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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj
Kralupy s podzimem zKrásní 

aneb město investovalo milióny

KD Vltava 
Vás zve
na 3. ročník již tradiční zářijové akce

„Slavnosti burčáku“
sobota 14. září 2013
15:00 – 19:00 hodin

zahrada KD Vltava další informace na str. 16

Nová radnice Karsova ulice

Horkovod v LobečkuLávka V Olších
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◆ RM zrušila výběrové řízení na akci „Nákup vy-
bavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou“ a schvá-
lila opakované vyhlášení výběrového řízení na akci 
„Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou“.
◆ RM schválila jako zhotovitele akce „Výkon ob-
časného autorského dozoru v rámci rekonstrukce 
komunikace v ulici Karsova v Kralupech nad Vl-
tavou“ firmu Ing. Pavel Kubísek z Prahy, za cenu 
45.375 Kč vč. DPH.
◆ RM schválila provedení opravy střešního pláště 
ZŠ Třebízského (přístavba družiny a bytu školníka) 
firmou Ladislav Nápravník z Velvar, za celkovou 
cenu 30.000,- Kč.
◆ RM schválila zhotovení oplocení veřejného 
sportovního hřiště u sídl. Hůrka podél jedné stra-
ny hřiště směrem k panelovému domu tak, aby 
nedošlo ke střetu s podzemním vedením inženýr-
ských sítí.
◆ RM schválila zábor veřejného prostranství 
na Palackého náměstí o velikosti 200 m2 panu 
Gustavu Bradáčovi za účelem umístění kolotočů 
ve dnech 26. - 28. 9. 2013.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Modernizace 
místní komunikace v Kralupech n. Vlt. - lokalita Lo-

beček“ společnost Strabag, a. s. z Prahy, za celko-
vou cenu včetně DPH 20.554.730,04 Kč.
◆ RM schválila text zadávací dokumentace k po-
dání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na realizaci akce „Umístění svě-
telných signálů u přechodu pro chodce v Přemys-
lově ulici“.
◆ Plánované investiční městské akce s dotací: 
revitalizace lesoparku Hostibejk; zateplení stěn 
a výměna oken u budov: TSM, MěBP, MěP, ZŠ  
28. října; rekonstrukce autobusových zastávek; 
rozšíření kapacity sběrového dvora TSM Kralupy 
nad Vltavou.
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Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 9. 2013 od 12:30 

do 13:30 hodin

Stánkové tRhy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 4. a 18. září 2013

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

23.září

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

v pondělí
v 17 hodin 

ve velké zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

Tradičně v listopadu, u příležitosti výročí povýšení Kralup na město, 
jsou oceňováni významní a výjimeční občané našeho města.

Prosíme čtenáře, aby do 30. 9. 2013 zaslali své návrhy se jmény osob, 
které by si zasloužily toto ocenění za mimořádný přínos městu. 

Své nominace pošlete na e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz nebo poštou 
na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Lenka Císlerová, U Cukrovaru 1087, 278 01  Kralupy 

nad Vltavou. Předmět zprávy či obálku označte heslem „Oceňování občanů“.

Nominujte významné osobnosti Kralup

◆ RM schválila záměr města o pronájmu 
nebytových prostor v budově nové radnice 
o rozloze 41,36 m2 a terasy o rozloze 120 m2 
za účelem zřízení provozovny občerstvení, 
obálkovou metodou. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 3 let. Veškeré úpravy a vy-
bavení provozovny občerstvení provede ná-
jemce na vlastní náklady tak, aby provoz byl 
zahájen v lednu 2014. Bližší informace na-
leznete na úřední desce a webových strán-
kách města.

přišlo září - začátek nového školního 
roku, konec nezapomenutelných let-
ních prázdnin. Doufám, že jste si v létě 
řádně odpočinuli a načerpali dostatek 
vitamínu D, kterého nám hlavně v čer-
venci bylo dopřáno dostatek. Věřím, že 
jste si užili dovolené a máte spoustu 

neopakovatelných zážitků. 
Já, a to můžu tvrdit bezpečně, jsem si z dovole-

né přivezla jen ty nejhlubší zážitky. Například už 
vím, proč Slováci budují kotelny v rodinných do-
mech pod úrovní terénu – jako past na „Čehůny“. 
:o) Měla jsem tu čest jednu slovenskou kotelnu 
důkladně prozkoumat, když jsem do ní nepláno-
vaně během vteřiny „zahučela“. Naštěstí jsem nic, 
kromě svého těla, nezničila. Kotel stojí dál, příbuz-
ní v zimě nezmrznou. :o) 

Druhý hluboký zážitek mě čekal cestou domů 
– zastavili jsme na čerpačce, abychom si všichni 
odskočili a manžel využil situace na úklid v autě 
– vyházel dětem ze zadních sedaček papírky, ka-
pesníky atd. Bohužel jsme po návratu do auta ne-
našli ovladač na cestovní DVD přehrávač. Takže 
mi nezbylo nic jiného, než prohrabat koš, v kterém 
skončily naše odpadky. Neváhala jsem použít ani 
valašku, kterou jsme si vezli z Vysokých Tater – bo-
hužel, policejní terminologií, pátraní dopadlo s vý-
sledkem negativním. Ovladač jsme ale naštěstí 
našli asi po týdnu v autě v krabičce s papírovými 
kapesníky. :o)

A do třetice všeho dobrého, když už jsem měla 
tu dovolenou, jala jsem se zvelebovat okolí naše-
ho domečku a rozhodla jsem se upravit zámko-
vou dlažbu, která se už trošku propadávala – tzn. 
vyndat kostky, podsypat pískem, vrátit kostky 
zpátky a důkladně palicí „ubouchat“. Asi v polovi-
ně práce jsem byla tak důkladná, že jsem to vzala 
i s ukazováčkem levé ruky a moje kariéra dlaždiče 
tak rázem skončila.

Má sebedestrukce však nebyla tak ničivá, abych 
pro vás nestihla připravit další vydání Zpravodaje, 
které je – jako tradičně v září – plné čerstvých a dů-
ležitých informací. Začátkem září – po distribuci 
tohoto čísla - již budeme vědět, jak úspěšní jsme 
byli s prodejem letního dvojčísla, takže v říjnu se 
dozvíte, jakou částkou jste přispěli na konto Povo-
deň 2013.

Přeji vám všem pohodové prožití babího léta 
a školákům úspěšný vstup do nového školního 
roku! RAdkA SAláková, 

 RedAktoRkA kRAlupSkéHo ZpRAvodAje
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Kralupy hezčí a modernější
na několika místech 
v Kralupech se během 
letních prázdnin intenzivně 
pracovalo – bouralo a zase 
stavělo, bagrovalo, asfaltovalo, 
zateplovalo a natíralo, a to nejen 
na městských budovách, ale 
i na několika komerčních či 
soukromých. letošní podzim  
tak bude v Kralupech více 
barevný než vloni, město  
pomalu roste do krásy. 
Přinášíme souhrn  
městských investičních akcí, 
kterých jste si mohli v létě všimnout:

na výstavbě nové radnice, která vzni-
ká z původního objektu OD Máj, se 

přes prázdniny pilně pracovalo. Momen-
tálně probíhají práce na rozvodech zdra-
votechnických instalací, vzduchotechniky 
a ústředního topení v suterénu a v dalších 
podlažích pokračuje realizace rozvodů elek-
tro a chlazení.

Bylo zahájeno provádění keramických 
dlažeb a obkladů ve 2. a 3. podlaží. Částeč-
ně jsou již realizovány také vnitřní omítky. 
Celá budova je pokryta fasádním lešením, 
z kterého zaměstnanci generálního dodava-
tele nanášejí na obvodový plášť kontaktní 
zateplovací systém. V brzké době tak dosta-
ne rýsující se radnice nový kabát. 

RekonStRukce kD vltava

Jednou z větších investičních akcí, která 
byla zahájena v letních měsících v našem 

městě, je rekonstrukce KD Vltava. Jejím cílem 
je snížení energetické náročnosti kralupského 
stánku kultury, čehož se dosáhne zateplením 
vnějších stěn celého objektu, včetně nanesení 
nové fasády, opravy střechy a výměny oken 
v zadním traktu budovy.

Rekonstrukci provádí jihočeská společnost 
MANE STAVEBNÍ, s. r. o., za celkovou cenu 
10.347.576,59 Kč vč. DPH. Kulturní dům v no-
vém kabátě by se vám měl „představit“ v po-
lovině září. 

V momentě, kdy vyrostlo kolem „kulturá-
ku“ lešení, ptali se zejména obyvatelé Lobeč-
ku, co se to za „kulturákem“ staví za vysokou 
budovu. Pravda je taková, že se nepřistavuje 
nic, tato část kulturního domu byla vybudo-
vaná již v 60. letech minulého století – viz 
fotografie.

Je to trakt s divadelním jevištěm, ve kte-
rém se skrývají jevištní tahy pro zavěšení di-
vadelních dekorací, které jsou obsluhovány 
z provaziště pomocí systému ocelových lan, 
kladek a závaží. Dále tři velké jevištní opony, 
protipožární opona, servisní lávky, dva portálo-
vé mosty, divadelní osvětlení jeviště a kouřové 
klapky (pro případ požáru).

Proto musí být tento zadní trakt tak vyso-
ký, aby bylo dostatek prostoru pro manipulaci 
s oponami a kulisami.

Na viděnou na některé ze spousty akcí, 
které zaměstnanci KD Vltava připravili pro 
novou sezónu 2013/2014, se těší Radka Sa-
láková.

Pod lešením se již rýsuje budova 
nového kralupského úřadu

KRALUPY
Rekonstrukce komunikace v ulici na Rybníkách – Zeměchy - nový asfaltový povrch
zhotovitel cena díla / poskytovatel dotace termín zahájení – dokončení
Colas CZ, a. s. 2.824.622,56 Kč bez DPH červen – srpen 2013 

Stavební úpravy atria, výměna oken a střechy v ZŠ Gen. klapálka
Rybář stavební, s. r. o. 2.797.403,- Kč bez DPH červenec – srpen 2013 

Rekonstrukce komunikace v ul. karsova, lobeček - nový asfaltový povrch, chodníky a veřejné 
osvětlení
Rybář stavební, s. r. o. 2.226.276,- Kč bez DPH srpen – listopad 2013 

nová lávka přes Zákolanský potok v lokalitě v olších z důvodu havarijního stavu lávky 
Stavební firma Neumann, s. r. o. 1.276.947,- Kč bez DPH / MFČR srpen – září 2013 

Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ václava havla – zateplení stěn a výměna oken
STAVRON, s. r. o. 7.464.331,18 Kč vč. DPH / OPŽP červenec – září 2013

Snížení energetické náročnosti kaSS – zateplení, výměna oken, oprava střechy
MANE STAVEBNÍ, s. r. o. 10.347.576,59 Kč vč. DPH / OPŽP červenec – září 2013 

Snížení energetické náročnosti sportovní haly u plaveckého bazénu 
- zateplení objektu a výměna oken
STAVRON, s. r. o. 6.284.672,81 Kč vč. DPH / OPŽP červenec – září 2013 

Stavební úpravy městského bytového domu v ul. chelčického – rekonstrukce bytů
Rybář stavební, s. r. o. 7.717.700 vč. DPH únor – srpen 2013 

krajinářské úpravy na Strachově - výsadba tematických celků v odpočinkové zóně
Gardenline, s. r. o. 15.800.275,- Kč bez DPH / OPŽP srpen – listopad 2013

Demolice objektů v bývalém areálu aero
KOCHMANTRANS, s. r. o. 3.509.000,- Kč vč. DPH červen – duben 2014
pozn.: 1.210.000,- Kč vč. DPH bude uhrazeno v roce 2013, 2.299.000,- Kč vč. DPH bude hrazeno v roce 2014.

Poznámka k dotacím:  Poskytovatelé dotací MFČR (Ministerstvo financí ČR)  
a OPŽP (Operační program životního prostředí) přispějí na výše uvedené dotační akce 21 mil. Kč.

Náklady na výstavbu budovy městského úřadu 
včetně dodatků se prozatím vyšplhaly na částku 
149.685.415,- Kč vč. DPH.
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Hned na počátku letošního 
horkého léta byla v Kralu-

pech zahájena demolice objek-
tů bývalého kralupského Aera 
v Trojanově ulici nedaleko míst-
ního nádraží. Aero své někdejší 
dílny a sklady v Kralupech opus-
tilo již před pěti lety a majitelem 
areálu o rozloze téměř 17.000 m2 
se poté stal MěÚ Kralupy, a to 
za částku 10 milionů korun.
Město investovalo do býva-

lého průmyslového areálu pro-
to, že tento prakticky navazuje 
na centrum, které se dnes, byť 
velmi pozvolna, revitalizuje. 
Prakticky  všechny  budovy 

v někdejším kralupském Aeru již 
dávno nahlodal zub času a areál 
byl v poslední době doslova čer-

nou můrou kralupských strážní-
ků a policistů, protože nájezdy 
místních sběračů kovů byly do-
slova na denním pořádku a bu-
dovy v důsledku ukradených 
kovových výztuží a okenních 
překladů byly mnohdy takřka 
na spadnutí. Demolic se ujala 
kralupská dopravní firma Koch-
mantrans, která celý areál velmi 
důkladně asanuje, a to za rovný 
milion korun. Pozemek zbavený 
budov by mělo mít město Kralupy 
k plné dispozici od jara příštího 
roku. Další osud budoucího re-
vitalizovaného pozemku je plně 
v rukou osvícených kralupských 
zastupitelů, z nichž hned pět má 
vysokoškolské vzdělání ve sta-
vebních oborech.  MARtin tluStý

poslední zbytky historického komína 
zmizely z areálu původního komple-

xu obilního mlýna v centru Kralup nad 
Vltavou. Šlo o dokončení jednoho z prv-
ních kroků výstavby vědecko-technického 
parku (dále VTP) zaměřeného na stavební 
chemii, jehož provozovatelem bude VŠCHT 
v Praze ve spolupráci se stavební fakultou 
ČVUT v Praze. 
V prvních srpnových dnech zahájila sta-

vební společnost práce k likvidaci staré-
ho komína. Vzhledem k poloze ve středu 
města nebylo možné komín odstřelit. Proto 
nejprve nastoupili horolezci, kteří rozebrali 
nejvyšší část komína. Po třech dnech byl 
komín rozebrán do té míry, že na zbytek 
demolice mohla nastoupit technika. 
Během likvidace objektů nesouvisejících 

přímo s budovou, kde vyroste VTP, byla 
odstraněna i zeď, na níž byla umístěna pa-
mětní deska malíře Jiřího (Georga) Karse. 
V místě bývalého mlýna stál totiž dům, kde 
se významný malíř světového významu Jiří 
(Georg) Kars (1880-1945) narodil. Tento kra-
lupský rodák vystudoval malířství ve Vídni 
a tvořil pak převážně v Paříži. Jeho tvorba, 
která vychází z impresionismu a kubismu, 
se stává součástí jednoho z proudů paříž-
ského expresionismu z období před a po  
1. světové válce. Kars byl členem pařížského 
uměleckého světa a i když zemřel mlád, stal 
se uznávanou osobností v historii výtvar-

ného umění. V rámci VTP bude pamětní 
deska opět instalována a jeho jméno bude 
důstojně připomenuto.
Podle plánu bude výstavba VTP dokonče-

na v červnu 2014 a ve druhé polovině roku 
2014 již VTP zahájí činnost. Stavební práce 
a vybavení budovy budou pokryty finanční 
dotací z programu Prosperita z Operačního 
programu podnikání a inovace MPO ČR. 
Hlavní skupinu pracovníků vědecko-tech-
nického parku vytvoří převážně mladí vý-
zkumní pracovníci a studenti magisterského 
nebo doktorského studia, dále zde budou 
zaměstnáni laboranti, techničtí pracovníci, 
administrativa a management.

ing. petRA kARnetová, pH.d., 

oddělení koMunikAce vŠcHt pRAHA

Nabídka odprodeje 
pozemků u Nového dvora

Město Kralupy nad Vltavou nabí-
zí k odprodeji obálkovou me-

todou pozemky a budovu bývalého 
teletníku u Nového Dvora. Pozemky 
jsou vedeny pro účely zemědělské 
výroby. Jedná se o budovu a pozem-
ky v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vl-
tavou – pozemky pp. 283/2, 283/11, 
283/12, 283/13 a 556 o celkové vý-
měře 17.266 m2. Pozemek pod bu-
dovou teletníku o výměře 1.381 m2. 
Své nabídky mohou uchazeči podá-
vat do 10. 9. 2013 do 15:00 hodin. 

Bližší informace naleznete 
na úředních deskách Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou 
a na www.mestokralupy.cz

Komín ustoupil stavbě 
vědecko-technického parku

demolice bývalého Aera již běží naplno
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spřípady seniorů, kteří se stali obětí ne-
poctivých prodejců na tzv. předváděcích 

akcích, se veřejnost setkává prostřednic-
tvím různých médií téměř denně. Prodejci 
hřeší na důvěřivost a bezbrannost seniorů 
a s využitím různých klamavých až agre-
sivních obchodních praktik je přimějí k za-
koupení zboží, které je ve většině případů 
několikanásobně předraženo a jeho kvali-
ta je diskutabilní. Smutnou skutečností je, 
že postižený senior je mnohdy přesvědčen 
k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvě-
ru, jíž na místě zakoupené zboží financuje. 
Až následně, většinou v klidu domova, kdy 
na něj již nepůsobí prodejce svou bezchyb-
ně připravenou taktikou, zjistí, že zakoupe-
nou věc vůbec nepotřebuje. Ne každý, kdo 
se v takovéto situaci ocitne, zná svá práva, 
možnosti, jak zakoupené zboží vrátit, od-
stoupit od smlouvy kupní i úvěrové.
Proto přišlo Ministerstvo průmyslu a ob-

chodu s novým projektem, jímž chce pro-

střednictvím  kontaktních míst  na  živ-
nostenských úřadech a jejich spolupráce 
s nevládními neziskovými organizacemi 
umožnit především seniorům efektivně, 
rychle a bezplatně domoci se spotřebitel-
ských práv. Jedná se o tzv. Spotřebitelského 
ombudsmana, jehož funkci plní živnosten-
ské úřady. 
Pokud jste byli poškození praktikami 

prodejce v rámci hromadně organizované 
prodejní akce uskutečněné mimo prosto-
ry obvyklé pro podnikání (prodejní zájezd, 
pronajaté sály v hostincích, hotelech apod.), 
můžete se obrátit na zdejší živnostenský 
úřad, který se pokusí Vám pomoci s řeše-
ním Vašeho problému. S sebou vezměte 
veškeré dokumenty vztahující se k danému 
případu, zejména kupní smlouvu, event. 
smlouvu o uzavření spotřebitelského úvěru 
apod. Bude s Vámi sepsán protokol a věc bu-
de dále řešena prostřednictvím spolupráce 
živnostenského úřadu a příslušné spotřebi-

rada města Kralupy nad Vl-
tavou  schválila  Nařízení 

města č. 1/2013 o zákazu podo-
mního a pochůzkového prodeje 
na území města s platností od  
1. 7. 2013.
Podomním prodejem se ro-

zumí prodej zboží či posky-
tování služeb nebo nabízení 
prodeje zboží či poskytování 
služeb bez pevného stanoviště 
obchůzkou jednotlivých bytů, 
domů, budov apod., a to bez 

předchozí objednávky uživa-
telem. 
Pochůzkový prodej je zpra-

vidla provozován formou po-
chůzky, při níž je potencionál-
ní uživatel zboží nebo služeb 
vyhledáván prodejcem z okruhu 
osob na veřejném prostranství 
či veřejně přístupných místech, 
přičemž není rozhodující, zda 
ten, kdo zboží nebo služby pro-
dává či nabízí, se přemísťuje ne-
bo postává na místě.

