
ZVEME VÁS na koncert

v pondělí 9. 12. 
od 20:00 hodin

KD Vltava 
Kralupy nad Vltavou
Vstupné: 270,- Kč
Skvělé texty, hudba 

i procítěný projev – to 
je Radůza. Přijďte si užít 

pohodový koncert.  

RaDůzy
s kapelou

Jak nová budova vypadá a co 
všechno zde najdete? Na tera-

se je klidová zóna s lavičkami, 
fontánou a zahrádkou rychlé-
ho občerstvení. V přízemí nalez-
nete informační centrum, které 
v současné době sídlí v budo-
vě MěÚ v ulici U Cukrovaru. 
Zde budete moci využít služeb 
CzechPointu (výpis z rejstříku 
trestů, obchodního rejstříku, ka-
tastru nemovitostí a další). Zís-
káte informace o dění ve městě, 
turistické a propagační materiá-
ly a tiskopisy pro vyřízení úřed-
ních záležitostí.

Novinkou je recepce, kde 
Vám úřednice poradí a bude 
Vás navigovat do správného pa-

tra a místa, které budete potře-
bovat navštívit. V přízemí dále 
naleznete centrální podatelnu, 
odbor sociálních věcí, školství 
a kultury (agenda sociálních vě-
cí), odbor dopravy a pokladnu 
úřadu. 

O patro výše bude sídlit Obec-
ní živnostenský úřad, odbor ži-
votního prostředí, část odboru 
sociálních věcí, školství a kul-
tury (agenda školství a kultury), 
odbor výstavby a územního plá-
nování a správní odbor (matri-
ka, občanské průkazy a cestov-
ní doklady). 

Třetí patro radnice patří eko-
nomickému odboru, odboru rea-
lizace investic a správy majetku, 

kanceláři tajemníka MěÚ a ve-
dení města. V nejvyšším patře se 
nachází velká zasedací místnost, 
která bude sloužit i jako hlavní 
oddací místnost ve městě. 

Vyvolávací systém bude mít 
každé patro pro danou agendu. 
Samozřejmostí dnešní doby je 
bezbariérový přístup a interak-
tivní úřední deska. Telefonní 
čísla, která používáme v sou-
časné době, většině úředníků 
zůstanou. 

Přejeme vám pohodové pro-
žití závěru roku 2013 a těšíme 
se na všechny občany na nové 
adrese.

Lenka Moravcová, 

MěÚ kraLupy n. vLt.

Z důvodu stěhování bude Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou od 19. 12. 2013 
do 3. 1. 2014 uzavřen. Poslední úřední 
den na odboru dopravy v Přemyslově 
ulici bude ve čtvrtek 19. 12. 2013. 
Nová budova MěÚ bude zprovozněna 
v pondělí 6. 1. 2014.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
1. ledna 2014 v 00:30 hodin

lávka pro pěší nad řekou 
Vltavou – pod taktovkou 

společnosti CZ Team 
Kralupy nad Vltavou.
Z důvodu instalace 
pyrotechniky bude 

v úterý 31. 12. 2013 
od 22:00 hodin lávka uzavřena.

V případě nepřízně počasí se 
ohňostroj bude konat  

1. 1. 2014 v 19:00 hodin.

Práce na nové radnici jdou do finále
aneb všechny odbory městského úřadu
konečně pod jednou střechou 

!!! Uzávěrka příštího vydání Kralupského Zpravodaje je v úterý 17. 12. 2013 v 12:00 hodin. 
Lednový Zpravodaj bude v distribuci od pondělí 2. 1. 2014 !!!
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Den otevřených dveří nové radnice se uskuteční 22. 12. 2013 od 11:00 do 17:00 hodin.

prosinec / 2013 15,- KčMěsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupskýZ pravodaj



K Z Xxxxxxx

prosinec 20132

KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,
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◆ Město Kralupy nad Vltavou nabízí k prode-
ji byt č. 3 o velikosti 2 + 1, s plochou 55,67 m2, 
na adrese Lidové nám. č. p. 378. Byt je obsazen 
nájemníkem s platnou nájemní smlouvou na dobu 
neurčitou. Vyvolávací cena je 690.896,00 Kč. Více 
na www.mestokralupy.cz a na úřední desce MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.
◆ Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu životního prostředí na pro-
jekt „Podzemní kontejnery“. Zpracování žádosti 
o dotaci a analýzy potenciálu produkce odpadů se 
ujme firma GRV Engineering s. r. o. z Roudnice nad 
Labem za cenu 35.000,- Kč bez DPH. V případě při-
dělení dotace zmíněná společnost poskytne i služ-
by administrace žádosti, a to za cenu ve výši 1,5 % 
z přidělené dotace. 
◆ Rada města schválila zrušení (z důvodu obdr-
žení pouze dvou nabídek) a znovu vyhlášení výzvy 
na akci „Rozšíření kapacity sběrového dvora Tech-
nických služeb města Kralupy nad Vltavou“. 
◆ Ing. Jindřich Matějka z Kralup nad Vltavou 
byl schválen jako zhotovitel projektové dokumen-
tace na akci „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních roz-
vodů v pavilonu C objektu MŠ Gen. Klapálka v Kralu-
pech nad Vltavou“ za cenu 199.650,- Kč vč. DPH. 
◆ Rada města schválila vícepráce na akci „Re-
konstrukce komunikace v ulici Karsova v Kralupech 

nad Vltavou“, a to z důvodu zjištěných skutečností, 
které vyplynuly z laboratorních zkoušek podloží vo-
zovky, kdy byla dohodnuta a generálním projektan-
tem schválena dílčí změna technologie. Aktivní zóna 
bude zlepšena promísením zemní frézou s přidáním 
drceného kameniva do konstrukce vozovky. Tímto 
opatřením bude nahrazena podkladní vrstva štěrko-
drti. Zemní pláň bude upravena na úroveň 240 mm 
pod povrchem vozovky. 
◆ Rada města vzala na vědomí ukončení pro-
vozu neurologické ambulance MUDr. Černušákové 
v budově polikliniky v Nerudově ulici. Ordinace byla 
uzavřena 22. 11. 2013.
◆ Rada města schválila firmu Jan Matlášek do-
davatelem služby založení okrasných záhonů mezi 
ulicemi Nerudova x Hennigsdorfská včetně dvouleté 
následné péče za cenu 94.378,44 Kč včetně DPH.
◆ Technické služby města Kralupy nad Vltavou 
budou v prosinci provádět rekonstrukci chodníku 
v Nerudově ulici a opravu povrchu cyklostezky podél 
potoka v části sídliště na Cukrovaru. 
◆ Vánoční strom na Palackého náměstí věnovala 
rodina Robkova z Nelahozevsi. Smrk rostl na jejich 
zahradě v těsné blízkosti oplocení sousedního po-
zemku, takže k jeho „likvidaci“ byl důvod. K poká-
cení stromu a instalaci došlo v neděli 24. 11. Po celý 
adventní čas bude smrk zdobit kralupské náměstí.

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města
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STáNKOVé TRHy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 11. 12. 2013

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání stánkových trhů 
uzavřeno parkoviště naproti Kulturnímu domu Vltava.

16.prosince

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

v pondělí
v 17 hodin 

ve velké zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

všimli jste si? Jsou tu! Havrani v tisíci-
hlavých hejnech se opět vrátili do Kra-
lup a to znamená jediné – opravdu už 
bude zima. Ale také to znamená, že 
když přiletěli havrani, přijde i Ježíšek. 
Nezadržitelně se blíží ty nejkrásnější 
svátky v roce. I když to už zní jako klišé, 

je to tak – vždyť není nic svátečnějšího, než domov 
provoněný cukrovím, které (až na tajně schova-
nou krabičku) zmizí ještě před Štědrým dnem, než 
dětské netrpělivé vyptávání, kdy už bude ta večeře, 
abychom uvolnili obývák pro Ježíška, potom pře-
svědčení, že přeci jen děti byly hodné, když dostaly 
aspoň něco z toho, co si přály... 

Na Vánocích mám ráda ten klid a pohodu po 
předvánočním shonu. A pokud máte to štěstí, že 
se setkáte i s rodinou a přáteli, společně přivítáte 
nový rok, jsou to svátky opravdu ideální.

Nezapomeňte tedy všem blízkým poslat vánoč-
ní a novoroční přání, na Štědrý den popřát Ada-
mům a Evám k svátku a vykročte do roku 2014 ve 
zdraví, v pohodě, s láskou a optimismem.

radka SaLáková, 

redaktorka kraLupSkého Zpravodaje

Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50

St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍN MOBILNÍHO SVOZu

prosinec
2. 12. - 6. 12. bioodpad (pouze za příznivého počasí)

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

VáNOČNÍ dáRKy 
z kralupského infocentra
V informačním centru MěÚ si můžete zakoupit, 
nejen pro své nejbližší, nové upomínkové 
předměty.
Připravena je kolekce upomínkových předmětů 
opět s motivy města v jednotném vizuálním 
stylu. Zvonek 40,- Kč, náprstek 35,- Kč, 
hrnek 75,- Kč a magnetka 35,- Kč.
Dále také nástěnný kalendář Kralup nad Vlta-
vou na rok 2014 za cenu 100,- Kč.
Přijďte si vybrat.

NELAHOZEVES NEPRŮJEZdNá!
Do odvolání je nařízena úplná uzavírka nadjezdu 
v Nelahozevsi. Most, který byl v loňském roce re-
konstruován, je opět uzavřen. Důvodem je havarijní 
stav zmíněné stavby, která je v majetku Středočes-
kého kraje. 
S uzavírkou je spojena i změna tras MHD Kralupy 
nad Vltavou. Objížďkový jízdní řád najdete na strán-
kách města www.mestokralupy.cz a samozřejmě 
na autobusových zastávkách. Objízdné trasy jsou 
vedeny přes Kralupy nad Vltavou. 
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AKtuAlity

V listopadu byly dokončeny krajinářské 
úpravy v lokalitě Strachov. Podle územ-

ní studie se park dělí do 8 kompozic – 
Vstupní, Jaro, Léto, Podzim, Zima, Biokori-
dor, Pás u vodárny a Solitérní skupina. 

Od srpna letošního roku byla prováděna 
výsadba a úprava posledních tří tematic-
kých celků, a to Podzim, Zima a Solitérní 
skupina. Každý celek má svou specifikaci, 
především druhy rostlin a stromoví, které 

Již začátkem tohoto roku 
vyšla i v našem Zpravodaji 

tisková zpráva Středočeského 
kraje o tom, že „kraj“ bude re-
konstruovat Mostní ulici v úse-
ku od mostu směrem do centra 
až pod křižovatku pod Hos-
tibejkem. Zatím se však nic 
neděje, kromě toho, že se po-
vrch komunikace den ode dne 
zhoršuje. Projektová dokumen-
tace je již zpracována, staveb-
ní povolení uděleno. Na Kraj-

ském úřadě jsem se tedy ptala, 
v jaké fázi je výběrové říze-
ní na zhotovitele a kdy dojde 
k avizované rekonstrukci?
Hejtman středočeského kraje 
Josef Řihák odpovídá: 

„Akce II/101 Kralupy n. V. - 
průtah je připravována na spo-
lufinancování z prostředků ROP 
Střední Čechy. V současné do-
bě probíhá zpracování žádosti 
o poskytnutí dotace a příprava 
podkladů pro zadávací řízení. 

Rozpočet stavby a projektová do-
kumentace jsou vzhledem ke své-
mu rozsahu (z hlediska velkého 
množství stavebních objektů) roz-
děleny mezi dva investory  – tj. 
Středočeský kraj a město Kralupy 
n. V.  Vše je v souladu s metodi-
kou ROP Střední Čechy, kdy je 
zapotřebí  tuto akci opakovaně 
konzultovat na Úřadu regionální 
rady především z hlediska uzna-
telnosti financování jednotlivých 
stavebních objektů tak, aby bylo 

zajištěno odpovídající finanční 
pokrytí celé stavby.  Tento pro-
ces by měl být dokončen v průbě-
hu měsíce listopadu a poté bude 
zahájeno vlastní zadávací řízení.  
S ohledem na aktuální stav pří-
pravy projektu a  lhůty zadáva-
cího řízení budou stavební práce 
zahájeny až na jaře příštího roku. 
V letošním roce se dokončí její 
příprava a zahájí se zadávací ří-
zení na zhotovitele stavby.“

radka SaLáková

Jelikož jsem neměla do uzávěrky listo-
padového Zpravodaje k dispozici bližší 

informace o tom, jak se zvýší daň z nemo-
vitosti v důsledku zrušení poplatku za svoz 
odpadu, přináší doplňující informace Zpra-
vodaj nyní. 

I když se nedočtete konkrétní čísla, sami 
si můžete jednoduše odvodit, jak na tom bu-
de Vaše domácnost. Prakticky všechny rodi-
ny (zejména při vyšším počtu osob) by měly 
ušetřit, tzn. že navýšená daň bude stále niž-
ší než roční poplatek za odpad za všechny 
členy trvale hlášené na jedné adrese.

Podle vyjádření z finančního úřadu se 
zvýšení daně z nemovitosti bude týkat prak-
ticky všech poplatníků: „Nelze plošně říci 
o kolik procent, nebo o  jakou částku se jed-
ná (záleží na druhu nemovitosti), v převáž-
né většině dojde k zvýšení daně maximálně 
na dvojnásobek.

Pokud v průběhu roku 2013 nedošlo 
ke změně vlastnictví nemovitosti (prodej, 
koupě, dar), není třeba provádět změnu da-
ňového přiznání.

Daň bude automaticky přepočtena. Před-
pokládá se, že stejně jako v předchozích 

letech, obdrží každý poplatník nejpozději 
v měsíci květnu poštovní poukázku s uve-
denou výší daně. 

Doporučujeme, aby poplatníci  vyčkali 
s placením daně do doby, než obdrží složen-
ku, vzhledem k tomu, že nebude prakticky 
možné v průběhu měsíců  ledna až března 
sdělovat novou výši daňové povinnosti. Daň 
z nemovitosti je splatná do 31. května běžné-
ho zdaňovacího období“, dodává Magdalena 
Kdérová z FÚ pro Středočeský kraj, Územ-
ního pracoviště Kralupy nad Vltavou.

radka SaLáková

Poplatek za odpad vs. daň z nemovitosti

Kdy se dočkáme rekonstrukce Mostní ulice?

Nový přírodní park  
na Strachově

byly v jednotlivých částech parku vysáze-
ny. 

Cílem projektu bylo vytvořit na dané plo-
še komponovaný přírodní park s vysokou 
estetickou úrovní a rozmanitostí, vhodný 
pro celoroční provoz. Najdete tak zde zónu 
klidu i prostor pro sportovní vyžití. Výsad-
ba zde plní nezastupitelnou funkci izolační 
zeleně. Ve výsadbě jsou zahrnuty keřní po-
rosty, stromy i klidová území s okrasnými 
rostlinami a trávníky. 

Úpravy na Strachově provedla společnost 
Gardenline, s.r.o. z Litoměřic za celkovou 
cenu 15.800.275,- Kč bez DPH. Městu Kra-
lupy nad Vltavou se na tuto akci podařilo 
získat dotaci ve výši 10.758.260,- Kč z Ope-
račního programu životního prostředí. 

Následná tříletá péče, která je nezbytná 
pro uchycení stromků, je vyčíslena na 4,6 
mil. Kč. Město Kralupy nad Vltavou se sna-
žilo získat finanční příspěvky na následnou 
péči od místních velkých firem (Česká ra-
finérská, a.s. a Synthos, a.s.), ale bohužel 
bezúspěšně. 

To však nebrání tomu, abyste se přišli 
kdykoli v roce pokochat krásou tohoto no-
vého parku v Kralupech – Lobečku.

Lenka Moravcová, MěÚ kraLupy n. vLt.



K Z

prosinec 20134

AKtuAlity

Dne 1. 1. 2014 nabude účin-
nosti zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen 
NOZ) a s ním související dopro-
vodná legislativa, které předsta-
vují komplexní a zásadní změnu 
celého systému právní úpravy 
soukromoprávních vztahů. 

Nejde o pouhé nahrazení stá-
vajícího občanského zákoníku 
(zákon č. 40/1964 Sb.) novým 
občanským zákoníkem. Smys-
lem a účelem nového občanské-
ho zákoníku je v zásadě upravit 
veškeré soukromoprávní vzta-
hy v jednom kodexu. NOZ tak 
v sobě absorbuje např. úpravu 
obchodněprávních vztahů (do-
posud upraveno v obchodním 
zákoníku), rodinně-právních 
vztahů (doposud upraveno sa-
mostatným zákonem o rodině), 
úpravu nájmu nebytových pro-
stor (doposud upraveno v zá-
koně o nájmu a podnájmu ne-
bytových prostor), vlastnictví 

k bytům (doposud upraveno 
zákonem o vlastnictví bytů) 
atd. Tomu samozřejmě odpoví-
dá i rozsah NOZ, který v sobě 
zahrnuje 3081 paragrafů.

Zrušovací ustanovení má 238 
bodů – neznamená to, že by se 
rušilo takové množství zákonů 
či jiných právních předpisů, ne-
boť v mnoha případech jsou ru-
šeny „pouhé“ části zákonů. Mezi 
právní předpisy, které NOZ zce-
la ruší, patří:
� zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník
� zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu 
a podnájmu nebytových prostor
� zákon č. 72/1994 Sb., kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vzta-
hy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prosto-
rům a doplňují některé zákony (zákon 
o vlastnictví bytů)
� zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník
� zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

� zákon č. 83/1990 Sb., o sdružo-
vání občanů
� zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změ-
ně a doplnění některých zákonů
� zákon č. 102/1992 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související 
s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., 
kterým se mění, doplňuje a upravuje 
občanský zákoník
� zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech
� nařízení vlády č. 142/1994 Sb., 
kterým se stanoví výše úroků z pro-
dlení a poplatku z prodlení podle ob-
čanského zákoníku
� nařízení vlády č. 371/2004 Sb., 
kterým se vydávají vzorové stanovy 
společenství vlastníků jednotek
� vyhláška č. 440/2001 Sb., o od-
škodnění bolesti a ztížení společen-
ského uplatnění.

V souvislosti se zrušením ob-
chodního zákoníku je nutno 
upřesnit, že NOZ přebírá práv-

Od 1. 1. 2014 dojde ke změně sídla 
MěÚ Kralupy nad Vltavou - Palac-
kého nám. 1, 278 88 Kralupy nad 
Vltavou.

Vyzýváme občany, kteří mají tr-
valý pobyt na adrese U Cukrovaru 
1087, aby si v lednu co nejdříve 
zažádali o nový občanský průkaz. 
Z legislativních důvodů nelze žádat 
dříve než 6. 1. 2014. 

V Ý Z V A

Ve středu 20. listopadu 2013 se starostové 
a zástupci občanských iniciativ organizo-

vaných ve sdružení STOP letišti Vodochody 
setkali s hejtmanem a náměstky Středočeské-
ho kraje. 

Hejtman Josef Řihák kritizoval rozhodnutí mi-
nisterstva životního prostředí - schválení studie 
EIA k chystanému projektu mezinárodního letiš-
tě, obzvláště s přihlédnutím k odporu obyvatel 

vůči stavbě a nerespektování všech negativních 
vlivů na obce a jejich obyvatele. 

Středočeský kraj vytvoří spolu se starosty a ob-
čanskými společnostmi expertní tým, který určí 
další strategii, jak zabránit plánovanému letišti. 
Je to zatím největší posun v názorech a činech 
představitelů Středočeského kraje k chystanému 
projektu.

petr hoLeček, StaroSta kraLup n. vLt.

Nový občanský zákoník ní úpravu závazkových obchod-
něprávních vztahů (od 1. 1. 2014 
tak bude závazkové - smluvní 
- právo v soukromoprávních 
vztazích upravovat výlučně 
NOZ, ať již jde o vztahy mezi 
podnikateli či nikoliv), přičemž 
problematika týkající se úpravy 
obchodních společností a druž-
stev (zakládání a fungování) je 
zcela nově upravena v samo-
statném zákoně č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, kte-
rý vstupuje v účinnost rovněž 
1. 1. 2014.

V návaznosti na NOZ jsou 
a budou přijaty další právní 
předpisy, které reagují na no-
vou úpravu soukromoprávních 
vztahů (např. katastrální zákon, 
zákon o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob 
aj.) a upraveny stávající právní 
předpisy.   

jaroSLav SLunečko, 

Mgr. Lucie Skřivánková, 

Sdružení na podporu, 

roZvoj a Zefektivnění činnoSti 

ÚZeMních SaMoSpráv

Podrobné znění NOZ najdete na internetových stránkách www.novy-obcansky-zakonik.cz.

STOP letišti Vodochody

Dne 31. 10. 
2013 proběhla 
v návaznosti 
na rozhodnutí  
MŽP tisková 
konference  
i na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.
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Nad dopisy čtenářů
VELKá VOdA NA KRALuPSKu

V červnu zasáhla naše město povodeň  - voda 
se rozlila v Zákolanském potoce a nezávisle 
na ní přišla povodeň z Vltavy.  Jako bývalého 
vodohospodáře mne tato situace samozřejmě 
zajímá. Do Kralup přitékají ze západu dva poto-
ky – Zákolanský a Svatojiřský, a teprve v Kralu-
pech se spojují. Potok Zákolanský přitéká přes 
Minice, má rozsáhlejší povodí, které zahrnuje 
Okořský rybník. Svatojiřský potok přitéká přes 
Zeměchy. Rozvodnice mezi oběma povodími 
vede přes město Kladno.

Letos po delší době 66 let se objevila velká 
voda v Zákolanském potoce. Předtím to by-
lo ve dnech 14. a 15. března 1947. Shodou 
okolností jsem v té době byl pověřen psát jako 
skaut deník přírody a povodeň se mi tak do-
stala do deníku. Popsal jsem ji celou i se zá-
kresem jejího rozsahu. K jejímu rozsahu uvádím 
jen to, že v ulici u pošty bylo cca 1 m vody a lidé 
po městě jezdili na lodičkách.

