Vybráno z jednání rady města
Červen 2009
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Rada vzala na vědomí informaci o tom, že Májová veselice byla z důvodu nepříznivého
počasí přesunuta na den 5. 6. 2009 a s ohledem na nesouhlasný postoj majitele nemovitosti
sousedící s areálem Malovarského rybníka byla uspořádána na fotbalovém hřišti.
Rada vzala na vědomí informaci o požadavku Státního fondu životního prostředí a
Ministerstva životního prostředí k provozování ČOV a kanalizace v souvislosti s čerpáním
dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí na nové smluvního řešení.
Rada schválil nájemní smlouvu na nebytové prostory ve Velvarech, Školní 268 pro
SOŠ
s.r.o. Velvary.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrh darovací smlouvy na kostel sv. Jiří.
Starostka informovala radu o tom, že město Velvary získalo v roce 2009 nadační příspěvek
ve výši15 000,-- Kč z Nadace Život umělce na koncerty v rámci festivalu Dvořákovy
Velvary.
Rada souhlasila se zapůjčením areálu Malovarského rybníku Základní škole Velvary dne 23.
6. 2009 za účelem konání dětského dne.
Rada souhlasila s bezplatným zapůjčením areálu Malovarského rybníku SOŠ Velvary s.r.o.
dne 29. 6. 2009 za účelem konání akce „Rozloučení se školním rokem“.
Rada schválila žádost o pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku v ul.
Čechova č.p. 252 od 1. července 2009. Tyto prostory budou sloužit jako provozovna
pedikúry a manikúry.
Rada schválila pronájem části náměstí Krále Vladislava za účelem zřízení předzahrádky pro
restauraci a penzion PARIS.
Rada vzala na vědomí informace místostarosty o kontrolním dni na akci Vodovod – Velká
Bučina, Ješín a souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury
v místních částech Ješín a Velká Bučina mezi Městem Velvary,
Středočeskými vodárnami, a.s., a Vodárnami Kladno – Mělník.
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-- Kč na pomoc pro Obec
Bavorov, která byla velmi postižena lokální záplavou.

Červenec 2009
•
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•
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•

Rada doporučila zastupitelstvu schválit navýšení výdajů na výstavbu vodovodu Velká
Bučina a Ješín o částku 200 000,-- Kč na instalaci zařízení k dálkovému přenosu dat (stanice
ATS).
Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrh zadání změny č. 3 platného územního plánu v
podobě předložené pořizovatelem.
Místostarosta informoval radu o jednáních města Veltrusy o zapůjčení obrazu V. Čepeláka.
Rada navrhla projednat se žadatelem smlouvu o výpůjčce a podmínky zapůjčení obrazu.
Rada doporučila zastupitelstvu uzavřít se Statutárním městem Kladno dohodu o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Kladno a elektronické spisové služby v území“.
Mgr. Došek, ředitel ZŠ, Ing. Barsa, technický dozor, a p. Šulc, vedoucí odboru správy
majetku, informovali radu o problémech při rekonstrukci budovy základní školy.
Rada schválila podání přihlášky na prodej reklamní plochy v rámci projektu „Česká pošta
lidem“ na projekt „Dětské hřiště pro základní školu“ za částku 100 000,--Kč.
Rada vybrala zhotovitele vlajky města, a to firmu Výšivky JANY. Vlajka bude mít rozměry
150 x 100 cm a bude vyrobena z materiálu samet v provedení oboustranná výšivka
s třásněmi.

•
•

•

Rada vzala na vědomí informaci o ukončení pronájmu nebytových prostor v Pražské ulici
(prodejna oděvů) a uložila vedoucímu odboru správy majetku vyhlásit záměr pronájmu
těchto nebytových prostor.
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace na bezbariérové chodníky ve Velvarech. Rada schválila jako
dodavatele projektové dokumentace Ing. Josefa Širce, autorizovaného inženýra dopravních
staveb.
Rada schválila podání žádosti o dotaci na úpravu legionářských pomníků a jejich okolí na
Ministerstvo obrany.