Během letních měsíců intenziv-
ně probíhala na zimním sta-

dionu v Lobečku rozsáhlá rekon-
strukce ledové plochy. Nešlo však 
o jednoduchou záležitost. Celkem 
bylo třeba odstranit 3 vrstvy - kro-
mě té současné byly navíc obje-
veny ještě dvě vrstvy z dob mi-
nulých, včetně jejich nefunkčních 
rozvodů. Nejspodnější vrstva po-
cházela ze 70. let minulého století.  
Dle vyjádření Vladimíra Lánského, 
ředitele Kralupské sportovní spol. 
s r. o., byl zásadním technickým dů-
vodem pro zvolené řešení problém 
tlaků obou horních ploch na tu ještě 
úplně původní. Již nejednou v minu-
losti došlo k menším propadům vrch-
ní plochy, zapříčiněných perforacemi 

spodních vrstev, a to jen s velmi těžko 
předvídatelným praskáním aktivních 
chladících trubek během sezóny. 

Kromě nové ledové plochy je insta-
lována i nová strojovna čpavkového 
chlazení, což ušetří až 30 % ročních 
energetických nákladů na chlazení 
ledové plochy. Dále byly vybudovány 
nové přípojky a technický kanál, který 
je nově umístěn přímo v hale, a ne pů-
vodních 60 m od ledové plochy.

Celkové náklady za rekonstrukci 
ve výši 27 mil. Kč jsou hrazeny z roz-
počtu Kralupské sportovní spol. s r. o. 
a z investiční rezervy MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.

V pondělí 7. října by tedy měl být 
zahájen provoz na ledě v novém. 

R. Saláková

spotřebitelský ombudsman 
na živnostenském úřadě

telské organizace. Pro dosažení co nejvyšší 
úspěšnosti je třeba zmínit časové hledis-
ko: pokud jste se stali obětí nepoctivého 
prodejce, živnostenský úřad kontaktujte co 
nejdříve, neboť zákonné lhůty, stanovené 
pro možnost odstoupit od kupní smlouvy, 
jsou neúprosné. Od spotřebitelské smlouvy 
uzavřené mimo prostory obvyklé k podni-
kání dodavatele lze odstoupit do 14 dnů 
ode dne jejího uzavření bez udání důvodu, 
a to písemnou formou. Nedošlo-li dosud 
ke splnění dodávky zboží, lze od smlouvy 
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jaké-
koliv sankce do 1 měsíce. Pokud tyto lhůty 
promeškáte, můžete od smlouvy odstoupit 
již jen v případě, že se na tom dohodnete 
s prodejcem nebo prokážete-li, že smlouva 
byla uzavřena v tísni za nápadně nevýhod-
ných podmínek, či pro neodstranitelné vady 
zakoupené věci. 
V případě potřeby neváhejte kontaktovat 

vedoucí místního živnostenského úřadu, 
a to buď telefonicky na tel. č. 315 739 908, 
777 798 194, nebo osobně v kanceláři úřa-
du, v budově na Palackého nám. 6, Kralupy 
nad Vltavou.

Bc. zdeňKa BőhmoVá, Vedoucí odBoru  

oBecní žiVnoStenSKý úřad Kralupy n. Vlt.

záKaz podomního 
a pochůzkového prodeje

druhy prodeje zboží a poskytováNí služeb 
a místa, Na které se toto NařízeNí Nevztahuje:
� prodej zboží pomocí automatů
 obsluhovaných spotřebitelem,
� prodej tisku prostřednictvím 
 kamelotů,
� zásilkový prodej, 
� vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
 a chvojí v období od 7. do 24. 12. 
 běžného roku,
� velikonoční prodej kraslic a po-
 mlázek v období 20 dnů před 
 velikonočním pondělím,
� veřejné sbírky,

� ohlášené očkování domácích 
 zvířat, 
� prodej v pojízdné prodejně a ob-
 dobném zařízení sloužícím k pro-
 deji zboží nebo poskytování služeb,
� nabídka a prodej zboží a poskyto-
 vání služeb při výstavních, škol-
 ních a kulturních akcích, slavnos-
 tech, veřejných vystoupeních,
 sportovních podnicích, 
� restaurační předzahrádky, 
� předsunutá prodejní místa.

nový led na kralupském „zimáku“
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Těžká technika  
na zimním stadionu.
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Městská policie, Dny Kralup

☛ Dne 22. 6. ve 14:00 h. na l. 156 
oznámil pan V., že při čištění tůně 
pod nábř. J. Holuba nalezl zřejmě vo-
jenský granát. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která nemohla 
s určitostí zjistit, zda se skutečně 
jedná o granát. Na místo byla vy-
slána hlídka OO PČR Kralupy, která 
společně s hlídkou MP zajistila ob-
last nálezu do příjezdu pyrotechniků 
PČR. V 17:00 h. byl regulovaně od-
střelen britský granát z 2. sv. války. 
☛ Dne 26. 6. v 18:14 h. na l. 156 ozná-
mila paní C., že v Lobči v ul. Hálkova 
došlo k dopravní nehodě osobního 
automobilu a motocyklu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, RZS 
a hlídka OO PČR Kralupy. Zraněný 
řidič motocyklu byl následně převe-
zen do mělnické nemocnice.
☛ Dne 28. 6. v 1:25 h. požádalo OO 
PČR Kralupy na l. 156 o výjezd hlíd-
ky MP společně s hlídkou OO PČR 
Kralupy do ul. U Studánky, kde mělo 
dojít k potyčce mezi bezdomovci. 
Na místě obě hlídky zjistily potyčku 
mezi ženou a mužem. Paní G. měla 
tržnou krvácející ránu na obočí a pan 
Ch. bodnou ránu v oblasti hrudníku. 
Oba byli ihned převezeni RZS do při-
lehlých nemocnic. 
☛ Dne 1. 7. v 10:15 h. na l. 156 po-
žádalo OO PČR Kralupy o spoluprá-
ci při pátrání po pachateli loupež-
ného přepadení, ke kterému došlo 
ve Sport Baru „Kotelna“. Pachatel 
odcizil obsluze baru hotovost ve výši 
60.000,- Kč. Hlídka MP dle uvedené-
ho popisu propátrala přilehlé okolní 
ulice, bary a strategická místa s vý-
sledkem negativním.
☛ Dne 4. 7. v 15:55 h. na l. 156 požá-
dalo OO PČR Kralupy o spolupráci 
při usměrňování dopravy na křižo-
vatce ul. Přemyslova a Podřipská, 
kde měl přistávat vrtulník letecké 
záchranné služby k převozu zraně-
né 16leté dívky, která utrpěla váž-
ná zranění při pádu na Jarníkových 
schodech (Hostibejk). Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která provádě-
la usměrňování dopravy společně 
s hlídkou OO PČR Kralupy.
☛ Dne 6. 7. ve 22:32 h. na l. 156 
oznámila paní Š., že u tůně pod nábř. 
J. Holuba viděla nějaké muže naklá-
dat do přistaveného terénního vozi-
dla nařezané dřevo a poté oba muži 
odjeli. Oznamovatelka dále uvedla 
přesný popis vozidla vč. registrační 
značky. Dozorčí služba MP Kralupy 
následně provedla lustraci na OO 
PČR Kralupy, kde byl zjištěn maji-
tel vozidla. Na místo byla vyslána 

hlídka, která uvedené vozidlo zjisti-
la v ul. třída Legií. Osádka vozidla se 
k uvedenému skutku doznala. Cel-
ková škoda odcizeného dřeva by-
la vyčíslena na cca 600,- Kč. Muži 
dřevo následně vrátili zpět na místo, 
odkud jej odcizili a uhradili blokovou 
pokutu.
☛ Dne 9. 7. ve 23:54 h. na l. 156 
oznámila paní S. rušení nočního klidu 
skupinkou mladistvých osob na sídl. 
Zátiší u dětského hřiště. Na mís-
to byla vyslána hlídka MP, ke které 
se po několika minutách přihlásily 
3 mladistvé osoby s tím, že po nich 
někdo střílel střelnou zbraní. Jeden 
z mladíků měl na stehně krvácející 
ránu, ve které se nacházel ocelový 
brok. Na místo byla přivolána RZS, 
která mladíka převezla do slánské 
nemocnice. Následně byla na mís-
to přivolána hlídka OO PČR Kralupy 
a SKPV PČR Mělník.
☛ Dne 16. 7. v 0:37 h. na l. 156 ozná-
mila paní F., že její sestru před chví-
lí přepadl nějaký muž u podchodu 
poblíž městského úřadu. Na místo 
byla vyslána hlídka MP a bylo vy-
rozuměno OO PČR Kralupy. Hlídka 
MP propátrala okolí dle uvedeného 
popisu s výsledkem negativním. Dle 
sdělení přepadené ženy se jednalo 
o muže středního věku, romské ná-
rodnosti. Tento ji omráčil pepřovým 
sprejem a poté odcizil peněženku 
a mobilní telefon. Celou věc si pře-
vzala hlídka OO PČR Kralupy k dal-
šímu opatření. 
☛ Dne 17. 7. v 1:25 h. na l. 156 po-
žádalo OO PČR Kralupy o spoluprá-
ci u bývalého hotelu Adriana, kde je 
hlášen požár. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, tato společně s hlídkou 
OO PČR Kralupy propátrala vnitř-
ní prostory hotelu a okolí. Následně 
hlídka OO PČR Kralupy zadržela dva 
muže, možné pachatele založeného 
požáru a převzala si celou věc k dal-
šímu opatření.  
☛ Dne 30. 7. v 9:41 h. na l. 156 požá-
dalo OO PČR Kralupy o spolupráci 
při pátrání po pachateli loupežného 
přepadení, ke kterému došlu opět 
ve Sport Baru „Kotelna“. Pachatel 
odcizil obsluze baru hotovost ve výši 
59.000,- Kč. Hlídka MP dle uvedené-
ho popisu propátrala přilehlé okolní 
ulice, bary a strategická místa s vý-
sledkem negativním.

StR. teReZA dobRovolná

MAnAžeR pRevence kRiMinAlity

MěStSká policie 

kRAlupy nAd vltAvou

léto v Kralupech začalo výbuchem

pozn.:
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy n/Vlt.
RZS – Rychlá záchranná služba
SKPV PČR – Skupina kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
HZS – Hasičská záchranná služba
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☛ Dne 30. 7. v 6:50 h. na l. 156 oznámil pan Š., že na Dvořákově stezce 
poblíž zahrádkářské kolonie na sídl. Cukrovar je odstavené osobní vo-
zidlo bez registračních značek. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila osobní vozidlo sjeté ze stezky pro cyklisty ve svahu. Dále bylo 
zjištěno, že vozidlo projelo Dvořákovou stezkou směrem z Nelahoze-
vsi. Na místo byl přivolán výjezd HZS, pomocí které bylo zjištěno VIN 
vozidla. Následně byl učiněn dotaz na OO PČR Kralupy, zda vozidlo 
není v pátrání, s pozitivním výsledkem. Celou věc si následně převzala 
hlídka OO PČR Kralupy k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání 
trestného činu.
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Pozvánky

ve věku nedožitých 50 let zemřel v pátek 
26. 7. 2013 MuDr. Petr Buček.

Tento obětavý, milý člověk, byl primářem 
v kralupské nemocnici a dlouholetým členem 

našeho orchestru, výborný muzikant a kamarád. 
Rádi bychom Vás pozvali na koncert, 
který bude věnován jeho památce.

koncert se koná v pondělí 16. září 
od 19 hodin v kralupském kostele 
nanebevzetí P. Marie a sv. václava. 

Svou účastí můžete vyjádřit svůj vztah 
k člověku, kterého jste jistě měli rádi.

Za Komorní orchestr Dvořákova kraje  
V. Sedláčková 

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 
Vás zve na komorní koncerty 

do Rytířského sálu zámku v Nelahozevsi

v rámci 41. ročníku Hudebních 
slavností Antonína Dvořáka 

v jeho rodném kraji

úterý - 17. září 2013 – 19:30 hodin

Five Star Clarinet Quartet

čtvrtek - 17. října 2013 – 19:30 hodin

houslový recitál  
václava hudečka 

s klavírním doprovodem  
petra adamce

vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě 
(v Rytířském sále) a objednat je lze týden předem 
na tel. č. 315 785 099. Jednotné vstupné 100,- Kč. 

Doprava autobusem z Kralup nad Vltavou je zajištěna 
– v 18:30 h. odjíždí autobus ze zastávky U Jízku, 
v 18:45 z autobusové zastávky naproti KD Vltava.

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. olgy vychodilové - graFika
Akademická malířka Olga Vychodilová se věnuje volné grafice, 
exlibris a ilustracím a vystavuje v tuzemsku i zahraničí. Vystudovala 
VŠ UMPRUM v ateliéru prof. Sklenáře u jeho asistenta J. Anderleho. 
Věnuje se převážně volné grafice, užívá techniku tisku z hloubky, 
kombinovaný barevný lept doplňovaný akvatintou a ruletami. 
Velké formáty grafických listů doplňuje drobnými lístky exlibris, 
kterých pro zájemce udělala kolem sta. Je členkou sdružení 
českých grafiků HOLLAR. Je držitelkou několika ocenění. 

vás zve na výstavu

Koncert KODK věnovaný památce mudr. petra Bučka 
MuDr. Petr Buček byl skvělý a laskavý lé-
kař. Vystudoval a atestoval z vnitřního lékařství, 
kterému se věnoval celý život. V devadesátých 
letech pomáhal budovat kralupskou záchranku 
a také v ní mnoho let působil. Od počátku své 
kariéry se věnoval pracovnímu lékařství a jeho 
rukama prošly stovky zaměstnanců jak České 
rafinérské, Kaučuku, tak mnoha dalších podniků. 
Nejvíce ho ale má široká veřejnost zafixovaného 
jako milého lékaře z interní ambulance či primáře 
LDN. Jako člověka, který umí naslouchat, poradit 
a milým slovem či humorem pohladit. Moc nám 
všem chybí.

S láskou manželka olga a synové 

vÝstava je prodloužena od 2. 9. do 27. 9. 2013
připravujeme na říjen: koncert skupiny MAIMA 
(který byl přesunut kvůli červnovým povodním)
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narodil se v Kralupech nad 
Vltavou, kde také navště-

voval obecnou školu a potom 
v roce 1942 maturoval na re-
álném gymnáziu. Po krátkém 
působení v Libochovicích, kde 
se mladý Špecinger aktivně za-
pojil do protinacistického odbo-
je, se vrátil do rodných Kralup. 
V poválečných letech studoval 
na Vysoké škole hospodářských 
věd a v roce 1950 byl promován 
komerčním inženýrem, v dneš-
ní terminologii – ekonomem. 
Potom vlastně až do svého od-
chodu  do  důchodu  pracoval 
v podniku Barvy-laky, kde byl 
nakonec ředitelem kralupského 
závodu.

„inženýr – ředitel – historik“

Jeho  záliba  v  historickém 
bádání, která se projevila už 
během gymnaziálních studií, 
a kterou podporovali i jeho ro-
diče, se postupně projevila veli-

ce širokou publikační činností, 
která svým významem převýšila 
jeho pracovní odbornost. Věno-
val se především historii seve-
rozápadních Čech od Žatecka  
až po Českolipsko, ale přede-
vším se soustřeďoval na Dolní 
Povltaví. Z toho vznikla celá řa-
da publikací o Kralupech nad 
Vltavou, Veltrusech, Nelahoze-
vsi, Obříství, Sazené, Velvarech 
atd. Nově a objevně popsal na-
příklad také historii Libochovic-
ka, zámku Líčkov u Žatce i pa-
mátných severočeských bitev.
Věnoval se také poznávání ži-

vota mnoha významných osob-
ností  kulturního a  společen-
ského života. Vedle známých 
postav, jako je Antonín Dvořák, 
K. H. Mácha nebo Jaroslav Sei-
fert pro nás objevil mnohé další 
neprávem polozapomenuté, jako 
jsou například Jiří Kars, Tereza 
Stolzová, Berta Mühlsteinová, 
Josef Lev nebo Josef Rublič.

Když jsem poprvé četl histo-
rické práce Otakara Špecingera, 
obdivoval jsem především šířku 
záběru i hloubku jeho poznání. 
Ale vedle toho mě zaujal i jem-
ně vytříbený styl jeho psaní. 
Přestože jeho práce často cituje 
mnoho fundovaných historiků, 
považuji za velkou přednost je-
ho tvorby také to, že dokázal za-
ujmout nejširší vrstvy čtenářů.