Příčinou tzv. zimní povodně v roce 1947 byla 
obleva a tání velké zásoby sněhu v povodí. Také 
došlo k protržení hráze Okořského rybníka. Le-
tos bylo štěstím pro Kralupy, že hráz Okořského 
rybníka vodní příval vydržela a obsah rybníka 
do Kralup nepřitekl.

Dnes dovedeme odhadnout množství velké 
vody z vydatnosti bleskové srážky a velikosti 
a charakteru zasažené plochy, i čas, kdy mů-
že k povodni dojít. Ale zdá se, že bleskových 
srážek přibývá. 

Aby se v Kralupech nemohly vyskytovat po-
vodně na Zákolanském potoce, myslím, že by 
bylo zapotřebí mezi Minicemi a Otvovicemi zří-
dit retenční nádrže s řízeným odtokem, velikosti 
odpovídající objemu bleskových srážek z výše 
umístěného dílčího povodí. Na Svatojiřském 
potoce v prostoru mezi Mikovicemi a Olovnicí 
by bylo třeba postupovat stejně.

Retenční nádrže by mohly být vhodně ze-
mědělsky využívány a vodohospodářsky by 
posloužily jen v době povodně. Mezi Kladnem 
a Kralupy by musela být zřízena společná ko-
ordinační organizace pro sledování počasí a pro 
Okořský rybník, který by musel být vybaven 

takovými bezpečnostními přelivy, které by spo-
lehlivě odváděly všechnu srážkovou vodu tak, 
jak bude k rybníku přitékat. 

ing. jaroSLav kočí, kraLupy

REAKCE Ing. Martina Jakoubka, 
autorizovaného inženýra  
pro vodohospodářské stavby

návrh protipovodňových opatření 
v povodí Zákolanského potoka

Po nasycení území předchozími srážkami 
nařídila kralupská povodňová komise dne  
3. června 2013 provést technicko - bezpeč-
nostní prohlídky vybraných malých vodních 
nádrží v povodí Zákolanského potoka. Cílem 
bylo jednorázově prověřit stav a způsobilost 
hrází pro případné přelití koruny. 

Zákolanský potok na sídlišti Hůrka 
při povodni dne 3. 6. 2013.

S ohledem na historické zkušenosti byla 
zvláštní pozornost věnována hrázi rybníka 
Okoř, která se v březnu 1947 po přelití pro-
trhla. Hladina nádrže Okoř byla po dohodě 
s provozovatelem snížena až na úroveň pev-
né přelivné hrany. Tato manipulace výrazně 
pomohla transformovat povodňovou vlnu při 
bleskové lokální povodni dne 8. 6. 2013, která 
zasáhla horní část tohoto povodí a způsobila 
rozsáhlé škody v obcích Dolany, Běloky a Čí-
čovice (mj. po protržení malé vodní nádrže 
v Dolanech u Kladna). V některých částech 
povodí bylo převádění vody zajištěno profe- 

sionálně, např. u rybníků v Zeměchách. V mno-
ha případech ale byly při prohlídkách rybníků 
zjištěny nedostatky. Společným jmenovatelem 
je zanesení nádrží splaveninami a absence do-
statečně kapacitních bezpečnostních přeli-
vů. Do budoucna je nutné zajistit odpovídající 
technický stav všech nádrží a prověřit jejich 
manipulační řády. 

Při povodňových prohlídkách byly zjištěny 
i nedostatky v korytě a rozlivech Zákolanského 
potoka. V inundaci je umístěno velké množství 
pláví, v zastavěných částech obcí jsou příčné 
a podélné ploty, přístřešky, bazény a příslu-
šenství zahrad. Je nezbytné pravidelně a opa-
kovaně provádět příslušnými orgány povodňo-
vé prohlídky v celé ploše povodí a důsledně 
odstraňovat nedostatky. 

Pro zefektivnění zabezpečovacích prací 
v případě bleskové povodně z povodí Záko-
lanského potoka je nezbytné zřídit srážkoměr-
né stanice s dálkovým přenosem, které budou 
rozmístěny rovnoměrně po celé ploše povodí. 
V současné době nejsou z  povodí Zákolanské-
ho potoka o ploše 265 km2 k dispozici žádné 
údaje o spadlých atmosférických srážkách. Při 
červnové povodni byly informace o úhrnech 
spadlých srážek zjišťovány od starostů jed-
notlivých obcí a předávány pomocí mobilních 
telefonů. Tento postup však není adekvátní 
nástupu bleskové povodně, který je možný 
v řádu hodin.

Koryto Zákolanského potoka v zastavě-
né části města Kralup je od 60. let minu-
lého století upraveno do U profilu. Zásad-
ní problémy při povodni nastávají u mostů 
s podvěšenými inženýrskými sítěmi, které 
mohou způsobit vzdutí a neprůchodnost 
povodňové vlny. V rámci protipovodňových 
opatření je proto nezbytné provést revizi 
všech kritických míst a mostů.

Další příspěvek v lednovém čísle Zpra-
vodaje popíše soubor protipovodňových 
opatření na Vltavě, mimo jiné návrhy 
na změny manipulačních řádů vodních 
děl Vltavské kaskády.
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Na konci měsíce listopadu došlo ke schůzce 
starosty Petra Holečka, starosty Chvatěrub 

Josefa Derfla a vodohospodáře Ing. Martina Ja-
koubka s ministrem zemědělství v demisi Ing. To-
manem, jeho náměstkem  a generálním ředitelem 
Povodí Vltavy, a.s. Ing. Petrem Kubalou. 

Starostové předali ministrovi Výzvu obcí dol-

ního Povltaví, ve které se 14 starostů měst a obcí 
ležících na Vltavě od Prahy k Vraňanům jedno-
značně vyslovuje pro snížení retenčních hladin 
v přehradách Vltavské kaskády a žádají příslušné 
orgány o přehodnocení a úpravu manipulačních 
řádů přehrad. Tato iniciativa vzešla z jednání sta-
rostů obcí s rozšířenou působností Kralup nad 

Vltavou na srpnovém jednání s vedením Povodí 
Vltavy, a.s. na Orlíku a na říjnové schůzce v Kra-
lupech nad Vltavou. 

Kralupy a okolní obce se tak snaží změnit vý-
znam a hlavní účel Slapské a Orlické nádrže, tak 
potřebných při zadržení velké vody.

Petr Holeček
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Vbudově bývalého průmyslového mlý-
na ve středu města na rohu Žižkovy 

a Jodlovy ulice probíhá od července 2013 
energickým tempem výstavba vědecko-tech-
nického parku (VTP), který staví Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze. Ce-
lé staveniště se během posledních měsíců 
zásadně proměnilo. Zmizel komín, který 
byl ve velmi špatném technickém stavu, 
byly zbourány různé přístavky a vestavby, 
zůstaly jen obvodové a nosné zdi původ-
ního objektu. V prostoru obvodových zdí 
se v podzimních měsících začala budovat 
jednotlivá podlaží a v měsíci listopadu byla 
už zřetelná i poslední dvě patra, která vizu-
álně přesáhla horizont původní stavby. Zde 
bude vybudována mj. prostorná aula a další 
prostory pro budoucí činnost VTP. Dokon-
čení stavebních prací a instalace vnitřního 
vybavení se předpokládá v druhé polovině 
příštího roku.

VŠCHT Praha se v této době připravu-
je na zahájení provozu VTP. Byly vybrány 
hlavní oblasti, kterými se bude vědecko-vý-
zkumná a inovační činnost parku zabývat. 
Profilovým tématem je stavební chemie, 
v jejímž rámci se připravují programy pro 
celkem 8 hlavních oblastí. Tyto budou z ob-
lastí různých disciplín materiálového inže-
nýrství, využití druhotných surovin anebo 

mikrobiální kontaminace. V řešitelských 
týmech budou úzce spolupracovat odbor-
níci z VŠCHT Praha se svými kolegy ze 
stavební fakulty a ostatních fakult ČVUT. 
V budově VTP jsou také plánovány různé 
vzdělávací aktivity zaměřené na implemen-
taci inovačních technologií, zvyšování kva-
lifikace pracovníků různých společností, 
ale také na prezentaci chemie a vědeckých 
přístupů žákům a studentům základních 
a středních škol. V laboratořích a dalších 
prostorách kralupského VTP postupně bude 
pracovat více než 50 vědeckých a technic-
kých pracovníků.

Rok 2014 bude pro výstavbu a zaháje-
ní provozu VTP klíčový. Jedná se nejen 
o dokončení stavby podle harmonogramu 
a v požadované kvalitě, včasné dodávce 
vnitřního a přístrojového vybavení, ale ta-
ké o nastartování ekonomicky efektivních 
výzkumných a inovačních prací, které bu-
dou reagovat na poptávku zákazníků, ať již 
z podnikatelského nebo státního sektoru. 

VŠCHT Praha děkuje občanům města Kra-
lup nad Vltavou za podporu při výstavbě 
budovy VTP a věříme, že se vaší podpoře 
budeme těšit při dokončení i během vlastní-
ho provozu parku. aLeš Soukup, všcht praha

Obecní živnostenský úřad Kralupy nad Vltavou 
upozorňuje všechny podnikatele, kteří v rámci 

svého živnostenského oprávnění prodávají alkoho-
lické nápoje (prodej kvasného a konzumního lihu 
nebo lihovin) na účinnost zákona č. 309/2013 Sb., 
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tato novela mimo jiné nově reguluje prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že mění 
přílohu č. 3 živnostenského zákona, a to následují-
cím způsobem: V příloze č. 3 Koncesované živnosti, 
u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného 
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholic-
kých nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostat-
ních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných 
pěstitelským pálením)“ na konci prvního sloupce se 
doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin“.

Z nové úpravy vyplývá, že držitelem konceso-
vané živnosti v rozsahu „prodej“ musí být všichni 
podnikatelé, kteří se zabývají distribucí kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin a prodejem těchto 
produktů jak podnikatelům, tak i konečným spo-
třebitelům. Jedná se například o provozovatele po-

hostinských zařízení, prodejny maloobchodu i vel-
koobchodu, kavárny, vinárny, restaurační zařízení 
atd., a to bez ohledu na velikost, rozsah prodeje 
či zaměření prodejny. Lze říci, že půjde zejména 
o podnikatele, kteří dosud prodávali alkohol na zá-
kladě oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona“ či pro živnost řemeslnou „Hostin-
ská činnost“. Tato živnostenská oprávnění zůstávají 
v platnosti, avšak ve lhůtě do 17. 4. 2014 by měli 
jejich vlastníci, chtějí-li se věnovat prodeji alkoholu, 
požádat o výše uvedenou koncesovanou živnost. 
Marným uplynutím lhůty podnikateli právo prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 

Změna právní úpravy vyžaduje od podnikatelů 
pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu nebo lihovin, a to ve výše 
uvedeném termínu (6 měsíců ode dne účinnosti 
novely, tedy od 17. 10. 2013 do 17. 4. 2014). Přijetí 
žádosti nepodléhá správnímu poplatku a nejsou rov-
něž stanoveny žádné zvláštní podmínky provozování 
živnosti. S žádostí se obraťte na odbor Obecní živ-
nostenský úřad MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Nadále zůstává v platnosti, že alkoholické nápoje 
lze prodávat ve specializovaných prodejnách alko-

holických nápojů, ve specializovaných odděleních 
velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoho-
lických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených 
prodejnách, nebo v zařízeních společného stravo-
vání provozovaných na základě hostinské činnosti, 
v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních 
s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 
let. Omezení prodeje se nevztahuje na příležitostný 
prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slav-
nostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim 
podobných akcích. Lihoviny lze jako doplňkový sor-
timent prodávat ve stáncích s občerstvením.

Nadále platí i zákaz prodeje alkoholu osobám 
mladším 18 let, na všech akcích určených osobám 
mladším 18 let, osobám zjevně ovlivněným alkoholic-
kým nápojem nebo jinou návykovou látkou, ve zdra-
votnických zařízeních, v prostředcích výlučně ur-
čených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob 
s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel 
a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy, 
na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva 
s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních 
procent, ve všech typech škol a školských zařízeních. 
 Bc.Zdeňka BőhMová, 

vedoucí odBoru oBecní živnoStenSký Úřad

Informace pro prodejce lihovin

Stavba vědecko-technického parku
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Od 1. 1. 2014 jsou zaměstnavatelé povin-
ni předepsané tiskopisy podávat elek-

tronicky. Tato povinnost se týká všech za-
městnavatelů, což znamená, že v postavení 
zaměstnavatele může být i osoba samostat-
ně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, te-
dy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho 
zaměstnance. 

předepsané tiskopisy  
pro elektronická podání:
� Evidenční list důchodového pojištění, 
� Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické pří-
pravě) pro účely důchodového pojištění, 
� Přehled o výši pojistného, 
� Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení 
zaměstnání), 
� Příloha k žádosti o dávku nemocenského po-
jištění.

Pro vytvoření a odeslání elektronických 
podání je nutné mít nainstalován přísluš-

ný software anebo lze využít interaktiv-
ní formuláře na stránkách ČSSZ. Podání 
jsou zasílána do datové schránky ČSSZ 
(ID 5ffu6xk) nebo na veřejné rozhraní, tzv. 
VREP s uznávaným elektronickým pod-
pisem. 

Pracovníci okresních správ sociální-
ho zabezpečení jsou každý pracovní den 
připraveni poradit a poskytovat všem kli-
entům v souvislosti s elektronickým po-
dáním maximální pomoc. Podrobné in-
formace o elektronickém podání jsou 
dostupné na webových stránkách ČSSZ 
(www.cssz.cz). Při řešení případných potí-
ží při elektronickém podání pomůže spe-
cializované call centrum na telefonické 
lince 585 708 290. Pro zaměstnavatele 
v okrese Mělník lze využít přímý kontakt 
na zaměstnance Okresní správy sociální-
ho zabezpečení Mělník na telefonní lince 
315 650 812 nebo 315 650 817. 

Den zdraví v Kralupech nad Vltavou v úterý  
22. 10. 2013 navštívilo celkem 83 občanů z Kra-
lup nad Vltavou (74) a okolí (9). Z toho 16 mužů 
a 67 žen.

Velký zájem byl o zjištění cukru a choleste-
rolu v krvi. Toto vyšetření absolvovali téměř 
všichni. 

Zjištěné výsledky byly vyhodnoceny s každým 
klientem zvlášť a zároveň mu byla poskytnuta 
krátká intervence k rizikům životního stylu nebo 
doporučení k podrobnějšímu vyšetření u prak-
tického lékaře.

Hodnoty celkového cholesterolu byly ve vět-
šině případů v normě (78 %), hraniční hodnoty 
byly naměřeny u 21 % osob a pouze v 1 % byly 
zjištěny rizikové hodnoty.

Hodnoty glykemie byly v normě u 89 % osob, 
zvýšenou hladinu mělo 8 % klientů a u 3 % byly 
zjištěny rizikové hodnoty.

Mgr. Eva Ivanová

Jak se připravují Kralupy na ubytování lidí 
bez domova v zimních měsících?
Město Kralupy nad Vltavou na tuto zimu 
nepřipravuje ubytování pro osoby bez domo-
va. Noclehárna byla schválena Radou města 
pouze 2x, a to v letech 2009 a 2010. Pokud se 
občan bez domova obrátí na náš odbor, tak 
se mu snažíme zajistit ubytovnu v Kralupech 
nad Vltavou.  Noclehárnu nebo azylový dům 
zajišťujeme mimo město. Pokud se jedná 
o mladé lidi do 26 let, obracíme se na Dům 
na půl cesty v Kralupech nad Vltavou. 

Máte představu o současném počtu osob 
bez domova?
V současné době jsme v kontaktu zhruba 
s 35 až 40 lidmi. Přes 20 lidí je skutečně 
na ulici a zbývající na ubytovnách. 

Mezi lidi bez domova nepatří jen ti, kte-
ří žijí na ulici, ale i ti, kteří bydlí na uby-
tovnách, protože o bydlení na ubytovnách 
mohou velmi snadno přijít, např. ztrátou 
zaměstnání, sankčním vyřazením z úřadu 
práce, v nemoci apod.

Ubytování na ubytovnách je velmi drahé. 
Úřad práce se snaží lidi z ubytoven přemís-

tit do sociálních služeb, které jsou levnější. 
Pokud jsou občané v azylovém bydlení, je 
jim poskytováno sociálně právní poraden-
ství a sociálně aktivizační služby, které mají 
přispět k jejich osamocení a k možnosti sa-
mostatného bydlení.  Jednou z forem samo-
statného bydlení jsou komerční pronájmy, 
kde existuje možnost podnájemní smlouvy 
a někdy i trvalého bydliště. To na ubytov-
nách možné není.

obrací se na vás tito lidé automaticky 
sami, nebo se k vám dostanou až díky např. 
zásahu městské policie?
Většinou se na nás obrací sami. Kromě jed-
notlivců do této skupiny také patří matky 
nebo otcové s dětmi. Matkám se snažíme 
zajistit azylové domy pro matky s dětmi. 
Azylových domů pro otce s dětmi je méně. 
Ale také se daří. Nám např. v Kralupech 
nad Vltavou. Občas se stane, že na ulici 
zůstane celá rodina. I té se snažíme zajis-
tit ubytování v azylovém domě pro rodiny, 
popř. jednáme ve spolupráci s úřadem práce 
o možném komerčním pronájmu.

děkuji Za roZhovor! r. SaLáková

roZhovor s... Mgr. evou ivanovou, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ kralupy

OSSZ upozorňuje zaměstnavatele

Lidé bez domova v Kralupech
s blížící se zimou a teplotami pod bodem mrazu je třeba se také zamyslet 
nad tím, jak budou trávit tuhou zimu lidé bez domova v našem městě. nejvíce 
kompetencí v této oblasti spadá pod sociální odbor měÚ.

okresní správa sociálního zabezpečení upozorňuje zaměstnavatele na povinnou 
elektronickou komunikaci od 1. 1. 2014

Den zDraví

2013

Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor sociálních věcí, oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí nabízí 
možnost využít

KONZuLTAčNÍ 
A PORAdENSKé dNy 

K NáHRAdNÍ  
ROdINNé PéčI

určené pro pěstouny, děti svěřené 
do pěstounské péče a další fyzické 
osoby žijící s pěstouny ve společné 

domácnosti a dále pro zájemce 
a žadatele o náhradní rodinnou péči, 

zejména o pěstounskou  
péči a pěstounskou péči 

na přechodnou dobu.

Kdy: každou první středu v měsíci 
vždy od 08:00 do 17:00 hod.

KdE: budova Krajského úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 

Praha 5 – Smíchov.

Z důvodu zajištění plynulého průběhu 
a návaznosti jednotlivých konzultací 

doporučujeme Vaši návštěvu 
předem sjednat na telefonních 

kontaktech: 257 280 894, 257 280 197, 
257 280 208, 257 280 290. 



N apříklad zeleň ve městě významně ovliv-
ňuje zdraví a životní prostředí obyvatel. 
Parky, zahrady, stromy a další ozeleněné 

plochy mají bezpochyby nezaměnitelný ekologic-
ký a estetický význam. Zlepšují kvalitu ovzduší, 
poskytují stín v horkých dnech a jsou útočištěm 
mnoha živočichů.

Často však musíme hledat kompromisy mezi 
zájmy přírody a obyvatel města. Takové střety 
zájmů jsou nejvíce patrné na problematice stro-
mů a jejich kácení ve městě. Jelikož je strom 
živý organismus, který během svého života ros-
te a vyvíjí se, podléhá i on procesu stárnutí. To 
má své pozitivní, avšak i negativní následky. Čím 
větší je strom, tím více osvěžuje vzduch, posky-
tuje větší stín a je na něj krásný pohled. Takový 
strom je ale ve městě vystaven mnoha negativ-
ním faktorům, jako je například omezený prostor 
pro růst, narušení kořenového systému překrytím 
neprodyšným povrchem či opravami komunikací 
a v neposlední řadě i poškozování vandaly.

Strom ve špatném zdravotním stavu je napa-
dán chorobami, celkově chřadne a stává se tak 
hrozbou. Denně kolem něj prochází stovky obyva-
tel, včetně dětí, projíždí automobily či se nachází 
v blízkosti nemovitostí, a pokud by zde hrozila ja-
kákoliv újma na zdraví, životě či majetku občanů, 
nelze v takovém případě dlouho váhat. Abychom 
zamezili zhoršování zdravotního stavu stromů, 
jsou jejich koruny šetrně ořezávány, avšak v ně-
kterých případech je nutné strom pokácet. Za po-
kácené stromy jsou vysazovány nové, aby nedo-
cházelo k postupnému vymizení zeleně.
I stromy jsou ale chráněny zákonem a tak 
nelze pokácet jakýkoliv strom bez povolení. 
K zásadní změně v povolování kácení došlo  
15. července 2013, kdy vešla v platnost vyhláška  
č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a jejich káce-
ní. Je zde popsáno kdy, mimo jiné, se povolení 
ke kácení nevyžaduje:

¢ pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí,
¢ pro zapojené porosty dřevin, pokud celková 
plocha kácených zapojených porostů dřevin ne-
přesahuje 40 m2,
¢ pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených 
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako 
plantáž dřevin,
¢ pro dřeviny rostoucí v zahradách. Zahradou se 
rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodin-
ného domu v zastavěném území obce, který je 
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Na zahradě si tedy může každý pokácet svůj 
strom bez povolení, avšak stále platí doporuče-
né omezení kácení, kdy stromy by se měly kácet 
pouze v mimovegetačním období. Období kácení 
je důležité, protože na jaře a v létě v korunách 
stromů a v křovinách hnízdí ptáci a vyvádějí své 
mladé. Je proto dobré zvážit, zda by kácení ne-
počkalo na podzim či zimu. 

Pokud je obvod či plocha dřevin větší a ne-
vztahuje se na ně žádná jiná z výše uvedených 
podmínek, musí si majitel dřevin podat žádost 
o povolení k pokácení dřeviny či porostů dřevin, 
a to na orgán ochrany přírody, na jejímž katast-
rálním území se dřevina nachází.

Abyste se mohli dozvědět i něco konkrétního 
o místech, která jsou z hlediska přírody zajímavá, 
byly ve městě umístěny tabule naučných stezek. 
Jednu lze objevit na Hostibejku a druhá prová-
zí cestu Dvořákovy stezky od mostu T.G.M. až 
do Nelahozevsi.