Srpen 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rada se zabývala problematikou probíhající rekonstrukce budovy ZŠ a doporučïla
zastupitelstvu schválit uvolnění prostředků z rozpočtu města 500 tis. Kč na vymalování
vnitřních prostor školy a konečný úklid.
Rada se zabývala řešením havarijního stavu mostku v Ješíně. Na základě výzvy odboru
správy majetku byly předloženy nabídky na opravu mostku, rada vybrala zhotovitele akce
pana Klomínského, Neuměřice, oprava bude provedena v září 2009.
Rada se zabývala požadavkem občanů Velké Bučiny na opravu jedné z místních
komunikací. Rada doporučila zařadit tuto komunikaci do plánu oprav v příštích letech na
základě vývoje dotací v oblasti kanalizace.
Místostarosta informoval radu o jednání se zástupci sdružení Přemyslovské střední Čechy o
přípravě divadelního festivalu Předivo. Na organizaci festivalu se bude podílet zejména o. s.
Natvrdlí, festival se bude konat ve Velvarech v areálu volného času v sobotu 26. 9. 2009.
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu kolaudace vodovodního řadu v Ješíně.
Rada vzala na vědomí informaci o tom, že Středočeský kraj městu Velvary neschválil
poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí na dostavbu kanalizace.
Rada schválila příspěvek ve výši 5 000,-- Kč na divadelní festival PŘEDIVO.
Rada povolila akci Pukavec Cup ve dnech 3. 9. 2009 - 6. 9. 2009 v areálu Malovarského
rybníka za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování právních předpisů včetně hygienických
norem.
Rada vzala na vědomí informaci o požadavku obce Sazená uzavřít smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu. Rada by s uzavřením smlouvy souhlasila za předpokladu, že
obec Sazená bude městu kromě neinvestičních nákladů hradit také investiční náklady.
Rada souhlasila s vytvořením nového pracovního místa knihovník od 1. 10. 2009 do 30. 11.
2009 z důvodu zaškolení nového pracovníka, bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení
uvedené pracovní pozice.
Rada vzala na vědomí informaci o založení další černé skládky na silnici Ješín – Kamenný
Most, o její likvidaci požádá místostarosta Správu a údržbu silnic Kladno.
Rada souhlasila s konáním taneční zábavy dne 29. 8. 2009 od 20:00 do 03:00 hodin
na
fotbalovém hřišti za předpokladu, že budou dodrženy právní předpisy včetně
hygienických norem.

Ve Velvarech dne 25. 8. 2009

Ing. Jitka Linhartová

Město Velvary

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE
zajišťující komplexní knihovnické služby a veškerou agendu
organizační složky města – Městské knihovny Velvary.
Požadavky:
•

ukončené středoškolské vzdělání knihovnické výhodou,
• znalost práce na PC,
• řidičský průkaz skupiny B,
• jazykové znalosti a praxe v oboru výhodou.
Nástup: 1. 10. 2009
Pracovní poměr na dobu určitou 2 let
(zástup za mateřskou dovolenou)

Termín pro podávání přihlášek: do 16. 9. 2009
Městský úřad Velvary
Nám. Krále Vladislava 1
273 24 Velvary

Podrobnější informace u tajemníka MěÚ
Ing. Radek Moulis, tel. 315 617 009

Památná budova synagogy se dočkala výměny oken
Na jaře letošního roku jsme informovali, že Středočeský kraj přidělil městu Velvary dotaci ve výši
110.000 Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na výměnu oken v budově bývalé
synagogy v ul. K. Krohna. V této stavbě, která pochází z let 1930-31, sídlí Základní škola, K.
Krohna 527 – příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem.
Stav kulatých atypických dřevěných oken si žádal razantní řešení. Okna nedržela těsnost, vznikaly
tepelné ztráty, a proto i vytápění bylo dražší.
Vlastní stavební práce s výměnou oken proběhly v měsíci srpnu o prázdninách a provedla je
výrobně-obchodní společnost SVR se sídlem v Třebízi, která se podílí na opravách dalších památek
na Slánsku. Celkové náklady činily 180 tis. Kč, takže město Velvary doplácelo ze svého rozpočtu
částku cca 70 tis. Kč. Touto stavební úpravou byla téměř dokončena postupná rekonstrukce budovy,
která byla započata v roce 2004.
Oprava školní budovy následuje dokončené a rozdělané opravy v ostatních školských zařízeních
města, tak, aby mohl bez problémů začít nový školní rok.
Libor Šulc