„historie – malování“

Měl  jsem tu vzácnou mož-
nost  poznat  tohoto  význam-
ného  člověka  také  osobně. 
A doslova jsem užasl nad jeho 
nefalšovanou skromností spo-
jenou s ohromnými znalostmi 
historie a kultury. A stejně jako 
ve svých knihách píše, dovede 
zaujatě a fundovaně o každém 
tématu hovořit. A když se pono-
ří do své milované historie, ni-
kdo by nehádal tomu vitálnímu 
mladíkovi jeho devadesátku.

Kposlednímu červnu tohoto roku ukončil působení 
v kralupské farnosti ThLic. Michal Bator. Od 1. 7. 

2013 nastoupil nový administrátor farnosti Mgr. Fran-
tišek Masařík. Přinášíme jeho krátký medailonek.

odkud do kralupské farnosti přicházíte?
„Narodil jsem se v Trenčíně jako nejmladší dítě ze 
čtyř sourozenců. Moji rodiče pocházejí od Starého 
Hrozenkova a starší sourozenci se narodili v Uher-
ském Hradišti. Já a jedna sestra pak v Trenčíně, 
kam se rodiče v roce 1964 přestěhovali za prací. 
Takže jsem vyrůstal na sídlišti, i když pod nádher-
ným hradem, na který jsem byl vždycky hrdý. Mně 
a sestře dali rodiče národnost slovenskou, ale doma 
vládl duch velkých sympatií k Česku, takže přecho-
dy z jednoho jazyka do druhého byly úplně normál-
ní, vzhledem k rodině, která vesměs žila za hranicí. 
Po ukončení základní vojenské služby jsem si po-
dal přihlášku na teologický konvikt do Litoměřic 
a po roce na KTF UK do Prahy. Po 6 letech studií 
jsem byl vysvěcen na jáhna a jáhenskou službu 
jsem vykonával na Praze 13 ve Stodůlkách. V roce 
1999 jsem byl vysvěcen na kněze a kaplanskou 
službu jsem vykonával v Praze na Smíchově. Poté 
12 let jako administrátor farnosti Sedlec-Prčice.“

Pro mě je velkým překvapením farní charita (ni-
kdy jsem nezažil charitu coby působící organizaci) 
a snad proto bych právě s ní chtěl více spolupraco-
vat. A taky jsem nakloněn ke každé dobré spoluprá-
ci s vedením města. Snad takový první krůček byl 
v tom, že když jsem slyšel a viděl v přímém přenosu 
povodně, které postihly i Kralupy, nasměroval jsem 
sbírku farnosti Sedlec-Prčice právě sem.

V ostatních věcech nemíním nic měnit, a pokud, 
tak až po zralé úvaze. Nemám moc rád taková ta 
rychlá řešení ani příliš ambiciózní kněze, kteří si 
myslí, tak teď jsem tady a teď to bude, jak to být 
má. Je v tom kus pýchy a necitlivosti vůči před-
chůdcům.“ 

S čím se na vás mohou občané obrátit a jak?
„Pokud u někoho vzbudím důvěru a bude se chtít 
na mě obrátit ve věcech duchovních nebo svátost-
ných (křty, pohřby, žehnání atd.) bydlím na farnosti 
ve Chmelově ulici. Kromě pondělí bych měl být k za-
stižení kdykoli. Kontaktovat mě můžete i e-mailem: 
msr2003@centrum.cz.  

Všem občanům Kralup držím palce a žehnám 
a celkem lidsky přeji vše dobré, a pokud ne vše 
dobré, alespoň méně toho zlého.“

otakar Špecinger – devadesát
asi každý, kdo se jen trochu zajímá o českou historii, se setkal se jménem otakar Špecinger. 
nesmírně činorodý plodný autor mnoha historických publikací, ale i významná osobnost 
kulturního a společenského života, oslavil letos 29. srpna významné životní jubileum 
– devadesáté narozeniny. tento odborně velice ceněný historik žije skromně ve svém 
kralupském bytě společně se svou manželkou, která je mu po dlouhé roky chápající oporou. 

A na závěr ještě prozradím 
jednu z jeho „utajovaných“ zá-
lib, o které veřejnost vlastně ani 
neví. Její vznik spadá až do dáv-
ných let gymnaziálních studií, 
kdy  se začal věnovat kresbě 
a malování. Vytvořil nespočet 
půvabných obrazů, převážně 
krajinářských – orientovaných 
samozřejmě na jeho milované 
Dolní Povltaví.

ing. rudolf VotruBa,  

StaroSta oBce Sazená

Redakce Kralupského 
Zpravodaje se rovněž přidává 
se srdečnou gratulací a přá-
ním pevného zdraví do dal-

ších let, které budou naplně-
ny nejen láskou a pohodou, 

ale také dalším bádáním, 
vyprávěním a malováním.

změna ve vedení kralupské farnosti

S jakými cíly a plány do místní farnosti vstu-
pujete?
„Do farnosti Kralupy jsem nepřišel z vlastní vůle, 
ale poslal mě sem biskup po odchodu P. Batora 
do Polska. Pro mě to znamenalo a znamená naučit 
se mnoha věcem, zvyknout si na úplně jiné prostře-
dí a jiné lidi. Myslím ale, že si zvykám rychle a jsem 
za toto místo vděčný. Když vidím, kolik dobrého 
zde moji předchůdci vykonali, nepřišel jsem zde 
něco rušit, ale stavět dál na tom, co zde je dobré-
ho a předchůdcům touto cestou děkuji, zrovna tak 
jako farníkům, kteří jsou obětaví. 

P. František 
Masařík 

v minickém 
kostele
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pŘíběH sedmý doc. ota Setzer (23. 8. 1906 – 17. 5. 1989)

Nedožil se politického odčinění
Narodil se 23. srpna 1906 v Praze. Vy-

studoval reálku v Praze – Holešovicích, 
a poté na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze matematiku a deskriptivní 
geometrii, pro které získal aprobaci vyučo-
vat na středních školách. Na univerzitě stačil 
paralelně vystudovat pojistnou matematiku. 
Své první odborné články psal 
do Rozhledů matematicko-fyzi-
kálních ještě jako vysokoškol-
ský student již v roce 1928.

Po studiích nastoupil jako 
středoškolský profesor na Dvo-
řákovo reálné gymnázium 
v Kralupech nad Vltavou a v le-
tech 1942–48 byl dokonce jeho 
ředitelem.

Všichni studenti obdivovali 
jeho dokonalou matematickou 
logiku, měli možnost získat jas-
nou deskriptivní představivost 
a nikdo nikdy nevyrušoval, protože se každý 
musel sklánět před jeho dokonalým pedago-
gickým mistrovstvím.

Jeho velikou zásluhou bylo, že 
dokázal úspěšně vést školu i přes 
všechna válečná úskalí.

Ministr školství Emanuel Mo-
ravec poslal na školu proslulé-
ho „kata“ inspektora Wernera. 
Po této inspekci někteří rodiče 
z obavy zatýkání zapsali své děti 
na jiná gymnázia, ale škola pod 
moudrým vedením ředitele Set-
zera žila dál.

Když bylo gymnázium pře-
měněno v lazaret pro německé vojáky, ře-
ditel Setzer zařídil, aby výuka nerušeně po-
kračovala v synagoze (ul. S. K. Neumanna) 

a ve třídách dívčí školy (dnešní ZŠ praktická 
v Jodlově ulici).

V březnu 1945 bylo gymnázium těžce po-
škozeno leteckým bombardováním. Ihned 
po revoluci zorganizoval ředitel brigády žáků 
a rodičů a škola v krátké době zahájila opět 
vyučování.

Na jaře 1947 se rozvodnil Záko-
lanský potok a celá budova školy 
byla zaplavena a zavalena bah-
nem. Společně se sborem ředi-
tel Setzer dokázal odstranit i ty-
to škody. Nebylo toho až příliš 
na jednoho člověka?

Jako sportovně založený člo-
věk byl Ota Setzer od svého mlá-
dí členem Sokola. Od nadšené-
ho cvičence se stal cvičitelem 
žáků, dorostu a nakonec mužů. 
Tyršovu tělocvičnou soustavu –  

12 cvičebních druhů – měl v malíčku. Byl čle-
nem župního náčelnictva župy Podřipské, 
kde zastával funkci vzdělavatele. Právě tato 

činnost v roce 1948 po Všeso-
kolském sletu se stala záminkou 
komunistům a několika nastr-
čeným členům Československé-
ho svazu mládeže a Ota Setzer 
byl z postu ředitele kralupského 
gymnázia ze dne na den odvo-
lán a přeložen jako řadový učitel 
na gymnázium v Berouně a potom 
na průmyslovou školu v Kladně.

To, že se na jeho vyhnání podí-
leli i svazáci, si může každý ově-
řit, je to písemně doloženo v kni-

ze Čekání (1980), kterou napsal maturant 
kralupského gymnázia pod pseudonymem 
Petr Klen. Student na maturitním 

večírku říká: „Toho ředitele jsi nemusel vy-
hánět, byl to dobrý člověk.“

Činnost v Jednotě matematiků a fyziků 
však pomohla prof. O. Setzerovi překonat 
existenční těžkosti a od roku 1951, zprvu 
jako odborný asistent, přednášel deskriptiv-
ní geometrii na ČVUT v Praze, na fakultách 
stavební, chemicko-technologické, architek-
tury a lesnické.

Kromě článků z oblasti geometrie napsal 
několik skript a byl autorem středoškolských 
a jedné vysokoškolské učebnice deskriptivní 
geometrie.

Po čase O. Setzer habilitoval na docenta, 
ale profesuru, za komunistického režimu již 
pro své politické přesvědčení a dřívější čin-
nost v Sokole, získat nemohl.

Velice náročná byla jeho redakční prá-
ce v Rozhledech matematicko-fyzikálních. 

Jednadvacet let byl členem 
redakční rady a zároveň pra-
videlným a pilným autorem 
článků a úloh ve zmiňovaném 
časopise.

Aktivní pedagogickou a redakční činnost 
doc. Setzer vykonával do svých 75 let, kdy 
denně dojížděl z Kralup do Prahy.

I v posledních letech svého života sledo-
val veškeré dění ve svém oboru a bez dechu, 
již jen pro svou potěchu, řešil matematické 
úlohy.

Doc. Ota Setzer zemřel po krátké nemoci 
17. května 1989, aniž mu bylo dopřáno dožít 
se politických změn, ve které pevně věřil.

vlAStiMil ŘAdA

Ota Setzer 
v letech 

sokolských.

50. výročí svatby 
s manželkou Růženou.

Ota Setzer 
– profesor.
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❱
Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

upozorňujeme na mimořádný provoz dětského 
oddělení v pondělí 2. září. Toto oddělení bude 
otevřeno také dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin. 

PRo DoSPělé čtenáře

v. vondruška: 
msta písecké panny
S dvorem českého krále Přemysla Otaka-
ra II. odjíždí Oldřich z Chlumu v doprovo-
du svých pomocníků do Prácheňska, kde 
se má konat zasedání zemského soudu. 
Ale hned první noc, kdy dvůr do králov-
ského hradu v Písku dorazí, je zavražděn 
zemský sudí Benedikt. Další kniha z cyk-
lu Hříšní lidé Království českého.

oDDělení PRo Děti

p. Nieländer: 
popeláři jedou
Jak popeláři pracují? Jak to vypadá uvnitř 
popelářského vozu? Kam se odpad od-
váží? Jak odpad vzniká a jaké druhy od-
padu známe? Máte doma malého syna 
a chce být popelářem? Také má spous-
tu otázek? Potom je tato kniha přesně 
pro něho!

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

vás zve na Den otevřenÝch Dveří 
v Neděli 15. 9. 2013 od 13:00 hodiN.
Čekají Vás ukázky kurzů pro děti, tvoření, skákací hrad a občerstvení.

V týdnu od 16. 9. začínají dlouhodobé kurzy pro děti.
dlouhodobé kurzy pro dospělé poběží již v týdnu  
od 2. 9. Na kurzy se můžete během konání Dne otevřených dveří 
přijít podívat!

Nově Vás také zveme do naší az eNglish miNi school 
pro děti od 3 do 6 let.

Z JeDnoRáZovÝch akcí v září nabízíme:
scrapbook – neděle 29. 9. od 13:30 h.,  
cena: 370,- Kč – výroba narozeninových přání.

dorNova metoda – pondělí 30. 9. od 18:30 h., 
cena: 200,- Kč - seminář paní Jaroslavy Králové o technice, která 
může pomoci při bolestech pohybového aparátu, ale i u jiných potíží 
jako jsou např. bolesti hlavy, krátkozrakost, střevní potíže, křečových 
žilách a dalších.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ ZAČÁTEK 
ŠKOLNÍHO ROKU!  

třetí bazar učebnic 
se bude konat ve dnech

4. - 20. září 
ve studovně knihovny. 

Další informace získáte na 

tel. č. 315 729 554

provozNí doba studovny:
Pondělí ............................................ 8.00 – 11.00 / 12.30 – 18.00
Středa .............................................. 8.00 – 11.00 / 12.30 – 18.00
Čtvrtek............................................. 8.00 – 11.00 / 12.30 – 18.00
Pátek ............................................... 8.00 – 11.00 / 12.30 – 15.00

týden knihoven
30. 9. – 5. 10. 2013

celý týden bude 
probíhat v oddělení  
pro dospělé a pro děti:
- amnestie poplatků 
 z prodlení,
- bezplatná registrace,
- prodej vyřazených 
 časopisů a knih.

3. 10. 2013 – 17.00 hodin
dětské oddělení
pohádkový podvečer
Nemáte čas číst nahlas 
svým dětem? Opět to 
uděláme za vás. Vy mezitím 
můžete využít služeb 
oddělení pro dospělé 
čtenáře a studovny. 
Vhodné pro děti od 5 let.

ve studovně knihovny bude zahájeno půjčování 
čtečky elektronických knih amazon kindle.

sekce veřejných knihoven  
skip vyhlašuje  
již 17. ročník celostátní akce 

Během prázdninových měsíců jsme pro vás 
 zpracovali téměř 250 nových titulů.  

na našich pultech najdete např.:

inzerce
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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 září 2013

Čteme z knihy  
návštěvníků

(Autentický přepis)

Benefiční koncert Jaroslava Hutky (26.6.2013)
Moc velké díky za písně, písničky nové i staré P….cký
Výstava obrazů akad. malíře Otakara Čemuse – OHLÉDNUTÍ 
25. 7. 2013 Velmi pěkná a obdivuhodná díla. Děkujeme.
 Kříňovi z Ústí n. L.
28. 7. 2013 Děkuji za krásnou výstavu a možnost prohlídky s autorem.          
 Kamila Rubešová
6. 8. 2013 Děkujeme za prohlídku a chválíme pěkně vybudovanou 
expozici.                                                                                    M. Veselka, Liberec
 Monika Bole, Polsko

městské  muzeum  v  Kra-
lupech nad Vltavou Vás 

se začínajícím školním rokem 
2013/2014 zve na krátkodobou 
výstavu TKANÍ S PODZIMEM 
doplněnou projektem určeným 
školním skupinám i veřejnosti.
Před třemi lety jste měli mož-

nost  prohlédnout  si  výstavu 
KOUZLO TKANÍ a prakticky se 
zapojit v dlouhodobém progra-
mu ŘEMESLA NAŠICH PŘED-
KŮ, v němž i nadále pokračuje-
me a snažíme se hlavně žákům 
a studentům přibližovat řemesla 
téměř zapomenutá. Na výstavě 
TKANÍ S PODZIMEM předsta-

víme návštěvníkům rozmanité 
druhy tkalcovských stavů, růz-
né materiály vhodné ke tkaní. 
Nebudou chybět téměř zapome-
nuté předměty související s pra-
cí tkalců či pláteníků a jejich 
tkalcovskou dovedností. 
Rádi bychom, aby se návštěv-

ník stal aktivním spolutvůrcem 
výstavy. 
Pro školní skupiny máme při-

praven harmonogram jednodu-
chých činností, které dětem po-
mohou lépe pochopit řemeslo 
nejen tkalcovské, ale např. také 
poodhalit kouzlo švadlen či krá-
su výšivek.

pozvánka tkalcovská

vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. září 
od 17:00 hodin 

v budově městského muzea, Vrchlického 590. 
Výstava potrvá do neděle 3. 11. 2013 a bude zakončena

2. ročníkem oRiGinální MÓDní PřehlíDky
Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel z Prahy (VSUŘ).

DoPRovoDné PRoGRaMy:
„tři řeMeSlné čtvRtky“ (3., 10. a 17. 10.) – 14:00 – 18:00 hodin, které 
jsou určeny jednotlivcům - žákům, studentům, rodičům s dětmi i veškerým 
příznivcům muzea.

PoDZiMní řeMeSla – neJen tkaní obohacená řeMeSlnÝM JaRMaRkeM, 
která jsou připravena na sobotu 5. 10. – 13:00 - 17:00 hodin.

Naším cílem je, aby si návštěvník přímo v muzeu vlastní rukou utkal, přišil, vyšil, 
udrhal atd. originální předměty, dárky a jiné drobnosti pro radost. 
Je přislíbena účast „kouZelnÝch BaBiček“ z Klubu lidové tvorby Praha, 
dokonce i držitelek titulu „Nositel lidové tradice“ – tkadlen Hany a Barbory 
Buchtelových z Malé Vrbky.

Rezervujte si místo telefonicky: 315 723 035. 
Děkujeme.

vstupné 40,- kč platí pro všechny 
doprovodné programy (průvodce výstavou 
+ vedení lektorkou + materiál).

Nezbývá, než popřát návštěvníkům 
příjemný zážitek spojený se 
vzpomínkami na minulos t 
a na úžasnou řemeslnou dovednost 
českých rukou.