Bohužel se však stále potýkáme s útoky vanda-
lů, kteří tabule opakovaně ničí. Už jednou tak byla 
obnovena naprosto zdevastovaná naučná stezka 
podél Vltavy, kterou zde umístilo naučné středis-

ko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. 
Umístěno bylo méně tabulí a pouze na místech, 
která jsou více, dalo by se říci, pod dohledem. 
Řešila se také devastace jedné tabule na Hosti-
bejku, která byla vyvrácena ze svých základů.

Vandalství je bohužel problém, který městské 
prostředí bude provázet stále a rozumnému člo-
věku nad tím zůstává rozum stát.

K městu Kralupy nad Vltavou však nepatří pou-
ze zeleň ve městě samotném, ale i příroda na tzv. 
území obce s rozšířenou působností. Zde se na-
cházejí další krásná místa, kde si lze přírodu vy-
chutnat, a která jsou zákonem chráněná. Jsou to 
například přírodní památka Minická skála, Ne-
třebská slaniska či přírodní park Dolní Povltaví.

Na těchto chráněných územích však platí pro 
návštěvníky určitá pravidla, aby se zamezilo ni-
čení či zániku předmětu ochrany. Nalézá se zde 
i několik památných stromů, jako je například ce-
lá skupina dubů letních nazývaná „U pěti bratří“ 
či památné stromy ve Veltruském parku, který je 
zároveň chráněn v rámci soustavy NATURA 2000 
jako chráněné území evropského významu.

Pokud máte zájem nejen o přírodu, ale i o opuš-
těná zvířata, funguje v Kralupech nad Vltavou útu-
lek pro psy Lesan. Návštěvní hodiny jsou denně 
od 9 do 14 hod. a pro vážné zájemce o adopci psa 
lze otevřít i individuálně v jiný čas po předchozí 
telefonické dohodě. Kontaktní informace získá-
te na webových stránkách www.utulek-kralupy.
estranky.cz/.

Nevíte-li si rady při nálezu zraněného či opuš-
těného živočicha, kontaktujte záchrannou stanici 
pro živočichy AVES, která se nachází v Čabárně, 
Kladno: www.zachr-stanice.estranky.cz/. 

Ing. Veronika Zemanová, ochrana přírody
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Seriál 
na pokračování

díl druhý

Životní prostředí: 
OCHRANA PŘÍRODY

Člověk od nepaměti žije ve větší či 
menší rovnováze s přírodou. ne jinak 
tomu je i v urbanizované krajině, 
ve které se naše město a území 
spadající do jeho působnosti nachází. 
snahou odboru životního prostředí je 
především udržet přírodu na blízku, 
aby přispívala ke kvalitě života občanů.

pokračování v příštím vydání: péče o zeleň a rybářství a rybaření

Vyhlídkový altán  
na Hostibejku.



K ZpOliCiE

prosinec 2013 9

Maření výkonu 
úředního rozhodnutí 
a osoba v pátrání
Dne 26. 10. od 21:20 h. hlídka MP pro-

váděla pěší hlídkovou činnost na sídl. 
Hůrka. Zde strážníci prováděli kontrolu do-
držování přechodné úpravy silničního pro-
vozu (zákaz vjezdu).  Ve 22:40 h. hlídka MP 
zjistila, že řidič vozidla Škoda Felicia vý-
še uvedené značení nerespektoval, a proto 
byl zastaven. Následně byl v řidiči zjištěn 
pan H., který má dle lustrace na OO PČR 
Kralupy vysloven zákaz řízení a dále pak 
spolujezdec pan O., který se nacházel v ce-
lostátním pátrání PČR. Na místo byla proto 
přivolána hlídka OO PČR Kralupy, která si 
celou věc převzala k dalšímu opatření. 

☛ dne 16. 11. v 14:33 h. na l. 156 oznámil 
pan P., že mu nějaký Rom prostřelil prakem 
skleněnou výplň okna. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která dle místní znalosti zjistila, že se 
mělo jednat o cca 10letého chlapce z Přemys-
lovy ulice. Hlídka MP kontaktovala chlapcovu 
matku, která uvedla, že jakmile se chlapec vrátí 
domů, vyrozumí MP osobně. Po chvíli matka 
kontaktovala l. 156, že skutečnost se zakládá 
na pravdě s tím, že chlapec okno rozbil nechtě-
ně a matka způsobenou škodu uhradí. 

☛ dne 15. 11. v 19:35 h. na l. 156 oznámil pan 
P., že na lávce přes řeku Vltavu stojí starší muž, 
který chce zřejmě skočit do vody. Na místo by-
la ihned vyslána hlídka MP spolu s hlídkou OO 
PČR Kralupy. Po příjezdu hlídky MP na místo 
bylo zjištěno, že muž již do řeky skočil a vy-
plaval na břeh na straně Lobečku. Muž byl 
bez zjevného zranění, avšak hlídka MP přivo-
lala raději RZS, která následně muže převezla 
do mělnické nemocnice. 

☛ dne 13. 11. v 16:05 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o asistenci hlídku MP v ul. 
Žižkova, kde se mají údajně nacházet tři muži, 
kteří mají někoho ohrožovat střelnou zbraní. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, kte-
rá se spojila s hlídkou PČR. Následně bylo 
zjištěno, že jeden ze tří mužů se chová velmi 
agresivně a má u sebe střelnou zbraň a štěně 
rottweilera. Muž následně zaútočil na jednoho 
z přítomných policistů, proto mu byla přilože-
na pouta a byl převezen na služebnu OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. Pes byl hlídkou 
MP převezen do útulku. 

☛ dne 12. 11. v 18:00 h. na l. 156 oznámil pan 
S., že v restauraci „Formanka“ se nachází pan 
G., který utekl z léčebny v Beřkovicích. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, která ve výše 

uvedené restauraci zjistila pana G. Dozorčí 
služba MP provedla lustraci na OO PČR Kra-
lupy s pozitivním výsledkem, kde bylo zjištěno, 
že pan G. skutečně utekl z léčebny. Hlídka MP 
proto pana G. ihned převezla na OO PČR Kra-
lupy k dalšímu opatření.  

☛ dne 12. 11. v 20:10 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o asistenci hlídky MP při šetření 
loupežného přepadení v baru 9mm v ul. Žiž-
kova. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, 
která zajišťovala prostor před výše uvedeným 
barem, ve kterém došlo k loupežnému přepa-
dení s bodnou zbraní, kdy byla odcizena obslu-
ze baru finanční hotovost ve výši 16.000,- Kč. 
Obsluze baru se nic nestalo. Mělo se jednat 
o muže, který následně z místa činu odjel stří-
brnou Škodou Octavií. 

☛ dne 4. 11. v 21:53 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o asistenci hlídky MP při pátrání 
po starší paní S., která po sobě zanechala do-
pis na rozloučenou a odešla z domova. Hlídka 
MP byla vyslána do místa jejího bydliště, kde 
měla setrvat v případě, že by se paní vrátila. 
V 1:00 h. hlídka MP přijala informaci, že paní 
S. již policisté našli poblíž fa Synthos bohužel 
zesnulou. 

☛ dne 20. 10. v 11:45 h. na l. 156 oznámil 
pan H., že v ul. J. Palacha poblíž dětského 
domova se perou 2 opilí mladíci. Následně 
pan H. oznámil, že oba nastupují do přista-
veného vozidla Škoda Felicia, barvy stříbrné 
a odjíždí. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která výše uvedené vozidlo zastavila v ul.  
U Sociálního domu. Řidiči bylo následně kon-
trolní zkouškou naměřeno 2,04 promile alko-
holu v dechu. Proto byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření.  

Vminulém čísle Kralupského Zpravodaje 
jsme vás informovali o záchraně fen-

ky rottweilera, kterou vážně zranil projíž-
dějící vlak. Dnes si přiblížíme její pohnutý 
osud…

Po převozu fenky do ordinace veterinární 
kliniky jí byla bohužel amputována noha, 
protože kost pažní, loket a přilehlé svaly 
byly zcela roztříštěné. Fena byla silně pod-
chlazená a v těžkém šoku. Druhý den za-
čala fenka s chutí žrát a velmi aktivně se 
pohybovala i po schodech. Dostávala sice 
velmi účinné léky proti bolesti, ale i přesto 
měla pozitivní přístup k životu, který per-
sonál kliniky až překvapil. 

Protože se majitel stále nehlásil, třetí den 
po operaci našel personál kliniky novou 
majitelku, která má dlouholeté zkušenosti 
s péčí o třínohého velkého psa a která se 
psům věnuje celý život. Navíc má nová maji-
telka velmi dobré podmínky pro chov takto 
handicapovaného psa, který vyžaduje celo-

životní náročnou péči. Fenka také dostala 
nové jméno Emma. V dalších dnech bylo 
nutné Emmu ještě celkem 2x reoperovat 
z důvodu komplikace s hojením. 

Od prvního dne nálezu fenky strážníci 
MP a personál kliniky Mada pátrali po ma-
jiteli fenky, ale bez úspěchu. Teprve 9. den 
se přihlásila žena, která uvedla, že je ma-
jitelkou Emmy. Paní se však na fenku ne-
zajela ani podívat k lékařce kliniky, kde 
fena dočasně přebývala, aby zjistila, že se 
skutečně jedná o jejího „čtyřnohého miláč-
ka“. Poté, co byla údajné majitelce sděle-
na celková částka za služby kliniky a dále 
fakta, že fena není přihlášená, načipovaná 
a nemá ani očkovací průkaz, tato se fenky 
zřekla. Po několika dnech však projevila 
zájem o Emmu dcera „údajné majitelky“, 
která uvedla, že sice zatím nemá kde byd-
let, ale vyjednala pobyt feny u známých 
v boxu pro koně, kam by za ní pravidelně 
docházela. 

Z linky 156:

Záchrana psa – pokračování Během projednávání celé události se však 
vyšplhaly celkové náklady na Emminu re-
konvalescenci na 30.000,- Kč, o které se po-
dělil personál kliniky Mada, MěÚ Kralupy 
a nová paní majitelka. Dcera „údajné ma-
jitelky“ však následně neprojevila žádnou 
snahu o finanční účast na vynaložených 
nákladech, proto byla Emma trvale umís-
těna k nové majitelce. 

Posledním kontaktem dcery „údajné maji-
telky“ s klinikou byl telefonát s oznámením, 
že celá věc bude řešena soudní cestou. 

Emma je u nové majitelky velmi spoko-
jená, je z ní vyrovnaná a veselá psí slečna, 
která si fakt, že nemá jednu nohu, snad ani 
nepřipouští.

Tímto bychom ještě jednou chtěli poděko-
vat Veterinární klinice Mada v Kralupech 
nad Vltavou, MěÚ Kralupy nad Vltavou, za-
sahujícím strážníků MP a především nové 
majitelce Emmy. 

Str. tereZa doBrovoLná

Manažer prevence kriMinaLity

MěStSká poLicie kraLupy nad vLtavou

Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do nového roku 2014 
přeje všem občanům města Kralupy 

nad Vltavou kolektiv Městské 
policie Kralupy nad Vltavou.
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VLastiMiL řada
Narodil se v Kralupech. Maturoval na Dvo-
řákově gymnáziu. V roce 1944 až do kon-
ce války byl totálně nasazen v Příkosicích 
u Mirošova, kde se zapojil do Partyzánské 
brigády Jana Žižky. Působil jako spojka při 
zabezpečování zbraní pro květnové povstá-
ní v Praze a napomáhal při útěku politických 
vězňů z Příkosic.

V roce 1950 ukončil studium na Přírodo-
vědné fakultě UK obor geografie a tělesná 
výchova. Od svých 4 let byl členem Sokola 
a už jako dorostenec složil pomahatelské 
a cvičitelské zkoušky, do cvičení přinášel 
nové směry tělesné výchovy. 

Během dvouleté vojenské služby vykonával 
funkci náčelníka tělesné přípravy 2. vojen-
ského okruhu, čímž si prohloubil odbornost 
pro práci ve školství. Vyučovat začal v Mimo-
ni a dalších deset let na gymnáziu ve Frýd-
lantu, kde byl jmenován zástupcem ředitele. 
Vybudoval zde moderní školní stadion s tar-

tanovým povrchem. S turistickým oddílem 
dokázal vyznačit turistickými značkami celý 
frýdlantský výběžek a část Jizerských hor.

V roce 1959 nastoupil na gymnázium 
v Kralupech nad Vltavou. I tady vybudoval 
sportovní hřiště a na žádost fakulty tělesné 
výchovy UK vedl několik let řízenou praxi 
studentů tělesné výchovy.

V roce 1975 utrpěl při nácviku spartakiády 
zlomeninu páteře a přešel na odbor školství 
SKNV. Vypracoval a uvedl do praxe Směrni-
ce pro bezpečnost v tělesné výchově. Jejich 
plněním se podařilo snížit úrazovost žáků 
ve Středočeském kraji o 40 %.

Výchově mládeže se věnoval i o prázdni-
nách. Po 22 let vedl prázdninové tábory. 

Ve volném čase se vždy věnoval atletice. 
Jako člen Krajské komise rozhodčích at-
letiky vyškolil a přezkoušel stovky nových 
rozhodčích.

Po odchodu do důchodu založil v Kralu-
pech jedno z prvních soukromých knihku-
pectví ve Středočeském kraji.

V roce 1997 byl zakládajícím členem 
Sdružení rodáků a příznivců města Kralu-
py nad Vltavou a z jeho podnětu se usku-
tečnilo setkání rodáků i z daleké ciziny. Při 
této organizaci založil archiv významných 
děl našich rodáků.

Je otcem dvou dětí, dcery Pavly a syna 
Tomáše. Je vášnivým sběratelem pohledů, 
knih a odznaků.

Životní motta: „Věčný ruch a věčná ne-
spokojenost buď duchem Vaším.“ (Miroslav 
Tyrš); „Cokoli děláš, dělej opravdově a mysli 
na konec.“ (latinské přísloví). 

Věra řeháKoVá 
Narodila se v Kralupech nad Vltavou. Svá 
školní léta ukončila maturitní zkouškou 
na 11leté střední škole v Kralupech. Dá-
le studovala dálkově Pedagogický institut 
v Brandýse nad Labem.

Po promoci nastoupila na místo učitelky 
na 1. stupni ZŠ na Komenského náměstí. 

Cena starosty města 2013
U příležitosti výročí 22. listopadu 1902, kdy byla kralupům udělena městská práva, předává starosta města 

cenu vždy několika občanům za jejich zásluhy a práci pro město. a ani v letošním roce tomu nebylo jinak. cenou 
starosty města byli oceněni: františek culek (in memoriam), vlastimil Řada, věra Řeháková, františek seiner, 

otakar Špecinger a ak. mal. Hana Štroblová.
ocenění bylo uděleno i členům krizového štábu za práci při letošní červnové povodni: Ing. marku czechmannovi, 

npor. mgr. ondřeji Henzlovi, mgr. Pavlu Holému, Ing. martinu Jakoubkovi, npor. bc. ondřeji kladivovi,  
mgr. evě kostlivé, liboru lesákovi, Jiřímu máchovi, Ing. milanu majerovi, Ing. blance nedbalové,  

Zdeňku nezdařilovi, Ing. Plk. Janu Pitnerovi a Jiřímu vachalcovi. Ing. Jaroslav Zdich, tajemník měÚ,  
převzal cenu za zaměstnance měÚ působící v krizovém štábu.

Členové krizového štábu děkují Petru Holečkovi, starostovi města a vedoucímu krizového štábu za ocenění 
a vedení štábu ke správným rozhodnutím při řešení následků červnové povodně.

Ocenění zleva: M. Czechmann, J. Zdich, P. Palicová, J. Mácha, M. Jakoubek, M. Majer, V. Řeháková, O. Kladiva, 
P. Holeček, O. Henzl, P. Holý, Z. Nezdařil, E. Kostlivá, F. Seiner, J. Vachalec a V. Řada.
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Jako učitelka působila po celý život a vystří-
dala několik škol v okrese a svou učitelskou 
kariéru ukončila až odchodem do důchodu 
na ZŠ Václava Havla, kde působila už od za-
hájení provozu této školy.

V mládí ráda sportovala, jezdila s dětmi 
na letní tábory, a to především do Polska. 
Když v roce 1972 vzniklo na Kaučuku lout-
kové divadlo, stala se jeho členem. K dis-
pozici měli krásné loutky a hráli i v Úna-
nově na Moravě, kde se loutky vyráběly. 
Po ukončení kaučukářského klubu začali 
loutkáři hrát sami za sebe jako Loutkový 
soubor Rolnička. Práce to byla velice milá 
a Věra Řeháková jí doslova propadla a poz-
ději i manžel a dcera.

Velmi ráda vzpomíná na pořádání „Lout-
kových dívánek“, kdy do Kralup přijížděly 
okolní amatérské soubory a vzájemně si 
předávaly zkušenosti.

Studovala na Loutkářské univerzitě 
v Chrudimi, kde ji učili profesionální lout-
koherci z Prahy. A protože výroba loutek 
byla v Únanově zrušena, opatruje si soubor 
Rolnička své loutky dodnes velmi pečlivě.

Na závěr paní Řeháková říká: „Mám naše 
malé divadélko velmi ráda a do budoucna 
bych si přála, aby nikdy nezaniklo. Věřím, 
že náš soubor přinese malým dětem ještě 
hodně radosti.“ 

ing. FrantišeK seiner
Narodil se v malé vesnici Strančice. Ve ško-
le ho především bavila matematika a pozdě-
ji chemie, která ho přivedla na chemickou 
průmyslovku do Zlína. Po vojně nastoupil 
do státního podniku Kaučuk Kralupy nad 
Vltavou a zůstal zde až do důchodu. Praco-
val v různých provozech a přitom vystudoval 
dálkově Vysokou školu chemicko-techno-
logickou v Praze. 

Krátce po vojně se oženil a s manželkou 
mají 3 děti a zatím 8 vnoučat. Jeho největ-
ší zálibou jsou šachy, které se naučil hrát  
v 7. třídě, kdy od kamarádů odpozoroval, jak 
se tahají figurky. Doopravdy začal šachy hrát 
až ve Zlíně na internátě, kde měl hodně vol-
ného času. Zde vyhrál se svým družstvem 
krajský přebor Jihomoravského kraje. 

Po příchodu do Kralup se hned zapojil 
do činnosti v šachovém klubu, kde začal po-
máhat ve výchově mladých adeptů, založil 
přípravky ve školách, kde se děti učily zá-
kladům hry, a trenéři pak mohli učit na vyšší 
úrovni. Kroužek se ale kvůli zaneprázdnění 
trenéra rozpadl. 

V roce 1998 šachový kroužek pro velký 
zájem dětí obnovil. Zpočátku byl základ 
ve starších dětech, postupně se přidaly 
i mladší děti a vypracovaly se postupně 
mezi přední družstva kraje. Žáci vyhrávali 
v republikových soutěžích a reprezentovali 
se na mistrovství světa ve Španělsku. Po-
stoupil s dětmi do 1. ligy dorostu a dokon-

ce i do extraligy nejvyšší soutěže mládeže. 
Hráči ale zestárli a spadli do kraje. Ještě 
jednou chce vychovat pár mladých lidí a po-
kusit se vybojovat ligu potřetí.

Od mládí rád cestoval, s rodiči jako kluk 
objížděl české zámky a hrady, potom s dět-
mi a nyní s vnoučaty. Mezi jeho další zájmy 
patří historie, zúčastnil se soutěže „O po-
klad Anežky České“, kde vyhrál epizodu ze 
zámku Buchlovice. 

Uvádí na závěr příklad, jak ukončil ša-
chovou hru jeden nadaný chlapec. Jednou 
přišel a řekl, že se jde rozloučit. Na dotaz 
proč, odpověděl: „Včera jsem hrál s dědeč-
kem a porazil jsem ho, tak už jste mne na-
učil dost.“

ing. otaKar špecinger
V Kralupech vychodil obecnou školu a v ro-
ce 1942 zde odmaturoval na reálném gym-
náziu. Poté vystudoval komerční inženýrství 
a později se stal ředitelem kralupského pod-
niku na výrobu barev a laků. 

Významně se podílel na kulturním živo-
tě Kralupska, a to jako hudebník, divadelní 
ochotník a organizátor. Už od svých 15 let 
se zabýval studiem regionální historie, které 
se věnuje celý život. 

Do podvědomí veřejnosti se Ing. Špecin-
ger zapsal stovkami svých článků uveřejně-
ných v časopisech a periodických sborní-
cích. Jako regionální dějepisný publicista 
věnoval svůj vytříbený cit pro historické vě-
dy nejednomu z míst zdejšího kraje. Pou-
tavým způsobem zpracovával a publikoval 
mnohdy zapomínaná témata.

Vynikající monografii vydal r. 1984 o obci 
Obříství, jednu ze svých četných autorských 
studií napsal o městě Veltrusy a rovněž je 
autorem plejády zajímavých článků o vý-
znamných lidech zdejšího kraje.

Ze stránek jeho samostatných knižních 
publikací se dozvídáme o historii Kralupska 
a počteme si v publikaci od něj i o zdejších 
významných osobnostech, jako jsou napří-
klad Antonín Dvořák, malíř Jiří Kars, výtvar-
ník Oskar Brázda a další

Otakar Špecinger studoval řadu dní v ra-
kouských archivech, aby detailně zjistil vše 
o tragickém náletu na Kralupy za druhé svě-
tové války a přinesl mnoho zajímavých i ne-
čekaných zjištění v tomto směru.

Mnohé poznatky pro svou širokou pub-
likační práci získal při služebních i soukro-
mých cestách po Evropě a řadě asijských 
i afrických zemích.

Samostatnou kapitolou činnosti Ing. Špe-
cingera je spolupráce na plánech měst 
Mělníka, Velvar, Slaného, Jičína, Čeláko-
vic, Kralup, Berouna, Benešova, Rakovní-
ka a dalších.

Zaručeně velmi zajímavé byly jeho roz-
hlasové pořady na stanicích Praha a Ústí 
nad Labem.

