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Druhé kolo voleb do Senátu Parla-
mentu České republiky rozhodlo 

o vítězi za oblast Mělnicko a Praha-
východ. Senátorem se stal kralupský 
starosta pan Petr Holeček.

V Senátu zasedá celkem 81 sená-
torů, kteří jsou voleni na dobu šesti 
let. Volby do Senátu probíhají každé 
dva roky a občané volí vždy do 1/3 
senátu.

Petr Holeček není v historii našeho 
města jediným Kralupanem, kterému se podařilo 
uspět ve vysoké politice. Ale rozhodně mu patří 
prvenství v novodobých dějinách města.

Mikovický rodák František Biňovec (1875-1965) 
byl za Rakouska-Uherska zvolen v roce 1907 po-
slancem říšské rady a ve 20. letech se stal poslan-
cem sněmovny Československé republiky.

Další kralupský rodák, Augustin Novák (1872-
1951), vykonával funkci ministra financí v úřed-
nické vládě Dr. Beneše.

Jak bude nyní vypadat Váš život – dá se skloubit 
funkce starosty a senátora?
Již před volbami jsem avizoval, že se v případě 
zvolení senátorem pokusím - alespoň do konce 
komunálního volebního období - vykonávat funk-
ci starosty. Myslím si, i ze zkušeností několika 
mých kolegů, starostů i zároveň senátorů, že to 
bude možné. Kralupy nad Vltavou mění svou 
tvář, hodně jsme toho před dvěma lety slibovali 
ve volebním programu a já bych se stále rád této 
práce zúčastňoval. Vím, že to nebude jednoduché, 
ale musím si práci zorganizovat tak, abych stihl 
obě povolání. Samozřejmě se také vzdám členství 
v Zastupitelstvu Středočeského kraje.

Kdy Vás čeká první jednání v Senátu?
První jednání bude svoláno předsedou Senátu 
na středu 16. listopadu. Před tímto termínem 
bychom měli vyřídit všechny formální a úřed-

ní záležitosti týkající se této ústav-
ní funkce a také převzít od ministra 
vnitra jmenovací dekret.

Proč jste se rozhodl kandidovat 
v senátních volbách?

Moje rozhodnutí kandidovat má ně-
kolik důvodů. Jsem již desátým rokem 
starostou a v komunální i regionální 
politice se pohybuji vlastně od same-
tové revoluce. Znám oblast Mělnicka 

poměrně dobře, jsem dlouholetý starosta a proto, 
když mne hnutí Starostové a nezávislí oslovilo 
s nabídkou kandidatury do Senátu, neváhal jsem. 
Cítil jsem velkou voličskou oporu nejenom v Kra-
lupech, ale i v okolních obcích a městech, což se 
v průběhu voleb i potvrdilo. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem občanům, kteří šli k vol-
bám. Obzvláště mě potěšil vysoký počet hlasů, 
které jsem nakonec získal.

Dalším důvodem, proč jsem se ujal kandidatury, 
je moje nespokojenost - nebo dokonce i absence 
některých zákonů, které ztěžují život obcím a je-
jich občanům. Takže i toto bych rád, za pomoci 
mých kolegů, změnil a pokusil se o nápravu.

Co přinese Vaše působení v Senátu občanům 
Kralupska?
Chtěl bych, samozřejmě, s větším důrazem i s vá-
hou senátorské funkce pomoci našemu městu 
v tak závažných kauzách, jako je realizace ob-
chvatu města, problematika mezinárodního letiště 
ve Vodochodech i zlepšení životního prostředí 
u nás. Kralupy mám rád, hned tak je neopus-
tím a jsou a budou mou prioritou. Zároveň jsem 
ale i senátorem zvoleným za oblast Mělnicka 
a částečně i Prahy-východ a na to také nebudu 
zapomínat. Chci často navštěvovat všechny části 
tohoto regionu a snažit se pomáhat starostkám 
a starostům v jejich nelehké práci.