Brzy na shledanou, 
vaši muzejníci
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d vořákovo gymnázium začalo existovat 
1. září 1923. V první výroční zprávě 

tehdejší jeho profesor dějepisu, zeměpisu 
a němčiny pan Vincent Peldřimovský mi-
mo jiné napsal: 

Význam školy, počínajíc elementárkou 
a končíc universitní fakultou, jest - což ne-
třeba snad dnes již vykládati - na prvém 
místě v kulturních věcech národa. Jaká ško-
la, takový národ. Peníz věnovaný na rozkvět 
- vývoj školství vrací se mnoho násobným 
procentem zpět a zabezpečuje národům 
pevnou basi v ohledech hospodář ských. 
Proto bylo vždy snahou kulturních národů 
povznésti na prvém místě školství; čím do-
konalejší školy, tím výše v každém ohledu 
stojí země a národ. I naše město pamětlivo 
jsouc prospěchu svých obyvatel, staralo se 
již v létě 1919, kdy nastoupilo obecní za-
stupitelstvo, aby v městě zřízena byla ve-
řejná odborná škola. Avšak od tohoto pro-
jektu bylo upuštěno po mnohých poradách, 
v nichž vzniklo přání, aby v Kralupech n. 
Vlt. zřízena byla škola střední, zvláště když 
by byla jiného typu než jsou školy v okol-
ních městech.
Snad se mnou budete po přečtení těch-

to vět souhlasit, že je užitečné si minulost 
připomínat. 
My to uděláme zejména ve dvou zářijo-

vých dnech, jež budou naplněny oslavami, 
kulturními akcemi a příjemnými setkáními 
současných i předchozích pedagogů této 
školy s jejich studenty. 

V pátek 20. září se bude konat Den ote-
vřených dveří, na který jsou zváni nejen 

let jsou za dveřmi

studenti bývalí, ale i ti budoucí, kteří si tak 
budou moci celou školu projít, prohlédnout 
si jednotlivé učebny a dozvědět se o škole 
spoustu zajímavých informací. 
Po otevření školy v 10 hodin bude při-

pravena gala prohlídka školy: v odborných 
učebnách a laboratořích budou mít učitelé 
nachystán atraktivní program pro všech-
ny příchozí, ať to budou budoucí uchazeči 
o studium či dávní absolventi. Návštěvní-
ci budou moci mimo jiné navštívit hodiny 
s ukázkou současné výuky, zhlédnout an-
glické divadlo v podání našich studentů, 
absolvovat zábavný kvíz.  Ti mladší pak 
mohou například změřit své schopnosti v si-
lovém trojboji. O výstavě Povodně 2002, 
o dlouhé historii školy a dalších a dalších 
vzpomínkách si všichni pak mohou poho-
vořit v kavárně, kterou pro ten účel při-
pravíme.  

oslavy dvořákova gymnázia

Večer tohoto dne bude patřit slavnosti 
Celebrandum 90, která se odehraje v KaSS 
Vltava od 18 hodin. Během tohoto slavnost-
ního večera, protkaného řadou kulturních 
vystoupení, se bude poslouchat hudba, tan-
čit, vzpomínat a pěstovat nostalgie po do-
bách minulých…

hlavním hudebním hostem bude 
originální pražský 

synkopický orchestr.

Těšit  se  ale můžete  i  na  vystoupení 
umělců – absolventů naší školy, například 
na skupinu Maima, paní Johanu Rosickou 
a další. Krátký program bude mít i chlouba 
naší školy Sbor DG a SOŠE. Mezi překva-
pení bude patřit i krátká divadelní scénka, 
dražba či brilantní vzpomínkové projevy 
absolventů školy.  

zkrátka – bude to sváteční večer. 
Srdečně vás na něj zvu. Nenechte si však 
ujít ani Vzpomínku na zlaté časy – sobotní 
pokračování oslav, o kterých se píše v ná-
sledujícím článku. 

AndRej plecHáček, Ředitel Školy

J eště si to pamatujete? Je 7:55 a vy roz-
rážíte dveře ústavu s vyplazeným jazy-

kem odhodláni odrazit drsným pohledem 
ještě drsnější pohled … (zde doplňte, co 
Vám vyhovuje: školníka, ředitele, zástupce, 
třídního?) a následující řeči o studentech, 
co chodí pozdě. Vy přece nejdete pozdě, 
jste tu akorát – skříňka, boty dolů (dle roč-
ního období i další věci) a elegantní otoč-
kou do jakéhokoliv patra přímo do lavice, 
do které dosedáte akorát se zvoněním, tu-
díž přesně včas. Vy přece nejdete pozdě… 

Šprtů, co tady dřepí už od třičtvrtě, je mi-
nimum a trhají partu. (Berte mě, prosím, 
s rezervou.) Zazvonilo, přichází profesor/
ka (opět si doplňte dle vlastní nostalgie) 
a už to jede…
Kdo z nás by mohl zapomenout? Až s od-

stupem času (a možná i trochou alkoholu) 
přiznáme učitelům, že gympl „fakt byly 
nejlepší roky našeho života“, že jsme po-
tkali kamarády (kolikrát i nejlepší, kteří 
nám zbudou až do stáří), budoucí manžele 
i manželky (schválně kolik nás je) a uči-

tele, na které budeme vzpomínat i na sra-
zech po x letech. Teď máte jedinečnou 
šanci si tohle všechno připomenout, potkat 
se, vzpomínat a opět udělat tu elegantní 
otočku. 
Ve 13:00 začínají retro hodiny. Tento-

krát ale přijďte včas, nemusíte nic umět, 
ani opisovat úkol a žádná písemka se taky 
nechystá. Posadíte se, nadechnete a užije-
te si to. Po tolika letech, školách, dětech, 
stresech a radostech. I tu písemku si mů-
žete napsat. Schválně: Zav_l_ šakal_ v_l_ 

vzpomínka na zlaté časy

Andrej  
Plecháček
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Výročí kralupského gymnázia

p rvní kralupské gymnázi-
um bylo postaveno jako 

přístavba ke chlapecké škole 
na Komenského náměstí a stá-
lo tedy v ulici, která dříve smě-
řovala z Komenského náměstí 
přímo ke kralupskému mostu. 
Byla to nejkratší spojovací ces-
ta do Lobečku. Dnes je v po-
lovině přehrazena plotem kra-
lupské nemocnice. Přístavba, 
která změnila půdorys původní 
školy, stojí dodnes a je součástí 
základní školy na Komenského 
náměstí.
Boj o otevření střední ško-

ly v Kralupech po první svě-
tové válce byl velmi úporný. 
Od roku 1918 stál v čele ob-
ce energický starosta Josef Va-
níček. Kralupy měly po válce 
jen školy obecné a měšťanské 
a za středoškolským vzděláním 
museli žáci dojíždět do Prahy 
nebo do blízkých okresních 
měst. Starosta Vaníček spolu 
s  poslancem  Františkem Bi-

ňovcem se rozhodli získat pro 
Kralupy gymnázium. Rozjeli se 
proto do Prahy na ministerstvo 
školství a národní osvěty. Teh-
dy ve vládě Antonína Švehly 
stál v čele ministerstva školství 
a národní osvěty ministr Rudolf 
Bechyně.
Kralupská delegace si však 

pro svůj záměr vybrala nejmé-
ně vhodnou dobu. Ministr hned 
na začátku prohlásil: „To je ne-
možné, nenamáhejte se. Střed-
ních škol máme tolik, že již žád-
ná nebude se zřizovat. Naopak, 
některé přebytečné se zavřou.“  
Kralupská delegace odešla s ne-
pořízenou.
Kralupský poslanec František 

Biňovec byl členem strany so-
ciálně demokratické a ministr 
Bechyně rovněž. Patrně si oba 
tykali. A tak politická protek-
ce se projevila k užitku Kra-
lup. Bylo rozhodnuto, k velké 
nelibosti hlavního města Prahy, 
zrušit gymnázium malostranské 

a zřídit nové gymnázium v Kra-
lupech nad Vltavou.
Kralupy  dostaly  povolení, 

nikoliv však budovu. Jak bylo 
v úvodu řečeno, bylo naleze-
no řešení v podobě přístavby 
ke stávající měšťanské škole. 
Přístavbu provedl osvědčený 
stavitel Alois Nový. O rok poz-
ději bylo do tohoto křídla umís-
těno reálné reformní gymnázi-
um. Výuka zde započala 1. září 
1923, kdy se zapsalo celkem 156 
žáků. Gymnázium zde setrvalo 

až do roku 1930. Pak se od-
stěhovalo do krásné reprezen-
tativní budovy na Dvořákově 
náměstí. Stavba nové budovy 
byla zařazena do plánu státního 
rozpočtu a pro tento účel byla 
uvolněna částka 1.600.000,- Kč. 
Vypracováním projektu moder-
ní budovy gymnázia byli pově-
řeni architekt Bedřich Adámek 
a architekt Zdeněk Michalec, 
oba z Prahy. Ale to je už jiná 
kapitola.

ing. joSef StupkA

letos uplynulo právě 90 let od otevření kralupské střední školy – gymnázia. 
nezaměňujme ovšem toto gymnázium s krásnou budovou  

na Dvořákově náměstí otevřené až v roce 1930. První kralupské gymnázium  
bylo otevřeno již o sedm let dříve v roce 1923.

program 21. září 2013
13:00........................... Otevření školy

13:30........................... Sbor DG

14:30........................... Revival JS

15:00........................... Slavnostní přivítání ředitelem DG a SOŠE

15:15 ........................... Ernesto Javier Beltrán s kapelou 

16:30 .......................... MAIMA 

19:00 .......................... H+H Blues

Na programu budou mimo jiné i divadelní představení DS Scéna.

Ještě vaše třída nemá svoji 
retro hodinu? Stačí se domluvit 
(minimálně 12 lidí), vybrat si 
pedagoga, se kterým byste rádi 
znovu prožili jakýkoliv předmět 
a napsat nám na 
90letDG@dgkralupy.cz.  
My za vás pedagoga oslovíme.

na b_l_ měsíc. Nebo: -ný, - natý, -itý a jak-
pak je to dál? A co takové převody jed-
notek? Případně vyjmenování všech pre-
zidentů zemí českých až do současnosti? 
Takovéto a podobné otázky budete moci 
najít v krátkých a zásadních testech vědo-
mostí z různých předmětů, které budou 
rozmístěné po celé škole. Kdo by to po těch 
letech nechtěl zkusit?

Pokud je Vám tohle všechno jedno, přijď-
te kvůli dobrému jídlu a pití. I to pro nás 
přece bývalo (a stále je) důležité. Tak schvál-
ně: masité dobroty firmy Kohout a synové, 
k tomu desítka nebo dvanáctka z Únětic-
kého pivovaru, hity současné školní jídelny 
s malinovkou či dobrým vínem vinařství 
Za Stavením, sladká tečka v mnoha verzích 
od Magdalenky Hellebrandové doplněná vý-

bornou kávou kavárny Longberry nebo ča-
jem z Ametystové čajovny a chuťovky sou-
časného profesorského sboru. 
Pokud Vám nic z toho nepřijde dost dob-

ré jako důvod k návštěvě Vaší „alma ma-
ter“, tak… Tak prostě nechoďte. Ale bude to 
opravdu škoda a budete toho velmi litovat. 
Další výročí je totiž až za deset let.      

vAndA lácHová

Chlapecká škola 
po přístavbě 

gymnázia.
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Společnost

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v září 2013  
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

94 let Koutská Františka      
92 let Velínská ludmila 
 Bočková anežka
91 let Špačková Věra
90 let mgr. podzimek miloslav
85 let Černá Helena
 spěváčková růžena
 Kdérová ludmila
 sypecký ladislav
 petržilka Jiří 
80 let Chvojková Karla
 Švamberová marie 
 Židková anežka 
 Krayzlová marie
 Bílková Vlasta
 Hniková Venuše

37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy  
 

na vycházku z Pohořelce na Jánský vršek do Muzea alchymistů
Kdy? V sobotu 7. 9. 2013

Odjezd z kralupského nádraží v 8.41 hodin na Masarykovo nádraží. Dále tramvají č. 5 
do stanice Malostranská, kde přestoupíme na tramvaj 
č. 22 a budeme pokračovat do zastávky Pohořelec. 
Zde se mohou v 10 hodin připojit mimokralupští. 
Podnikneme asi hodinovou vycházku z Pohořelce 
na Jánský vršek, kde si odpočineme v kavárně a pro-
hlédneme si Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy. 
Vstupné do muzea bude pro členy KPP hrazeno z gran-
tu MěÚ Kralupy n. Vlt. (vezměte si s sebou členskou 
průkazku a připravte si 20,- Kč, které budeme vybírat 
v Kralupech na nádraží). 

Akci připravila Milena Vovsová
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Sbor dobrovolných hasičů Minice 
si vás dovoluje pozvat 

na 12. ročník soutěže v požárním útoku

„o PoháR StaRoSty MěSta 
kRaluPy naD vltavou“
14. září 2013 od 9:00 hodin

na paloučku u potoka 
(mezi kolejemi a čerpací stanicí Medosina)

těšíme se na vás!

www.sdh-minice.cz

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
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Cukrovar - hala .......................16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)

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

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

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

TERMÍNY 
MOBILNÍCH SVOZŮ

září
2. 9. - 6. 9. bioodpad

16. 9. - 20. 9. rozměrný odpad z domácností

říjeN
30. 9. - 4. 10. bioodpad

14. 10. - 18. 10. rozměrný odpad z domácností

Ve dnech státem uzákoněných svátků  
se svozy nekonají.

ROZPIS STANOVIŠŤ 
MOBILNÍHO OdPAdu 

obec máslovice
vás zve na

posvíceNské 
viNobraNí 

v sobotu 7. září 2013 na návsi.
Bližší informace o programu 
s časovým harmonogramem 

najdete na webových stránkách 
www.maslovice.cz.
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Společnost

Drazí přátelé,
už jsme si mysleli, že se nedočkáme pravé-
ho, pěkného léta a ejhle. Nejdříve tropic-
ká vedra pak vystřídaly prudké bouřky 
a lijáky, které za sebou zanechaly pěknou 
spoušť. Vše se pomalu uklidňuje a vrací 
do normálních kolejí, čeká nás hezké září 
a i my se budeme v klubu setkávat v pl-
ném obsazení, odpočatí po prázdninách 
a dovolených.

Těšíme se na náš, letos bohužel již po-
slední výlet, ty dva předešlé byly opravdu 

krásné a velmi se líbily. Tentokrát poje-
deme 21. září do Libic nad Cidlinou a sa-
mozřejmě navštívíme překrásné lázně Po-
děbrady. Závazné přihlášky přijímáme 
v úterý 3. září od 13:00 hodin v Domě 
s pečovatelskou službou, cena zájezdu je 
250,- Kč. 

Všechny přátele a příznivce MKD srdeč-
ně zveme na rozloučenou s letošními výle-
ty po naší vlasti.

 S krásným pozdravem 
členové MKD

městský klub důchodců vzpomínky
Dne 10. 8. uplynulo již 
10 let od úmrtí pana 
BohuMila voJny. Stále 
vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 15. 8. 2013 uplynulo 
10 let od smrti paní 
JaRoSlavy ŠtoFlové. 
Stále s láskou vzpomíná 
dcera Hana.

Dne 16. 9. 2013 to už bude 10 let, co 
z našeho světa odešla v necelých 36 letech 
paní MaRtina hRoMáDková, rozená 
Vaňková. Čas otupí bolest, ale prázdno 
zůstává. Všem, kdo ji znali a vzpomínají 
s námi, děkuje jménem rodiny sestra Jana.

Dne 26. září uplynou 4 roky 
od smrti naší milované 
maminky a babičky paní 
Růženy Švihlíkové, 
učitelky v. v. V našich vzpo-
mínkách žije stále.  Růžena 
Dvořáčková, dcera a Jakub 
Dvořáček, vnuk.

Dne 28. 9. 2013 
uplyne smutné výročí 
od úmrtí pana JoSeFa 
voJtěchovSkého. Stále 
na Tebe vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka 

Marie, dcery Marie, Hana a syn Josef s rodinami, 
vnoučátka a pravnoučátka.

 21. 6. marie lanKaŠoVá .................... 65 let
 22. 6. Jiří VráneK ..................................  84 let
 22. 6. miroslav ČTVrTníČeK .............. 57 let
 28. 6. Jana BeneŠoVá .......................... 88 let
 29. 6. marie rysKoVá ............................74 let
 3. 7. pavol peiGer ................................ 71 let
 5. 7. Jana leVá ...................................... 83 let
 5. 7. Václav HoráK ............................. 77 let
 6. 7.  svatopluk JelíneK ..................... 87 let
 13. 7. Jiří sTeHlíK ................................... 63 let
 16. 7. marie Veselá .............................. 78 let
 18. 7. Václav HoráČeK ........................ 85 let
 21. 7. marie rŮŽiČKoVá ...................... 85 let
 25. 7. Helena peJsKaroVá ................ 76 let
 26. 7. mudr. petr BuČeK ...................... 50 let
 29. 7. antonín leVÝ .............................. 84 let
 1. 8. Václav KuŠina ............................. 88 let
 9. 8. pavel saláT .................................. 68 let
 16. 8.  stanislav KulHaVÝ .................... 75 let
 17. 8. Jaroslav HeJduK ........................ 87 let
 21. 8.  Jaroslav VráTnÝ......................... 88 let
 21. 8. Karel KoBlenC ............................ 75 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Program KD Vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

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

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

program Na září

Pátek 20. 9.  18:00 hod.

Celebrandum 90 – 
Oslavy 90. výrOčí dG
� podrobné  
informace na str. 12. 
Vstupenky jsou 
v prodeji v KD Vlta-
va, v DG a ve Foto-
ateliéru Tylšarovi.
vstupné: 200,- kč;  
150,- kč senioři, studenti

Pátek – Sobota 20. – 21. 9. 

Seifertovy 
Kralupy 2013

Podrobné informace na str. 11 a 22.

připravujeme Na říjeN:čtvrtek 12. 9.  19:30 hod.

Tančírna
Vaše oblíbené taneční večery pokračují v další 
sezóně. Slovem provází opět Jan Kvasnička. 

vstupné: 70,- kč osoba; 120,- kč pár

Sobota 14. 9.  15:00 hod.

slavnosti burčáku
- na zahradě KD Vltava 
  vstupné: 50,- / 30,- kč

čtvrtek 19. 9.  19:30 hod.

14. Country salon 
s Rangers Band
Začátek sezóny se nemůže obejít bez Rangers 
Band. Tentokrát si jako hosta pozvali místní 
kapelu Hoši od ropné řeky.

vstupné: 200,- kč

16:00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – až od od 22. 9.
18:00 .....Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20:15 ......Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční kurzy neděle 8., 15., 22. a 29. 9. 2013

KD Vltava Vás srdečně zve na výstavu 

sběratelky Věry Čížkové
PRoMěny hiStoRického kočáRku
Součástí výstavy historických kočárků z let 1880 
až 1989 jsou i miniaturní pokojíčky, panenky, ná-
dobíčko a hračky.