Akademická malířka  
hana štrobLoVá
Narodila se v Roudnici nad Labem. Její ro-
diče se často stěhovali, jelikož tatínek slou-
žil u četnictva. Rodina pochází ze Šumavy, 
kam od dětství jezdila a později malovala 
krajinu i portréty. Pradědeček byl řezbá-
řem a je autorem různých výzdob kapliček 
na Šumavě.

Původně vystudovala keramickou školu 
v Teplicích, později Akademii výtvarných 
umění v Praze, figurální školu a portrét 
u profesora V. Silovského a V. Nechleby, 
poté dvouletou pedagogickou nástavbu.

V r. 1964 se přestěhovala se svým man-
želem z Prahy do Kralup, kde ji malířsky za-
ujaly městské části starých Kralup, které se 
v té době bouraly. V městském muzeu jsou 
její obrazy: „Cukrovar“, „Hospoda u Lodě“ 
a „Kamnářství pod Hostibejkem“.

Jelikož měla od r. 1970 z politických dů-
vodů zakázáno učit výtvarnou výchovu, 
nastoupila jako laborantka do Kaučuku, 
kde využila možnost malovat staré pro-
vozy. Z těchto obrazů jsou dva v kralup-
ském muzeu.

V Kralupech byl tehdy ještě závod Kera-
mo a tak začala tvořit keramické plastiky 
a kachle inspirované starou Prahou: průčelí 
starých domů a staropražská strašidla.

Ve spolupráci s ak. mal. Martou Kouřilo-
vou vytvořila nástěnnou keramickou výzdo-
bu pro ZŠ Gen. Klapálka a mateřskou školu 
v Mikovicích.

Jako malířka se celý život věnovala pře-
vážně portrétům, kresbám a malbám dě-
tí.

Své práce vystavovala se Svazem výtvar-
níků po celé republice. V Kralupech měla 
dvě samostatné výstavy a vystavovala také 
společně s O. Čemusem a malířkou Hynko-
vou. Dvakrát vystavovala ve Velvarech.

Ve spolupráci s ART CENTREM vystavo-
vala své keramické práce i v zahraničí, např. 
v Mnichově, Frankfurtu či Tokiu.

Od roku 2004 má stálou expozici na zám-
ku Pátek u Loun. Zde získala čestné občan-
ství za darování souboru obrazů a plastik 
za účelem vytvoření galerie místního zám-
ku, na základě čehož byl zámek zpřístup-
něn veřejnosti.

Její krédo: „Modli se a pracuj“.

FrantišeK cULeK  
(in memoriam)
Byl oceněn za svou celoživotní pedagogic-
kou práci. Bohužel krátce poté, co byl na-
vržen k ocenění, zemřel. Medailonek jeho 
nejbližší neměli sílu zpracovat.

Autoři medailonků: Marie Blažková, Lenka Císlerová, Jitka Košťálová a Kateřina Viktorová.
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Zaniklé vsi na Kralupsku

V průběhu minulých staletí vznikaly no-
vé obce a osady, ale také některé za-

nikaly. K zániku obcí vedly dříve hlavně 
válečné události, při kterých byly nelítost-
nými vojsky obce vypáleny a vyhlazeny 
a často jejich obyvatelé vyvražděni. Ně-
kdy to mohly být nepříznivé klimatické 
jevy, kdy pro dlouhotrvající sucho se li-
dé octli bez vody a museli se odstěhovat 
na jiné místo.

Jak to dříve vypadalo na dnešním Kra-
lupsku? V nejbližším okolí byly tři obce, 
které již dávno zmizely z povrchu zemské-
ho a jsou tedy řazeny mezi obce zaniklé. 
Byla to obec Strachov v blízkosti Lobečku, 
obec Zátvorka u Chvatěrub a konečně ves 
Rusavky u Minic.

 
strachov
Ves Strachov se do dnešních dnů neza-
chovala, ale pomístní jméno Strachov ano. 
Název obce nebo osady vznikl ze staro-
českého osobního jména majitele Strach 
a přivlastňovací přípony -ov. Najdeme ho 
na každé mapě Kralup. Podobně jako blíz-
ký Lobeček, s kterým sdílel jeho osudy, 
patřil k nelahozevskému panství.

Nejstarší záznam o této zaniklé vsi je 
z roku 1406, kdy podle Nádvorníka je 
jmenován mezi vesnicemi, které chlu-
mínskému přívozu odváděly slepice, vej-
ce a sýry.

Později náležel Strachov církevní vrch-
nosti. Za husitských bouří v 15. století, kdy 
Strachov patřil proboštu u sv. Víta, husité 
si ves přivlastnili. Na počátku 16. století je 
ještě Strachov uváděn jako vesnice, ale v té 
době asi již ves zpustla. V roce 1548 kou-
pil zpustlou ves od arcivévody Ferdinanda 
Florián Gryspek z Gryspachu a opuštěnou 
ves osadil novými osadníky. 

Během třicetileté války (1618 až 1648) 
došlo k velkému vylidnění venkovského 
obyvatelstva a řada vsí už nebyla obnove-
na. Mezi ně patřila i ves Strachov. Hned 
na samém počátku třicetileté války byl 
Strachov vyloupen a vypálen. Nakonec byl 
na místě zaniklé obce vybudován hospo-
dářský dvůr, který si od knížete Lobkovice 

pronajal v letech 1857 až 1862 zemědělský 
organizátor František Xaver Horský. Zří-
dil zde, podobně jako na mnoha jiných 
místech v Čechách, vzorné hospodářství. 
Za své zásluhy o zvelebení zemědělství 
si Horský vysloužil šlechtický predikát. 
Po první světové válce, za starosty Josefa 
Vaníčka v roce 1924, byl městem Kralupy 
dvůr vykoupen za 743.000,- Kč. Po roce 
1948 spadal pod státní statky.

 
Zátvorka
O zaniklé obci Zátvorka je zmínka v pří-
spěvku Prokopa Filipa Masnera ve Vlasti-
vědném sborníku Kralupska. Místo zaniklé 
středověké vsi lokalizuje Masner mezi obcí 
Chvatěruby a Kozomínem na protáhlém 
návrší s pomístním jménem „Na spáleniš-
ti“. Zde byla údajně vypálena za třicetileté 
války ves  Zátvorka. Naproti tomu v knize 
„Chvatěruby 1141 – 2000“ uvádí autoři, že 
stará ves „Zátvorka“ stála v místě, kde se 
dnes nachází chvatěrubské nádraží, a že je-
jí obyvatelé se po třicetileté válce přestěho-
vali do blízkosti chvatěrubského hradu.

 
rusavky
Pomístní jméno Rusavky se zachovalo 
dodnes, ale je přičítáno romantickému 

zalesněnému údolí mezi Minicemi a Ot-
vovicemi. Údolí, jehož dno je 80 metrů 
pod okolní vyvýšeninou, se táhne zhru-
ba od západu k východu. Názory na to, 
kde ves Rusavky kdysi stávala, se značně 
liší. Písemných záznamů o existenci té-
to zaniklé obce je dost, ale také dost se 
rozcházejí.

 Nejstarší záznam o Rusavkách je z ro-
ku 1440.  V tomto roce, pouhé čtyři roky 
po vyhlášení basilejských kompaktát, kte-
rými končí války husitské, přepustil právo 
k Újezdci, zvaném Rusavky, Václav Prudký 
z Kopisti Pešíkovi z Kunvaldu a Jindřicho-
vi z Kozince. Toponymum Újezd značilo 
územní celek, který podle starého českého 
práva vznikl objetím daného území na ko-
ních. Do tohoto území byly pak vysazeny 
vesnice. Ty pak byly ve vlastnictví malých 
feudálních rodů nebo církve.

Písemné doklady o existenci vsi Rusavky 
nalézáme v zápisech krále Ludvíka Jage-
lonského z roku 1523 a v zápisech krále 
Vladislava z roku 1530, kdy Rusavky jsou 
jmenovány spolu s několika dalšími obcemi 
v souvislosti s daněmi. Ale již v roce 1547, 
při dělení kolovratského dědictví, jsou uvá-
děny vsi Chýnov, Rusavky, Libčické mlýniš-
tě, Březsko a Buštívek jako vsi pusté.

Zatímco celostátní seznam stávajících obcí v Čechách je běžně k nahlédnutí, 
podobný seznam zaniklých obcí neexistuje. Pouze v rámci některých krajů 
a bývalých okresů díky píli místních regionálních badatelů se lze seznámit 

s názvy obcí, které zmizely z mapy Čech.

Zaniklá ves Rusavky se rozkládala nejpravděpodobněji na konci údolí.
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Že v polovině šestnáctého století byla 
již ves Rusavky pustá, je zachyceno i v zá-
pisech budečského kostela. Dále se zde 
uvádí, že pole této vsi jsou v držení Říhy 
z Holubic, Matouše z Újezda Kašparova 
(dnes Trněný Újezd) a Kuby Důrasů z Vo-
tvovic. Život se však do Rusavek na nějaký 
čas zase vrátil. Poslední stopy po vsi Ru-
savky mizí zcela v 18. století. Je možné, že 
konec života středověké vsi Rusavky uči-
nila morová epidemie v roce 1713 a 1714, 
kdy zemřela většina obyvatel.

Časové rozpětí existence obce Rusavky je 
přibližně známo, kde ale vlastně Rusavky 
stály? Prokop Filip Masner píše: „Ves se roz-
kládala jihozápadně od hradiště minického, 
na katastru otvovickém a sice na parcelách 

číslo 317 – 319 – 994 –1020, kteréžto po-
zemky patří většinou rolníkům z Kozince“. 
Uvedená katastrální čísla pozemků najde-
me na náhorní rovině nad údolím Rusav-
ky. Zde, od severního okraje Holubic až 
po zalesněnou stráň nad údolím, je kvalitní 
zemědělská půda na téměř rovném terénu. 
Je zde prastará křižovatka tří cest směřují-
cích do Holubic, Minic a Otvovic.

Pravděpodobnější se však jeví domněn-
ka PaedDr. Jana Racka, že zaniklá ves 
byla až na konci rusaveckého údolí, které 
se zde rozšiřuje, a oba svahy kolem jsou 
už mírnější. Vyvěrají zde četné prameny, 
které se níže po svahu spojují v rusavec-
ký potůček. Místo se zdá příhodné pro 
osídlení. V roce 1942 si v blízkosti tohoto 

místa kralupský pekař Jiří Hrdina zakou-
pil velký pozemek, na kterém postupně 
vybudoval rekreační areál. Pro zajímavost 
ještě dodejme, že rusavecké údolí navští-
vil na pozvání pana Hrdiny nositel No-
belovy ceny za literaturu básník Jaroslav 
Seifert. Do Rusavek ho přivezl otvovický 
lékař MUDr. Alois Folkman. Seifertovi se 
v Rusavkách líbilo a po návratu do Prahy 
napsal Jiřímu Hrdinovi děkovný dopis.

Do dnešního dne nebyl proveden žádný 
geofyzikální ani archeologický průzkum 
uvedené lokality, který by objasnil lokali-
zaci zaniklé středověké vsi. Jasno v této 
otázce by mohly přinést i moderní metody 
letecké archeologie.

 ing. joSef Stupka

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

OdděLENÍ PRO dOSPěLé:

Katie Price:  
Vánoční dárek
O svátcích se i v lásce dě-
jí zázraky... Zábavný a na-
pínavý román pro ženy. 

Lars Kepler: 
Písečný muž
Jedné chladné zimní noci se  
na železničním mostě 
ve Stockholmu objeví mladý 
muž. Je vychrtlý, silně pod-
chlazený a má legionářskou 
nemoc. V nemocnici vyjde 
najevo šokující fakt... Další 
Keplerův román, který pře-
konává veškerá očekávání.

OdděLENÍ PRO děTI:

F. Petrák – R. Malý: 
Kamarádi z abecedy
Unikátní publikace, kte-
rá dítě přirozenou formou 
naučí rozpoznávat abece-
du. Kniha je určena k pro-
hlížení, ke společné četbě 
půvabných veršů, k pře-
mýšlení i práci s barvami nebo pastelkami.

Ellis Weiner: 
Templetonovic  
dvojčata mají nápad
První knížka ze série pro 
holky a kluky, kteří jsou 
chytří a vtipní a kteří rádi 
čtou dobrodružné příběhy.

Čtení pod stromeček

Přejeme všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Kolektiv pracovnic Městské knihovny Kralupy nad Vltavou

uPOZORŇuJEME ČTENářE NA uZAVřENÍ KNIHOVNy PRO VEřEJNOST 
od pondělí 23. 12. do soboty 28. 12. 2013.
V sobotu 21. 12. je provoz oddělení pro dospělé čtenáře bez omezení (8.00-11.00).

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!



KD Vltava ve spolupráci s kralupskou městskou 
knihovnou se zapojily do dalšího ročníku celo-
státní výtvarné soutěže „Plakát Celé Česko čte 
dětem 2014“. 
Soutěž je určena dětem od 3 do 15 let.

stále se můžete zúčastnit! 
Stačí namalovat obrázek na kartón velikosti min. 
A4, na zadní stranu napsat jméno, příjmení, ad-
resu školy (školky) a kontakt a svoji práci přinést 

do konce roku 2013 na jakoukoli dětskou akci 
(kino) v KD Vltava nebo do dětského oddělení 
městské knihovny.

V novém roce ze všech obrázků uspořádáme 
výstavu. Vernisáž se uskuteční v neděli 26. 1. 
2014 od 14:30 hodin v malém sále KD Vltava, 
kde budou odměněni 3 nejlepší tvůrci. Všech-
ny práce pak v únoru pošleme do celostátní 
soutěže. 

těšíme se na vaše plakáty!

Celé Česko čte dětem

Divadelní abonentky
zima – jaro 2014

› ušetříte 200,- Kč
› káva, či voda  
 na divadelním baru zdarma
› lístky si kupujete 
 jako první

› nejlepší místa v hledišti
› Vámi vybraná sedadla 
 jsou stejná na všechna 
 4 představení
› skvělý vánoční dárek

cena abonentky 1.250,- kč
a pŘináší tyto výHoDy:

Tip na vánoční dárek

proDeJ abonenteK od 1. do 18. prosince 2013.

Režie: Michal Vajdička
Hrají: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, 
Martin Myšička, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl, Hy-
nek Čermák, Petr Vršek, Jana Holcová, Klára Melíš-
ková, Lenka Krobotová
Ucpanej systém získal cenu Alfréda Radoka za nej-
lepší inscenaci roku 2012. 
Ivan Trojan získal cenu Alfréda Radoka 2012 v kate-
gorii mužský herecký výkon za roli Boha. Ivan Trojan 
byl za tuto roli nominován na Cenu Thálie. 
Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která 
jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představe-
ní vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště 
citlivé na tento způsob vyjadřování.

Vstupné: 450,- Kč; 400,- Kč senioři, studenti

Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Vojtěch Kotek, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová / Gabriela Míčová, Anna Šiš-
ková / Zuzana Mauréry
Jsou tři a pojí je jedno přátelství: Energic-
ká podnikatelka Minerva, kterou před lety 
opustil manžel, ale ona to zvládá víc než 
dobře... Decentní intelektuálka Mischa, kte-
rá nedávno opustila manžela a myslí si, že to 

zvládá... A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že 
to nezvládá. Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika poprvé v čes-

kém překladu nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa. Divadelní 
menu, které bude fajnšmekrům určitě chutnat.

Vstupné: 380,- Kč; 330,- Kč studenti, senioři

Proč Bůh sedí na střídačce 
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina Welshe Acid House

O stvoření. O lidech. O proměně světa. Vesele.

Režie: Pavel Šimák
Hrají: Luba Skořepová a Jaromíra Mílová, členky činohry Národního divadla 
v Praze.
Nezlobíš se...? je divadelní hra, kterou napsala pro pobavení divá-
ků i pro radost sobě ke svým úžasným 88. narozeninám paní Luba 
Skořepová. Se svým osobitým humorem se zamýšlí nad radostmi 
a strastmi lidského žití. Vstupné: 200,- Kč; 150,- Kč studenti, senioři

Humor, kterým překrýváme svůj smutek

Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Bára Hrzánová, Lenka Vlasáková, Miluše 
Šplechtová, Petr Vacek, Jan Hrušínský, Rosti-
slav Novák, Martin Sitta, Michal Kern
Nenechte si ujít závěr oblíbené trilogie (Hrdý 
Budžes, Oněgin byl Rusák) spisovatelky Ireny 
Douskové o Helence Součkové, kterou opět 
ztvární kouzelná Bára Hrzánová. V Dardě je již 
dospělou 40letou ženou, která svůj osud be-
re stejně s nadhledem a ironií, s jakou jste byli 
zvyklí ji zažít v představení Hrdý Budžes.

Vstupné: 420,- Kč; 370,- Kč senioři, studenti

Sobota 18. ledna - 19:30 hodin – Dejvické divadlo
Irvine Welsh: ucpanej systém

Středa 23. dubna - 19:30 hodin – divadlo Kolowrat
Luba Skořepová: Nezlobíš se... ?

Čtvrtek 20. března - 19:30 hodin – Studio DVA
Arnold Wesker: Ženy přežijí

Pondělí 3. února - 19:30 hodin 
Divadlo Na Jezerce
Irena dousková: darda

Abonentky není možné rezervovat. Omezený počet míst.

taneční
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Sobota 2. 11. 2013 
Cirkus TeTy – Bedřich aneb Vzdušná 
akrobacie poprvé v Kralupech!

20:30 KD Vltava / Vstupné: 50,- Kč

„…právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser…  
Co z toho vznikne, můžete vidět na vlastní voči. Přijďte  
k nám domu podívat se, jak pani spolubydlí s pani. 
Máme pojízdné zrcadlo, zavěšená lana, jo a taky telefon. 
Myslíte, že zavolá?“ 

Pátek 15. 11. 2013 

DS Ty-já-tr – Srnky
20:30 KD Vltava / Vstupné: 50,- Kč

Když se sejde dost zoufalství na jednom místě, i nejni-
ternější přání se mohou plnit. Pohádka pro ty, co vyrostli. 
Absurdní komedie, která sklidila úspěch na Jiráskově 
Hronově 2013.

Sobota 7. 12. 2013 
Klubovna DS Scéna / Vstupné: 50,- Kč

19:00  Dramaťák při Školním klubu 
ZŠ Velvary – Kája a továrna na čokoládu 
Velmi krátká variace na známý příběh od R.Dahla

20:00  DS Třetí Věk Louny  
Stáří není pro zbabělce
S humorem až cynickým hovoří o pocitech starých 
žen, o tom, jak arogantně přijímáme názor, že touha  
a tělesná láska jsou výsadami mládí. 

21:00  DS Scéna Kralupy  
Loutna a Pěnkava
Běží cesta, běží lesem.. Kudy lese, kudy jde se?.. 
dlouhá cesta ..dvě poutnice.. liška, jestřáb..rytíř  
a Blankytka.

Pátek 17. 1. 2014 
Divadlo DNO – Idolls
20:30 Klubovna DS Scéna  / Vstupné: 50,- Kč

Idolls – Co všechno se nestane během jednoho konzertu. 
Zajímá tě co si myslí ten týpek co tancuje vedle tebe? 
Všichni milují idoly. Být svůj vlastní idol je čím dál  
větší problém. w
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Mají nás rádi:

sobotní program (7. 12.) bude 
opravdu nabitý, můžeme říct 
dokonce multigenerační. 
Posuďte sami.
Od 19 hodin se představí 
Dramaťáček při Školním 
klubu zŠ Velvary se svým 
zpracováním oblíbeného 
příběhu Karlík a továrna na čokoládu.
Ve 20 hodin Vás zaručeně pobaví a inspiruje obdivuhod-
ný výkon dam ze souboru Ds třetí věk louny, který se 
v Kralupech objeví již podruhé. Pokud jste tedy nestih-
li jejich první představení Včera se mi zdálo, máte jedi-
nečnou šanci vidět jejich druhé, stejně povedené před-
stavení stáří není pro zbabělce. Babičky (a to doslova) 
Vám vyrazí dech svou energií a nadsázkou. stáří není pro 
zbabělce mělo obrovský úspěch na národním festivalu 
Jiráskův Hronov 2013, kde standing ovation následoval 
po každém jejich představení. 
a aby ten vánoční dáreček pro Vás od Ds scéna byl kom-
pletní, od 21 hodin se můžete těšit na příběh Pěnkavy 
s loutnou (r. míša Kuptíková; h: maruška Brázdilová, Ja-
na žičařová a magda čechlovská / míša Kuptíková). 

Divadelní bar bude otevřen, těšte se na svařák, který 
provoní klubovnu a navodí tu správnou atmosféru.

Prosincová představení festivalu tyjátjátra se odehrají 
tentokrát v komornějším prostředí naší divadelní 
klubovny Ds scéna, ke které se dostanete z Hakenovy 
ulice (vpravo od zadního vchodu do Kass).

VstuPné: 50,- Kč (vstupenky až na místě, přijďte včas, 
počet míst omezen)

Těšíme se na Vás! DS Scéna Kralupy

Prosincová Tyjátjátra 
budou stát za to!

Poděkování
� KD Vltava děkuje všem, kteří napomohli zdárnému průběhu svatomartinské 
slavnosti, Sokolům za poskytnutí areálu sokoliště, panu Špelinovi za zapůjčení 
kostýmů, Natura farmě Minice za organizaci průvodu. Hlavní dík patří dětské-
mu folklórnímu souboru Jarošáček Mělník a paní Šárce Kuželové za obrovskou 
podporu a pomoc.
� Dále děkujeme panu Durasovi za to, že na adventních trzích rozsvítil mnohá 
dětská očka při pohledu na zvířátka z jeho chovu.

Ani v novém roce Vás nechceme 
nechat zahálet, a proto otevíráme další 
taneční kurzy. A že je z čeho vybírat!

Základní taneční kurzy pro dospělé:
8 lekcí; cena 3.000,- Kč / pár
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé:
8 lekcí; cena 3.000,- Kč / pár
Pokračovací taneční kurzy pro mládež:
8 lekcí; cena 1.500,- Kč / osoba 
(na Věnečku v prosinci se bu-
de vybírat záloha 500,- Kč)

Lekce proběhnou 26. 1., 2. 2., 9. 2., 
16. 2., 9. 3., 16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2014.