Děkuji za rozhovor! raDka holeštová

rozhovor s... Petrem holečkem, senátorem

Kralupský starosta byl 
zvolen senátorem NA LISTOPADOVÝ 

KOKTEJL
 V KD VLTAVA

4. 11. 

festival RocKaSS

5. 11.

slavnost Se svatým 
Martinem a bílým koněm

6. 11. 

na Bali s Jiřím Kolbabou

16. 11.

koncert bratří 
Ebenů Čas holin

29. 11.

koncert KODK, ZUŠ 
a M. Wagnerové

Podrobný program 
- strany 14-15.

NECHTE SE POzVAT

10. městský ples
Srdečně vás zveme na

19. 11. od 20 hodin

K tanci a poslechu zahraje:
Taneční orchestr 

Vladimíra Jánského 
Moderují:

Jan Lukavský  
a Bára Landrová

Hosté večera: 
Taneční a sportovní klub 

Admira Kladno

Smyčcové trio 
Inflagranti 

Předprodej vstupenek od 01. 11. 2016 
v KaSS v Kralupech n/Vlt.
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KrátKé zprávy

Milí čtenáři!
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RM schválila:
◆ provedení vícepráce v rámci akce „Oprava 
kanalizace v MŠ Gen. Klapálka“ v celkové výši 
5.445 Kč vč. DPH, zhotovitelem Milanem Houdkem. 
Finanční náklady budou hrazeny z rezervy města 
na havárie na rok 2016.
◆ dodatek č. 2 k SOD na akci „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad Vltavou –  
I. etapa“, jehož předmětem budou vícepráce 
a méněpráce v celkovém finančním objemu  
+ 319.816,39 Kč vč. DPH a prodloužení termínu 
dokončení díla do 19. 12. 2016 vč. prodloužení 
uzlového bodu „Odvodnění komunikací“  
do 11. 11. 2016. Uvedené náklady na vícepráce 
budou hrazeny z prostředků vyčleněných na tuto 
akci v rozpočtu odboru RIaSM na rok 2016.
◆ uzavření Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této 
smlouvě na akci „Oprava přístupového schodiště 
a ramp na Hostibejk – I. etapa“, s uchazečem 
Montako-stavební, s.r.o., Kralupy nad Vltavou.
◆ uvolnění finanční částky 14.000 Kč Občanskému 
sdružení DS SCÉNA, a to na úhradu honorářů 
vystupujících při divadelním festivalu Tyjátjátra, 
konajícího se od 10/2016 do 01/2017.

◆ poskytnutí dotace HK Kralupy nad Vltavou 
ve výši. 8.000 Kč na nákup hokejového vybavení 
pro mužstvo dospělých A-tým.
◆ dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem 
Kralupy nad Vltavou a spol. A. D. U. ateliér s.r.o. 
na rozšíření projektové dokumentace akce „Úprava 
prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou –  
II. etapa“ ve výši 127.050 Kč vč. DPH.
◆ zhotovitelem projektové dokumentace pro 
vydání územního souhlasu na akci „Osazení sochy 
Josefa Švejka“ pana Jiřího Cettla, za celkovou 
cenu 18.150 Kč vč. DPH. Náklady budou uhrazeny 
z investiční rezervy města na rok 2016.
◆ zapojení finančních prostředků do rozpočtu 
2016 v celkové výši 332.500 Kč. Jedná se 
o investiční dotaci z rozpočtu Středočeského 
kraje z Humanitárního fondu na rok 2016. 
Dotace je účelově určena pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou na nákup automobilu pro potřeby terénní 
pečovatelské služby.
◆ podání žádosti o finanční příspěvek od Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérový 
chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou“.

STříPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
prosinec

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 11. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 11. 2016, 12 hodin.