Na starých dobových fotografiích si můžete při-
pomenout doby našich babiček a prababiček, když 
bývaly ještě maminkami.

Výstava bude zpřístupněna v sobotu 14. 9. 
od 15 hodin u příležitosti 3. Slavností burčáku 
a potrvá do neděle 13. 10. 2013.

otevírací doba výstavy: 
Po - Čt od 8:00 do 15:30 hodin, Pá 8:00 - 14:00 
hodin a při všech akcích Kulturního domu Vltava 
(www.kasskralupy.cz).

4. 10.  Koncert kapely Zrní
6. 10.	 První	prodloužená
8. 10. Karneval na KolečKách 
	 -	Brněnské	divadlo	Koráb	kromě 
	 písniček,	balonků	a	soutěží	připravilo 
	 jízdy	na	MINISEGWAYÍCH.	„Mrňata“	
	 povozí	klaun	a	větší	si	můžou	
	 s	dozorem	vyzkoušet	jízdu	sami.
	 U	toho	nemůžete	chybět!

10. 10.	Tančírna
12. 10.	Zelené	prasátko	-	pohádka
22. 10.	A	Studio	Rubín	–	Federer	–	Nadal
24. 10.		STOP	pohádka	

Slavnosti burčáku 
sobota 14. září 2013 15:00 – 19:00 hodin
Již potřetí společně oslavíme narození burčáku, lahodného a léčivého nápoje. Přijďte ochutnat 
i ten letošní a také spoustu dalšího:
� burčák a víno z vinotéky Sommelier Kralupy
� čerstvou šunku z grilu, pečené brambory a klobásky
� delikatesní sýry, sladkosti, preclíky, turecký med, popcorn

Na celé odpoledne je připraven pestrý program:
� živá hudba v podání orchestru KralupSwing
� pohádka v provedení Sváťova dividla 
� pro děti i dospělé kušová střelnice „U Kašpárka“
� u mistra kováře kování podkovy pro štěstí
� projížďky na koních z Natura farmy Minice
� dílničky pro děti, malování na obličej a tetování
� dobročinný krámek kočičího útulku Devět životů
� prodejní stánky

Současně bude na malém sále KD Vltava přístupna výstava historických kočárků.
Pro dospělé je v ceně vstupného (50,- Kč) pohárek burčáku, pro děti (30,- Kč) sladkost.
Jste srdečně zváni!

Akci podpořil soukromý zemědělec Mojmír Koščo.
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Z programu KD Vltava

Jako předkapela vystoupí duo 
Zdeněk Štěpán a Kristýna Vyd-

rová.
Hospic knížete Václava se síd-

lem v Kladně je charitativní spo-
lečností poskytující domácí hos-
picovou péči. V současné době 
na Kladensku, Slánsku, Kralupsku, 
Rakovnicku a v částech okresů 
Praha-východ a Praha-západ. 

skupina zrní 
objev roku 2012 v cenách anděl
Kvintet Zrní spolu hraje ve stejném slože-
ní již dvanáct let a na kontě mají tři alba 
(Voní, Hrdina počítačový hry jde do světa, 
Soundtrack ke konci světa). 
Skupina vychází jak ze zvuků elektronic-

ké zrychlené doby, tak z lidovky, inspirací 
jsou jim přitom lidi, krajina, zvířata, komiks, 
počítač a Poldovka. Jejich hudba je osobi-
tá, vynalézavá, hravá, dynamická, barevná 

a plná emocí. Zrní je hra, něžný 
artbrut, kladenskej uhelnej zen.

duo zdeněk štěpán 
a kristýna vydrová
Zpěváci  neratovické  skupiny 
PLUS, Zdeněk Štěpán a Kristý-
na Vydrová, vytvořili spolu po-
čátkem roku 2013 folkový projekt 
akustické kytary a příčné flétny. 

Jejich písně jsou plné melancholie a pocitů 
mířících přímo do srdce.
Vstupné: v den koncertu 150,- Kč; v před-

prodeji 120,- Kč. 
Vstupenky v předprodeji lze objednat 

na adrese: info@hkv-kl.cz nejpozději do  
30. 9. 2013. Při objednávce 10 a více vstu-
penek činí cena jednotlivé vstupenky 100,- 
Kč. Část vstupenek bude k dostání také 
v předprodeji KD Vltava.
Další informace o koncertu na www.hos-

picknizetevaclava.cz

Celé Česko 
čte dětem 

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

příjmení,	adresu	školy	(školky)	a	kontakt	
a	svoji	práci	přinést	do	konce	roku	2013	
na	jakoukoli	dětskou	akci	(kino)	v	KD	Vl-
tava	nebo	do	dětského	oddělení	městské	
knihovny.
V	novém	roce	ze	všech	obrázků	uspořá-

dáme	výstavu.	Na	vernisáži	zajímavý	host	
z	řad	přátel	projektu	CČČD	odmění	3	nej-
lepší	tvůrce.	Všechny	práce	pak	v	únoru	
pošleme	do	celostátní	soutěže.

těšíme se na vaše plakáty!

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

na co se můžete těšit?
 8. 10. - 16:30 hod. ............................ Karneval na kolečkách divadla Koráb
 12. 10. - 15:00 hod. ............................ DE FACTO MIMO Jihlava, pohádka Zelené prasátko
 24. 10. - 16:30 hod. ............................ Divadýlko Kuba, STOP pohádka
 9. 11. - 15:00 hod. ............................ Divadlo Nahoď, pohádka Čerti z Toflštejna
 19. 11. - 16:30 hod. ............................ Pirátský karneval ve spolupráci s CK Alexandria
 28. 11. - 16:30 hod. ............................ Divadlo KAKÁ, pohádka Život na drátku
 3. 12. - 16:30 hod. ............................ Andělsko–čertovské setkání
 21. 12. - 15:00 hod. ............................ Petr Kubec, pohádka Kde se vzaly Vánoce

Děkujeme firmě Bidvest za věnování vynikajících nanuků, kterými potěšila bříška 
mnoha dětí při různých akcích KD vltava. pokračovací taneční  

kurzy pro dospělé

Přijímáme páry do pokračovacích tanečních 
kurzů pro dospělé. 
Absolvovali jste v zimě základní kurz tanečních 
pro dospělé a rádi byste pokračovali? Anebo 
jste už na „pokračovačky“ chodili a máte chuť 
se v tanci zdokonalovat dál? Tak přesně pro 
Vás je tento kurz, který vyučuje Jan Kvasnička 
a svým osobním přístupem je schopen dostát 
potřebám všech párů různých úrovní. 
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou 
probíhat v neděli (první hodina je 22. 9.) v čase 
od 16:00 do 17:45 hod. 

cena kurzu je 3.000,- kč za pár. 
Přihlašovat se můžete v kanceláři KaSS. 

termíny tanečních lekcí jsou: 22. 9., 29. 9., 
13. 10., 20. 10., 3. 11.,10. 11., 24. 11. a 30. 
11. (POZOR SOBOTA!). Lekcí je tedy dohro-
mady osm.

těšíme se na vás!

Hospic knížete Václava, o.p.s. pořádá 
benefiční koncert skupiny zrní 

Benefiční koncert pro hospic
pátek 4. 10. 2013 

od 19:30 hod.
v kD vltava

Skupina Zrní 
- Objev roku 2012  
v Cenách Anděl



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

ZÁŘÍ 2013filmový klub 

Vltava

COLETTE
Česko / Slovensko / Nizozemsko, 2013, 12, 126 min.

Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky 
Colette (Clémence Thioly), která přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. 
Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové 
komoře. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního tábora. 
V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní útěk...

DIANA
USA, 2013, T, 12, 108 min., Velká Británie / Švédsko / USA

Film zachycuje poslední dva roky života Lady Diany. I po rozvodu s princem 
Charlesem měla veřejnost Dianu prostřednictvím médií neustále na očích. 
Přesto jsme nevěděli, že tím osudovým mužem v životě Diany nebyl Dodi 
Al Fayed, se kterým se nechávala (záměrně) fotografovat a se kterým také 
před šestnácti lety zahynula při automobilové havárii v Paříži...

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

Snímek odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh 
o lásce k opeře a také o celoživotní vášni pro operní pěvkyně. To vše 
podané s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. 

Kromě režisérových hereckých stálic (Libuše Šafránková, Jan Hartl, Mar-
tin Huba) se v klíčových rolích představí také hvězdy operního nebe Anna 
Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková či Jan Hnyk. 

ELYSIUM
USA, 2013, T, 12, 109 min.

V roce 2159 žijí v luxusu na nedotčené umělé kosmické stanici Elysium 
jen ti bohatí, obyčejní lidé živoří na přelidněné zničené Zemi. Jsou ochotni 
udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt 
Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla přinést rovnost 
dvou polarizovaných světů...

HRA NA HRANĚ
USA, 2013, 15, T, 91 min., v hlavních rolích: Ben Affleck a Justin Timberlake. 

Snímek ze světa online videoher, kde se točí miliardy dolarů ročně, pojed-
nává o stále napjatém vztahu obchodního zakladatele a jeho chráněnce. 
Sen o rychlém zbohatnutí není jen bezpečný...

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

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

LETADLA
USA, 2013, animovaný, 2D/3D-D, 85 min.

Dusty je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát 
se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a navíc se bojí 
výšek. Ale Dusty se nevzdá a požádá o pomoc zkušeného námořního 
letce Skippera, aby mu pomohl zařadit se mezi závodníky. Uspěje Dusty 
v životní zkoušce? 

LÍBÁNKY
Česko, 2013, 98 min., na námět Petra Jarchovského zrežíroval Jan Hřebejk

Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) se berou, navzdory 
tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. 
Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Zdá se, že svatební oslavy budou 
nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem, kdyby se na hostině 
náhle neobjevil nezvaný host...  

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

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Za případné tiskové  

chyby se omlouváme. 

MAKE YOUR MOVE
Jižní Korea / USA, 2013, 3D, D, 107 min.

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

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
Kanada, 2013, T, 12, 130 min.

Zdánlivě obyčejná patnáctiletá Clary žije se svou matkou Jocelyn 
a nejčastěji tráví čas s nejlepším kamarádem Simonem. Její život se 
nenávratně změní ve chvíli, kdy v nočním klubu potká trojici lovců stínů – 
bojovníků proti tvorům podsvětí (démonům, upírům a podobně příjemným 
stvořením)...

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA DOPORUČUJEME
Itálie, 2013, T, 12, 124 min.   FK;  87% ČSFD

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblas-
ti výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však 
uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se 
nedokázal sblížit s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat 
a v životě se nezamiloval. Pomůže mu láska k umění najít lásku k ženě?

OGGY A ŠKODÍCI
Francie, 2013, animovaný, D, 80 min.

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

ONE DIRECTION3D: THIS IS US
Velká Británie, 2013, T, 3D, 92 min.

Fanoušky a fanynky této chlapecké britské kapely čekají strhující záběry 
z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show. Chybět nebude ani 
komorní pohled do soukromí. Skupina One Direction v roce 2010 patřila 
mezi favority britské talentové soutěže, do které se kluci přihlásili indi-
viduálně a až v jejím průběhu vytvořili skupinu. Dnes patří mezi největší 
hvězdy mezinárodní hudební scény...

REVIVAL
Česko, 2013, 12, 116 min., režie a scénář: Alice Nellis 

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 
1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera 
ve výslužbě vyrovnal po svém. Nyní se ale snaží o oživení Smoke. Nejen 
členy kapely, ale i všechny okolo čeká spousta zábavy a často velmi 
překvapivých a komických situací...

RIDDICK
USA, 2013, T, 12, 119 min.

Riddick, zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté 
planetě, bojuje o přežití s cizími predátory a stává se silnějším a nebez-
pečnějším. Brzy nato se lovci odměn z celé galaxie nevědomky stávají 
pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S nepřáteli rozpoutá Riddick 
brutální útok pomsty před návratem na svou rodnou planetu Furya, aby ji 
zachránil před zničením...

ŠMOULOVÉ 2
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D

Zlý čaroděj Gargamel chce získat všemocnou kouzelnou šmoulí esenci, 
a tak unese Šmoulinku do Paříže. Šmoulové se vrátí do našeho světa 
a vydají se ji hledat spolu se svými člověčími kamarády.

 23.  24. 9. KINO NEHRAJE

 25.  ST 20:00  NEJVYŠŠÍ NABÍDKA       110,- KČ

 26.  ČT 20:00  DONŠAJNI     PREMIÉRA 120,- KČ

 27.   PÁ 17:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM   150,- KČ 

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

 28.   SO 15:00  OGGY A ŠKODÍCI 90,- KČ

   17:00  HRA NA HRANĚ  110,- KČ

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

 29.  NE 15:00  OGGY A ŠKODÍCI 90,- KČ

   17:00  MAKE YOUR MOVE   130,- KČ

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

30. 9.  KINO NEHRAJE

Film je promítán  
v trojrozměrném provedení

PREMIÉRA

2.  4. 9. KINO NEHRAJE

 5.  ČT 20:00  RIDDICK PREMIÉRA 110,- KČ

 6.  PÁ 17:00 ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   20:00 ELYSIUM  130,- KČ

 7.  SO 15:00  ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   17:00 ONE DIRECTION3D: THIS IS US   150,- KČ

   20:00  LÍBÁNKY  120,- KČ

 8.  NE 15:00  LETADLA  100,- KČ

   17:00  ŠMOULOVÉ 2   130,- KČ

   20:00  REVIVAL  100,- KČ

9.  11. 9. KINO NEHRAJE

 12.  ČT 20:00  COLETTE PREMIÉRA 110,- KČ

 13.   PÁ 17:00  MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ  110,- KČ

   20:00  ELYSIUM  130,- KČ

 14.  SO 17:00  RIDDICK 110,- KČ

   20:00  LÍBÁNKY  120,- KČ

 15.  NE 15:00  ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   17:00  LETADLA   130,- KČ

   20:00  MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ  110,- KČ

16.  17. 9. KINO NEHRAJE

 18.   STUDENTSKÁ STŘEDA:

   20:00  MORTAL INSTRUMENTS: 
    MĚSTO Z KOSTÍ studenti 80,- KČ / 110,- KČ

 19.  ČT 20:00  DIANA PREMIÉRA 110,- KČ 

 20. PÁ 17:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM   150,- KČ

   20:00  DIANA  110,- KČ

 21.  SO 15:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 110,- KČ

   17:00  ŠMOULOVÉ 2   130,- KČ

   20:00  DIANA  110,- KČ

 22.  NE 15:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  110,- KČ

   17:00  ELYSIUM 130,- KČ

   20:00  RIDDICK  110,- KČ

Kino Vltava pro Vás připravilo

STUDENTSKÉ STŘEDY

Jedna středa v měsíci je určená právě 

žákům a studentům, kteří mohou  

po předložení studentského průkazu 

zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný  

i široké veřejnosti.

FIXNÍ  VSTUPNÉ v rámci 

STUDENTSKÉ STŘEDY: 

2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

FILMOVÝ KLUB 
Kino Vltava



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

ZÁŘÍ 2013filmový klub 

Vltava

COLETTE
Česko / Slovensko / Nizozemsko, 2013, 12, 126 min.

Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky 
Colette (Clémence Thioly), která přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. 
Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové 
komoře. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního tábora. 
V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní útěk...

DIANA
USA, 2013, T, 12, 108 min., Velká Británie / Švédsko / USA

Film zachycuje poslední dva roky života Lady Diany. I po rozvodu s princem 
Charlesem měla veřejnost Dianu prostřednictvím médií neustále na očích. 
Přesto jsme nevěděli, že tím osudovým mužem v životě Diany nebyl Dodi 
Al Fayed, se kterým se nechávala (záměrně) fotografovat a se kterým také 
před šestnácti lety zahynula při automobilové havárii v Paříži...

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

Snímek odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh 
o lásce k opeře a také o celoživotní vášni pro operní pěvkyně. To vše 
podané s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. 

Kromě režisérových hereckých stálic (Libuše Šafránková, Jan Hartl, Mar-
tin Huba) se v klíčových rolích představí také hvězdy operního nebe Anna 
Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková či Jan Hnyk. 

ELYSIUM
USA, 2013, T, 12, 109 min.

V roce 2159 žijí v luxusu na nedotčené umělé kosmické stanici Elysium 
jen ti bohatí, obyčejní lidé živoří na přelidněné zničené Zemi. Jsou ochotni 
udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt 
Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla přinést rovnost 
dvou polarizovaných světů...

HRA NA HRANĚ
USA, 2013, 15, T, 91 min., v hlavních rolích: Ben Affleck a Justin Timberlake. 

Snímek ze světa online videoher, kde se točí miliardy dolarů ročně, pojed-
nává o stále napjatém vztahu obchodního zakladatele a jeho chráněnce. 
Sen o rychlém zbohatnutí není jen bezpečný...

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

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

LETADLA
USA, 2013, animovaný, 2D/3D-D, 85 min.

Dusty je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát 
se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a navíc se bojí 
výšek. Ale Dusty se nevzdá a požádá o pomoc zkušeného námořního 
letce Skippera, aby mu pomohl zařadit se mezi závodníky. Uspěje Dusty 
v životní zkoušce? 

LÍBÁNKY
Česko, 2013, 98 min., na námět Petra Jarchovského zrežíroval Jan Hřebejk

Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) se berou, navzdory 
tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. 
Jsou však odhodláni zkusit to znovu. Zdá se, že svatební oslavy budou 
nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem, kdyby se na hostině 
náhle neobjevil nezvaný host...  

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

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Za případné tiskové  

chyby se omlouváme. 

MAKE YOUR MOVE
Jižní Korea / USA, 2013, 3D, D, 107 min.

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

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
Kanada, 2013, T, 12, 130 min.

Zdánlivě obyčejná patnáctiletá Clary žije se svou matkou Jocelyn 
a nejčastěji tráví čas s nejlepším kamarádem Simonem. Její život se 
nenávratně změní ve chvíli, kdy v nočním klubu potká trojici lovců stínů – 
bojovníků proti tvorům podsvětí (démonům, upírům a podobně příjemným 
stvořením)...