Časy jednotlivých lekcí:
Pokračovací pro mládež - 16:30 hodin
Základní pro dospělé - 18:30 hodin
Pokračovací pro dospělé - 20:30 hodin  

prosinec 2013 15
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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. ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014 je pokladna  

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

proGraM na prosinec

21:00 hodin DS Scéna Kralupy – Pěnkava 
s Loutnou
Běží cesta, běží lesem.. Kudy lese, kudy jde 
se?.. dlouhá cesta ..dvě poutnice.. liška, jes-
třáb.. rytíř a Blankytka.

Vstupné: 50,- Kč

Neděle 8. 12.  18:30 hodin

věneček
(odpolední kurz)

Závěrečná a nejkrásnější lekce tanečních 
kurzů pro mládež. Živou hudbu zajistí kape-
la Largo.

Vstupné: 150,- Kč

Pondělí 9. 12.  20:00 hodin

Radůza 
s kapelou

Můžete se těšit na písničky z posledního 
alba Ocelové město i na její starší tvorbu, 
a to v doprovodu kapely ve složení: Josef 
Štěpánek (kytara, steel kytara), Jan Cidlin-
ský (kontrabas, baskytara, housle), David 
Landštof (bicí).

Vstupné: 270,- Kč

Úterý 10. 12.  19:30 hodin

15. Country 
salon 

s Rangers Band – vánoční
Tradiční vánoční koncert oblíbené kapely Ran-
gers Band a jejich hostů. Celým večerem pro-
vází moderátor Petr Salava.

Vstupné: 200,- Kč

Sobota 14. 12.  16:00 hodin

Ochutnávka vín
s cimbálovkou Žandar

Vánoční ochutnávka přívlastkových morav-
ských i místních vín v režii Vinotéky Pagáč. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 70,- Kč

Neděle 15. 12.  18:30 hodin

věneček
(večerní kurz)

Závěrečná a nejkrásnější lekce tanečních 
kurzů pro mládež. Živou hudbu zajistí kapela 
Largo. Vstupné: 150,- Kč

Čtvrtek 19. 12.  19:30 hodin

Tančírna
Poslední tančírna v roce 2013 ve vánočním 
duchu. Přijďte si zatančit a na chvilku zapo-
menout na starosti všedního dne.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Pátek 20. 12. 19:00 hodin

Afrika
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 2. 12.  16:30 hodin

Andělsko-čertovské setkání
Tradiční karneval andílků a čertíků letos „roz-
svítí“ hvězdy pekelného kotle z divadélka 
Mrak z Havlíčkova Brodu. Děti čeká spousta 
soutěží, pekelná diskotéka a sladká mikuláš-
ská nadílka. 

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

Pátek 6. 12.  19:00 hodin 

PiKantní 
DámsKá JízDa

Bližší informace na plakátku na str. 15.
Hlavní bod programu zajistí 4 striptéři v rámci 
jejich 2,5 hod. show. Dámy, neváhejte a přijď-
te si užít pořádnou páteční zábavu!

Vstupné: 150,- Kč

Sobota 7. 12.  15:00 hodin

Bluegrass 
advent

16. ročník hudebního festivalu Bluegrass advent 
bude jako každý rok nabitý kapelami a dobrou 
náladou. KD Vltava není pořadatelem.

Vstupné: 170,- Kč v předprodeji; 
 200,- Kč na místě

Sobota 7. 12.  19:00 hodin

divadelní festival

Tyjátjátra
ve spolupráci s dS Scéna Kralupy

místo konání: klubovna DS Scéna (u zadního 
vchodu KaSS z Hakenovy ulice)
19:00 hodin Kája a továrna na čokoládu - 
dramaťák při Školním klubu ZŠ Velvary 20:00 
hodin DS Třetí věk Louny – Stáří není pro 
zbabělce
S humorem až cynickým hovoří o pocitech 
starých žen, o tom, jak arogantně přijímáme 
názor, že touha a tělesná láska jsou výsada-
mi mládí. 

vyprodáno
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pŘipravuJeMe na leDen:
10. 1. Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy
11. 1. Pohádkové divadlo Praha – Brekekééé
17. 1. Maturitní ples OA Kralupy
18. 1. Dejvické divadlo – Ucpanej systém
24. 1. Maturitní ples 8. G 
 Dvořákova gymnázia Kralupy
24. – 25. 1. Lednový Underground
26. 1. Zahájení tanečních kurzů

Sobota 21. 12.  15:00 hodin

Kde se vzaly 
Vánoce

Komponovaný pořad o původu a zvycích vá-
nočních svátků v Čechách i ve světě od dob po-
hanských do dnes. Těšit se můžete na koledy, 
společně si zazpíváme a určitě se o Vánocích 
dozvíte i něco nového. Vstupné: 60,- Kč
! Poslední představení v rámci festivalu 
Z pohádky do pohádky. Nezapomeňte si 
vzít s sebou podepsané kartičky, ze kterých 
po pohádce vylosujeme výherce. Dárečky 
věnovala firma Global Kralupy s.r.o.

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. 
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.

Ples V PrOsinci 2013:
13. 12. - 20:00 Maturitní ples 4. A 
 Dvořákova gymnázia

I loutkového souboru Rolnič-
ka se dotkla rekonstrukce 
KaSS a na delší dobu zne-
možnila souboru připravovat 
a hrát svá představení. 

Nyní jsou prostory opět připraveny přivítat dět-
ské diváky. Rádi bychom poděkovali Radě měs-
ta Kralupy n. Vlt. za pomoc při řešení problémů 
s nedostatkem prostor, členům Divadelního 
souboru Scéna za azyl pro naše loutkové ka-
marády a zejména paní Košťálové za všestran-
nou pomoc a vstřícný přístup. Rolnička se velmi 
těší na setkání s dětmi, které plánuje na konec 
ledna či začátek února příštího roku.

Jakub RaCek & Radek Vaňkát - vy-
nikající kytarista a zpěvák Jakub racek 
po přerušení činnosti skupiny Monogram 
opět na pódiu - v duu s dobristou radkem 
vaňkátem.

NoVá SekCe - patří po dlouhá léta k inven-
táři festivalu, její frontman tomáš tichý se 
po několika letech opět ujme také konferen-
ciérského mikrofonu.

beNefit - tradiční bluegrass tentokrát bude 
reprezentovat tahle jihomoravská kapela. 

Goodwill - drive a nasazení - bluegrassová 
smršť z Ostravy a okolí!

womaCklee - domácí kapela, v jejímž pro-
jevu se bluegrass kříží s těmi tvrdšími hudeb-
ními styly.

Jimmy bozemaN & lazy PiGS - americ-
ký písničkář žijící už přes dvacet let v praze 
se obklopil skupinou složenou z vynikajících 
českých muzikantů. Jeho tvorba se pohybuje 
na pomezí folku, hillbilly, honky tonku a coun-
try blues. 

PoutNíCi - česká bluegrassová legenda po-
křtí v Kralupech své nové album Country vá-
noce.

bluelaNd - špičková kapela ze Slovenska 
okolo bratrů tomků.

fámy - skupina petra Kůse, člověka, který 
naučil bluegrass zpívat česky. 

festival připravuje kralupské hudební 
sdružení ve spolupráci s kaSS kralupy 
a byl podpořen ze strany měÚ kralupy 
nad Vltavou. Jste srdečně zváni!

Festival Bluegrass advent se letos dožívá ve zdraví a dobré kondici svého šestnáctého ročníku. 
Po loňském azylu ve Chvatěrubech se tento rok navrací do tradičního místa konání – KaSS 

v Kralupech. Tradiční bude i termín – první prosincová sobota, tedy 7. prosince 2013.
Od 15 hodin začne zhruba osmihodinový program, během kterého se představí tyto skupiny: 

Při zářijových nárazových deštích, kdy 
probíhala rekonstrukce střechy KaSS, 

jsme v KD zažili několik malých „povod-
ní“. Kromě stěn či nábytku to jednoho dne 
„odnesly“ i výstavní plochy na malém sále 
KD Vltava. K dnešnímu dni už ale není 
po zkáze téměř stopa, a to díky paní pro-
fesorce Dáše Chladové a Stanici techniků 
z DDM hl. m. Prahy, kteří nám dali krásný 
vánoční dárek, kdy provedli renovaci všech 
výstavních ploch na malém sále. Ještě jed-
nou děkujeme a věříme, že tyto běloskvoucí 
panely budou sloužit do budoucna i dalším 
zajímavým vystavovaným dílům.

Bluegrass adVentKD Vltava – 7. 12. 2013

Výstavní panely jako nové
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Instalace výstavy 
na zrenovované 
výstavní panely.

Členem slovenské 
skupiny Blueland 

je i Nizozemec 
žijící v Jihlavě, 
který mistrně 

ovládá několik 
nástrojů a hovoří 

krásně česky 
i slovensky - 
Ralph Shut.

Jakub Racek 
známý nejen 

z Monogramu, 
ale třeba také 
z doprovodné 

skupiny Pavlíny 
Jíšové, se letos 
představí v duu 

s dobristou 
Radkem 

Vaňkátem.
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Společnost

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

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

47 RONINŮ
USA, 2013, T, D, 119 min.

Skupina bývalých samurajů, jejichž pán se stal obětí spiknutí, které 
připravili zákeřný Lord Kira a čarodějka Mizuki, přijme do svého středu 
nalezence Kaie (Keanu Reeves). Společně se chystají Kiru zničit, ale 
cesta za spravedlivou odplatou bude trnitá a jen málokdo z nich dojde až 
do konce...

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Norsko, 2012, D, 80 min.

Dvanáctiletá Sonja se vydá hledat Vánoční hvězdu, aby zlomila kletbu nad 
zakletým královstvím a aby se mohla vrátit princezna Gulltopp, která se 
ztratila před devíti lety, když také Vánoční hvězdu hledala...

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

Hobit Bilbo Pytlík se spolu s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky 
vedenými Thorinem Pavézou vydali na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Potká-
vají kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood plném nástrah se střetávají 
s houfem obřích Pavouků. Když se jim podaří uniknout ze zajetí nebez-
pečných lesních elfů, pokračují trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec 
k Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí nejstrašlivější 
nestvůry – Šmaka...

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
USA, 2013, 12, T, 146 min.

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehlo napříč 
Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi 
pádný důvod pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se 
blíží jubilejní 75. ročník her...

KŘÍDLA VÁNOC
Česko, 2013, 12, 110 min.

Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný, Jakub Prachař

Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se 
tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují - optik Tomáš, Nina, která balí dár-
ky ve stánku, manažer supermarketu Ráďa a zajíc, maskot centra. Každý 
má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit... 

LÁSKY ČAS
Velká Británie, 2013, T, 123 min.

Jednadvacetiletý Tim (Domhnall Gleeson) zjistí, že může cestovat v čase 
do minulosti. Vrátí se tedy ke své láce Mary (Rachel McAdams). Ovšem 
s každým návratem přijde o všechno, co si do té doby prožil...

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

Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného 
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru 
Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. 
Setkávají se s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami 
světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem a navzdory 
drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dřív, než bude 
pozdě...

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

Na malebném lesním paloučku se rozhoří nepřátelství mezi koloniemi 
černých a červených mravenců kvůli zbytkům jídla z pikniku. Uprostřed 
znepřátelených stran se objeví odvážná beruška. Skamarádí se s černým 
mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště... 

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.

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

Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se vydává zachránit své-
ho nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě potkává 
spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Podaří se jim 
společně zdolat všechny překážky?

NYMFOMANKA – 1. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / V. Británie, 2013, T, nepříst. do 18 let, 110 min.

Jednoho chladného zimního večera objeví starý okouzlující mláde-
nec Seligman (Stellan Skarsgård) při své procházce v aleji zbitou Joe 
(Charlotte Gainsbourg), která sama sobě diagnostikovala nymfomanii. 
Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit 
a ovázat rány. A ona mu za jeho starostlivost začne vyprávět svůj příběh. 
Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PŘÍBĚH KMOTRA
Česko, 2013, 12, 99 min., podle bestselleru J. Kmenty „Kmotr Mrázek“

Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Policista Cajthaml 
(Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posedlý 
svou pravdou obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje 
rodinnou idylu muže na druhé straně barikády... 

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Česko, 2013, 100 min.

Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se vrací po třiceti letech 
z emigrace v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne totiž naléhání své me-
xické manželky Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope, která se 
marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by v předvánoč-
ním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. José má z návratu obavy. 
Bojí se setkání s jeho bývalou láskou Květou (Libuše Šafránková). Rodné 
místo Josému připraví řadu svízelných situací... 

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

Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se 
součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Jejich cesta začíná před 70 mi-
liony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná zima nutí v tisícihla-
vých stádech ke stěhování z jejich domovů za potravou na jih.

VŠE JE ZTRACENO DOPORUČUJEME
USA, 2013, T, 12, 106 min.

ROBERT REDFORD VE SVÉ ŽIVOTNÍ ROLI!
Osamělý mořský vlk zažil a prožívá mnoho krizí, kterým musí čelit. Smr-
tící koktejl složený ze silných bouřek, houfujících se žraloků a nefungující 
techniky vystaví jeho schopnosti zkouškám, které nelze zvládnout... 

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

Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu, musí 
najít ztracený negativ fotografie. Kvůli tomu musí najít slavného fotografa 
(Sean Penn) a vydat se na dobrodružnou cestu, putovat divočinou 
a nejzapadlejšími kouty naší planety, protože nepolapitelný fotograf je 
odhodlán hnát se za příběhem bez ohledu na to, kam až jej zavede. A tak 
se Walter musí vydat po jeho stopách...

ŽIVOT ADÉLE DOPORUČUJEME
Francie / Belgie / Španělsko, 2013, T, 179 min.

Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými žena-
mi natočil tunisko-francouzský režisér Abdellatif Kechiche a hlavní role 
ztvárnily mladé herečky Adele Exarchopoulosová a Léa Seydouxová.
Film získal mnoho cen na filmových festivalech.

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,- KČ

24.  25. KINO NEHRAJE
26.  ČT 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA  100,- KČ

27.   PÁ 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY   150,-/130,- KČ děti do 15 let 
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,- KČ

28.  SO  14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  125,-/100,- KČ děti do 15 let

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

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

29.  NE 10:00  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  130,-/105,- KČ děti do 15 let 
   17:00  LÁSKY ČAS  100,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA – 1. ČÁST 90,- KČ

30.  PO  14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  LÁSKY ČAS  100,- KČ

31. 12.  1. 1. KINO NEHRAJE
 2.  ČT 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  47 RONINŮ 2D/D  125,- KČ

   20:00  47 RONINŮ   /D  150,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

2.  3. KINO NEHRAJE
 4.  ST 20:00  KŘÍDLA VÁNOC  120,- KČ

 5.  ČT 20:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA  110,- KČ

 6.  PÁ 17:00  THOR: TEMNÝ SVĚT    130,- KČ

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

 7.  SO 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,-/140,- KČ děti do 15 let

   17:00  PŘÍBĚH KMOTRA  100,- KČ

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

 8.  NE 10:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 130,-/105,- KČ děti do 15 let

   14:30  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   165,-/140,- KČ děti do 15 let

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 120,- KČ

9.  10. KINO NEHRAJE
 11.  ST 20:00  ŽIVOT ADÉLE 100,- KČ

 12.  ČT 00:01  HOBIT:  ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
    2D/T PREMIÉRA   110,- KČ  
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D 110,- KČ

 13.  PÁ 17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/T 110,- KČ

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D 140,- KČ

 14.  SO  14:30  NIKO 2 110,- KČ

   17:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D 140,- KČ

 15.  NE 10:00  NIKO 2 110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  130,-/105,- KČ děti do 15 let

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

   20:00  VŠE JE ZTRACENO  110,- KČ

16.  17. KINO NEHRAJE
18.  ST 20:00  KŘÍDLA VÁNOC  120,- KČ

19.  ČT 20:00  VŠE JE ZTRACENO  110,- KČ

20.  PÁ 17:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?  110,- KČ

   HAPPY DAYS V KINĚ:
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,-/100,- Kč 

21.  SO 17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/T  110,- KČ

22.  NE 10:00  NIKO 2  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,-/140,- KČ děti do 15 let

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  125,-/100,- KČ děti do 15 let

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?  110,- KČ

23.   PO 14:30  NIKO 2  110,- KČ

PREMIÉRA

Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 
2013 a 1. 1. 2014  

je pokladna uzavřena!

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. 
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Společnost

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

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

47 RONINŮ
USA, 2013, T, D, 119 min.

Skupina bývalých samurajů, jejichž pán se stal obětí spiknutí, které 
připravili zákeřný Lord Kira a čarodějka Mizuki, přijme do svého středu 
nalezence Kaie (Keanu Reeves). Společně se chystají Kiru zničit, ale 
cesta za spravedlivou odplatou bude trnitá a jen málokdo z nich dojde až 
do konce...

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Norsko, 2012, D, 80 min.

Dvanáctiletá Sonja se vydá hledat Vánoční hvězdu, aby zlomila kletbu nad 
zakletým královstvím a aby se mohla vrátit princezna Gulltopp, která se 
ztratila před devíti lety, když také Vánoční hvězdu hledala...

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

Hobit Bilbo Pytlík se spolu s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky 
vedenými Thorinem Pavézou vydali na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Potká-
vají kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood plném nástrah se střetávají 
s houfem obřích Pavouků. Když se jim podaří uniknout ze zajetí nebez-
pečných lesních elfů, pokračují trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec 
k Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí nejstrašlivější 
nestvůry – Šmaka...

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
USA, 2013, 12, T, 146 min.

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehlo napříč 
Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi 
pádný důvod pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se 
blíží jubilejní 75. ročník her...

KŘÍDLA VÁNOC
Česko, 2013, 12, 110 min.

Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný, Jakub Prachař

Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se 
tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují - optik Tomáš, Nina, která balí dár-
ky ve stánku, manažer supermarketu Ráďa a zajíc, maskot centra. Každý 
má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit... 

LÁSKY ČAS
Velká Británie, 2013, T, 123 min.

Jednadvacetiletý Tim (Domhnall Gleeson) zjistí, že může cestovat v čase 
do minulosti. Vrátí se tedy ke své láce Mary (Rachel McAdams). Ovšem 
s každým návratem přijde o všechno, co si do té doby prožil...

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

Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného 
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru 
Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. 
Setkávají se s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami 
světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem a navzdory 
drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dřív, než bude 
pozdě...

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

Na malebném lesním paloučku se rozhoří nepřátelství mezi koloniemi 
černých a červených mravenců kvůli zbytkům jídla z pikniku. Uprostřed 
znepřátelených stran se objeví odvážná beruška. Skamarádí se s černým 
mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště... 

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.

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

Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se vydává zachránit své-
ho nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě potkává 
spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Podaří se jim 
společně zdolat všechny překážky?

NYMFOMANKA – 1. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / V. Británie, 2013, T, nepříst. do 18 let, 110 min.

Jednoho chladného zimního večera objeví starý okouzlující mláde-
nec Seligman (Stellan Skarsgård) při své procházce v aleji zbitou Joe 
(Charlotte Gainsbourg), která sama sobě diagnostikovala nymfomanii. 
Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit 
a ovázat rány. A ona mu za jeho starostlivost začne vyprávět svůj příběh. 
Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PŘÍBĚH KMOTRA
Česko, 2013, 12, 99 min., podle bestselleru J. Kmenty „Kmotr Mrázek“

Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Policista Cajthaml 
(Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Posedlý 
svou pravdou obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje 
rodinnou idylu muže na druhé straně barikády... 

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Česko, 2013, 100 min.

Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se vrací po třiceti letech 
z emigrace v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne totiž naléhání své me-
xické manželky Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope, která se 
marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by v předvánoč-
ním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. José má z návratu obavy. 
Bojí se setkání s jeho bývalou láskou Květou (Libuše Šafránková). Rodné 
místo Josému připraví řadu svízelných situací... 

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

Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se 
součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Jejich cesta začíná před 70 mi-
liony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná zima nutí v tisícihla-
vých stádech ke stěhování z jejich domovů za potravou na jih.

VŠE JE ZTRACENO DOPORUČUJEME
USA, 2013, T, 12, 106 min.

ROBERT REDFORD VE SVÉ ŽIVOTNÍ ROLI!
Osamělý mořský vlk zažil a prožívá mnoho krizí, kterým musí čelit. Smr-
tící koktejl složený ze silných bouřek, houfujících se žraloků a nefungující 
techniky vystaví jeho schopnosti zkouškám, které nelze zvládnout... 

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

Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu, musí 
najít ztracený negativ fotografie. Kvůli tomu musí najít slavného fotografa 
(Sean Penn) a vydat se na dobrodružnou cestu, putovat divočinou 
a nejzapadlejšími kouty naší planety, protože nepolapitelný fotograf je 
odhodlán hnát se za příběhem bez ohledu na to, kam až jej zavede. A tak 
se Walter musí vydat po jeho stopách...

ŽIVOT ADÉLE DOPORUČUJEME
Francie / Belgie / Španělsko, 2013, T, 179 min.

Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými žena-
mi natočil tunisko-francouzský režisér Abdellatif Kechiche a hlavní role 
ztvárnily mladé herečky Adele Exarchopoulosová a Léa Seydouxová.
Film získal mnoho cen na filmových festivalech.