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 19. 4., 19. 7., 18. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
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 mObIlNíhO SVOZu
LISTOPAD

31. 10. - 4. 11. ......bioodpad
21. 11. - 25. 11. ....rozměrný odpad z domácností

PrOSINEC
5. 12. - 9. 12. ........bioodpad

2.listopadu

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 
v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

Moje kamarádka mi čas od času pošle zprávu 
s informací, kolik dní zbývá do Vánoc. A tak mi 
jedno krásné slunečné odpoledne letošního 
dlouhého babího léta přerušilo pípnutí 
s údajem: Do Vánoc zbývá pouhých 80 dní. 
Mám ji moc ráda, ale moji strohou odpověď 

toho dne si asi dokážete představit!
Pouhých 80 dní nemusí být 

pouhých. Vždyť mnoho důležitých 
událostí zasahujících do chodu 
města se může stát jen ve čtvrtině 
této doby. Oprava dlažby okolo 
kralupského kostela, demolice hotelu 

Praha, volební kampaně a pak samotné krajské 
a senátorské volby. Volební účast v Kralupech 
nad Vltavou byla 32%. Mnoho lidí si stále 
nechává ujít tu jedinečnou atmosféru vhazování 
volebního lístku do urny za dohledu trochu 
znuděné komise. Škoda. Názor, že jedním 
hlasem přece nic nezměním, je pošetilý. Mně 
osobně se vždy vybaví film Ene Bene režisérky 
Alice Nellis. Tato hořká komedie je popsána 
slovy „o nepodstatných věcech, které se stávají 
podstatnými“. Krásná definice i pro celou 
politiku nebo vlastně i život, nezdá se vám? 

Tou nejpodstatnější zprávou uplynulých 
dní je bezesporu vítězství kralupského starosty 
Petra Holečka v senátorských volbách. 
On opravdu „dojel na bicyklu“ až do horní 
komory parlamentu! Takové uznání a úspěch 
u voličů není podmíněn jen sympatickou 
tváří z billboardu, ale především výsledky 
dosavadní činnosti na radnici. Mnoho občanů 
Kralup bude určitě zajímat, zda zůstane 
i nadále starostou. To už jste se možná 
dozvěděli v rozhovoru na titulní straně. 

Listopad je pro mnoho z nás měsícem 
neveselým, ponurým, přehnaně napsáno 
až depresivním. Miluju léto, ale ten český 
podzim má přece také svoje kouzlo. Loupání 
vlašských ořechů, svařené víno, praskání 
dřeva v krbu, čtení knih v teplých ponožkách, 
v popelu pečené brambory, kaštanová zvířátka, 
dýňová polévka i příšera, pouštění draků. 

A pokud víte houby o pocitech při jejich 
sbírání, běžte na ně. Možná ještě porostou. 
Zažijete očistu mysli od politiky, hrůzných zpráv 
ze světa a nadýcháte se vzduchu čistšího než 
toho našeho městského (viz článek na str. 3). 

Teplo rodinného krbu je v tomto období 
nejvyhledávanější, nebojte se však i za deště 
či mlhy vystrčit nos a potkávat se, bavit se 
– s někým, ne o někom , jít do divadla 
či na koncert. Jeden takový hudebně-
divadelní festival s nabitým programem nás 
v Kralupech čeká o druhé listopadové sobotě.

A také nezapomeňte vzpomenout na ty, 
které navždy máte ve vašich srdcích, ať už 
je 2. listopadu nebo jakýkoli jiný den.

Na konci měsíce začíná advent a pak 
už zbývají jen čtyři týdny do ... moment, 
právě mi pípla sms od mojí kamarádky. 

Krásně nostalgický listopad 
přeje a z lesa zdraví, 

hana BozDěchová, reDaktorka

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
22. 11. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin
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téMA MĚSÍCE - SpALOvNA

odpadová společnost AVE Kralupy  
s.r.o. připouští ve svém záměru mož-

nost likvidace kalů z ostravských lagun, 
které zůstaly v areálu po bývalé chemičce 
Ostramo. Města Kralupy nad Vltavou a Vel-
trusy se záměrem společnosti dlouhodobě 
nesouhlasí, což potvrdilo i říjnové veřejné 
projednání. Odmítavé stanovisko zde pre-
zentoval místostarosta Kralup Libor Lesák, 
jehož referát podpořila i MUDr. Jana Homo-
lová, členka městského zastupitelstva. „Há-
jíme zájmy našich spoluobčanů, a přestože 
studie pana Ing. Tomáška říká, že zdravot-
ní riziko způsobené realizací hodno-
ceného záměru není ve srovnání se 
současnou zátěží prostředí významné 
a odpovídá legislativnímu rámci, tak 
i přesto se domníváme, že onen záměr 
přináší hrozbu zhoršení kvality životní-
ho prostředí,“ uvedl Libor Lesák, jenž 
tak zareagoval na vyjádření Ing. Jose-
fa Tomáška CSc., zpracovatele posud-
ku z pověření Ministerstva životního 
prostředí ČR. 