Přehled akcí
Kultura:
13. září
Dny Evropského dědictví ve Velvarech
24.-26. září PŘEDIVO 09 - Přemyslovská divadelní orba – festival nejen divadelní
24. září
Tvorba scénáristy Iva Pelanta – beseda
Hudební koncerty:
mezinárodní festival „Varhany znějící 2009“
„Dvořákovy Velvary“ - „Dobrý den paní Opereto“
Ostatní akce
5. září PUKAVEC CUP - 8. ROČNÍK – areál Malovarského rybníka
13. září ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – areál Malovarského rybníka
2. října VELVARSKÝ MARATON – Areál volného času
VELVARSKÉ TRHY – 19. září
OLOVNICE - VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA – ve dnech 5.-6. září
HORA ŘÍP - IV. ročník Bitvy Podřipské. Dne 5. září od 13:00 hod. - pořádá SHŠ PALAESTRA

Mělník. Program: šermířské turnaje, dobová i současná hudba, pouliční divadlo Viktora
Braunreitera, tržiště, středověké pochutiny a hlavně gotická bitva. Vstupné: Kč 70,-- dospělí, 30,-děti, 175,-- rodinné, kdo je menší než meč stráže, má vstup zdarma.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
VE VELVARECH
V NEDĚLI 13.9. 2009
PROGRAM:
9.00-16.00

MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
 Stálá expozice
 Výstava Hudba ve Velvarech
 Vstup zdarma

10.00-12.00

PRAŽSKÁ BRÁNA
 Prohlídka prostor,
výhled na část města
 Výstava fotografií
Egypt
 Vstup zdarma

15.00-17.00

GALERIE JIŘÍHO CORVINA
 Vstup zdarma

17.00

KONCERT „ Dobrý den paní Opereto“
 Hudební festival Dvořákovy Velvary
 Secesní sál Městského muzea Velvary
 Vstup 50 Kč

POZVÁNKY

----------

Varhany znějící 2009
Zveme Vás na mezinárodní festival Varhany znějící 2009, který, jako součást Dnů evropského
dědictví, v roce 2009 pořádá město Slaný ve spolupráci s městem Velvary. Památné varhany ve
Slaném a ve Velvarech se rozezní v rámci tří koncertů:
První koncert se uskuteční ve Slaném v Kapli Zasnoubení Panny Marie / bývalá piaristické
kolej/ v úterý 8. září 2009 od 19:30 hod. - na varhany Ignáce Schmidta z roku 1760 bude hrát
Peter van Dijk (Utrecht, NL). Program: „Hudební soupeření a bitvy“.
Druhý koncert se uskuteční ve Velvarech v Kostele sv. Kateřiny ve čtvrtek 10. září 2009 od
19:30 hod. – na varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1886 zahraje Pavel Černý (CZ). Na
programu je Česká varhanní škola 19.–20. století.
Třetí koncert se uskuteční ve Slaném v Kostele sv. Gotharda v pátek 11. září 2009 od 20:00
hod. – vystoupí Barbara Christina Steude, soprán (D) a na Reissovy varhany z roku
1783 zahraje Jan Katzschke (D). Na programu je Saská hudba 17. století.
Vstupné na koncerty je 80 Kč. Vstupenky lze zakoupit na místě před jednotlivými koncerty.
Koncerty se konají ve spolupráci s Mezinárodním festivalem Free Organ World – Pražské varhany a
pod uměleckou záštitou jeho zakladatele, varhaníka Pavla Černého.
Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící 2009 se koná pod záštitou starosty města Slaného
Iva Rubíka a starostky města Velvary Jitky Linhartové.

