuto dovednostní disciplí-
nu ovládli a brali kýžený triumf. 

Domácí ukázali, že i proti papírově silněj-
ším soupeřům umí zahrát a zejména díky 
týmovému výkonu a vysokému nasazení je 
i porazit. Doufejme, že podobné kvalitní vý-
kony budou předvádět i v kolébce florbalu, 
švédském Gotteborgu na Gothia cupu, kam 
odjeli 1. 1. 2014.
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SpOrt, KOMErČNí INzErCE

BaSKetBaL
BK Kpy Junior - Sokol Manver Pečky ..................86:58
BK Kpy Junior - Lokomotiva Liberec ...................68:47
Sparta Praha - BK Kpy Junior..............................67:87
BK Pliska Studánka Pard. - BK Kpy Junior .........69:72
BK Kpy Junior - Sparta Praha..............................78:84
Sparta Praha - BK Kpy Junior..............................82:94

fLORBaL
Ph+SČ Přebor mužů
FBC Kralupy n/V - FC Bourbon Praha  .................... 4:5
FBC Kralupy n/V - Pallotaikurit  ............................. 12:5

Ph+SČ Soutěž mužů
FBC Kralupy n/V B - Mosquitos  ..............................5:3

Ph+SČ Liga žen
FBC Kralupy n/V - FBK Olymp Praha  ..................... 2:7
FBC Kralupy n/V - FBK Wildcats Praha  ..................3:8

Ph+SČ Liga juniorů
FBC Kralupy n/V - FA Mladá Boleslav  .................... 4:3
FBC Kralupy n/V - Ohradní Lhokamo Praha  .......... 7:1

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers  ............................3:0
FBC Kralupy n/V - FBC 98 Chomutov  .................... 1:5

2. liga dorostenců
FBC Kralupy n/V - Tatran Střešovice B  .................. 2:7
FBC Kralupy n/V - BILLY BOY Ml. Boleslav  ............ 4:1

Winter floorball challenge - dorostenci
FBC Kralupy n/V - FBC Kladno  ............................... 3:1
FBC Kralupy n/V - Hradečtí Lvi - FBC Sion  ............ 5:1
FBC Kralupy n/V - BLACK ANGELS  ....................... 1:0
FBC Kralupy n/V - Florbal Neratovice ................ 2:1 sn

Ph+SČ Liga starších žáků 
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers B  ........................2:2
FBC Kralupy n/V - Tatran Střešovice B  .................. 1:5
FBC Kralupy n/V - Florbal Neratovice .....................5:8

Ph+SČ Liga mladších žáků 
FBC DDM Kralupy n/V - FBK Kamenice  ................. 3:4
FBC DDM Kralupy n/V - Floorball Club Falcon B  ... 6:4
FBC DDM Kralupy n/V - FBC Unhošť  ..................... 5:1

RfL
Pink Guys - Team of Luckers .................................17:7
Drogerie - ASPV Veltrusy  ........................................8:2
All Stars Kralupy - Lokomotiva 90210  ................... 7:4
Zuřivé Karety - ASPV Veltrusy  ................................ 4:6
Lokomotiva 90210 - Lujs Vytón  ............................. 5:7
FBC Rapid Hands - All Stars Kralupy  ..................... 5:7
FBC Sokol Kralupy - Team of Luckers  ................. 13:5

RšfL
ZŠ Obříství - ZŠ Veltrusy  ......................................... 4:4
ZŠ Třebízského - DG a SOŠE Kralupy  .....................1:1
Gymnázium F. Palackého - ZŠ Veltrusy ..................9:0
ZŠ Obříství - ZŠ Komenského Kralupy  ...................2:2
ZŠ Václav Havla Kralupy - ZŠ Velvary  ....................3:6
Gymnázium Fr. Palackého - ZŠ Třebízského  ......... 5:1
DG a SOŠE Kralupy - ZŠ Velvary  ............................ 1:8
ZŠ Komenského Kralupy - ZŠ V. Havla ...................0:0

hOKeJ
Starší žáci (SŽ)
HK Kralupy - SK Černošice  ................................... 12:2
HC Kobra Praha - HK Kralupy  ................................. 4:1

Krajská liga dorostu (KLD)
HK Kralupy - HC Slavoj Zbraslav ............................. 4:1
HC Rakovník - HK Kralupy  ......................................5:2
HK Kralupy - TJ Spartak TOS Žebrák   .................. 12:2

Krajská liga juniorů (KLJ)
HK Kralupy HC - HC Junior Mělník  .........................3:2