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,- KČ

24.  25. KINO NEHRAJE
26.  ČT 14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

   20:00  PŘÍBĚH KMOTRA  100,- KČ

27.   PÁ 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY   150,-/130,- KČ děti do 15 let 
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,- KČ

28.  SO  14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  125,-/100,- KČ děti do 15 let

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

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

29.  NE 10:00  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  130,-/105,- KČ děti do 15 let 
   17:00  LÁSKY ČAS  100,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA – 1. ČÁST 90,- KČ

30.  PO  14:30  NIKO 2  110,- KČ

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  LÁSKY ČAS  100,- KČ

31. 12.  1. 1. KINO NEHRAJE
 2.  ČT 14:30  MRŇOUSKOVÉ  110,- KČ

   17:00  47 RONINŮ 2D/D  125,- KČ

   20:00  47 RONINŮ   /D  150,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

2.  3. KINO NEHRAJE
 4.  ST 20:00  KŘÍDLA VÁNOC  120,- KČ

 5.  ČT 20:00  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA  110,- KČ

 6.  PÁ 17:00  THOR: TEMNÝ SVĚT    130,- KČ

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

 7.  SO 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,-/140,- KČ děti do 15 let

   17:00  PŘÍBĚH KMOTRA  100,- KČ

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

 8.  NE 10:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 130,-/105,- KČ děti do 15 let

   14:30  CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 90,- KČ

   17:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   165,-/140,- KČ děti do 15 let

   20:00  KŘÍDLA VÁNOC 120,- KČ

9.  10. KINO NEHRAJE
 11.  ST 20:00  ŽIVOT ADÉLE 100,- KČ

 12.  ČT 00:01  HOBIT:  ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
    2D/T PREMIÉRA   110,- KČ  
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D 110,- KČ

 13.  PÁ 17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/T 110,- KČ

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D 140,- KČ

 14.  SO  14:30  NIKO 2 110,- KČ

   17:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 110,- KČ

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D 140,- KČ

 15.  NE 10:00  NIKO 2 110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  130,-/105,- KČ děti do 15 let

   17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/D  110,- KČ

   20:00  VŠE JE ZTRACENO  110,- KČ

16.  17. KINO NEHRAJE
18.  ST 20:00  KŘÍDLA VÁNOC  120,- KČ

19.  ČT 20:00  VŠE JE ZTRACENO  110,- KČ

20.  PÁ 17:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?  110,- KČ

   HAPPY DAYS V KINĚ:
   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ  /D  140,-/100,- Kč 

21.  SO 17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY    150,-/130,- KČ děti do 15 let

   20:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D/T  110,- KČ

22.  NE 10:00  NIKO 2  110,- KČ

   14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ    165,-/140,- KČ děti do 15 let

   17:00  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  125,-/100,- KČ děti do 15 let

   20:00  PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?  110,- KČ

23.   PO 14:30  NIKO 2  110,- KČ

PREMIÉRA

Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 
2013 a 1. 1. 2014  

je pokladna uzavřena!

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. 
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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 prosinec 2013

Čteme z knihy  
návštěvníků

(Autentický přepis)

tkaní s podzimem...
22.10. Dnes dopoledne si tu celá třída nejen odskočila do starých 
časů, ale objevila v sobě výtvarníky a řemeslníky. Děkujeme za nápad 
i za to, jak jste se nám věnovali.
 6. B ZŠ Václava Havla + P. Kořínková a Š. Zelenková

Výstava výstav!!! Kdo ji vymyslel a realizoval, tomu patří 
hlubokosklon.
O. Dneboská (pozn. muzea - jedna z kouzelných babiček KLT Praha)

Módní přehlídka 3.11.2013
Příjemná atmosféra tohoto muzea a diváci nás vždy přimějou 
k tomu, abychom naší přehlídkou okrášlily Kralupy a přivezly jen to 
nejkrásnější z naší tvorby.  Děkujeme.

  Autorky: Dana Mašková, Jitka Kytková, Ivana Domanyová

Krásné pohlazení po duši. Ruční řemeslná práce v moderním duchu. 
Nadchlo mě to tak, že si budu muset něco pořídit...  Magdalenka                                                    

Do neděle 5. 1. 2014 trvá výstava
obraZy (Lucie Bukovská) a oDraZy (Václav Srba). V neděli  
5. 1. v 15 hodin bude výstava zakončena komentovanou prohlídkou.

11. 12. - středa 14:30 hodin
Přednáška bible KralicKá – přednášet bude evangelický 
duchovní Miloš Rejchrt. Vstupné: 20,- Kč

17. 12. – úterý 17:30 hodin
vánoční koncert Zuš 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V MUZEU

Pracovníci 
městského 
muzea přejí 
čtenářům 
Zpravoda je 
klidný 
a úspěšný 
rok 2014.

UpozorňUjeme návštěvníky, že ve dnech státních 
svátků: 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 1. 1. bude muzeum 
uzavřeno. Dne 31. 12. bude otevřeno do 12:00 hodin.

Dne 3. listopadu skončila v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt. výsta-
va s názvem „TKANÍ S POdZIMEM A TAKé VyŠÍVáNÍ, PřIŠÍVáNÍ, 

ŠITÍ“, která byla v nedělní podvečer obohacena Módní přehlídkou členek 
Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel nejen z Prahy (VSUŘ). 

Modely z dílny lektorek a autorek VSUŘ předvádělo šest sympatických 
modelek (Martina, Anička B., Maruška, Kristýna, Anička L. a Irena), které, 
přestože byly do tajů světa manekýnek uvedeny jen kratičce před vlastní 
módní přehlídkou, zapůsobily na návštěvnice, ale i několik mužů, velice 
přívětivě. V průběhu celé přehlídky byly modelky a jejich předváděné 
modely oceňovány uznalým potleskem.

Celou přehlídku uváděla Dana Mašková (členka VSUŘ), vyzdvihla um 
českých a moravských rukou při paličkování, tkaní, vyšívání, barvení lá-
tek, výrobě šperků atd., to vše bylo v muzeu k vidění.

Za rok touto dobou se těšíme NA VIDĚNOU JIŽ U 3. ROČNÍKU MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKY. Mgr. Iveta Bendíková
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v Kralupech-lobči, purkyňovo nám. 228

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

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2013. 

aK. Mal. eva HašKová - GraFiKa
Akademická malířka Eva Hašková se 
po absolutoriu na VŠUMPRUM věnovala 
knižní ilustraci, v průběhu let převládla 
tvorba volné grafiky, které se v posledních 
letech výhradně věnuje. Měla víc jak 50 
samostatných výstav doma i v zahraničí, 
zúčastňuje se významných kolektivních výstav 
domácích i cizích. V soutěži „Nejkrásnější 
kniha roku“ získala několikrát ocenění, 
včetně Ceny Arna Sáňky a Ceny ministerstva 
kultury ČR. Na IX. Bienále Brno dostala 
Cenu nakladatelství Vyšehrad a IBA Lipsko uznání za volné grafiky 
na literární téma. V roce 1996, 1999 a 2002 obdržela Cenu na VIII. 
a IX. Trienále českého Ex libris v Chrudimi. Spolu s Karlem Zemanem 
dostala Cenu na pražské přehlídce exlibris Praha 2000. 
Po dohodě s autorkou prodlužujeme výstavu do konce roku a nabízíme 
možnost zakoupit výhodně menší grafické listy (od 150,- Kč) jako 
vánoční dárek. Výstava trvá do 31. 12. 2013.

vás zve na prodejní VÝSTAVU

Výtěžek z akce potěší děti z Dětského domova v Kralupech n. Vlt.

Vstupné dobrovolné!

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

Na měsíc PROSINEC z jednorázových akcí nabízíme: 
MiKulášsKá naDílKa – středa 4. 12. od 16:30, 17:00 nebo 17:30 h. 
� tanec, zpívání s Mikulášem a jeho partou. Cena: 80,- Kč/dítě
� možnost objednání balíčku v hodnotě 100,- Kč nebo dodání 
vlastního balíčku
� nutné se přihlásit na našich webových stránkách, vyplnit dotazník 
pro Mikuláše a zaplatit do úterý 3. 12. 

být roDiČeM a ZŮstat sáM sebou – sobota 7. 12. od 14 do 17 h.
� objevte rodičovské kvality a zůstaňte sami sebou. Cena: 350,- Kč

evernote: eleKtronicKý arcHiv – sobota 7. 12. od 13 h. 
� nástroj pro zachycení různých informací, které proplouvají vaším 
pracovním i osobním životem. Kurz vás naučí využívat tuto 
aplikaci pro efektivní organizaci pracovních i osobních záležitostí. 
Cena: 300,- Kč

eFeKtivní práce s papírovýM DiáŘeM – ZáKlaDy 
– sobota 14. 12. od 10 h.
� papírový diář, ač se to zdá být utopií, je stále ještě jedním ze 
základních pracovních nástrojů a ještě to nějakou dobu takto bude. 
Cena: 300,- Kč

veČer se saturneM – středa 18. 12. od 18:30 do 22 h.
� i když nejste astrologové ani vás astrologie nezajímá, ať jste ženy, nebo 
muži, všichni máme v duši ozvěny dávného příběhu... Cena: 400,- Kč

6. 12. 19:30 Ondřej Jírový - klavír
Mladý kralupský interpret představí na svém v pořadí již třetím koncertě 
svá nová díla, jež složil nejen v posledním půl roce.
18. 12. 19:00 Swing Cheek – černošské spirituály, blues a swingové 
písničky z 1. pol. 20. století. Účinkuje malý pěvecký sbor s doprovodem 
piana, basy, bicích a saxofonu.

Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně úspěchů v novém roce 2014!

Studenti 3.A Dvořákova gymnázia a SOŠ ekonomické 
Kralupy nad Vltavou Vás zvou 

v pátek 6. 12. 2013 
na hřiště TJ Sokol na charitativní akci

NaDílKa raDosti!
Na co se můžete těšit?

od 15:00 hodin
� dílny pod patronací DDM
� jízdy na koních a spousta další zábavy
� stánky, občerstvení
� vystoupení místních umělců (DG, ZUŠ atd.)

od 18:00 hodin
� ohnivá show
� VOXEL
� BEKOFIS
� MAIMA

› › ›

DÁLE VÁS ZVEME NA kONcErTy
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Příjemné prožití vánočních svátků 
přeje předseda Kruhu přátel hudby 
Kralupy nad Vltavou
Ing. Vojen Očenášek, Ph.D.

Kruh přátel hudby Kralupy nad vltavou
pořádá v rámci 41. ročníku Hudebních slavností antonína Dvořáka 

v jeho rodném kraji koncert

komorního orchestru 
dvořákova kraje

v úterý 3. 12. 2013 od 19:30 hodin  
v rytířském sále zámku v nelahozevsi

PROgRAM:
� Georg philipp telemann - Don Quixote – suita
� antonio vivaldi - Koncert pro housle f-moll „Zima“
� Johann pachelbel - Kánon
� béla bartók - rumunské tance
� thomas stevens - variace ve starém stylu pro tubu a smyčce
� Muzikálové melodie pro flétnu a smyčcový orchestr – 
     a. l.Webber a F. loewe

vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je 
lze týden předem na tel. č. 315 785 099. Jednotné vstupné 100,- Kč.  
Doprava autobusem z Kralup nad vltavou zajištěna. odjezd v 18:45 
ze zastávky autobusu MHD „na jízku “ a v 19:00 ze zastávky 
u Kulturního domu vltava v lobečku.

rok 2014 se stal rokem české hud-
by, neboť výročí antonína Dvořáka, 
bedřicha smetany, leoše Janáč-
ka, bohuslava Martinů, Josefa suka, 
Jana Dismase Zelenky a řady dal-
ších významných hudebních osob-
ností jsou zakončena čtyřkou.

rok české hudby se koná 
pod uměleckou záštitou 
mezzosopranistky Magdaleny 
Kožené a dirigenta sira simona 
rattla. Čestným prezidentem je 
Jiří bělohlávek, cbe - šéfdirigent 
České filharmonie. politickou 
záštitu poskytl Miloš Zeman, 
prezident České republiky.

rok české hudby se nesoustřeďu-
je pouze na tvorbu výročních auto-
rů, na jeden druh či hudební žánr, ale 
na podporu české hudby jako takové. 
v r. 1924 bylo poprvé slaveno smeta-
novské výročí, po válce došlo k roz-
šíření koncepce na českou hudbu 
jako takovou. Česká republika dis-
ponuje také kromě symfonické a ko-
morní hudby kvalitní nabídkou jazzu 
a folklorních tradic. Česká hudba zís-
kává výraznější mezinárodní ohlas.

rok české hudby je pojat tak, aby 
byl zdůrazněn význam práce s dět-
mi, s mládeží, vyhledávání nástrojů 
pro oslovení publika, oživení tradič-

ních i netradičních lokalit a pro-
stor, propojování lidí a projektů.

Záměrem Kruhu přátel hudby Kra-
lupy nad vltavou je nabídnout koncer-
ty, jejichž programy svojí kvalitní dra-
maturgií a jejím provedením podpoří 
dlouhodobé plnění smyslu existence 
tohoto občanského sdružení, který 
je plně v souladu s cíly roku české 
hudby. Jedná se o podporu dvořákov-
ských a hudebních tradic, občanské 
společnosti a společenského života.

Koncerty komorní hudby se tradičně 
konají v  rytířském sále zámku v ne-
lahozevsi a začínají v 19:30 hodin.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou  
zve na koncerty 42. koncertní sezóny 

věnované jubilejnímu Roku české hudby 2014

23. ledna 2014 - KONCERT 
KOMORNÍ HUDBY 

Jan Páleníček violoncello,
klavírní doprovod 

Jitka Čechová

20. března 2014 - KONCERT 
KOMORNÍ HUDBY

Jan Škrdlík violoncello,
klavírní doprovod 

Šárka Bezperátová

20. února 2014 - 
KLAVÍRNÍ RECITÁL 

RADOSLAVA KVAPILA

O dalších koncertech připravovaných 
pro celou 42. koncertní sezónu 
Vás budeme včas informovat.

vás zve na 

VánOční KOncertY
pod vedením Pavla Holubce

v neděli 15. 12. 2013 od 18 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou

zazní skladby a úpravy písní: A. Breziny, A. Vivaldiho, T. N. Koutníka, C. Saint-
Saense, V. Frühaufa, spirituál a anonymy

spoluúčinkují: sólisté – J. Vacková, A. Kučírková, J. Kraus
Hudební doprovod: housle, viola, violoncello, flétna, varhany

Koncert se koná za podpory MěÚ Kralupy nad Vltavou

ve středu 18. 12. 2013 od 19 hodin
na zámku v Nelahozevsi

zazní skladby a úpravy lidových písní: Z. Lukáše, A. Breziny, A. Vivaldiho, 
T. N. Koutníka, C. Saint-Saense, F. X. Thuriho, V. Frühaufa, K. Háby,  

spirituál a anonymy

spoluúčinkují: sólisté – J. Vacková, A. Kučírková, J. Kraus
Hudební doprovod: housle, viola, violoncello, flétna, varhany
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ZAŽIJTE I LETOS VáNOČNÍ SVáTKy S NOVOdOBOu TRAdICÍ PLAMÍNKu Z BETLéMA
Skauti a skautky ze střediska Střelka Kralupy nad Vltavou Vám jako každý rok nabízí možnost si osobně přinést nebo 
nechat doručit Betlémské světlo.
Místo převzetí: 24. 12. 2013 v centru Kralup nad Vltavou - sledujte www.strelka.cz.
Možnost doručení: 23. 12. 2013 v době od 10 do 17 hodin.
Pište, prosím, na e-mail bskralupy2013@seznam.cz nebo pošlete SMS na číslo 776 561 411 
(uveďte: BS, jméno, adresu a zda preferujete dopolední či odpolední dobu).
Ať už si pro Betlémské světlo přijdete, nebo si ho necháte přinést, mějte, prosím, 
připravenou svíčku či lampičku včetně vhodné zástěny. 
Za pořádající 5. oddíl skautek Kvítka, Sára Hardtová

Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok! 

PřEHLEd BOHOSLuŽEB BěHEM VáNOČNÍCH SVáTKŮ:
Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

24. 12........16:00 .......... odpolední mše hlavně pro děti (kytarová)
 24:00.......... tradiční půlnoční mše svatá

25. 12........9:30 ........... 1. svátek vánoční – Narození Páně

26. 12. ......9:30 ........... 2. svátek vánoční – sv. Štěpána

29. 12........9:30 ........... svátek Svaté rodiny 
  (při mši sv. obnova manželských slibů)

31. 12. .......9:30 ........... zakončení občanského roku

Veltrusy – kostel Narození sv. Jana Křtitele
24. 12........22:30 ......... tradiční půlnoční mše svatá

25. 12........11:00 .......... 1. svátek vánoční – Narození Páně

29. 12........11:00 .......... svátek Svaté rodiny 
  (při mši sv. obnova manželských slibů)

Vážení spoluobčané,
rok 2013 byl v kralupské Far-
ní charitě opravdu různoro-
dý. Sociální poradnou prošla 
spousta lidí, kteří potřebova-
li pomoci, poradit, nebo jen 
slyšeti vlídného slova. Každý 
z nich si nese svůj příběh a ně-
které nejsou vůbec jednodu-
ché. 

Jsme moc rádi, že se na nás 
obrací stále více spoluobčanů 
a nejedná se jen o jednorázové 
návštěvy. Nedokážeme pomo-
ci každému, ale zpětná reak-
ce mluví za vše. V odpoledním 
klubu je stále plno a pořád co 
dělat.

V tomto roce postihly Kra-
lupy a okolí opět ničivé po-
vodně. Charita pomáhala 
v Kralupech a přilehlých obcí. 
Pomáhali jsme jak materiálně, 
tak také finančně formou šeků 
na elektronické zboží v celko-

vé hodnotě 260.000,- Kč. Tyto 
finanční prostředky nosili ob-
čané osobně, nebo je posílali 
na účet. Velkou měrou do té-
to celkové částky přispěli lidé 
z okolních farností. 

Mezi krásné a povedené ak-
ce opět patřilo Kralupské vi-
nobraní pod naší záštitou, 
kdy nám přálo nejen počasí, 
ale i návštěvníci s dobrou ná-
ladou.

Pevně věříme, že i v roce 
2014 nám zůstanete nakloně-
ni, protože jsme tady pro vás 
a naše dveře jsou vám všem 
stále otevřeny.

Celá Farní charita Kralupy 
vám přeje klidné prožití vá-
nočních svátků, hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti v roce 
příštím. Děkujeme za vaši pří-
zeň a těšíme se na další spo-
lečné akce s Vámi. 

eva kučerová

Vsobotu 16. 11. 2013 proběhla celorepub-
liková sbírka potravin. Jelikož se tato 

akce konala poprvé, nikdo z nás nevěděl, 
jaké výsledky můžeme očekávat. Naše pře-
kvapení bylo veliké. Všichni návštěvníci 
Tesca, kteří se ten den dostavili nakupovat, 
vždy nějakou potravinou přispěli do sběr-
ných košů. Byli i tací, kteří ten den přijeli 
nakupovat jenom kvůli právě probíhající 
sbírce, nakoupili plný košík a nám ho jen 
předali. Lidé byli usměvaví, vstřícní a ni-
kdo se nepozastavoval nad tím, že se sbír-

ka koná. Je vidět, že i v době, kdy 
občané nemají na rozhazování, mají 
srdce na správném místě a dokážou 
druhým pomoci. Za to vám všem 
obrovské díky!

Velké poděkování také patří vede-
ní Tesca v Kralupech, protože nám 
obětavě pomohli s organizací celé sbírky 
a všichni, včetně soukromých obchodníků, 
se do sbírky také zapojili. 

Celková váha sebraných potravin v kra-
lupském Tescu byla 930 kg.

Vybrané potraviny putovaly nej-
prve do azylových domů v Kralu-
pech nad Vltavou, následně do vy-
tipovaných rodin ve spolupráci se 
sociálním odborem MěÚ a penzio-
nem pro seniory v Kralupech.

Co říci na závěr, že děkujeme 
všem, kteří přispěli, všem kteří nám ja-
kýmkoliv způsobem pomohli s organizací 
a průběhem sbírky. Děkujeme!

eva kučerová, 

farní charita kraLupy n. vLt. 

Sbírka potravin v Kralupech slavila úspěch

Farní cHarita Kralupy naD vltavou

sokolská 139, 278 01  Kralupy n. vlt.
tel.: 606 613 018, 
e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Prosincové 
bohoslužby
Římskokatolická farnost Kralupy nad 
Vltavou Vás letos mimo tradiční půl-
noční mše svaté srdečně zve i na od-
polední rytmickou kytarovou „půl-
noční“, která se bude konat dne 
24. prosince od 16 hodin v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Václava na Palac-
kého náměstí.
Odpolední mše sv. bude sloužena hlavně pro 
děti za doprovodu místní scholy pod vedením  
Mgr. Jiřího Šimona.

Přijďte s dětmi pozdravit Ježíška v jesličkách!

http://charita.nasefarnost.cz/index.php
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v prosinci 
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let Korecká Anna
92 let Viková Květoslava      
90 let Tichánková Vlasta
80 let Roškot Jiří
 Novák Václav
 Nezkusilová Miloslava

37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy  
 

na prohlídku muzea čokolády CHOCO-STORY PRAHA
Kdy? V sobotu 14. prosince 2013

Expozice muzea CHOCO-STORY je členěna do tří částí. První popisuje dávnou his-
torii kakaa jako nápoje a jeho cestu do Evropy. Druhá zobrazuje přípravu čokolády 
včetně jejího dalšího zpracování až do doby současné. Třetí prezentuje unikátní sbírku 
historických obalů na čokoládu. Expozicí muzea nás provede muzejní průvodce. Jeho 
výklad bude doplněn praktickou ukázkou, jak se s čokoládou pracuje, aby byla kvalitní. 
Ochutnáte též pravé belgické pralinky.
Odjezd vlakem z kralupského nádraží v 8.41 hodin na Masarykovo nádraží. Odtud 
pešky do muzea v Celetné ulici 10, kde se mohou v 9.50 hodin připojit mimokralupští. 
S ohledem na kapacitu muzea proběhne prohlídka po skupinách 20 osob v půlhodino-
vých intervalech. 
Tato vycházka bude financována z grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou. Vstupné do muzea 
je 120,- Kč, členové KPP zaplatí 20,- Kč. Akci připravila: Ing. Věra Závodská

Žádáme širokou veřejnost o pomoc, 
ve snaze zachovat naše sdružení, najít 

vhodného předsedu za zemřelého pana Ko-
látora a doplnit členy výboru. S politováním 
konstatujeme, že dosavadní výbor vzhledem 
k věku a onemocnění většiny členů tuto 
funkci zastávat nemůže. 

Usoudili jsme, že je nanejvýš nutná gene-
rační výměna vedení, které bude inovovat 
dosavadní činnost a vnese do práce pro se-

niory své představy a novou náplň, která je 
nutnou podmínkou pro tuto činnost. 