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA DOPORUČUJEME
Itálie, 2013, T, 12, 124 min.   FK;  87% ČSFD

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblas-
ti výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je však 
uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se 
nedokázal sblížit s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat 
a v životě se nezamiloval. Pomůže mu láska k umění najít lásku k ženě?

OGGY A ŠKODÍCI
Francie, 2013, animovaný, D, 80 min.

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

ONE DIRECTION3D: THIS IS US
Velká Británie, 2013, T, 3D, 92 min.

Fanoušky a fanynky této chlapecké britské kapely čekají strhující záběry 
z koncertních pódií i ze zákulisí velkolepých show. Chybět nebude ani 
komorní pohled do soukromí. Skupina One Direction v roce 2010 patřila 
mezi favority britské talentové soutěže, do které se kluci přihlásili indi-
viduálně a až v jejím průběhu vytvořili skupinu. Dnes patří mezi největší 
hvězdy mezinárodní hudební scény...

REVIVAL
Česko, 2013, 12, 116 min., režie a scénář: Alice Nellis 

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 
1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera 
ve výslužbě vyrovnal po svém. Nyní se ale snaží o oživení Smoke. Nejen 
členy kapely, ale i všechny okolo čeká spousta zábavy a často velmi 
překvapivých a komických situací...

RIDDICK
USA, 2013, T, 12, 119 min.

Riddick, zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté 
planetě, bojuje o přežití s cizími predátory a stává se silnějším a nebez-
pečnějším. Brzy nato se lovci odměn z celé galaxie nevědomky stávají 
pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S nepřáteli rozpoutá Riddick 
brutální útok pomsty před návratem na svou rodnou planetu Furya, aby ji 
zachránil před zničením...

ŠMOULOVÉ 2
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D

Zlý čaroděj Gargamel chce získat všemocnou kouzelnou šmoulí esenci, 
a tak unese Šmoulinku do Paříže. Šmoulové se vrátí do našeho světa 
a vydají se ji hledat spolu se svými člověčími kamarády.

 23.  24. 9. KINO NEHRAJE

 25.  ST 20:00  NEJVYŠŠÍ NABÍDKA       110,- KČ

 26.  ČT 20:00  DONŠAJNI     PREMIÉRA 120,- KČ

 27.   PÁ 17:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM   150,- KČ 

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

 28.   SO 15:00  OGGY A ŠKODÍCI 90,- KČ

   17:00  HRA NA HRANĚ  110,- KČ

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

 29.  NE 15:00  OGGY A ŠKODÍCI 90,- KČ

   17:00  MAKE YOUR MOVE   130,- KČ

   20:00  DONŠAJNI  120,- KČ

30. 9.  KINO NEHRAJE

Film je promítán  
v trojrozměrném provedení

PREMIÉRA

2.  4. 9. KINO NEHRAJE

 5.  ČT 20:00  RIDDICK PREMIÉRA 110,- KČ

 6.  PÁ 17:00 ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   20:00 ELYSIUM  130,- KČ

 7.  SO 15:00  ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   17:00 ONE DIRECTION3D: THIS IS US   150,- KČ

   20:00  LÍBÁNKY  120,- KČ

 8.  NE 15:00  LETADLA  100,- KČ

   17:00  ŠMOULOVÉ 2   130,- KČ

   20:00  REVIVAL  100,- KČ

9.  11. 9. KINO NEHRAJE

 12.  ČT 20:00  COLETTE PREMIÉRA 110,- KČ

 13.   PÁ 17:00  MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ  110,- KČ

   20:00  ELYSIUM  130,- KČ

 14.  SO 17:00  RIDDICK 110,- KČ

   20:00  LÍBÁNKY  120,- KČ

 15.  NE 15:00  ŠMOULOVÉ 2  100,- KČ

   17:00  LETADLA   130,- KČ

   20:00  MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ  110,- KČ

16.  17. 9. KINO NEHRAJE

 18.   STUDENTSKÁ STŘEDA:

   20:00  MORTAL INSTRUMENTS: 
    MĚSTO Z KOSTÍ studenti 80,- KČ / 110,- KČ

 19.  ČT 20:00  DIANA PREMIÉRA 110,- KČ 

 20. PÁ 17:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM   150,- KČ

   20:00  DIANA  110,- KČ

 21.  SO 15:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 110,- KČ

   17:00  ŠMOULOVÉ 2   130,- KČ

   20:00  DIANA  110,- KČ

 22.  NE 15:00  JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  110,- KČ

   17:00  ELYSIUM 130,- KČ

   20:00  RIDDICK  110,- KČ

Kino Vltava pro Vás připravilo

STUDENTSKÉ STŘEDY

Jedna středa v měsíci je určená právě 

žákům a studentům, kteří mohou  

po předložení studentského průkazu 

zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný  

i široké veřejnosti.

FIXNÍ  VSTUPNÉ v rámci 

STUDENTSKÉ STŘEDY: 

2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

FILMOVÝ KLUB 
Kino Vltava



K Z Aktuality

www.mestokralupy.cz20

sdruŽení rodáKŮ 
a příznivců města pořádá:

ZÁŘÍ 

ŘÍjen

autobusovÝ zájezd
přeštice – zámek kozel

na středu 18. září připravujeme zájezd 
do Přeštic, rodiště Jakuba Jana Ryby (autor 
České mše vánoční) a architekta Josefa 
Hlávky (zakladatel České vědecké společnosti). 
Ve městě najdeme největší barokní kostel 
v Čechách (mimo Prahy) z dílny K. I. Diezenho-
fera. Po obědě zamíříme na opravený zámek 
Kozel a do jeho zrekonstruovaného parku. 
Na závěr se můžete pokusit s námi objevit 
skoro zapomenutou lokalitu. 

boNusovÝ zájezd
rakovník – kněževes 

– krušovice
Letošní sezóna zájezdů Sdružení rodáků 
a příznivců města se chýlí ke svému závěru. 
v případě většího zájmu o zájezd do Přeštic 
v září, připravujeme jako bonus zájezd 
na trase Rakovník (Galerie Václava Rabase) – 
kněževes u Rakovníka (exkurze s výkladem 
do výrobny a opravny krajek lidových krojů) – 
krušovice (oběd a exkurze pivovaru).
Zájezdy pořádáme za finanční podpory MěÚ 
Kralupy n. Vlt., kterému jménem Sdružení 
a všech účastníků našich zájezdů vyslovuje-
me vřelé poděkování. Na našich zájezdech 
a ostatních akcích rádi přivítáme i další občany 
našeho regionu. Jan kolátor

Přihlášky, dotazy a informace na tel. č. 720 139 445, 315 727 342.

přesně před rokem jsme Vás informovali o zá-
měru přeměnit rodinný dům ve Vrchlického ulici 

600 na bytový dům o 14 – 16 bytech. Potencionální 
investor pan Jiří Jandus pověřil pana Pavla Točíka 
zastupováním v této akci a také u něho objednal 
zpracování projektové dokumentace a její veřejno-
právní projednání.

Věc byla zahájena protiprávním jednáním staveb-
níka spočívajícím v tom, že byla „utajena před ve-
řejností“ a především, že byla zahájena bez staveb-
ního povolení, takže „načerno“. Cílem tohoto zjevně 
účelového jednání bylo převedení stavebního řízení 
do režimu dodatečného schválení nepovolené stav-
by a tímto způsobem, kterým bylo de facto obchá-
zení zákona, se vyhnout projednávání a schvalování 
dvou citlivých výjimek ze stavebního zákona.

Jedná se o změnu zahrady na stavební parce-
lu a o umístění stavby na hranice sousedních po-
zemků.

Další postup kralupského stavebního úřadu v té-
to věci jen potvrdil, že pokud někdo bude podob-
ným způsobem obcházet zákon, jde o postup tímto 
správním orgánem tolerovaný, protože současný 
stav je takový, že bylo vydáno dodatečné povolení 
stavby, které ale je nepravomocné, protože ostatní 
účastníci řízení podali odvolání a jsou připraveni 
i k podání správní žaloby k obecnému soudu.

Výsledkem projekční činnosti pana Točíka totiž 
je stavba nestandardní pro danou lokalitu jak svým 
vzhledem, tak typem, stavba narušující životní pro-
středí v dané lokalitě a v případě její realizace ob-
těžující současné obyvatele tohoto místa, na něž 
není ani v nejmenším brán ohled. 

Nejsou dány záruky za příslušenství ke stavbě 
hlavní, za které považujeme parkování a zejmé-

na záruky za možnosti zaparkovat na místech dle 
projektové dokumentace v kteroukoliv denní a noč-
ní dobu. 

Tuto skutečnost považujeme za využívání stejné 
taktiky, jakou bylo nezákonné zahájení stavby a zá-
měrné neinformování veřejnosti a úřadů. Účastníci 
řízení jsou programově uváděni v omyl a je zce-
la zřejmou snahou krátit je na jejich právech. Dů-
sledky tohoto stavu jsou tak obratně přesunovány 
na město.

Připravovaná investice by v případě jejího usku-
tečnění přivedla na svět stavbu, která nevytváří 
podmínky pro uživatelský komfort nových uživatelů, 
ale nejen to. Stavba předmětného domu zásadně 
zhoršuje životní podmínky ve vnitřním bloku zahrá-
dek pro stávající obyvatele a tento investiční záměr 
má být proveden na jejich úkor. Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí nebylo provedeno v rozsahu, 
jaký je v případě takovéto stavby nezbytný, přičemž 
řádný postup i v této oblasti je možný, jak dokazují 
jiné stavby v této lokalitě prováděné. 

Naprosto nechápeme uplatňování dvojího metru 
v oblasti výstavby, neboť vše, co obyvatelům dané 
lokality na stavbě Vrchlického 600 vadí, úspěšně 
vyřešili investoři a realizátoři úprav a modernizace 
bytových domů Vrchlického 552 a bytového do-
mu v Chelčického ulici, a to nepochybně za účasti 
stejného správního orgánu, kterým je zdejší sta-
vební úřad.

Z pohledu budoucího rozvoje Kralup nad Vltavou 
by akceptací tohoto postupu MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou byl založen velice ošidný a nebezpečný prece-
dens umožňující v podnikatelské honbě za ziskem 
likvidovat vnitřní bloky domů i jejich zahrádky a li-
kvidovat tak klidové zóny, které jsou pro příjemný 

život obyvatel těchto částí města velmi důležité. 
Z územního plánování by se stal prázdný pojem. 

Oceňujeme jako občané města Kralupy nad Vl-
tavou, že začala fungovat městská architektka, 
staví se radnice a bude se využívat Karsův mlýn. 
Chápeme tyto kroky volených představitelů města 
a správy města jako úsilí zlepšovat životní podmínky 
obyvatel, avšak tato snaha musí být uplatňována 
bez rozdílu u všech staveb v našem městě. 

ing. vojen očenáŠek., pH. d., 

pŘedSedA petičníHo výboRu obyvAtel 

oblASti ulic vRcHlickéHo, jAnA pAlAcHA, 

cHelčickéHo A dvoŘákovA náMěStí

Odjezd autobusu: v 6:20 hod. od kD vltava, 
poté přes naše zastávky na trasu zájezdu.
Uzávěrka přihlášek, placení jízdného a další 
potřebné informace: v úterý 3. září od 13 
hodin v salonku DPS na Cukrovaru.
Cena: 230,- kč členové; 260,- kč ostatní

nevhodné rozšíření domu ve Vrchlického ulici  
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Školy

pro ty, kteří jsou nějakým způsobem ško-
lou povinní, kteří žijí rytmem 10 měsíců 

školní práce a dvou měsíců prázdnin, na-
stává změna. Období, kdy se náš program 
řídil počasím, náladou, čas pomalu plynul 
a nemuseli jsme ho nějak zvlášť hlídat, se 
mění v dobu, kdy čas odměřuje rozvrh ho-
din a školní zvonek.
Jako každý rok zahartusíme, že prázdniny 

rychle utekly, ale ve skutečnosti se do ško-
ly těšíme.  Nejvíce očekávají začátek září 
prvňáci. U nás poprvé zasedne do lavic 59 
prvňáků ve třech prvních třídách. Děti se 
s paními učitelkami již třikrát sešly, ale byla 
to spíše hra a teď to bude doopravdy. 
Ostatní žáci už jdou do své školy najisto, 

ale stejně trochu napětí a očekávání cítí 
všichni. Co je v naší škole nového? Tak 
jako každý rok se podařilo něco vylepšit 
v areálu školy. Zbourali jsme starý hangár, 
který byl nebezpečný a hyzdil venkovní 

areál školní družiny. Také atrium mnoho 
ozdoby nenadělalo a navíc bylo příčinou 
úniků tepla. Rekonstrukcí místo něj vznikl 
zajímavý prostor, který je příležitostí pro 
sportovní, kulturní akce. Jeho umístění dá-
vá možnost pořádat tam i mimoškolní akce 
komunitního rázu.
Škola, to je především proces vyučování. 

Od září nově nabízíme od sedmého ročníku 
druhý povinný cizí jazyk. Žáci si mohou 
vybrat mezi němčinou a ruštinou. O fran-
couzštinu byl malý zájem. Žákům, kteří to 
budou potřebovat, nabídneme logopedickou 
péči, speciálně pedagogické a psychologic-
ké služby. Náš pedagogický sbor rozšíří 
noví kvalifikovaní učitelé včetně dlouho 
očekávaného hudebníka. Chápeme, že ško-
la musí držet krok s ostatní společností. 
V současnosti je nesmírně důležitý způsob 
a rychlost komunikace. Význam webových 
stránek jsme mohli poznat v době povodní. 

Počet návštěvníků stránek byl ohromný. 
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na naše 
nové a věříme, že funkčnější webové strán-
ky www.zsgenklapalka.cz.
Školní rok 2013 – 2014, který právě zaha-

jujeme, přinese na naší škole určitě spousty 
dobrých příležitostí k zajímavé práci.
Přeji všem kralupským žákům, studen-

tům, pedagogům a ostatním pracovníkům 
škol i rodičovské veřejnosti do nového škol-
ního roku hodně štěstí, sil a radosti z vý-
sledků práce. MgR. dAgMAR knöpfelMAcHeRová

ZŠ gen. klApálkA

ZŠ václAvA HAvlA www.zsrevolucni.cz

ZuŠ

Ke konci školního roku 2012-13 vstoupi-
la naše škola do projektu Odplouváme 

dál. Ten bude probíhat až do prosince roku 
2014. Je určen pro žáky 8. a 9. tříd. Cílem 
projektu je pomoc žákům naší školy při 
volbě dalšího studia. 
Poznání vlastní identity, volba profesní 

dráhy, nastavení životních cílů jsou důležité 
otázky, které si jistě kladou žáci ve vyšších 

ročnících. Velkým přínosem bude možnost 
komplexního rozboru osobnostní struktury 
žáka a z návazných metod kariérového po-
radenství orientovat žáka na profesní dráhu 
v souladu s jeho osobnostními předpoklady 
a nabídkou trhu práce. 
V tomto projektu bude využíván program 

COMDI, který umožní získat a vyhodnotit 
informace o profesních zájmech žáka, jeho 

profesní orientaci, vědomostech v českém ja-
zyce, matematice a všeobecných znalostech 
a schopnostech pro okruhy povolání. Na zá-
kladě těchto informací budou žákům dopo-
ručeny nejvhodnější typy škol a studijních 
oborů. Doufáme, že tento projekt pomůže 
žákům naší školy zvolit si svou budoucnost 
a začlenit se do společnosti.

MgR. olgA HAnuŠová

vážení rodiče a příznivci školy,
v nastávajícím školním roce vystoupí žáci 
naší školy na zhruba 15 veřejných kon-
certech, které budou probíhat jak v kra-
lupském muzeu, tak v aule ZŠ a MŠ Tře-
bízského.
Vánoční a Velikonoční koncerty pro-

běhnou již tradičně v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Václava v Kralu-
pech nad Vltavou. Začátky koncertů budou 
v tomto školním roce posunuty na 17:30 
hodin.

v září vás srdečně zveme na tyto akce:
� v sobotu 14. 9. zahraje na Slavnostech 
burčáku v prostoru KD Vltava orchestr Kra-
lupSwing
� v sobotu 28. 9. vystoupí hudební a taneč-
ní obor na 2. ročníku Kralupského vinobra-
ní v Kaplířově a Sokolské ulici

Novinka:
Prostřednictvím nově vzniklého občanské-
ho sdružení Artuš přijmeme v případě do-
statečného zájmu děti mladší 5 let do Ve-

selého pískání (společná hra dětí s rodiči 
na zobcovou flétnu) a do tanečního oboru. 
Předběžné elektronické přihlášky najdete 
na webových stránkách školy.
Přijímání nových žáků a domluva rozvr-

hů hodin proběhne v 1. zářijovém týdnu.
Bližší informace získáte na www.zuskra-

lupy.cz, nebo na číslech 603 14 39 49 (ředi-
tel školy L. Harazin), 603 14 51 59 (zástupce 
ředitele V. Sedláčková), nebo 603 14 51 16 
(zástupce ředitele pro kolektivní výuku  
J. Bouchner).  těŠíMe Se nA SHledAnou!

Telegraficky ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Projekt odplouVáme dál

na začátku školního roku
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DDM, MŠ

Tři roky utekly jako voda a tak, jak jsme se 
před třemi lety loučili s tetami v jesličkách, 

tak bych se nyní ráda rozloučila, ale hlavně po-
děkovala nejen učitelkám, ale vlastně i celému 
personálu MŠ U Jeslí.

Mít ve třídě mnohdy více než 20 malých nepo-
sedných „háďátek“, z nichž zejména předškoláci 
mají pocit, že jsou již na prahu dospělosti, chce 

opravdu velkou míru trpělivosti. A tu vy máte. Je 
nekonečná, a když se skloubí dohromady s po-
chopením, ať už pro bolístky na těle, duši nebo 
pro obyčejné dětské zlobení, není pravděpodobně 
dítka, které by se do školky netěšilo. 