Krajská soutěž mužů (KSm)
HK Kralupy - Tatran Sedlčany   ............................... 5:1
HK Kralupy - HC Zlonice   ........................................8:5

VOLeJBaL
mladší žákyně, Krajský přebor
Kralupy - Kladno ......................................................2:0
Kralupy - Kostelec n. L. ............................................2:0
Kralupy - Neratovice ................................................2:0

Starší žákyně, Stříbrná vločka
Kralupy „A“ - Mikulova Praha ..................................0:3
Kralupy „A“ - Česká Třebová .................................. 1:2
Kralupy „A“ - Olymp Praha ...................................... 1:2

Výsledkový servis kolektivních sportů

inzerce

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

Kralupy „A“ - Uherské Hradiště...............................0:3
Kralupy „A“ - Tábor .................................................. 2:1

Starší žákyně, Krajský přebor
Kralupy „A“ - Kladno „A“ .........................................0:2
Kralupy „A“ - Komárov ............................................ 2:1
Kralupy „A“ - Benátky n. Jiz. ................................... 2:1
Kralupy „A“ - Hořovice ............................................0:2
Kralupy „A“ - Pečky .................................................0:2
Kralupy „A“ - Benátky n. Jiz. ................................... 1:2
Kralupy „B“ - Příbram „B“....................................... 1:2
Kralupy „B“ - Brandýs n. L. .....................................2:0
Kralupy „B“ - Nymburk ............................................2:0
Kralupy „B“ – Ml. Boleslav ......................................0:2

Kadetky, 1. liga
Kralupy - Střešovice ................................................3:0
Kralupy - Střešovice ................................................3:0
Kralupy - Náchod .....................................................3:0
Kralupy - Náchod .....................................................3:0
Kralupy - Hradec Králové .........................................2:3
Kralupy - Hradec Králové .........................................0:3

Juniorky, 1. liga
Kralupy - Most ......................................................... 3:1
Kralupy - Most .........................................................3:0
Kralupy - Děčín ........................................................0:3
Kralupy - Děčín ........................................................0:3
Kralupy - Ústí nad Labem ........................................3:0
Kralupy - Ústí nad Labem ........................................0:3

Ženy, Krajský přebor
Kralupy - Suchdol ....................................................3:2
Kralupy - Suchdol .................................................... 1:3
Kralupy - Sokol Benešov ......................................... 3:1
Kralupy - Sokol Benešov ......................................... 1:3
Kralupy - Benátky n. Jiz. .......................................... 1:3
Kralupy - Benátky n. Jiz. ..........................................0:3

muži, Krajský přebor
Kralupy - Český Brod ...............................................3:0
Kralupy - Český Brod ............................................... 3:1
Kralupy - Dobřichovice ............................................3:0
Kralupy - Dobřichovice ............................................3:2
Kralupy - Tuchlovice ................................................3:0
Kralupy - Tuchlovice ................................................ 3:1

22. 2. od 20 hodin v hotelu Sport.
K tanci i poslechu bude hrát 
skupina AKCE.
Vstupné: 150,- Kč
Předprodejní místa: 
na hřišti FK Čechie, 
U Stadionu 945, J. Beránek,
tel. č. 739 223 698, 605 948 495
nebo v recepci hotelu Sport.

fK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na

PLeS SPORtOVců



ÚČEtNICtVí A DANĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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

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

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

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

§	 Řešení	sporů	–	mimosoudní,	
	 soudní,	rozhodčí	řízení,
§	 Spory	ve	stavebnictví,
§	 Právo	nemovitostí,	
	 převody	nemovitostí,
§	 Vymáhání	pohledávek,
§	 Právo	spotřebitelské,
§	 Právo	rodinné,
§	 Občanské	právo,
§	 Obchodní	právo

kontakt: tel.: 777 311 372, e-mail: info@akdukat.cz, 
www.akdukat.cz

nabízí rychlé a profesionální všeobecné 
právní služby, např. v oblastech:

Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. V.
Po – ne 7:30 – 19:00, tel.: 315 723 705
www.cukrarnakralupy.cz
Jednodušší typy dortů stačí objednat 
jen 24 hodin předem. Přijímáme 
i objednávky na dorty s fotografiemi.

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.

Zhubněte 
po Vánocích 

tel.: 605 775 823

pro Vás výživový poradce

zdaRMa

www.zahradnictvi-jelinek.cz

tel.: 315 781 019
otevřeno:
Po – Pá 8 – 16,
so 8 - 12

VÁnOČnÍ 
DekORACe

Lednová nabídka: osiva zeleniny a květin, 
substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka...

sleva

50
%