Vedení města Kralupy nad Vltavou 
posléze zpochybnilo i vyjádření zástup-
ců společnosti AVE Kralupy s.r.o., kteří se 
na zasedání snažili přesvědčit veřejnost 
o nezávadnosti svého záměru. „My samo-
zřejmě chápeme stanovisko AVE Kralupy  
s.r.o. jakožto podnikatelského subjektu, ovšem 
ze svých priorit ustoupit nemůžeme. Ochrana 
veřejného zdraví je pro nás naprosto zásad-
ní,“ uzavřel kralupský místostarosta. 

Starosta Veltrus Filip Volák dále uvedl, 
že záměr 50% navýšení kapacity spalovny 
odpadů neřeší možný kumulativní efekt ne-
gativního vlivu na životní prostředí, který 
se může projevit v součtu ostatních záměrů 
společností v průmyslovém areálu chemic-
kých výrob – např. vzhledem k navýšení 
produkce polybutadienového kaučuku (PBR) 
spol. Synthos, a. s. o 50 % či realizací zámě-
ru tzv. fluidních kotlů na uhlí spol. Tamero 
Invest, s.r.o. „Požadujeme, aby bylo jasně de-
klarováno, že se diskutovaný záměr nebude 
týkat spalování kalů z ostravských lagun,“ 
doplnil veltruský starosta.

Po nátlaku obou měst pak prokurista fir-
my AVE Aleš Hampl přislíbil, že společnost 

bude hledat i jiné možnosti, kterak s likvi-
dací uvažovaných 75 % z celkového obje-
mu ostravských kalů naložit. Pro kralupský 
region je tato skutečnost velmi pozitivní 
zprávou, a to i s ohledem na další vývoj 
celého procesu.

Stanovisko MUDr. Jany Homolové, iniciá-
torky petice proti navýšení spalovací kapa-
city ve spalovně společnosti AVE Kralupy 
s.r.o., kralupské lékařky a zastupitelky:

„Na veřejném zasedání představilo vedení 
firmy AVE Kralupy s.r.o. plán optimalizace 
provozu spalovny v Kralupech. V podstatě 
nám oznámili, že kapacita spalovny není 
plně vytížena a shromáždili potřebná povo-
lení ke zvýšení kapacity o 50 %. I přesto, že 
kralupské zastupitelstvo proti tomuto navý-
šení protestovalo, Krajský úřad Středočeské-
ho kraje bez ohledu na názor občanů i za-
stupitelů rozšířil AVE integrované povolení 
a tím navýšení kapacity schválil. Vedení 
AVE si s sebou vzalo zpracovatele záměru, 
kteří nás ujišťovali, že veškeré spady budou 
podlimitní, na dopravu ani zdraví navýšení 
kapacity nebude mít vliv, jen prodlouží dobu 