Věříme, že se takoví lidé najdou a přihlásí 
se nejpozději do konce ledna 2014 na tel. 
č. 315 704 145, kdy se připravuje únorová 
výroční členská schůze, která má být schůzí 
volební. Jinak hrozí, že k tomuto datu „Sdru-
žení rodáků a příznivců města Kralupy nad 
Vltavou“ přestane existovat.

výBor Sdružení

SDRuŽeNí RODáKů 
a příznivců města

Organizační výbor a členové KPP přejí čtenářům Zpravodaje krásné prožití vánočních svátků  
a děkují MěÚ Kralupy nad Vltavou za finanční podporu.

POděKOVáNÍ ZA LIdSKý PřÍSTuP
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Beritové, 
která zajišťuje sociální službu v Kralupech nad 
Vltavou. Ochotně pomáhá všem seniorům v DPS, 
a to nad rámec svých pracovních povinností. Kdo-
koliv se na ni obrátí, ráda mu vyhoví v jakoukoliv 
dobu. 
Je to skutečně člověk s lidským přístupem, kterého 
si nesmírně vážím. Takových lidí už nepotkáváme 
mnoho. Hana Frantová  

Dovolujeme si Vás pozvat dne 4. 12. 2013 v 15:00 hodin 
na vánoční posezení všech členů do vinárny hotelu Sport. 
Chystáme pohoštění, pobavení a hlavně se na Vás těšíme!

Srdečně zve Výbor „Rodáků“
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Drazí přátelé,
listopad bývá měsícem chmurným, du-
šičkovým a právě ten letošní byl pro náš 
klub obzvlášť smutným. Navždy nás opus-
tili naši dva přátelé, paní Marie Humlo-
vá a velký kamarád, předseda městského 
klubu důchodců, pan František Pavlík. 
Budou nám chybět a nikdy na ně neza-
pomeneme.

Prosinec pro nás bývá spojen především 
s vánočními svátky, ale je i měsícem, kdy 
bilancujeme činnost klubu během celého 
roku. Můžeme říci, že to byl rok úspěšný, 
podařilo se nám uskutečnit vše, co jsme si 

naplánovali, o čemž svědčí i spokojenost 
našich členů. 

I když se letos sejdeme již jen dvakrát, 
přesto se těšíme na děti z mateřské školy 
a na vystoupení Senior-minichóru dne  
10. 12. na naší poslední schůzce a věříme, 
že se dobře naladíme před nejkrásnějšími 
svátky roku.

A protože se Vánoce nezadržitelně blíží, 
přejeme všem členům, přátelům a přízniv-
cům klubu šťastné a veselé prožití svátků 
vánočních, dětem bohatého Ježíška a těší-
me se na setkání v novém roce.

 S krásným pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Dne 5. listopadu nás 
opustil pan JAN HAVLÍK, 
drahý manžel, tatínek, 
dědeček, bratr, strýc 
a švagr. Zemřel náhle 
ve věku 65 let. Děkujeme 

za projevenou soustrast. Rodina Havlíkova, 
Viktorova, Houdkova

Dne 1. 12. 2013 uplynul 
třetí rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
maminka JARMILA 
MERHAuTOVá. S láskou 
vzpomínají dcery Anuš 

a Ivanka s rodinami.

Dne 2. prosince 2013 by 
se dožil 100 let pan ČENěK 
JARSKý (2. 12. 1913 -  
28. 4. 1996), geodet 
a umělecký knihař. 
Prosím, vzpomeňte 
s námi na výborného tátu 

a dědečka, na dobrého, obětavého a veselého 
člověka, který nikdy nikoho nezarmoutil. 
Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., syn s rodinou

Kytičku položit, svíčku 
zapálit a vzpomenout... 
Dne 4. prosince 2013 to 
bude 10 let, co zemřel 
pan JOSEF HANZLÍK, můj 
milovaný manžel, báječný 

tatínek našich dětí a dědeček vnoučat. 
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, 
prosím, s námi.

Dne 17. 12. 2013 uplyne 
rok od nečekaného 
odchodu našeho 
dlouhodobého tenisového 
deblového spoluhráče, 
skvělého kamaráda 

a funkcionáře klubu, pana JANA MERHOuTA. 
S účastí vzpomínají Slávek Czechmann, Pepa 
Frýdek a Jan Šimáček.

Dne 21. 12. 2013 by 
se dožil 90 let pan JIřÍ 
BÖHM z Kralup nad 
Vltavou. Všichni, kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Dcera Ivana 

Vaněčková s rodinou

Dne 23. 12. 2013 uplyne 
smutných 25 let od smrti 
pana KARLA ŠTOFLA. 
S láskou vzpomínají 
dcera Hana a syn Karel 
s rodinou.

 24. 10. Marie HuMLOVá  ....................... 90 let
 25. 10. Blanka FAIFROVá ....................... 63 let
 26. 10.  Rudolf HuRYCH  ......................... 97 let
 27. 10.  Milada SPĚVáKOVá  .................. 92 let
 27. 10.  Marie CHuPíKOVá  .................... 76 let
 2. 11.  František PAVLíK  ........................ 81 let
 15. 11.  Libuše PAVLíKOVá (manželka)  . 80 let
 4. 11.  Anna STuCHLá  .......................... 78 let
 5. 11.  Milena SYPeCKá  ........................ 79 let
 5. 11.  Jan HAVLíK  .................................. 65 let
 7. 11.  Alena LuDICKá  .......................... 69 let
 13. 11.  Jaroslava FRÖHLICHOVá  ........ 71 let
 14. 11.  Václav DVOŘáK  .......................... 66 let
 19. 11.  MuDr. Otakar DeYL  .................. 88 let
 21. 11.  Václav LOuŽeCKÝ  ..................... 82 let
 23. 11.  Miroslav KLOuB  ......................... 68 let
 25. 11.  Anna ŠuSTOVá  .......................... 58 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, 
a to je důvod k ohlédnutí. Svaz diabeti-

ků není jen zájmovou organizací, ale v prv-
ní řadě se věnujeme edukaci, tj. problémům 
s diabetem - cukrovkou. Věřte, že to není 
vůbec jednoduché. 

Jsme rádi, že můžeme každý týden cvičit 
v krytém bazénu, účastnit se výletů a vždy 
oblíbeného rekondičního pobytu, který se 
letos konal v krásném prostředí Františko-
vých Lázní. 

Každý rok v měsíci listopadu v rámci Svě-
tového dne diabetu pořádáme Pochod proti 
diabetu, kdy nám tuto akci letos zpříjemnily 
drobné dárky z lékárny „U Nádraží“, Žižko-
va ul. a lékárny „Lobeček“, Gagarinova ul. 
Z tohoto důvodu patří poděkování Mgr. Ga-

brielovi, stejně i Mgr. Žižkovi a Mgr. Vy-
hnánkové. Pochod byl velice pěkný, i když 
jsme měli obavy ze špatného počasí. 

Také věříme, že se nám povede pro příš-
tí rok zajistit pobyt v dostupné solné jes-
kyni.

Výbor ÚO SD si uvědomuje, že bez po-
moci se neobejde a proto děkuje MěÚ Kra-
lupy n. V. za poskytnutí grantu, dále Dia-
betologické ordinaci, paní J. Holekové, paní 
M. Beritové, ředitelce DPS a všem našim 
členům. 

Nejen našim diabetikům, ale i občanům 
Kralup nad Vltavou přejeme hezké prožití 
Vánoc a pohodový rok 2014.

výBor Sdružení diaBetikŮ 

ÚZeMní organiZace kraLupy nad vLtavou 

Každoročně pořádá Český červený kříž – oblastní 
spolek Mělník slavnostní předávání medailí profe-
sora Jana Janského za jubilejní bezplatné (bezpří-
spěvkové) odběry krve. 
V Kralupech se tato akce uskutečnila ve středu 
23. 10. 2013 v malém sále KD Vltava.
Oceněno bylo:
� 16 dárců krve za 10 bezplatných odběrů, kteří 
převzali bronzové medaile prof. Jana Janského.
� 3 dárci krve za 20 bezplatných odběrů, kteří 
získali stříbrné medaile prof. Janského.
� 6 dárců krve za 40 bezplatných odběrů získalo 
zlaté medaile prof. Janského.
� 1 dárce krve převzal za 120 odběrů krve Zlatý 
kříž II. stupně.

Svaz diabetiků děkuje

Dárci 
Krve 
oceněni
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OSuDy

Osobnost armádního generála Karla Kla-
pálka je veřejnosti dobře známa. přesto 

se v Kralupech n. vlt. lidé občas ptají, jaký byl 
skutečný vztah tohoto vynikajícího vojáka 
k našemu městu.

Avšak shrňme si nejprve Klapálkův živo-
topis. Narodil se dne 26. května 1893 v No-
vém Městě nad Metují. Chtěl se pak stát vším 
možným, jenom ne vojákem. Musel ale naru-
kovat do války a jako legionář se zúčastnil už 
prvého zahraničního odboje v rusku. potom 
zastával různé velitelské funkce v armádě no-
vého Československa, načež za druhé světové 
války odešel znovu do zahraničí, aby bojoval 
na Středním východě a posléze u tobruku 
v severní Africe. Konečně v srpnu 1944 byl 
odvelen do Sovětského svazu, odkud se jako 
jeden z předních velitelů 1. československého 
armádního sboru zúčastnil karpato-dukelské 
operace a dalších bojů do května 1945.

po porážce nacistického Německa se generál 
Klapálek zapojil do dobudování českosloven-
ské armády, ve které zastával vysoká místa. 

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

Srdcem stále Kralupák

Karel Klapálek vzpomíná....

příBěh jedenáctý generál karel klapálek (26. 5. 1893 - 18. 11. 1984)



prosinec 2013

K Z

27

Bylo pro něho typické, že ani počátkem pa-
desátých let, kdy byl nezákonně souzen, nijak 
nezatrpkl a vrátil se po rehabilitaci ke své-
mu poslání. Byl ostatně mnohokrát a po prá-
vu vyznamenán i ze zahraničí a svoje osudy 
skromně vylíčil v knize „Ozvěny bojů“, která 
poprvé vyšla roku 1966.

Ke Kralupům n. vlt. poutalo Karla Klapál-
ka velmi mnoho. Jeho otec byl traťmistrem 
a brzy byl přeložen do zdejší stanice. v sed-
mičlenné rodině, která bydlela nedaleko ná-
draží, bylo pět dětí a tak i Karel tu vychodil 
obecnou školu a prožil celé své mládí. Dojíž-
děl odtud také později na pražskou reálku. 
rodina se ovšem jen velmi těžce probíjela 
životem, neboť v roce 1901 zemřel Klapál-
kův otec, kdežto on sám studoval až do roku 
1911. teprve potom získal v praze zaměst-
nání a jeho „vynucená“ vojenská kariéra za-
čala až rokem 1915.

 Na mladá kralupská léta Karel Klapá-
lek později vždycky rád vzpomínal. Napsal 
např.: „Dětství v Kralupech pamatuju dob-
ře. to ještě tekl náměstím potok a do něj ze 
čtyř statků močůvka. teprve, když jsem byl 
ve třetí nebo čtvrté třídě, potok překlenuli, 
zakryli a z návsi se stalo náměstí. A za mého 
dětství začali stavět tu petrolejovou továr-
nu. tím se Kralupy staly městem.“

A jindy vyprávěl: „Byla také bída s nouzí. 
v sobotu matka odváděla rukavičkářskou 
domácí práci do prahy a vracela se až večer 
v šest hodin, takže s obědem to bylo všelijaké. 
ten den se čekalo, až se vrátí s výplatou a ná-
kupem. Občas přivezla pochoutku. pražský 
párek. A také slaný rohlík, loupáček.“

i na kamarády Klapálek často vzpomínal: 
„v Kralupech měl první kolo mezi kluky ko-
vářův synek pepíček Čermák. tu a tam nám 

ho na chvíli půjčil. Ale další událostí byl mo-
torový kočár pana ředitele z nelahozeves-
kého velkostatku, kterým jezdil na nádraží 
do Kralup na rychlík. to byla pro nás udá-
lost, je těžké dneska tohle lidem vykládat.“ 
Anebo jindy na to, jak „sedával vedle chlap-
ce, jehož otec byl obecním tajemníkem. pů-
vodem byl zchudlý šlechtic a jmenoval se 
Kfér. A když pan učitel ézr vy-
volal: Kfér, k tabuli! - chlapec 
vstal a řekl: prosím - z Kférů! 
- inu, šlechtic!“

Sourozence a přátele navště-
voval Karel Klapálek v Kralu-
pech n. vlt. nejenom později, 
za první republiky, ale i po ro-
ce 1945, po osvobození. Jezdil 
sem často zejména za svojí se-
strou Annou reifovou, účet-
ní městského úřadu - a jejími 
dětmi, pozdějším malířem 
zdeňkem reifem a nevšední krasavicí Ha-
nou Klapálkovou. Naproti tomu generálovi 
bratři František a Jan záhy zemřeli a Jaro-
slav působil ve Slovinsku.

z Klapálkových kralupských přátel pak 
zůstával na trvale nejpřednějším místě 
dentista Alois Čtvrtníček /1900 - 1979/. 
ten se do historie našeho města navždyc-
ky zapsal jako nejzapálenější organizátor 
ochotnického divadelnictví a zároveň jako 
doslova legendární předseda fotbalového 
klubu SK Kralupy n. vlt. Byl i velkorysým 
mecenášem obou těchto činností a protože 
Karel Klapálek ze všech sportů nejvíce pěs-
toval kopanou, oba muže to sblížilo. gene-
rál proto přijel do našeho města nejenom 
třeba v červenci roku 1946 ke slavnostnímu 
odhalení pamětních desek účastníků proti-

nacistického odboje, ale i na velký ples fot-
balistů o rok později a především nejednou 
na oběd či na večeři ke Čtvrtníčkovým, sám 
či s manželkou, spisovatelkou roz. Olgou 
Košutovou, a také s oběma dcerami.

A při těch příležitostech se do nekonečna 
vyprávělo jak o válečných událostech, tak 
také o Kralupech, jak vypadaly a žily v do-

bách, od kterých je tomu 
dnes už zhruba celé století. 
A na ty časy nedal Klapálek 
dopustit. Dokonce právě on, 
„muž, který velel mužům“, 
statečný a nesentimentál-
ní voják, si později nemohl 
zvyknout na proměny a růst 
města svého mládí. Oceňoval 
význam, jaký přinesl městu 
podnik Kaučuk, avšak v jeho 
mysli setrvávaly především 
ty staré, malé a chudé Kralupy 

z dětských let. potvrdil mi to v dopise z roku 
1967: „Já jsem ovšem vysloveně starokralu-
pák a uznávám jen to, co je pod Hostibejkem, 
jako pod skálou a lobeč, a nejvýš ještě Kozí 
plácek za školou. to, co je „za vodou“, zůsta-
ne pro mne lebeček! Nic ve zlém...“

Armádní generál Karel Klapálek ze-
mřel ve věku 91 let dne 18. listopadu 1984 
v praze. Dlouho zůstával svěžím, chodil rád 
na nákupy a vůbec mezi lidi, ale v posledních 
týdnech trpěl vážnou nemocí. Avšak i v té 
době ještě zdůrazňoval, že se nikdy nepře-
stal považovat především za občana Kralup 
n. vlt. pro tento krásný poměr k našemu 
městu, právě tak jako pro nevšední zásluhy 
o celou naši vlast, nesmí být Karel Klapálek 
zejména na Kralupsku nikdy zapomenut!

ing. ota špecinger

Manželka Olga  
a dcery Olga a Eva

Klapálkova matka  
Hana Klapálková
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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

vánoČní spontánní Hry 
Ve dnech 23. 12. a 27. 12. je otevřen pro 
děti školního věku od 9:00 do 15:00 hod. 
Dům dětí a mládeže pro spontánní hry - 
počítače, stolní tenis a fotbal, stolní hry 
a kinect. Cena: 30,- Kč / hod. Pedagogický 
dozor je zajištěn.

novoroČní  
pŘíMěstsKý tábor
Tábor pro děti školního věku pořádáme 
ve dnech 30., 31. 12. 2013, 2. a 3. 1. 2014 
od 9:00 do 15:00 hod. Pro děti bude připra-
ven program a zajištěn oběd.

Přihlášky si můžete vyzvednout v kan-
celáři DDM. Počítáno bude pouze s dět-
mi, které budou mít vyplněnou přihlášku 
a uhrazenou platbu do 16. 12. 2013. Cena 
za jeden den je 180,- Kč. Při malém počtu 
přihlášených se tábor konat nebude. V tom 
případě bude Dům dětí opět otevřen pro 
spontánní hry.

enKaustiKa traDiČně  
i netraDiČně
Sobotní kurz enkaustiky se koná 18. 1. 2014 
od 13 hodin v DDM. Přihlášky a platby 
přijímáme do 10. 1. 2014.

Enkaustika je technika, která k malování 
používá horký vosk a na hladké povrchy se 
nanáší pomocí speciální žehličky. Pomocí 
této techniky lze vykouzlit nádherné, sno-
vé obrázky. Kurz je určen pro začátečníky 
i pokročilé.

šacHový turnaJ
Tradiční meziškolní soutěž začala skomírat 
hlavně proto, že zanikly kroužky na většině 
škol. Proto jsme se dohodli s trenéry okol-
ních měst nahradit ji soutěží meziměstskou. 
Letos se hrál 1. ročník za účasti Neratovic, 
Odolena Vody, Mělníka, Mšena a Kralup 
v DG 7. 11. 2013. Zatím se hrálo v Nera-
tovicích a Odolena Vodě, náš turnaj s 29 
účastníky měl zatím nejvíc hráčů. Hrál se 
jeden turnaj pro všechny věkové kategorie, 
hodnotily se ovšem zvlášť. Nejstarší (1996-
1998) měla pouze 4 hráče, z Kralup nikdo 
nestartoval. Vítěz střední kategorie (1999-
2002), Tomáš Gruber z Mělníka, byl i nejlep-
ším hráčem turnaje. Mimochodem jedná se 
o našeho odchovance, který se odstěhoval. 
Druhá byla Eliška Synková, nadějná hráč-
ka Odolena Vody, třetí Dvorščík Štefan ze 
Mšena. 5. a 6. místo obsadili naši Ondra 
Koníček a Lukáš Kočičář. V této skupině 

hrálo několik dalších hráčů ze ZŠ V. Havla 
(15 hráčů) se střídavými úspěchy. 

Kategorii nejmladších (2003) tradičně 
ovládl Ondra Skýpala z Odolena Vody, který 
1. turnaj v Odolena Vodě dokonce vyhrál 
před mnohem staršími soupeři. Tentokrát 
na něj zbylo až 3. místo celkově. V této 
kategorii byl náš nejlepší výkon. Prokop 
Klouček z DDM získal 3. místo a svou prv-
ní medaili za druhým Jirkou Maronzcakem 
ze Mšena. Zde byl rovněž úspěšný Adam 
Šťastný na 5. místě a překvapivý výsledek 
Jana Seidla, nejmladšího hráče turnaje, kte-
rý na svém prvním vystoupení získal 2,5 
bodů ze 7.

A stručné zhodnocení dlouholetého kra-
lupského trenéra Ing. Františka Seinera (ZÚ 
Šachy v DDM)? „Po loňském sestupu z 1. 
ligy dorostu a odchodu některých hráčů 
jsem se domníval, že kralupský mládež-
nický šach čeká delší výkonnostní útlum. 
Překvapivě se ukázalo, že u řady zájemců 
rychle stoupá výkonnost – Klouček, Šťastný 
a obzvlášť nejmladší Seidl. A ZŠ V. Havla, 
která má kroužek funkční již delší dobu, 
se stala zásobárnou nových talentů. Ověřil 
jsem si starou zásadu, že nejlépe se děti učí 
praxí, to je účastí na turnajích, bez ohledu 
na počáteční neúspěchy.“

Srdečně vás zveme na tradiční 

VáNOčNÍ VÝSTAVu
9. – 13. 12. 2013 

po-čt 9.00-12.00 / 13.00-17.00
pá 9.00-12.00 / 13.00-16.00

1. patro DDm – vstupné dobrovolné!

Přeji všem svým 
spoluobčanům krásné 

prožití adventu, radostné 
a pohodové vánoční svátky 

a mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů v novém roce 2014.  

Marie BLažková, řediteLka ddM
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ŠKOly

vás zve 
ve středu 4. 12. 2013 od 14:30 hodin  

na Den otevřených dveří 
spojený s vánočními trhy  

a keramickou dílnou.
 
Součástí Dne otevřených dveří bude prohlídka ško-
ly, beseda s vedením školy o studiu i o přijímacím 
řízení a další program – zejména vánoční trhy 
a keramická dílna. Na ni se mohou přihlásit ne-
jen studenti naší školy, ale i jejich rodiče a široká 
veřejnost. Těšíme se, že vzniknou netradiční vá-
noční drobnosti na Váš stůl. Nebo s nimi vyzdobíte 
vánočně okna, předsíně a obdarujete své blízké. 
Hlavně chceme navodit klidnou vánoční atmosféru.
Přihlášky na keramickou dílnu a dotazy posílejte 
na e-mail bartakova@dgkralupy.cz. Vstup zdarma!

V rámci našeho projektu 

PŘEDŠKOLÁCI SI HRAJÍ NA ŠKOLU 
si dovolujeme vás pozvat na již 3. setkání, které se uskuteční 
ve středu 11. 12. 2013 od 16:00 hodin. Děti se seznámí 
s budoucími kamarády a ztratí ostych a obavy spojené s nástu-
pem do školy. Do programu našich setkávání budou zařazovány 
cviky na rozvoj motoriky, kreslení a vybarvovaní, děti se bu-

dou učit samostatnosti, pečlivosti, přesnosti a sezení 
ve školní lavici.
V rámci tohoto projektu si děti mohou vyzkoušet  
i záPiS NaNeČiSto, který proběhne ve středu  
15. 1. 2014 od 16:00 hodin.

PaeddR. daGmaR kuzNíkoVá 

Zš a Mš třeBíZSkého

dg a Soše

Během adventní doby chystáme v naší ZUŠ několik 
kulturních akcí a koncertů, na které vás všechny 
srdečně zveme.

V úterý 3. 12. se koná v aule ZŠ Třebízského kon-
cert žáků ZUŠ z hudebního, tanečního i literárně-
dramatického oboru.