M Ě S TS K É M U Z E U M V E LV ARY
ZVE
FOTOGRAFY Z VELVAR A OKOLÍ
K ÚČASTI NA FOTOGRAFICKÉ ČÁSTI
VII. VELVARSKÉHO VÝTVARNÉHO FOTOGRAFICKÉHO SALÓNU

PODMÍNKY :
TÉMATICKY NENÍ VÝBĚR FOTOGRAFIÍ PŘEDEM URČENÝ, POŘADATELÉ BY
VŠAK UVÍTALI, KDYBY SOUBORY FOTOGRAFIÍ JEDNOTLIVÝCH AUTORŮ
TVOŘILY NĚJAKÝ OBSAHOVÝ CELEK (NAPŘ. LIDÉ, STAVBY, PSI A PODOBNĚ)
KAŽDÝ AUTOR MÁ K DISPOZICI DVĚ ZÁVĚSNÁ SKLA O ROZMĚRU 50X70 CM.
FOTOGRAFIE NUTNO DODAT PŘIPEVNĚNÉ NA PODLOŽCE VÝŠE UVEDENÉHO
ROZMĚRU, JEDNO ZDA NA VÝŠKU ČI NALEŽATO.
VLASTNÍ SKLA ČI RÁMEČKY VÍTÁNY.
MÍSTO KONÁNÍ: PROSTORY PRAŽSKÉ BRÁNY
TERMÍN KONÁNÍ SALÓNU: 2. 10. – 1. 11. 2009
TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ: 24. 9. 2009
POZVÁNKY A PLAKÁTKY BUDOU K DISPOZICI POZDĚJI.
KONTAKT: TEL. 315 76 14 19
muzeum@velvary.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškového materiálu
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček: 16-19 týdnů - těsně před snáškou
Cena:
128 – 148 Kč/ks dle stáří
Prodej se uskuteční v neděli 6. září 2009 ve 14:45 hod. ve Velvarech - u pošty.
Případné bližší informace tel: 728 605 840 415 740 719 728 165 166
Omlouváme se všem zákazníkům za omyl při jarních prodejích.

Proč důchodci nestíhají
Když jsem ještě chodil do práce, lezli mi důchodci na nervy. Samozřejmě ne všichni, ale
určitě mě rozčilovali ti, kteří si pořád stěžovali, že nestíhají. Že nejzaměstnanější skupinou
obyvatelstva jsou právě důchodci. Takové tvrzení postrádalo logiku – když někdo nemusí chodit do
práce, když jeho děti už odešly z domova a starají se o sebe samy, má přece spoustu času, aby si
užíval života.
Teď už jsem i já v důchodu – a nestíhám. Nestěžuji si, abych nepopuzoval pracující, ale je to
prostě skutečnost, se kterou nemohu nic dělat. Tak jsem aspoň začal přemýšlet a bádat, jestli to tak
opravdu je, a když ano, tak proč.
A poznatky mého vědeckého bádání jsou opravdu udivující. Věhlasní odborníci například
zjistili, že s postupujícím věkem se podstatně mění vnímání času. Například známý psycholog a
sexuolog MUDr. Ivo Pondělíček ve své knize Osobnost, stárnutí a sexualita uvádí, že šedesátiletý
vnímá stejný časový úsek až osmnáctkrát rychleji než tříleté dítě! Každý z nás starších a
pokročilých si jistě pamatuje, jak krásné a hlavně dlouhé bývaly letní prázdniny. A dnes ty dva
měsíce uběhnou a nestačíme se divit, že léto pořádně nezačalo a už je tady zase podzim.
Ale jsou i jiné objektivní příčiny a důvody přetíženosti důchodců. On si totiž kdekdo z jejich
příbuzných a známých myslí, že když už takový důchodce nemusí chodit do práce, lze mu naložit
takovou spoustu úkolů a povinností, až se pod nimi prohne. Je to třeba tradiční hlídání dětí či
vnoučat, a když se zjistí, že důchodce (či v tomto případě většinou spíše důchodkyně) je v té
záležitosti šikovný a spolehlivý, požadavky se hrnou nejen od příbuzných.
Zajímavým úkolem je taky třeba podrobné zjišťování a mapování, kde se který druh zboží
dostane nejlevněji. To se uplatní hlavně ve větších městech, kde se stejný sortiment dá opatřit na
mnoha různých místech. A tak chudák důchodce běhá, shání, mapuje a porovnává. A když nakonec
najde to kýžené místo, kde je zboží opravdu nejlevnější, zjistí i to, že už je vyprodané. A musí začít
znovu od začátku.
Oni ale i důchodci jsou často sami strůjci svého problému. Pocit volnosti při organizování
svého času mnohdy vede k tomu, že si takový hyperaktivní důchodce sám vymyslí a přidělí tolik
aktivit, na které se v době svého pracovního zařazení těšil, ale ke kterým se za ty dlouhé roky
nedostal.
Je málo takových, kteří ukončí veškerou pracovní aktivitu v okamžiku, kdy dostanou do
ruky důchodový výměr. Víc je těch, kteří cítí ještě dostatek sil a zkušeností k tomu, aby bez
problémů trumfli ty mladé, kteří mají jen silné řeči, ale práce za nimi není vidět žádná. Ale
málokterý důchodce si dovede přiznat, že přece jen s postupujícím věkem už také ubývají síly. A tak
to, co dříve stihnul za hodinu, dnes mu zabere času daleko víc.
Sazená, srpen 2009
Ing. Rudolf Votruba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z dopisu pana Jiřího Krejčího :
Vzpomínky na školní léta
Vždy začátkem školního roku vzpomínám na svá školní léta. Díky svým rodičům, kteří celý život
těžce pracovali v zemědělství, jsem prožil šťastné a spokojené dětství. Nikdy se nevrátí pohádka
mládí, ale zbývají mi hezké vzpomínky, ať už na dva a půl roku ve škole ve Velvarech, či na
dokončení tzv. Národní školy v Kmetiněvsi, nebo na osm let školní docházky ve Zlonicích. Nikdy
nezapomenu na šťastné chvíle školních let v Kmetiněvsi, které jsou spojeny s milou vzpomínkou
na paní řídící Srpovou, i na léta školní docházky ve Zlonicích a na paní učitelku Alexandru
Teršovou.
Přeji nynějším školákům, aby i je životem provázely hezké vzpomínky na školní léta.