spalování. Přestože chápu, že každá firma 
se snaží o svůj rozvoj, souhlasím s panem 
místostarostou Lesákem, že všechny podli-
mitní projekty se nakonec sečtou v našem 
ovzduší, které je již dnes výrazně zatíže-
no exhalacemi. Fakt, že firma AVE vyhrála 
tendr na likvidaci ostravských kalů, je pro 
mě velmi znepokojující, protože současné 
navýšení kapacity firmy může být jen lo-
gickým předstupňem spalování toxických 
kalů ostravských lagun. Jedná se o 90 000 
tun bahna, kontaminovaného uhlovodíky, 
PCB a sirnými sloučeninami, které je největ-
ší ekologickou zátěží naší republiky. Vedení 
firmy sice připustilo, že si dovedou předsta-
vit, že by kontaminované bahno nespalovali 
v Kralupech, ale je to pro mě ujištění nedo-
statečné, které nemá žádnou smluvní ani 
právní oporu. Řada našich občanů se mi 
podepsala pod petici, která odmítala likvi-
daci ostravského bahna v Kralupech. Tuto 
petici jsem odeslala koncem června minis-
tru životního prostředí, panu Mgr. Richar-
du Brabcovi. Jako lékařka se domnívám, že 
zdravé životní prostředí a rozumný životní 
styl jsou nejlepší prevencí onkologických 
rizik. Pokud onkologická onemocnění v oje-
dinělých případech zjišťujeme v našem regio-
nu ve věku pod 30 let, pak mě žádná studie 
nepřesvědčí o tom, že je vhodné u spalovny 
navyšovat kapacitu.“
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Města Kralupy nad Vltavou a Veltrusy  
úspěšně bojují proti spalování kalů z ostravska
v úterý 11. 10. 2016 se na kralupské radnici uskutečnilo veřejné projednání k tématu 
„optimalizace provozu zařízení na odstraňování odpadů společnosti ave Kralupy s.r.o.“, 
kterého se měli možnost zúčastnit občané a široká veřejnost, aby případně vyjádřili 
nesouhlas s rozšířením kapacity spalovny odpadů v Kralupech nad vltavou.

Mgr. Jan Kobera, vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ 
Kralupy, starosta Petr Holeček, 

místostarostové Ing. Marek 
Czechmann a Libor Lesák zastupovali 

naše město na říjnovém jednání.
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radnice v samém centru měs-
ta, skvělá dostupnost pro ob-

čany a sjednocení všech odbo-
rů městského úřadu pod jednu 
střechu. To všechno byly hlav-
ní motivy, které vedly vedení 
města k tomu, aby se před ně-
kolika lety pustilo do přestavby 
nákupního centra Máj a vybu-
dovalo z něho novou radnici. 
Tento záměr se ukázal jako na-
prosto prozíravý, přičemž i sa-
motní občané si brzy zvykli 
nejen na komfort budovy jako 
takové, ale i na architektonic-
kou originalitu a nezaměnitelný 
statut nově rodícího se centra 
města. „Realizací záměrů vzni-
kl důstojný prostor městského 
úřadu, rovněž bylo kultivováno 
veřejné prostranství v centru 
města. Stavba je nyní význam-
nou dominantou Kralup,“ uve-
dl místostarosta Marek Czech-
mann. Ten byl zároveň přítomen 
slavnostnímu předávání plaket 
v Kutné Hoře, a to v rámci sou-
těžní ankety STAVBA ROKU 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
2016, ve které Kralupy nad Vl-
tavou získaly cenu za NEJLEP-
ŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Au-
torsky se na adaptaci budovy 
podílela firma RH-ARCH, s.r.o. 
a dodavatelem byla společnost 
SYNER, s.r.o. Druhý místosta-
rosta Libor Lesák k tomu dodal: 
„Jsme velice rádi, že tento in-
vestiční záměr byl takto vysoko 
ohodnocen. Podtrhuje tak správ-
nost našeho rozhodnutí tuto ak-

ci zrealizovat. Jsem přesvědčen 
o tom, že nová radnice je mís-
tem, které splňuje ta nejpřísněj-
ší kritéria pro výkon správních 
činností. Objekt je rovněž kom-
pletně uzpůsoben pro osoby se 
sníženou schopností pohybu či 
orientace (rampy, šíře dveří, vý-
tahy, imobilní WC, systém akus-
tického navádění).“ 