Ve středu 11. 12. Vás zveme od 17:30 na koncert 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 
v Kralupech n. Vlt.

Žáci LDO připravují Vánoční představení na pon-
dělí 16. 12. od 18 h. ve velkém sále KD Vltava.

Další z řady adventních koncertů se bude konat 
v muzeu, a to v úterý 17. 12. od 17:30 hodin.

Završením předvánoční doby bude pro naši ZUŠ 
opět koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava. Česká mše vánoční od J. J. Ryby za-
zní poprvé v podání žáků, učitelů i přátel školy. Náš 
komorní sbor doplníme z řad libčického sboru Scan-
dula a kralupského Dvořákova sboru. 

Přijďte nás svou účastí podpořit a poslechnout si 
hudbu, která k vánočním svátkům neodmyslitelně 
patří a zároveň si vychutnat předvánoční atmosféru 
v klidném prostředí.

Všem žákům, rodičům i příznivcům ZUŠ přejeme 
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 
především pevné zdraví, štěstí a mnoho 
pěkných kulturních a uměleckých 
zážitků.

Veronika 
Sedláčková

Veselé vánoční dílny
Srdečně zveme všechny lidičky a také budoucí prvňáčky 
na vánoční dílny, které se uskuteční ve středu 11. prosince 
od 14:00 do 17:30 hodin v budově  i. stupně naší školy.

PRoGRam VáNoČNího odPoledNe: 
14:00 – 16:30 - vánoční dílny
16:00 – pěvecké vystoupení žáků i. stupně 
16:30 – koncert pěveckého sboru dospělých „tuti CaNtate“

Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé zŠ V. havla

Zš vácLava havLa

Zš koMenSkého

Zuš

Dvořákovo gymnázium
a SOŠE

Zpívání poD vánoČníM stroMeM
Přijďte s námi strávit krásný čas adventu! Zveme všechny 
žáky, rodiče, absolventy a přátele školy na Zpívání pod 
vánočním stromem, které se uskuteční 12. 12. 2013 
od 17:00 hodin v budově školy. Těšíme se na vás!

POZVÁNKA PRO BUDOUCÍ 
PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE Prosinec v ZUŠ 

OMLOuVáME SE všem návštěvníkům Dne otevřených dveří za nepřítomnost 
avizovaného hosta pana Martina Procházky, který účast potvrdil, ale nakonec 
nepřijel. Děkujeme za pochopení. J. Hereinová
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ZVEME VáS NA 
dOMáCÍ HOKEJOVé ZáPASy
STARŠÍ ŽáCI

07. 12. v 10:45 HK – SK Černošice

dOROST
01. 12. v 15:30 HK – TJ Slavoj Zbraslav
15. 12. v 10:00 HK – TJ Spartak TOS Žebrák

JuNIOřI
08. 12. v 15:00 HK – HC Junior Mělník
22. 12. v 15:00 HK – Tatran Sedlčany

A-TýM
07. 12. v 18:00 HK – Tatran Sedlčany
14. 12. v 18:00 HK – HC Zlonice

TuRNAJ 2. TřÍd
14. 12. v 10:00
HK Kralupy, Spartak Vlašim, HC Junior Mělník

TJ Sokol Kralupy v r. 2014 oslaví 130 let od založení kralupské 
tělocvičné jednoty (15. červenec 1884). Ve spolupráci s Městským 
muzeem Kralupy nad Vltavou bude na jaře uspořádána  výstava o historii 
kralupského Sokola. Rádi bychom požádali pamětníky, bývalé ale 
i současné Sokoly, zda by nám laskavě zapůjčili, eventuelně darovali 
sokolské předměty, fotografie, odznaky, části kroje atd. 

Bližší informace na telefonu městského muzea - 315 723 035.

s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s VÝZVa s

SIN

V příštím roce – 2014 - oslavujeme 130 let od založení 
našeho Sokola, tělocvičné jednoty Sokol Kralupy nad Vlta-
vou. Připravili jsme pro Vás na celý rok mnoho akcí, které se 

ponesou v duchu hesla „Co je české, to je hezké“. 

Leden - první, čím Vás překvapíme, je cvičení zdarma pro širokou veřejnost, 
které bude probíhat od pondělí 20. 1. 2014 do pátku 31. 1. 2014 (14 dní). 
Bude zakončeno Dnem otevřených dveří v sobotu 1. 2. od 10 do 15 hodin 
v naší tělocvičně a sálku. Předvedeme Vám, co všechno umíme, a Vy si to 
můžete vyzkoušet s námi. Poté od 17 hodin zveme všechny, kdo prošli kra-
lupským Sokolem, k neoficiálnímu setkání i posezení, které se bude konat 
v naší tělocvičně. Program bude milým překvapením. 

Březen – 15. 3. 2014 - Šibřinky „Co je české, to je hezké“ v Kulturním do-
mě Vltava. Dne 27. 3. se uskuteční vernisáž výstavy v kralupském muzeu 
k 130. výročí vzniku naší TJ Þ Květen – dětské závody Þ Letní měsíce 
– přísokolské tábory Þ Září – atletické závody pro mládež Þ říjen – Stra-
šidelné odpoledne

Přijďte slavit s námi, budeme se na Vás těšit!

Je nám 130 let
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Dne 12. října proběhlo poslední 
kolo závodu Formula Future dětí 

a mládeže. Stalo se již tradicí, že se 
tento závod i celkové vyhlášení vý-
sledků MČR koná v Kralupech nad 
Vltavou.

Všichni víme, jaké problémy letošní 
sezónu provázely. Červnové povodně 
zdevastovaly nejen zázemí Klubu vod-
ních sportů, ale poničily i vybavení, 
čluny a motory. 

A tak naši závodníci nemohli tré-
novat. Problém to byl především pro 
naše dvě nejmenší začínající závod-
nice. Ale obě holčičky obstály se ctí, 
trať projely dobře a na závěrečném 
vyhodnocení se ze získání svého úpl-
ně prvního poháru radovaly ze všech 
dětí nejvíc. To je motor, který nás žene 
i přes potíže dál, vidět nadšení a ra-
dost našich závodníků. 

Celý náš reprezentační tým - deset 
dětí ve věku od 5 do 18 let, byl velice 
úspěšný. Zde jsou závěrečné výsledky 
MČR pro rok 2013:

Kategorie M0:
Vojta Hasal .........................3. místo, 
Anička Dostálová ................4. místo, 
Maruška Sojková ................5. místo.
Kategorie M2:
Míra Vlach ..........................1. místo.
Kategorie M3:
Tonda Tvrdík .......................1. místo, 
Petr Převrátil ......................2. místo.
Kategorie M4:
Kristýna Lužná ...................1. místo,
Jirka Sojka .........................2. místo, 
Jana Převrátilová ................5. místo.
Kategorie M5:
Petr Němeček .....................1. místo.  

Mít v tvrdé konkurenci čtyři mis-
try České republiky a dva vicemistry 
je pro nás velkým úspěchem a taky 
velkou výzvou do dalších let. Děkuje-
me našim závodníkům a přejeme jim 
i sobě, aby se problémy letošní sezóny 
už neopakovaly a abychom se na jaře 
sešli ve zdraví a s bojovným duchem. 
U Vltavy – Ahooooj! 

Jiří Kramer

01. 12. ........mistrovský turnaj ................................................10.00
07. 12. ........muži – Tuchlovice „A“ .............................09.00, 13.00
  kadetky – Hradec Králové ...................... 11.00, 15.00
14. 12. ........Vánočka – neregistrovaní ..................................09.00
15. 12. ........ juniorky – Teplice - Šanov ......................10.00, 14.00 
21. 12. ........Vánočka – registrovaní ......................................09.00

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.

DoMÁCí  
VolEJBal 
V prosiNCi

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

39. ročník proběhne ve dnech 
14. a 21. prosince 2013

turnaj smíšených družstev neregistrovaných 
 a registrovaných volejbalistek a volejbalistů

PřIHLáŠKy A INFORMACE: 
Neregistrovaní: Petr Slapnička, 

petrsl@email.cz, 602 276 601
Registrovaní: Václav Fejt, 

fejt@post.cz, 733 540 925

Volejbalový oddíl TJ Kralupy n. Vlt. pořádá

KralUpsKÁ
VÁNoČKa

VŠEM VOLEJBALOVÝM PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME
POHOdOVé VáNOCE, KLIdNÝ ROK 2014 
A V NOVéM ROCE SE TĚŠÍME NA SETKáVáNÍ 
PŘI VOLEJBALOVÝCH AKCÍCH. 

Děti ve člunech 
opět uspěly!
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inZerci 
obJeDnáveJte 

na e-Mailu
ZPRAVOdAJ@MESTOKALuPy.CZ

Speciální pedagog / učitel 
nabízí doučování učiva ZŠ. 
Dlouholetá praxe i s dětmi 

s poruchami učení. 
kontakt: 

Ivanka.trnka@gmail.com 

doucov ání` `

krALUpy n. vLt.
nerUDovA UL. 801
(vedle pošty)

› kruhový trénink 
› Fiveriders - revoluční fitness stroj
› Better Belly - likvidátor břišního tuku
Zakoupit ho můžete přímo na recepci  
v expresce nebo objednat e-mailem:
expreskakralupy@seznam.cz

dárkový poukaz ve vámi zvolené 
hodnotě lze uplatnit na:

Nadělte zážitek 

v exPresce!h l e d á
schopného pracovníka na HPP
do oddělení drátovny: 

přeDák prAcoviště mořící 
A foSfátovAcí Linky
– OU/ÚSO chemické, praxe vítána
bližší informace poskytne: personální oddělení - sl. Hajná, 
8.00-14.00 hod., tel.: 233 004 387, fax.: 233 004 224, 
e-mail: hajna@sli.cz, nebo vedoucí drátovny – p. Cerman, 
tel.: 233 004 246, 721 047 050

NÁSTUP  MOŽNÝ  IHNED

SCREWS & WIRE Libčice a. s.
252 66 Libčice nad Vltavou, výrobce taženého drátu a spojovacího materiálu
(bývalá Šroubárna Libčice)

SOUKROMÁ INZERCE
❱ práce Hledám práci na pozici prodavačky. Je mi 57 let. Mám 30 let 
praxe v oboru drogistka a potraviny. Kontaktujte mě, prosím, mailem 
nebo telefonicky. Děkuji za nabídky.
e-mail: sodomkova@seznam.cz, tel.: 606 501 900

Dárkový  
poukaz
Předplatné měsíčníku 
kralupský Zpravodaj
na rok 2014

PF 2014

Darujte předplatné 
Kralupského Zpravodaje

Roční předplatné stojí 330,- Kč (včetně dPH a poštovného).
dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete vyzvednout v kanceláři Kd Vltava,  

1. patro, nebo vám jej zašleme poštou, a to nejpozději 19. 12. 2013 oproti úhradě. 
Závazné objednávky zasílejte, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, 

nebo se zastavte osobně v redakci v Kd Vltava, Seifertovo náměstí 706.
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§	 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:

Zveme vás na předvánoční nákupy.

TEXT I L  E LEGO

otevírací doba:  Po – Pá 8:30 – 12:00/13:00 – 17:00, So 8:30 – 11:00
Kromě toho: Stříbrná neděle 15. 12. od 9:00 do 12:00. 

Zlatá neděle 22. 12. od 9:00 do 12:00.

Hezké prožití vánočních svátků přeje Jadwiga Kirova

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

� pánské obleky, samostatná
 saka a kalhoty
� manšestrové a riflové kalhoty
� košile, mikiny, trička, tílka
� čepice, šály a rukavice

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

přemyslova 305

Mimořádná nabídka do 31. 12. 2013 – NEPŘEHléDNětE !
Za nejvyšší výkupní ceny vykoupíme věci po legionářích (čsl. legie, 1. rep.)  

včetně uniforem, šavlí, opasků, včetně medailí, mincí 
a dále obrazy – portréty osob, oleje s motivem krajiny nebo města  

(J. Bárta, V. Březina, B. Dvořák, F. Kaván, O. Lebeda, J. Ullmann, J. Holub,  
J. Panuška, Al. Kalvoda a jiní krajináři). 

Máme zájem pouze o původní věci, peníze přímo na ruku, slušné jednání a nabídka 
ceny tak, že přeplatíme jakékoli starožitnictví – 

kontakt: sdruzenisberatelu@centrum.cz, tel.: 775 392 379. 
Za nabídky do 31. 12. 2013 předem děkujeme. 

Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. V.
Po – Ne 7:30 – 19:00, tel.: 315 723 705
www.cukrarnakralupy.cz
Přijďte si k nám odpočinout a ochutnat naše  
nové ochucené kávy. Na vánoční večírky Vám  
připravíme chlebíčky, mísy, zákusky i celé dorty.

V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz gSM: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKu

 +420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

Účetní firma
Clt iMport s.r.o.

nabízí občanům, podnikatelům, firmám, 
školským zařízením, společenstvím vlastníků 
nemovitostí, spolkům a organizacím:

› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,  
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech
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Česká firma s dvacetiletou tradicí zabývající se nákupem a prodejem zdravotnických prostředků 
a léčivých přípravků (tuzemsko i zahraničí), sídlící v Kralupech nad Vltavou, která vlastní certifi-
káty systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001/2000 a 13485/2003 a certifikát správné distribuční 
praxe, přijme SPECIALISTU do oboru molekulární biologie, zdravotnických a diagnostických pro-
středků in vitro včetně zaměření na nákup a prodej diagnostických a terapeutických léčivých 
přípravků in vivo. 

NABÍZÍME:
� tvůrčí, činorodé zaměstnání s možností rychlého odborného růstu (kontakty s výrobci, 
 uživateli přístrojů a preparátů, účasti na světových odborných akcích v oboru, 
 zaškolování v užívání nových výrobků atd.) vedoucí k vysoké míře samostatnosti
� systematické zapracovávání pod osobním vedením našich odborníků
� nadstandardní podmínky – prémiové řády, služební vozidlo, notebook, mobilní telefon, 
 stravenky

POžAduJEME:
� VŠ vzdělání přírodovědeckého, farmaceutického, lékařského (nukleární medicína) 
 nebo biochemického zaměření získaného v ČR
� aktivní znalost anglického jazyka (samostatná účast na školení v zahraničí), dobrou znalost 
 práce s počítačem
� řidičský průkaz skupiny B, včetně akceptování častých služebních cest a účastí 
 na vícedenních odborných akcích 
� nezbytná je i praxe v oboru (laboratoř, výroba či prodej atp.) min. 3 roky

ZáKLAdNÍ NáPLň PRáCE:
Ve spolupráci se zkušeným pracovníkem připravovat nákupy a prodeje zdravotnických prostřed-
ků, sledovat úroveň produktů oboru (účast na odborných akcích i světového významu), provádět 
odborný servis uživatelům – především nemocnicím, výzkumným ústavům, specializovaným 
laboratořím. Zpracovávat roční marketingové studie. Propagovat produkty firmy na odborných 
akcích v ČR a zahraničí.

Cílový stav pro specialistu:  odborný pracovník s delší a stále rozvíjenou specializací pro určitý 
okruh produktů a určené území.

upřednostňujeme: absolventy VŠ s minimální odbornou praxí v délce 3 let

Zájemce, které naše nabídka oslovila a splňují všechny výše uvedené požadavky, prosíme 
o zaslání dopisu, který by měl obsahovat  strukturovaný životopis (dosažené vzdělání, praktické 
dovednosti) a způsob kontaktu.

dOPIS ZASÍLEJTE NA AdRESu:
LACOMED, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Fiala, Vodárenská 699, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
nebo na e-mail: lacomed@lacomed.cz

POZICE: SPECIALISTA do oboru 
molekulární biologie, zdravotnických 
a diagnostických prostředků in vitro 
včetně zaměření na nákup a prodej 
diagnostických a terapeutických 
léčivých přípravků in vivo.

MD optika, Tylova 735, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 732 492 497 e-mail: mdoptika@gmail.com
Otevírací doba: Po-Út 9:00-17:00, St 9:00-18:00, Čt-Pá 9:00-17:00

Nově otevřeNo
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NabízíMe: 

 odborné vyšetření zraku

 Dioptrické brýle a skla

 Kontaktní čočky

 Sluneční brýle

 Doplňkový sortiment

 Servis

www.mdoptika.cz

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

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...

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636

gLOBAL
Kralupy s.r.o.
hračky, papír, dětský textil, dárky

OteVírací DOBa V PrOsinci 2013
neDĚle 1. 12. ...............................zaVŘenO
POnDĚlí – PáteK  .........................8.00 – 17.30
sOBOta 7., 14., 21. a 28. 12. .........9.00 – 11.30  
neDĚle 8., 15. a 22. 12. ................9.00 – 11.30
úterÝ 24. 12. - ŠtĚDrÝ Den .........8.00 – 11.00
Ve DnecH 25. – 26. 12. .................zaVŘenO
PáteK 27. 12. ................................8.00 – 17.00
POnDĚlí 30. 12.............................8.00 – 17.00
úterÝ 31. 12. ...............................8.00 – 11.00
stŘeDa 1. 1. 2014 .........................zaVŘenO

Všem zákazníkům 
přejeme hezké  
prožití vánočních 
svátků a šťastný  
nový rok 

2014

letáková akce „mOJe BeruŠKa“ platí od 18. 10. 
do 31. 12. 2013, nebo do vyprodání zásob.
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KOMErČNí iNzErCE

NeJŠiRŠí SoRtimeNt  
VáNoČNíCh StRomků:
Þ smrk pichlavý a ztepilý 
Þ borovice lesní a černá 
Þ jedle kavkazská

dále Nabízíme:
Þ Vánoční stromky v květináčích
Þ adventní věnce, vánoční svícny
Þ Vánoční dekorace, dárky a svíčky
Þ Vánoční osvětlení
Þ Vánoční keramiku
Þ květiny – bramboříky, vánoční hvězdy aj.
Þ dárkové vánoční poukazy
Þ Ježíšek u nás nakoupí dárky pro  
     celou rodinu.

oTeVřeno:
po-pá 8.00 - 18.00

so 8.00 - 16.00, ne 9.00 - 13.00 
štědrý den: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019

www.zahradnictvi-jelinek.cz

14. 12. přijďTe si VyrobiT VánoČní sVícen 
za pomoci našich aranžérek (akce pro dospělé)



Jak to vidí děti aneb co přinese  
Ježíšek rodičům?

letos jsem vyzpovídala děti v družině ZŠ na komenského náměstí. víte, co chtějí,  
aby přinesl Ježíšek mamince nebo tatínkovi a proč? Jak níže zjistíte, u dětí jasně 

vyhrávají hmotné dárky, ale našla se i jiná přání… odpovědi jsou přepsané v dětské 
nespisovné mluvě, aby nepozbyly autentičnosti. děkuji za pochopení a přeji všem najít pod 

stromečkem hlavně lásku, zdraví, pohodu a radost! radka saláková

AdéLKA, 6,5 roku
Mamince kytičky v kvě-
tináči a tátovi ponožky 
a ještě polštář, protože 
   on chce pořád spát.

KuBA, 8,5 roku
Takže tatínkovi hodinky 
s vodotryskem, protože 

pořád říká, že by je chtěl 
a mamince šperky, aby 
byla krásná.

ANEŽKA, 7 let
Tátovi tablet, aby měl 
dva, abysme se o něj 
nemuseli střídat 
s bráchou a mohli jsme 
mít oba tablet :o)

VERuNKA, 7 let
Maminka by měla dostat 
lepší práci, aby jí měla 
míň, protože pořád pracu-
je a pak nemá čas.

JAKuB, 9 let
Navigačku už maj, tak nevim, 
ale určitě asi novou televizi, 
protože nám ji čmajzli zloději 
a potom už nevim.

AdAM, 8,5 roku
Já bych chtěl, aby mámě 
přines´ asi mobil a přeje si, 
abych byl hodnej a táta si 
přeje nový kola na auto.  
Chci, aby jim to Ježíšek 
přinesl, aby byli šťastný.

FILÍPEK, 8 let
Peníze, aby mohli nakupo-
vat lepící pásky a krabice, 
protože rodiče pracují  
v hračkářství a pořád  
musí posílat balíky  
s hračkama.

MICHAL, 9 let
Chtěl bysem, aby mamince 
přinesl Ježíšek hodně věcí 
do kuchyně – měchačku 
a vykrajovátka,  
aby mohla s tím 
vařit a péct.

JENNIFER, 7 let
Aby máma měla miminko, 
holčičku, chtěla bych ségru, 
protože ještě nemám  
sourozence, jsem sama.

dANIELKA, 8 let
Mamince novou voňavku, 
protože se jí rozbila a tátovi 
součástky do aut, protože 
táta pracuje v servisu  
na auta a opravuje tam  
auta, takže potřebuje  
nějaký součástky.PATRIK, 10 let

Já bych chtěl, aby 
mámě přinesl tričko, 
kalhoty a takhle 
a tátovi peníze, protože 
se budeme stěhovat 
a potřebujeme je.

VERČA, 8 let
Hmmm, možná že ma-
minka by chtěla robota, 
do kuchyně, protože má 
hrozně moc práce.MATěJ, 7 let

Mamince – novej mobil 
a tátovi – to nevím, asi 
novou knížku o vojákách, 
on má rád vojáky.

HONZÍK, 7 let
Máma by měla dostat 
nějakou knížku a táta 
taky, protože rádi 
čtou – oba. Jinak  
neříkali, jestli  
si něco přejou.

VIKTORKA, 7 let
Mamince obal na telefon  
a pak všichni bysme chtěli 
na dovolenou buď do Bul-
harska, nebo do Chorvat-
ska, protože mi furt jezdíme 
na Slovensko a mohli bysme 
jet i někam jinam.

KáJA, 8 let
Já bych si přála, aby mamince 
Ježíšek přinesl nový elektrický 
piáno a tatínkovi aby přivezli 
nový auto, protože on ho má 
v opravě, je porouchaný a ne-
jde to opravit. Tak rovnou nový.

MÍŠA, 9 let
Máma by měla dostat hlavně zdraví. Aby byla zdravá,  
to je to hlavní. A taťka by měl mít taky zdraví, ale hlavně 
to, abysme všichni byli pohromadě o těch Vánocích...