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České
republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek,
vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také
přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává.
Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem
projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů,
prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan
Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení
webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě
diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase
najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky,
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou,
zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.
******************************************************************************

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU – září 2009
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 827, fax 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz , www.kass.kralupy.cz
neděle 6. ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ. Vyučuje taneční mistr Tomáš
v 17.00 a Mikulský. Další lekce 13., 17., 20. a 27.9.
20.00
50,středa 16. TANČÍRNA. Oblíbený večer pro všechny tancechtivé.
60,v 19.30
Slovem provází Tomáš Mikulský
pár 100,čtvrtek
17.v 16.30
sobota
19.v 18.00

malý sál O KARKULCE
Pohádku pro naše nejmenší diváky hraje Malé divadélko Praha
malý sál SEIFERTOVY KRALUPY 2009
JAROSLAV SEIFERT V UKÁZKÁCH Z FILMOVÉHO ARCHIVU
(pracovní název akce, upřesníme 24.8.)
Vystoupení herců a hostů.

úterý 22.
v 18.00

malý sál NA KOLE HORAMI VÝCHODNÍHO TURECKA
Přednáška Ing. Aleny Šimčíkové vás zavede do jihovýchodní hraniční
oblasti Yüksekova, Hakkari, provincie Kars, Erzurum, Tunceli, mezi
ruiny středověkého města Ani - sídla arménského království. Přiblíží život
ve městech, na venkově a na jajlách v krajích nedotčených komerčním
cestovním ruchem. Doplněno promítáním.
50,VERNISÁŽ VÝSTAVY - OTAKAR ČEMUS – OBRAZY (malé
ohlédnutí). Vernisáž bude spojena s křtem autorovi monografie. O tvorbě
promluví prof. Jiří Davídek. V kulturní části vystoupí člen České
filharmonie Viktor Mazáček.
Výstava bude otevřena denně po – pá v pracovní době KaSS, soboty a
neděle
od 14 do 17 hodin a při všech akcích v KD. Výstava potrvá do 15. října.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA S TANCOVAČKOU STANDY TATARA
pro dříve narozené
Pozvěte své přátele a známé a přijďte si zatančit a pobavit se.
50,200,-/
KONCERT SKUPINY MONKEY BUSINESS
na místě
Poprvé v Kralupech, nenechte si ujít!!
240,Vstupenky v obvyklých předprodejích a na www.Ticketstream.cz
JOSEF KLÍMA V POŘADU „MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA“

středa
23.
v 18.00

pátek 25.
v 15.00
středa 30.
ve 20.00
čtvrtek
1. 10.
v 19.30
sobota
3. 10.
v 15.00