Do soutěže STAVBA ROKU 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
2016, kam mohla být zařazena 
stavební díla ze všech oborů do-
končená a uvedená do provozu 
nebo zkolaudovaná v období 
od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016, bylo 
však přihlášeno i letos nově ote-
vřené Turistické centrum Kra-
lupy nad Vltavou. „Dlouho jsme 
přemýšleli, kterak zanedbané te-
rasy na předmostí Masarykova 
mostu zkultivovat. Pak kolega 
Lesák přišel s nápadem realizace 
ústředního turistického centra, 
které by bylo umístěno přímo 
v objektu mostu, a to i s cílem 
revitalizovat okolní prostran-
ství. Tuto myšlenku jsme poslé-
ze rozvinuli, přičemž důležitou 
část peněz na vybudování Měs-
to získalo z evropských dotací,“ 
vzpomíná Marek Czechmann 
na úplné začátky realizace, jež 
neušla oku středočeských po-
rotců. Ti přisoudili stavbě CE-
NU ZA NEJLEPŠÍ REALIZACI 
VEŘEJNÉHO PROSTORU, čímž 
tak ocenili nejen město samotné, 
ale zejména také autorku Terezu 
Kaňkovou a projektanta Jarosla-

va Kaňku. Dodavatelem stavby 
byla společnost BUILDING – LT, 
s.r.o. „Revitalizace levobřežního 
předmostí význačné kulturní 
památky Masarykova mostu, ar-
chitekta Jiřího Krohy a Ing. Ja-
rolíma Farského z roku 1928, 
je významným počinem kulti-
vace dříve zanedbaného, veřej-
ného městského prostoru,“ píše 
se na diplomové plaketě, kterou 
převzal místostarosta Czech-
mann z rukou Miloše Petery, 
hejtmana Středočeského kraje.

aleš levý, tiskový mluvčí 

měÚ kraluPy naD vltavou

O soutěži Stavba roku
Vypisovateli soutěže byly Nada-
ce pro rozvoj architektury a sta-
vitelství, Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy, Český 
svaz stavebních inženýrů, Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR, Obec architektů a Česká 
komora autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve vý-
stavbě, jejichž zástupci spolu se 
zástupci Středočeského kraje by-
li členy odborné poroty. 

Hlavní cenu získal projekt 
Stavební a restaurátorské prá-
ce spočívající v obnově poutní-
ho areálu kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram – Svatá 
Hora. Cenu hejtmana Středočes-
kého kraje získalo přemostění 
trati ČD II/329 v Poděbradech. 
Jedná se o jednu z nejvýznam-
nějších krajských investičních 
akcí, která stála 137 milionů ko-

run, a Krajský úřad na ni čer-
pal evropské dotace ve výši 117 
milionů korun.
Dále bylo odbornou porotou 
uděleno sedm zvláštních cen:
} Cena za nejlepší rekonstrukci 
památkového objektu: Stavební 
a restaurátorské práce spočívající 
v obnově poutního areálu kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram – 
Svatá Hora
} Cena za nejlepší investiční zá-
měr: Adaptace obchodního domu 
Máj na Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou
} Cena pro stavbu, kterou finan-
cuje kraj nebo jeho příspěvkové 
organizace: Domov seniorů Uhlíř-
ské Janovice
} Cenu za dopravní infrastruktu-
ru:  Silnice II/329 Poděbrady – pře-
mostění trati ČD
} Cena za stavbu, která nejlépe 
rozvíjí kulturní hodnoty krajiny 
nebo okolní zástavby:  Muzeum 
berounské keramiky
} Cena za nejlepší realizaci veřej-
ného prostoru: Předmostí – turis-
tické centrum Kralupy nad Vltavou
} Zvláštní cena za stavebně-
technické řešení konstrukce bu-
dovy: Mezinárodní výzkumné cen-
trum ELI

Cenu veřejnosti získala ve ve-
řejném hlasování na webových 
stránkách stavba Domova senio-
rů v Uhlířských Janovicích.

Další informace najdete 
na www.stavbaroku.cz

raDka holeštová

V soutěži stavba roku zabodovaly i Kralupy
soutěŽ stavBa roku stŘeDočeskÉho kraje 2016:  

výraznÉ ocenění Pro město v rámci investic

Cena za nejlepší realizaci 
veřejného
prostoru: Předmostí – 
turistické centrum

Interiér kralupské radnice, 
která získala Cenu  

za nejlepší investiční záměr
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na konci měsíce října byla 
zahájena investiční akce 

„Oprava přístupového schodiš-
tě a ramp na Hostibejk, Kralu-
py nad Vltavou – I. etapa“. Ta 
zahrnuje odstranění části sou-
časných ramp a nahrazení no-
vou železobetonovou rampou 
včetně ocelového zábradlí. Pů-
vodní schodiště mezi rampami 
a chodníkem bude odstraněno 
a nahrazeno novým schodištěm 
z palisád s ocelovým zábradlím. 
Povrch chodníku nově pokryje 
dlažba, přičemž součástí projek-
tu je i výsadba zeleně.  