Děkuju nejen za tu trpělivost a pochopení, ale 
i za všechno, co se můj syn za tři roky s vámi 
ve školce naučil.  tereza pulcová

Velké „díky“ pro MŠ U Jeslí

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

zájmové útvary ddm
Vítáme vás v novém školním roce 2013 - 
2014 a těšíme se na setkání s vámi v širo-
ké nabídce zájmových útvarů a na akcích, 
které pro vás pečlivě připravujeme.
Přihlášky do zájmových útvarů si mů-

žete vyzvednout v kancelářích DDM, kde 
vám rádi osobně poskytneme i podrobné 
informace. Seznam ZÚ a přihlášku nalez-
nete na www.ddmkralupy.cz. Svoji činnost 
zahájí naplněné zájmové útvary v týdnu 
od 16. září 2013.

léto v mokrosukách
Určitě jste prázdniny prožili příjemně. Ně-
kteří z vás byli s námi několik dní na pří-
městském táboře v Kralupech nebo na let-
ním táboře v Mokrosukách. Zde proběhly 
celkem tři tematicky zaměřené turnusy.
Na návštěvu za dětmi přijel starosta města 

Kralup n. Vlt. pan Petr Holeček společně se 
členy Městské policie Kralupy nad Vltavou. 
Připravili tak dětem příjemné zpestření je-
jich programu. Poseděli s dětmi u táborové-
ho ohně a zúčastnili se noční bojové hry.
Děti se po společně stráveném týdnu jen 

nerady loučily. Tábory jim přinesly mnoho 
nových zážitků a přátel.

předáNí ceN  
FotograFické soutěže

Již v květnu proběhla fotografická soutěž 
dětí a mládeže s názvem „Naše město ob-
jektivem“. Bohužel povodňové události od-
ložily předání cen vítězům až na 2. září 
2013 ve 14:00 hodin. Diplomy a ceny předá 

pan starosta Petr Holeček a paní ředitelka 
Marie Blažková.
Zveme všechny zúčastněné i ostatní zá-

jemce. Předání se uskuteční v 1. patře bu-
dovy DDM. 

přehlídka vítězů dětské 
recitaČNí soutěže

Zveme Vás 20. 9. od 16:00 hodin na slav-
nostní odpoledne v rámci 18. ročníku fes-
tivalu přednesu a poezie Seifertovy Kra-
lupy. Akce se koná v přízemí Domu dětí 
a mládeže.
Představí se vám zde nejlepší dětští recitá-

toři z Kralup nad Vltavou a okolí. Tito reci-
tátoři zvítězili se svým přednesem v 7. roč-
níku Recitační soutěže pořádané Domem 
dětí a mládeže v červnu letošního roku.

Přehlídkou vítězů bude provázet mo-
derátor pan Karel Voříšek, který s dětmi 
po ukončení přehlídky povede besedu. 

otevřeNé dveře v ddm
Ve středu 25. září zveme všechny zájemce 
na návštěvu právě probíhajících zájmových 
útvarů. Jednotlivé útvary můžete navštívit 
v budově DDM i v tělocvičně V Zátiší po-
dle rozpisu ZÚ.

pohádkovÝ les
Zveme všechny předškoláčky na Cestu po-
hádkovým lesem ve čtvrtek 3. října od 16:00 
hodin. Na cestu se můžete vydat u schodů 
na Hostibejk. Vstupné: děti 40,- Kč, dospě-
lí 10,- Kč.
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TJ Sokol

tělocvičná jednota sokol kralupy nad vltavou

www.sokol.kralupy.cz

Jodlova 16, 278 01  
Kralupy nad Vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokol-kralupy@seznam.cz

Tj Sokol Kralupy zdraví své příznivce i nové zájemce o pestrá cvičení. 
Prosíme všechny, aby sledovali náš web www.sokol.kralupy.cz i nástěnky, kde se dozvědí aktuální informace o cvičení v r. 2013/2014.

Cvičení v malém sálku začne od začátku září; velká tělocvična bude kompletně připravena (s novou podlahou) pro cvičence od poloviny měsíce září.
Vodní aerobik zahajuje v kralupském bazénu již v neděli 15. září 2013.

Se sokolským NA ZDAR Vaši cvičitelé a cvičitelky

není tomu tak dlouho, co 
jsme se loučili s Maruškou 

Lankašovou (2. srpna 1947 –  
21. června 2013).
Dovolte, abychom si připo-

mněli  naše  společné  soužití 
v kralupském Sokole.
Drobná, nenápadná Maruška 

nejprve docházela do Sokola 
pravidelně několik let – jako vět-
šina členů – tedy jako cvičenka 
zdravotního tělocviku (pod ve-
dením Ivanky Hurdíkové), gym-
balů, zvládala i moderní cvičení 
s flexi-bary. 
S partou zdravotního cvičení 

srostla tak, že byla pro každou 
legraci, rozdávala dobrou nála-
du, zároveň však uměla naslou-
chat a pomáhat…
V době, kdy Sokol hledal cvi-

čitelky ke školním dětem pro 
oddíl  Všestrannosti,  ochot-

ně přislíbila pomoc.  Jezdila 
na  školení  a  úspěšně  složi-
la zkoušky cvičitelky III. tří-

dy Všestrannosti. S mladším 
žactvem se účastnila různých 
závodů, často pomáhala při 

akcích pořádaných naším So-
kolem.
Ke cvičení v Sokole vedla 

i svá vnoučata. Prožívali jsme 
společnou radost, když vnučka 
Eliška se nedávno stala poma-
hatelkou.
Maruška nechyběla u žádné 

zábavy, co se týká Masopustů 
a Šibřinek, vždy se zapojovala 
v nápaditých kostýmech, nejen 
v masopustních průvodech, ale 
i při šibřinkových předtanče-
ních.
Na naší Zemi žila život nejen 

pro rodinu a blízké, ale i pro 
naši rodinu sokolskou.
Vlastně se neloučíme… Přeje-

me si, aby každá vzpomínka spo-
jená s Tebou, Maruško, byla pro 
nás novým milým setkáním…

cvičitelé A cvičitelky 

tj Sokol kRAlupy n. vlt.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
tJ SOKOL KRALUpY NAD VLtAVOU

sobota - 7. září 2013

Prezentace: 8:30 – 9:00 h.

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

KATEGORIE A DISCIPLÍNY:

Starší žactvo (1998-1999) ...............běh 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 600 m.

Mladší žactvo (2000-2001) ............běh 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m.

Přípravka I. (2002-2003) .................běh 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 200 m. 

Přípravka II. (2004-2005) ................běh 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 200 m.

Přípravka III. (2006 a mladší) .........běh 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 200 m.

TROSEČNÍCI NA SOKOLÁKU
Letošní dva turnusy příměstských táborů 

absolvovalo 60 dětí. Celodenní výlet je 
zavedl do lanového parku v Kladně.

nové setkání s Maruškou L.
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Maruška L. ve spodní řadě druhá zleva v pruhovaném tričku. 
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provozní hodiny plaveckého bazénu:
PO ........... 6.15 – 8.00 ..............17.00 – 20.00
ÚT ........... 6.15 – 8.00 ............. 14.00 – 17.00 ..........18.30 – 21.00
ST ........... 6.15 – 8.00 ............. 18.00 – 21.00
ČT ........... 6.15 – 8.00 ............. 13.00 – 17.00 ..........18.30 – 21.00
PÁ ........... 6.15 – 8.00 ............. 14.00 – 21.00
SO .........10.00 – 20.00
NE .........10.00 – 18.30

dětského bazénu:
PO ......... 17.00 – 21.00
ÚT .........14.00 – 16.00 ........... 18.30 – 21.00
ST ......... 17.00 – 21.00
ČT .........14.00 – 16.00 ........... 18.30 – 21.00
PÁ .........14.00 – 16.00 ............17.00 – 21.00
SO .........10.00 – 20.00
NE .........10.00 – 18.30

pro maminky s dětmi:
Od září 2013 otevíráme kurz plavání batolat od 1 do 3 let. Lekce s kva-
lifikovanými instruktorkami budou probíhat každý pátek v dopoledních 
hodinách. Informativní schůzka proběhne v pátek 6. 9. 2013 v areálu 
krytého bazénu. 
Další informace najdete na www.sportkralupy.cz.

Krytý bazén otvírá pro veřejnost
Provoz kralupského krytého plaveckého bazénu (ul. V Luhu, sídliště Cuk-
rovar) bude zahájen v pondělí 9. 9. 2013, přičemž v prvním týdnu budou 
rozšířeny hodiny pro veřejnost.
Městské koupaliště v lobečku bude otevřeno do 15. 9. 2013 
ve stejných časech, jako v průběhu celého léta.

Nábor dětí na aerobic probíhá první týden v září vždy 
od 16:00 do 18:00 h. v Aerobic centru fit foR you 
v areálu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou.

Sezóna v krytém 
plaveckém  

bazénu začíná!
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prázdniny skončily a rodiče 
přemýšlí, jakou mimoškol-

ní zájmovou činnost vybrat pro 
svoje děti v novém školním ro-
ce. Aby je bavila, děti byly v pří-
jemném prostředí, odpočinuly si 
od sezení v lavicích a u počíta-
čů a dělaly něco užitečného pro 
své tělo a v neposlední řadě, aby 
si odnesly nějaké zážitky.  
Jsme přesvědčeni, že mnohé 

z toho dokážeme dětem a do-
konce i dospělým nabídnout 
v naší taneční skupině Nadě-
je. Letos oslavíme 25 let naše-
ho působení v Kralupech nad 
Vltavou. Od našich začátků se 
mnohé změnilo. Rozšířila se 
členská základna, jsme v no-
vých prostorech, poskytujeme 

širší nabídku tanečních stylů 
a skupin podle věkových kate-
gorií. A co nás hodně těší, ros-
te naše úspěšnost na soutěžích, 
kde se potkáváme se stále větší 
konkurencí. 
Loňskou sezónu jsme zakon-

čili 1. místem na mistrovství 
republiky v juniorské kategorii 
ART formací pořádaným taneč-
ní organizací CDO (Czech dan-
ce organization). 
S jakými tanečními styly se 

u nás setkáte? Je to především 
show dance a moderní tanec. 
V loňském roce jsme otevřeli 
také hodiny street dance, pro 
soutěžní skupiny byla zavedena 
výuka baletu. Letos nabízíme 
novinku s exotickým nádechem 

- indický filmový tanec BOL-
LYWOOD DANCE. 
Naše činnost je z velké čás-

ti zaměřená na účast na soutě-
žích, protože právě tam sbírají 
děti cenné zkušenosti a zážitky, 
učí se „táhnout za jeden pro-
vaz“, podržet se navzájem, těšit 
se z úspěchu, ale i přijmout pro-
hru, a to vše za podpory rodi-
čů, kteří je většinou doprovázejí 
a jsou jim velkou oporou.  
Děti, které se chtějí tancem za-

bývat v menším měřítku a mají 
to jako doplněk k jiným aktivi-
tám, mohou docházet do nesou-
těžní skupiny, která trénuje jen 
hodinu týdně.
V rámci doplňkových aktivit 

provozujeme již třetím rokem 

hodiny Zumby    pro  juniory 
a dospělé a ZumbAtomic pro 
děti.
Srdečně Vás zveme do našich 

hodin, pro podrobnější informa-
ce navštivte naše stránky www.
tsnadeje.cz.

MARcelA voŘecHovSká 

A vlAStA MěcHuRová

Vloňském školním roce se nám 
povedlo zorganizovat řadu velmi 

zajímavých akcí, a to nejen pro členy 
našeho oddílu. Věříme, že i nový škol-
ní rok nebude o nic chudší a Vy budete 
mít opět možnost se hýbat s námi. 

Jen namátkou můžeme připome-
nout tréninkový seminář s Mgr. Lucií 
Chytrou, seminář sebeobrany pod 
vedením Martina Matouše, klubo-
vé závody o putovní pohár a ukáz-
ky umění našich členů v KD Vltava.  
Očekávaným vrcholem letní sezóny 
bylo soustředění, opět pod vedením 
zakladatele stylu Goshindo, Alainem 
Sailly z Francie. Kromě dalších špič-
kových instruktorů přijali naše po-
zvání i členové speciální jednotky 

Armády ČR. Jejich praktické ukázky 
boje muže proti muži a instruktáž 
k přežití ve volné přírodě pomohly 
všem zdárně dokončit soustředění, 
jehož téma bylo právě Přežití. 

Obzvláště jsme se těšili na zá-
věrečné zkoušky, neboť třešničkou 
na dortu bylo udělování mistrovských 
technických stupňů. Po mnohaleté 
pilné práci, zodpovědné přípravě 
svých svěřenců a po brilantně pro-
vedených zkouškách byl Janu Voře-
chovskému udělen mistrovský stu-
peň 1. Dan Jiu Jitsu, gratulujeme. 

Těšíme se s Vámi na shledanou 
na tatami - při náboru dospělých 
a dětí od 8 let, seminářích nebo při 
kurzech sebeobrany pro ženy! 

V loni jsme otevřeli výuku Brazil-
ského Jiu Jitsu a výborné vý-

sledky na sebe nenechaly dlouho 
čekat. Nejprve bylo nutno se roze-
hřát na několika tuzemských závo-
dech, jako např. Czech Open Praha, 
Chomutov nebo Kladno, kde jsme 
dosáhli na medailová umístění. 

Po dalším tvrdém tréninku přišlo 
očekávané mistrovství ČR, které je 
rozděleno podle technických stupňů 
do jednotlivých kategorií. V kategorii 
white belt muži vybojoval 2. místo 
Filip Tomek, white belt ženy 2. mís-

to Adriana Paluková. Další krásné  
2. místo vybojoval Zdeněk Atexinger 
v kategorii nogi. Kvalitně obsazenou 
kategorii blue belt ovládl ve své váze 
Jan Vořechovský ziskem 1. místa 
a následně obsadil 3. místo v kate-
gorii Open (bez rozdílu vah). 

Neváhejte a zapojte se do našich 
tréninků. Mimo možnost cvičit dva-
krát týdně v Kralupech máte mož-
nost cvičit zdarma i v Gracie Acade-
my Prague a to Gi i NoGi a účastnit 
se seminářů pod vedením Robina 
Gracie.  Martin vořechovský

Taneční sezóna 2013/2014 v Ts naděje

Akce pořádané Tiger-Jiu Jitsu

Úspěchy kralupského Jiu Jitsu

další informace - www.tiger-jiujitsu.cz

závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2013 
Pořádá Bike Team Kralupy – EKOR Koloservice v neděli 22. 9. 2013 

Prezentace 10:00 – 11:30 hod. před restaurací Hostibejk.

ONLINE přihlášení do 15. září na www.biketeamkralupy.cz/ekor-registrace.php  
Start závodu: v 12:00 hod. v ulici Hálkova

cíl: před restaurací Hostibejk

Zúčastnit se může každý, kdo si troufne na cca 30 km dlouhou trasu v prakticky 
pouze přírodním terénu. Fandit a podpořit cyklisty můžete určitě přijít i vy!

aktuální informace na webu http://www.biketeamkralupy.cz

Zveme Vás  
na tradiční cyklistický  

závod na vrchu Hostibejku a v jeho okolí 

EKOR CUP 2013

Vítězná choreografie
skupiny juniorů 
s názvem NOTY.
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Děti tréninky ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17 hodin
ženy tréninky NEDĚLE od 17:30 hodin
Muži tréninky ÚTERÝ a ČTVRTEK od 19 hodin

informace a kontakty na www.rckralupy.com

RuGBy cluB 
kRaluPy naD vltavou otevírá v novém školním roce 

lekce klasického baletu  
pro studenty středních škol  

a dospělé. 
výuka bude probíhat  

v prostorách dvořákova  
gymnázia každý čtvrtek 

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

zstarkova@chello.cz. 

Šestnáctiletá kanoistka Anna 
Koblencová, odchovankyně 

kralupského oddílu TJ Kralupy, 
prožila velmi úspěšné sportov-
ní léto.
Na mistrovství světa juniorů, 

které se konalo v Liptovském 
Mikuláši, získala stříbrnou me-
daili.
O  dva  týdny  později  se 

ve francouzském Bourg Saint 
Maurice uskutečnilo mistrov-
ství Evropy juniorů, kde skon-
čila ve finále na 7. místě.
V  polovině  srpna  se  jelo 

v pražské Tróji mistrovství Čes-
ké republiky v kategorii do 23 let 
a o den později i stejná soutěž 
dospělých. V kategorii do 23 let 
se stala A. Koblencová mistryní 
republiky. Svou formu potvrdila 
singlířským bronzem z domácí-

ho šampionátu dospělých. 
Tyto  výsledky  ji  dostaly 

do hledáčku trenérů dospělé 
reprezentace a díky tomu bude 
mít Anička sezónu o něco na-
bitější, než počítala. Trenérská 
rada kanoistického svazu se roz-
hodla využít všech svých míst 
pro vrcholnou světovou kanois-
tickou akci, kterou letos pořádá 
Česká republika v půli září prá-
vě na trojském kanále v Praze 
a povolala Annu Koblencovou 
k tomu, aby si okusila atmosfé-
ru mistrovství světa dospělých.

dRžMe jí tedy pAlce!

MilAn joHAnideS

Pozn.: Podrobný článek o A. Kob-
lencové najdete na www.mestokralu-
py.cz v rubrice Kralupský Zpravodaj, 
kapitole Nevešlo se do Zpravodaje.

V 16 letech na MS dospělých!

Již v září  startuje volejbalová sezóna 
2013/2014. V tuto chvíli není známo roz-

losování nadstavbových částí soutěží star-
ších žákyň, kadetek, juniorek a žen. Záleží 
na tom, jak se bude jednotlivým družstvům 
dařit. Můžete se těšit na kvalitní zápasy 

Krajského přeboru (hrají mladší a starší 
žákyně, ženy, muži) a 1. ligy (kadetky, ju-
niorky). 
V posledním srpnovém víkendu proběhl 

přípravný turnaj mladších žákyň, turnaj 
starších se připravuje v září. 

Také touto cestou děkujeme za finanční 
příspěvek od bývalého provozovatele bad-
mintonové haly p. T. Hurtíka. 
Přejeme všem příjemný konec léta a tě-

šíme se na shledanou na volejbalových ak-
cích.