J. Klíma v pořadu vypráví o konkrétních a skutečných událostech, které se staly
při natáčení pořadu „Na vlastní oči“. V závěru odpoví na Vaše dotazy a součástí
je i prodej knih a autogramiáda.

30,50,-

120,-

MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH- licenční pořad ČT
Kouzelná školka
Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě
budou potřebnými rádci. Nebudou chybět ani známé a veselé písničky
autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové.
Účinkují : Majda – Magdalena Reifová, František - Jaroslav Vidlař/
Tomáš Juřička

135,140,-

Kino Vltava Kralupy – Září 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827, fax. 315 723
664, , http://www.kass.kralupy.cz/
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101
1. – 2. út-st
20.00 HRANICE OVLÁDÁNÍ - „KARLOVARSKÉ DOZVUKY“
Limits of control, Špa/USA/Jap, 116 min., 12, T, 80,-Kč
Osamělý muž v podání jednoho z Jarmuschových dvorních herců
Isaacha De Bankolé (Noc na Zemi, Kafe a cigára) přijíždí do
Španělska vykonat práci možná tak trochu mimo zákon.
3. čt
20.00 NEDODRŽENÝ SLIB - „KARLOVARSKÉ DOZVUKY“
Slovensko, 129 min., 12, 80,-Kč
Martin Friedmann, židovský chlapec, se narodil roku 1926
v Bánovcích nad Bebravou. Jeho příběh by nebyl ničím výjimečný,
pokud by se mu nepodařilo uniknout deportaci do koncentračního
tábora díky svému fotbalovému talentu a několika šťastným náhodám
4. – 5. pá-so 17.30 HANNAH MONTANA.USA, 102 min., D, 80,-Kč
Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel zamířil i na
plátna kin. Miley Stewart (Miley Cyrus) se snaží stíhat školu, přátele
a ještě svou tajnou identitu, popovou hvězdu.
20.00 NEDODRŽENÝ SLIB

6. ne

17.30

HANNAH MONTANA

20.00

Proroctví
Knowing, USA, 121 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Nicolas Cage ve vizuálně nabušeném snímku o sérii katastrof
korunovaných vrcholnou apokalypsou.
Proroctví

7. po

20.00

8. út

20.00

9. – 10. st-čt

20.00

SUD PRACHU – FILMOVÝ KLUB VLTAVA
Bure baruta, Jugoslávie, 102 min., 15, T, 70,-Kč/55,-Kč členové FK
Vltava
Tragikomedie absolventa pražské FAMU, renomovaného srbského
režiséra Gorana Paskaljeviće. Film je mozaikou dvanácti epizod, jež
za jedinou noc prožil či zahlédl mladý taxikář. Tématem filmu je
srbská národní mentalita.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry Potter and the Half-blood prince, USA, 154 min., ŠÚ, 12, D,
90,-Kč
Repríza 6. dílu megaúspěšné série o čarodějném učni.).

11. - 12. Pá-so 17.00 HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

20.00

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Public enemies, USA, 138 min., ŠÚ, 15, T, 90,-Kč
Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až
nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie
veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle
státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili
hospodářskou krizi. Byl to legendární gangster….John
Dillinger(Johnny Depp).

13. ne

17.00

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

20.00

Operace Dunaj ČR/ Polsko, 104 min., 90,-Kč
„Když do hospody, tak tankem“
Nová česko-polská komedie o zastaralém tanku „Berušce“, účastníku
srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk, který 21.
8. 1968 neplánovaně skončí v jedné hospůdce v československé
pohraniční vesnici.
OPERACE DUNAJ

14.–15. po-út 20.00
16.– 8. st-pá 20.00 G.I. JOE USA, 118 min., ŠÚ, D, 90,-Kč

Další letní popcornová podívaná inspirovaná hračkami jde ve stejných
šlépějích jako její předchůdce Transformers. Akční a trikový
supernářez mezi elitními příslušníky G.I. Joe na té správné straně a
neméně elitními zlosyny organizace COBRA na té špatné.