„Sice to na první pohled nevy-
padá, ale především nástupiště 
na schody je v dosti špatném sta-
vu, nemluvě o samotných ram-
pách,“ uvedla Marcela Horčič-
ková, vedoucí odboru realizace 
investic a správy majetku. „Když 
nám bude počasí přát, stihne se 
vše zrealizovat do konce roku. 
Přístup zde bude po celou do-

bu uzavřen. Chodci však mohou 
využít schody v blízkosti ulice 
Chelčického,“ vysvětluje Marcela 
Horčičková, jež zároveň připouš-
tí, že ve špatném stavu je i horní 
schodiště na Hostibejku. „Horní 
schodiště je dlouhodobě rozpras-
kané a nevypadá vůbec dobře. 
Jeho oprava však bude spadat až 
do druhé etapy,“ uzavřela.  

Zahájení prací se posunulo 
na konec října, protože původně 
vybraný uchazeč o provedení 
díla společnost Elektromontáže 
Stavby, s.r.o. odstoupil od veřej-
né zakázky. Druhým v pořadí 
byla firma Montako Stavební,  
s.r.o., s kterou byla následně 
uzavřena Smlouva o dílo.

Při procházkách na Hostibejk 
tedy v těchto dnech dbejte zvý-
šené opatrnosti a nevstupujte 
na zákazem vyznačená místa. 
Děkujeme za pochopení.

aleš levý, tiskový mluvčí 

měÚ kraluPy

trať č. 090 Praha – Kralupy nad 
Vltavou – Nelahozeves (linky 
S4, R4)
} zavedení pravidelného 30 mi-
nutového intervalu celotýdenně 
v úseku Praha – Kralupy nad 
Vltavou
} prodloužení vybraných spojů 
z Kralup nad Vltavou do Nela-
hozevsi k zajištění pravidelné 60 
minutové celodenní obsluhy
trať č. 093 Kladno – Kralupy 
nad Vltavou (linka S45)
} doplnění nabídky jedním pá-
rem spojů ve večerních hodi-
nách v pracovní dny
trať č. 110 Kralupy nad Vltavou 
– Slaný – Louny (linka S40)
} v souvislosti se zavedením 30 
minutového intervalu na trati č. 
090 bude umožněna na trati č. 

110 změna provozního koncep-
tu spočívající v posunu většiny 
vlaků linky S40 mezi Kralupa-
mi nad Vltavou a Slaným cca 
o 30 minut, čímž bude možné 
odstranit půlhodinový prostoj 
vlaků ve Slaném a zároveň za-
jistit přípojové vazby ve směru 
Neratovice, Lovosice a Kladno
trať č. 111 Kralupy nad Vltavou 
– Velvary (linka S44)
} doplnění nabídky zavedením ve-
černího páru vlaků (cca ve 23 ho- 
din)

Nepřehlédněte tedy od pro-
since nové jízdní řády, které 
přinesou do cestování vlakem 
na Kralupsku nejedno poziti-
vum.

raDka holeštová

ve dnech 7. a 8. října proběhly volby do zastupitelstev krajů. 
Právo jít k volbám mělo v Kralupech 14.303 voličů. volební 
účast dosáhla výše 32,14 %, odevzdáno bylo 4.452 platných 
hlasů. raDka holeštová

schodiště a rampy na Hostibejk  
prochází rekonstrukcí

Celkové pořadí jednotlivých 
politických stran v Kralupech:
1230 hlasů ............................. STAN
743 hlasů  ........................ ANO2011
612 hlasů  ...............................  ODS
467 hlasů  ............................  KSČM
462 hlasů  .............................  ČSSD
246 hlasů  ......... Koalice SPD a SPO
237 hlasů  ....  Česká pirátská strana
163 hlasů  ...........................  TOP09