29. 9. ............ juniorky – Ervěnice  ................................................10.00, 14.00
5. 10. ............ ženy – Benešov  ........................................................9.00, 13.00
 kadetky – Jihlava ....................................................11.00, 15.00
12. 10............ ženy – Suchdol  ........................................................9.00, 13.00
 juniorky – Most  ......................................................11.00, 15.00
13. 10............ starší žákyně .....................................................................10.00
 Kpy A,B, Příbram A,B, Benešov, Hořovice

19. 10............muži – Český Brod....................................................9.00, 15.00
 juniorky – Děčín  .....................................................11.00, 15.00
20. 10. ..........mladší žákyně ....................................................................10.00
 Kpy, Kladno, Neratovice, Benátky, Kostelec

Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve. Pokud není uvedeno 
jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. ZMĚNY VYHRAZENY!

DOMÁCÍ ZÁpASy VOLejBALu

 aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org

taneční a pohybové studio z. štarkové 

PořáDá náBoR Dětí, žen 
a Mužů oD Září 2013

Volejbalová sezóna začíná
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na MS juniorů 2013.
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Opět po roce SKI klub Kralupy pořádá o víkendu 
21. - 22. září 2013 inline slalomové závody, 

jako mistrovství České republiky. A jak už je pro 
kralupské lyžaře zvykem, i v tomto roce přichází 
s novinkou.  

Mistrovství ČR se nebude konat pouze v tradič-
ním inline slalomu, ale poprvé v ČR i v obřím inline 
slalomu. Obří slalom se vyznačuje tím, že se závodí 
mezi brankami, které jsou umístěny dále od sebe, 
tudíž závodníci dosahují při závodech daleko vyš-
ších rychlostí. Tradiční trať závodu v Hálkově ulici 
v Lobči je vhodná a bezpečná i pro tuto riskantní 
disciplínu.
PRoGRaM ZávoDů:
� sobota 21. 9. - dva závody v inline slalomu (dru-
hý závod jako mistrovství ČR); 
� neděle 22. 9. - mistrovský dvoukolový závod 
v obřím slalomu.

Na startu očekáváme kolem sedmdesáti účast-
níků. Do Kralup se chystá kompletní česká inline 
slalomová špička včetně domácích závodníků.

SKI klub Kralupy může tyto prestižní závody po-
řádat především díky finanční i organizační podpoře 
MěÚ Kralupy nad Vltavou. Závodníci v žákovských 
kategoriích budou závodit o Heckl cup, který podpo-
ruje hlavní sponzor závodů společnost Heckl s.r.o.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že pořádá-
ní závodů sebou přinese nutnost úplné uzavír-
ky hálkovy ulice, a to od křižovatky s Hostivíto-
vou na spodním konci až po pravotočivou zatáčku 
na jejím horním konci (tj. nad křižovatkou s ulicí 
Ježkovou), a to po celou dobu konání akce. Důsled-
kem toho bude omezena i pravidelná autobusová 
doprava do Lobče. Po oba dva dny je proto s tímto 
potřeba počítat.

Martin Štěpán, Ski klub kralupy

Czech open 2013 se florbalistům vyvedl
opět po roce jsme se spolu s dalšími 

128 týmy z 18 zemí světa zúčastnili 
nejprestižnějšího mezinárodního florbalové-
ho turnaje světa - pražského CZECH OPEN 
2013. Složení základní skupiny B17 nám 
příliš šancí nedávalo - druholigové Z.F.K. 
AQM Petrovice, tým z lotyšské extraligy 
Pargauja a výběr ze Švýcarska Baar United. 
V úvodním zápase s Pargaujou jsme sehrá-
li vyrovnanou partii, bohužel nám však 
na rozdíl od soupeře vázla koncovka. Po-
rážka 2:0 měla díky našemu dobrému výko-
nu hodně hořkou pachuť. V druhém utká-
ní s Petrovicemi jsme si nečekaně spravili 
chuť a porazili favorita 3:1. V závěrečném 
zápase základní skupiny jsme si poradili 
také se švýcarským Baarem 2:1 a slavili tak 
překvapivý postup z 2. místa. Díky němu 
jsme byli nasazeni přímo do druhého kola 
play-off, kde jsme před burácející halou za-
plněnou kralupskými fandy udolali dalšího 
účastníka druhé ligy - TJ Sokol Jaroměř 2:0 
a malá senzace byla na světě. Ve třetím kole 
play-off jsme narazili na poloprofesionální 
tým z první švýcarské ligy Rheintal Ga-
tors, na kterého jsme už byli krátcí. Prohra 
3:1 ve velmi vyrovnaném zápase ukončila 
naši pouť tímto skvělým turnajem. Dělené 
33. místo je i přesto skvělým úspěchem 
kralupského florbalu a zejména skalpy dru-
holigových účastníků a zápas před našimi 
skandujícími fandy zůstane dlouho v našich 
vzpomínkách.   jiRkA ciMleR

Kralupská sestava: Hoffman - Jandl, Černý, 
Kučera V. - Ullmann, Steinic, Mišák - Pohl, 
Dvořák, Cimler (C) - Knopp D., Pecina, Knopp K.fo
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Vrchol sezóny v Kralupech
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a MužStvo – 1.B třída, skupina B
8. 9. .......................................  17:00
 x Eletis Lužec

22. 9. ...................................... 16:30
x Řepín

6. 10. ....................................... 16:00
x Vysoká

20. 10. ..................................... 15:30
x Dolnobousovský SK

3. 11. ....................................... 14:00
x Pečice

10. 11. ..................................... 14:00
x Byšice

B MužStvo – iii. třída, skupina B
15. 9. ....................................... 17:00

x Sokol Jeviněves

29. 9. ...................................... 16:30
x Sokol Chlumín

13. 10.  .................................... 16:00
x Sokol Dřínov

27. 10. ..................................... 14:30
x Sokol Horní Počáply

17. 11. ..................................... 13:30
x Sokol Obříství
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mtb kralupské kolo
8. roČNík - Neděle 22. září 2013

pořádá: KČT MTB Kralupy nad Vltavou

Závod je určen pro děti a mládež od 4 let  
(ale lze pod dohledem rodičů i mladší) do 23 let 
(ročník 1990) – v pěti věkových kategoriích.

prezentace: základna KČT v Kralupech nad Vltavou, 
Ke Koupališti 182 -  do 9:45 h.

trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm
               
start: pod tenisovými kurty od 10:00 h. 

cíl: pod turistickou základnou KČT

podmínka: účastníci budou  
mít po celou dobu závodu  
na hlavě cyklistickou přilbu  
a upevněné startovní číslo                           
                 
bližší informace:  
Košťák Milan, 
tel.: 607 186 044;  
Ing. Vejrosta Zdeněk,  
tel.: 736 506 821.

Akce Kralupské kolo  
se koná za podpory  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Rozpis domácích zápasů FK Kralupy 1901 
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Kalendář akcí, Inzerce

› Bezúhonnost, spolehlivost, praxe
› ŘP sk. C+E podmínkou
› Depo Kralupy nad Vltavou CZ 278 01

› Pravidelné krátké noční jízdy do D
› Ohodnocení 23.000-26.000 Kč
› Nástup ihned

Zavedená dopravní společnost
přijme

ŘIDIČe pro pravidelnou linku
na solo-vozy iveco + plachtové přívěsy

kontakt: 777 481 957, e-mail: info@polymarktrans.cz

inzerce

SOUKROMÁ INZERCE
❱ práce 40/gymn. s maturitou, hledá práci ve škole, družině 

na částečný nebo i plný úvazek, na práci dle potřeby nebo s možností 

zaučení. Prosím, nabídněte.  e-mail: shaloma@seznam.cz

❱ práce  Sháním práci od 1. 10. 2013, případně dohodou, 

v Kralupech nad Vltavou, na trvalý pracovní poměr, příp. na brigádu, 

v oblasti administrativy, příp. práci v obchodu. Prosím, nabídněte. 

 tel.: 733 327 582 nebo 724 842 227

❱ sezNámeNí Muž, 40 let, hledá přítelkyni z Kralup a okolí. 

 tel.: 723 033 344, schiller.jan@email.cz

❱ Nabízím Štěňata německého ovčáka s PP, pouze psi - černé znaky 

(typ komisař Rex), chovná stanice z Čeboku CS. Matka: Airin Jadrano, 

výstava VD, negativní 0/0, zkoušky ZM, ZVV1, BH. Otec: Xarr Clark 

CS, výstava výborný, negativní 0/0, zkoušky ZVV1, ZVV2, ZPS1, BH, 

IPO3. tel.: 606 218 252

❱ proNájem Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu či 

samostatné místnosti v RD. Jsem pracující důchodkyně, seriozní, 

nabízím případně výpomoc v domácnosti. Děkuji za nabídky.  

 tel.: 731 175 498

Kalendář akcí na září
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou většinu těchto  
akcí najdete podrobné pozvánky 

na stránkách Zpravodaje 
+ program kina Vltava  

na str. 18 - 19.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

pro nově otevřenou pobočku 
v kralupech n/vlt. přijmeme:
� Vedoucí/ho obchodní skupiny
 (samostatnou osobnost s praxí ve vedení týmu)

� Asistentku pro databázi nové klientely
 Své CV s průvodním dopisem 
 zasílejte na adresy dle pozice:
 nabidky-vedouci@inmail.cz
 nabidky-asistentka@inmail.cz

30. 8. pá ........... 9:00 ......... Hry pro děti na koupališti (Dny Kralup)
31. 8. so ......... 10:00 ......... Dny Kralup nad Vltavou 2013
1. 9. ne ............. 9:00 ......... Dny Kralup nad Vltavou 2013
4. 9. st ............ 16:00 ......... Běh do hostibejckých schodů
7. 9. so ............. 8:30 ......... Atletický čtyřboj na hřišti TJ Sokol
  8:41 ......... Výlet s KPP na Jánský vršek
  10:00 ......... Tuhaňské šermíření
   - www.heissler-klaudy.cz
  11:00 ......... Posvícenské vinobraní v Máslovicích
12. 9. čt .......... 17:00 ......... Vernisáž výstavy „Tkaní s podzimem“ 
   v městském muzeu
  19:30 ......... Tančírna v KD Vltava
14. 9. so ........... 9:00  ........ Soutěž v požárním útoku
  15:00 ......... Slavnosti burčáku v KD Vltava
  15:00 ......... Zahájení výstavy kočárků 
   v malém sále KD Vltava
15. 9. ne ......... 13:00 ......... Den otevřených dveří v AZ centru
16. 9. po ......... 19:00 ......... Koncert KODK v kralupském kostele
17. 9. út .......... 19:30  ........ Komorní koncert 
   v Rytířském sále zámku Nelahozeves
18. 9. st ............ 6:20 ......... Výlet s „Rodáky“ do Přeštic 
   a na zámek Kozel
19. 9. čt .......... 19:30 ......... 14. Country salon s Rangers Band
   v KD Vltava
20. 9. pá ......... 16:00 ......... Přehlídka vítězů dětské recitační 
   soutěže v DDM
  18:00 ......... Oslavy 90. výročí gymnázia v KD Vltava
  19:00 ......... Seifertovy Kralupy v městském muzeu
21. 9. so ........... 9:00 ......... Den plný pohybu s FIT FOR YOU
  11:00 ......... Inline slalomové závody v Lobči
  13:00 ......... Oslavy 90. výročí gymnázia 
   – Dvořákovo gymnázium
  15:45 ......... Seifertovy Kralupy 2013
22. 9. ne ......... 10:00 ......... MTB Kralupské kolo (KČT Kralupy)
  10:00 ......... EKOR CUP 2013 na Hostibejku
  10:00 ......... Inline slalomové závody v Lobči
23. 9. po ......... 17:00 ......... Veřejné jednání zastupitelstva města
25. 9. st ............ 9:00 ......... Den otevřených dveří v DDM
27. 9. pá ......... 10:00 ......... Tvořivý den v Globalu Kralupy
28. 9. so ......... 13:00 ......... Kralupské vinobraní 
   (Kaplířova a Sokolská ul.)
29. 9. ne ......... 13:30 ......... Kurz Scrapbooku v AZ centru
30. 9. po ......... 18:30 ......... seminář Dornova metoda 
   v AZ centru

 DatuM ZaháJení akce
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OPERÁTOR VE VýROBě

hlavní PožaDavky:
➤  ukončené středoškolské vzdělání zakončené výučním 
 listem nebo maturitou
➤  dobré fyzické podmínky pro práci v průmyslu
➤  spolehlivost, zodpovědnost, dynamičnost,
 schopnost se zlepšovat a výborná týmová spolupráce

co naBíZíMe:
➤  zaměstnání na plný úvazek
➤  práce v čistém prostředí
➤  stravování – stravenky i obědy
➤  nástupní plat ve výši 16.000,- Kč

Epoli (Czechia) s. r. o. je firma zpracovávající pěnový polyethylen, 
která byla založena v roce 2006. Naše zákazníky ze střední Evropy 

zásobujeme ze závodu v Libčicích nad Vltavou. Pro budoucí rozvoj společnosti 
hledáme a chceme posílit náš tým o operátory, kteří budou ochotni a schopni pracovat 
ve třísměnném provozu. 

POKud MÁTE ZÁjEM O NAŠI NABÍdKu, prosím, 
zašlete váš životopis na e-mail: aneta.benesova@epoli.pt 

nebo volejte na tel. číslo: +420 233 090 600.

KURzY ANGLIČtINY
pRO DOSpĚLÉ I DĚtI

Školní rok 2013 / 2014
Kurzy pro veřejnost
- pre-intermediate – pondělí 18:15 – 19:45, budova zŠ Úžice
- intermediate – středa 18:15 – 19:45, budova zŠ Úžice

Kurzy pro děti
- Little Monkeys 2A a 2B – děti od 4 let, Úžice
- Little puppies 2 – děti od 5 let, Veltrusy
- Little Bugs 1 – 1. ročník zŠ, Veltrusy
- pupils – 3. – 4. ročník zŠ, Veltrusy

podrobné informace na www.accolang.cz, mob. 603 948 712
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PŘIjďTE SI ZACVIčIT  
NA NOVý REVOLučNÍ 
FITNESS STROj  
dO ExPRESKY!

koNeČNě 

v kralupech!

Lekce 30 minut .................................................... 120,- Kč
10x 30 minut ......................................................1.100,- Kč
20x 30 minut ..................................................... 2.000,- Kč

Členky Expresky mají zvýhodněné ceny!
První lekce vždy s trenérkou, která Vás vše naučí.

Nutná rezervace na tel. č. 774 509 013 nebo 
e-mailem: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

Do našeho týmu přijmeme nové trenérky – důležitá je 
komunikativnost, vše ostatní Vás naučíme!  
Své CV posílejte, prosím, na jedlickovam@kerner-ucto.cz

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

Jazykové	kurzy:	školní	rok	2013/2014

antonín otáhal – ENGLISH SERVICE
angličtina,	němčina,
francouzština,	ruština

Tel.:		 311	210	800	 www.otahal.cz
Mobil:	602	564	321	 info@otahal.cz

Speciální	nabídka:	příprava	na	státní	maturitu
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 +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

V měSíci září Vám naBízíme:

www.ZAHRAdnictvi-jelinek.cZ
☎ 315 781 019

otevŘeno:
pondělí-pátek ................................................................8.00 - 17.30
sobota .............................................................................8.00 - 17.00
neděle .............................................................................9.00 - 16.00
státní svátek 28. 9. otevřeno ........................................9.00 - 16.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

připraVujeme:
4. ročník dýŇování 

19. a 20. 10. 2013
☛

Děti, přijďte si v pátek 27. září 
od 10 do 16 hodin 
do vestibulu OD Perla vyzkoušet:

� trojbarevné voskovky
� strukturovací podložky
� gumovou hmotu oyuMaRu

těšíme se na vás!

Palackého náměstí 1092
kralupy nad vltavou
www.globalkralupy.cz

GLOBAL
kralupy s.r.o.

u odpoledne pro žáky ZŠ: 5. třída (příprava na SŠ), 6. - 9. třída 
 (+ prima - kvarta);
u večer pro dospělé: mírně pokročilí (český učitel), 
 konverzace (rodilý mluvčí).
informace a přihlášky na www.dgkralupy.cz 
– záložka aktivity pod záštitou dg / kurzy angličtiny.

Dvořákovo gymnázium a SOŠE otvírá v novém 
školním roce 2013/2014 

KuRZY 
ANGLIčTINY
pro veřejnost:
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠtěPán
daňov� poradce, auditor

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

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

nAjDěTe ŘešenÍ SVýCH OTÁZeK...
Hledáte odpovědi na důležité životní otázky, jako například: Jak dál v práci?  

Jak dosáhnout toho, co bych chtěl/a?

řešení vám pomůže najít účinný nástroj - kOučink.
Ztrpčují Vám život konflikty v práci, problémy se sousedy, v rodině? 

Zkuste svou situaci řešit s pomocí nezávislého 
prostředníka - mEDiátOra. 

Zavolejte a nezávazně se informujte – mobil: 724 13 14 58.
Nebo napište na mail: zuzanahonigova@seznam.cz
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kontakt a bližší informace:

easy eNglish®-jazyková škola
www.easyenglish.cz
telefon 315 727 581
mobil 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
kancelář: lutovítova 810, kralupy nad vltavou
učebny: Nerudova ul. (telekomunikační budova vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně si 
můžete vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou

Jazyková škola EASY ENGLISH®

pořádá
v centru Kralup od října 2013 
do června 2014
jazykové kurzy s plně kvalifikovanými 
českými a zahraničními lektory.
(Náš tým právě doplnili Američan Joe  
a 2 české lektorky – a všichni jsou skvělí!)
- malé výukové skupiny pro každý stu-
peň pokročilosti
- trojnásobná záruka spokojenosti s kur-
zem (více na našich webových strán-
kách)

❏ odpolední/večerní kurzy angličtiny – 
1x týdně 90 minut (3.990,- Kč za celý 
školní rok!)

❏ víkendové kurzy angličtiny – jednou 
za měsíc sobota (celkem 9x od října 
do června za 5.990,- Kč)

❏ soukromá i firemní výuka na objed-
návku pro jednotlivce, dvojice i malé 
skupiny – různé jazyky
(čas a rozsah podle přání)

❏ zprostředkování kurzů v zahraničí, 
skupinový zájezd do Anglie (léto 2014)