19. so

17.30

Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
WALL-I. USA, 95 MIN., D, VSTUP VOLNÝ
Animovaný hit loňského léta není jenom zábavným dobrodružstvím
roztomilého robůtka, ale i naléhavým ekologickým poselstvím o tom,
jak lidstvo nakládá s domovem svým svěřeným-se Zemí, a důrazným
varováním před přespřílišným užíváním technických pomůcek.

20.00

20. ne

16.00

19.00

21. – 23. po-st 20.00

24. čt

20.00

Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
HOME Francie, 120 min., D, 70,-Kč
Dokumentární projekt o planetě Zemi. Putování po 50 zemích světa je
ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. Exkluzivně „ze shora“
se vydáte na pouť kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také
nejponičenějších krajin.
Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
HOME Francie, 120 min., D, 70,-/35,-Kč – zvýhodněné vstupné
pouze pro děti do 15 let. Po skončení projekce soutěž k tématu
ekologie a volná diskuze se zástupci Hnutí DUHA, oficiálního
partnera dokumentu Home.
Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
HOME. Francie, 120 min., D, 70,Po skončení projekce soutěž k tématu ekologie a volná diskuze se
zástupci Hnutí DUHA, oficiálního partnera dokumentu Home.
PIRÁTI NA VLNÁCH - „KARLOVARSKÉ DOZVUKY“
The boat that rocked, VB, 134 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů
vysílajících z lodi v Severním moři „nebezpečnou“ rockovou hudbu
do regulemi sešněrovaného rozhlasového trhu ve Velké Británii v 60.
letech 20. stol. Film zakončil letošní MFF KV.
TULPAN – FILMOVÝ KLUB VLTAVA
Něm./ Kaz., 100 min., T, 70,-Kč/55 členové FK Vltava
Asa je mladý a nadějný pastevec. K pokračování rodinné tradice mu
chybí jediné – nevěsta. Jak ale najít a vybrat si v rozlehlé kazašské
stepi, když jediná dívka v okolí Asu odmítá? Tulpan byl oficiálním
kazašským kandidátem na Oskara 2008 v kat. cizojazyčný film.

25.– 28. pá-po 17.30 VZHŮRU DO OBLAK. Up, USA, 102 min., D, 90,-Kč

Animovaný film od společnosti Pixar je vždy událostí roku. A nejinak
je to i v tomto příběhu, jehož hrdiny je naprosto nesourodá dvojice –
78letý důchodce Carl a nadšený 8letý skautík jménem Russell. Jejich
dobrodružná pouť v létajícím domě může začít….

20.00

29. – 30. út-st 20.00

1. – 6.10.čt-út 20.00

HANEBNÍ PANCHARTI
Inglourious basterds, USA, 149 min., ŠÚ, 12, T, 90,-Kč
Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina Tarantina.
Speciální vojenská jednotka pod vedením zupáckého amerického
poručíka Aldo Rainea (Brad Pitt) má za úkol na území plném nacistů
likvidovat jejich elity. Podle Q.T. se poetika Hanebných panchartů asi
nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno - Pulp Fiction.
WRESTLER - „KARLOVARSKÉ DOZVUKY“
USA, 109 min., ŠÚ, 15, T,. 80,-Kč
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profesionální
wrestler, titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let později, se těžko
protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech
kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných fanoušků…
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
SR/Pol/ČR/Hu, 140 min., 15, 90,-Kč
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával.
Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová
fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou
silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

Vysvětlivky:
15
12
T
D
ŠÚ

nevhodné mládeži do 15 let
nevhodné mládeži do 12 let
české titulky
dabing
širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA září 2009: Muži v říji, Do oblak, Hodinu nevíš, Ulovit miliardáře,
Gamer, Mary a Max, Veni, Vidi, Vici, G-Force, District 9, FK Vltava – Nezvaný host a Na
sever
***********************************************************************