Celkově bylo ve Středočeském 
kraji voleno 65 krajských 
zastupitelů. Politické strany 
si mandáty rozdělily takto:
16 zastupitelů  .................  ANO2011
15 zastupitelů  .......................  STAN
11 zastupitelů  .......................  ČSSD
10 zastupitelů  .........................  ODS
8 zastupitelů  ........................  KSČM
5 zastupitelů  .......................  TOP09

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na pozici 
„referent odboru kancelář tajemníka MěÚ - agenda 

řešení přestupků a přestupková administrativa“.
  

Požadavky na uchazeče a další informace k výběrovému řízení 
najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz a na webu města 
www.mestokralupy.cz  v záložce „Volná pracovní místa“.

novinky na železnici od prosince 2016

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8

od 11. 12. 2016, kdy dochází k celostátní změně jízdních 
řádů, připravil RoPId ve spolupráci se Středočeským 
krajem řadu zlepšení pro cestující z Kralup a okolí, zejména 
ve smyslu rozšíření rozsahu železniční dopravy:
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Rampy na Hostibejk před 
rekonstrukcí v říjnu 2016.
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Podzimní sumář stavebních prací  
v CentrU mĚstA

Každý, kdo zavítal v posledních dnech do našeho města, byl jistě překvapen měrou 
stavebních prací, které probíhají v samém centru. takzvaný „sbíječkový festival“ bude 
v brzké době ukončen a viditelně změní tvář Palackého náměstí. Souhrn provedených 

a plánovaných prací zpracoval pan Jindřich Karvánek, referent odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy nad vltavou.

Demolice hotelu Praha

zhruba od poloviny září probíhaly pří-
pravné práce, které spočívaly zejména 

ve vyklízení objektu, v zajištění zaslepení 
inženýrských sítí a ve vyřizování potřeb-
ných dopravně - bezpečnostních opatření. 
Součástí této přípravné fáze bylo rovněž 
zpracování a následné odsouhlasení tech-

nologického postupu prací. Tento proces 
probíhal ve spolupráci s externím koordi-
nátorem BOZP.

Samotná strojní demolice začala v úte-
rý 11. října. V současné době je objekt 
kompletně odstraněn. V nejbližších dnech 
bude následovat třídění, drcení a odvoz 

nabouraného materiálu. V poslední fázi 
stavby dojde k zasypání sklepních pro-
stor objektu částí nadrcené stavební su-
ti, která se bude po vrstvách hutnit. Dle 
platné smlouvy o dílo bude stavební čin-
nost kompletně dokončena 30. listopadu 
2016.

rekonstrukce komunikací a chodníků  
kolem kostela a radnice
(neboli Řešení zpevněných ploch v centru města)

Během prvních dvou měsíců stavby byly prováděny většinou 
práce na odstranění původních povrchů, z nichž nejnáročnější 

bylo jednoznačně ruční rozebírání a třídění historické mozaiky ko-
lem kostela. Vybourán a zasypán musel být také původní mlýnský 
náhon, který protínal někdejší kralupskou náves. Dále byly pokládá-
ny inženýrské sítě, a to zejména dešťová kanalizace, rozvody veřej-
ného osvětlení nebo nové uzemnění hromosvodu kostela. Začátkem 
měsíce října byly zahájeny dlouho očekávané práce na pokládce 
kamenné dlažby směrem od úřadu práce (Palackého 6). 

V následujících týdnech bude probíhat opětovná pokládka historické mozaikové dlažby kolem kostela, 
dokončování ostatních zpevněných ploch z kamenné dlažby, instalace veřejného a slavnostního osvětle-
ní, městského mobiliáře a finální sadové úpravy. Termín dokončení díla byl prodloužen do 19. 12. 2016, 
a to zejména z důvodu neočekávaných víceprací – pracnější a technicky náročnější rozebrání mozaikové 
dlažby, výstavba nové gabionové (drátokamenné) zdi podél objektu Sport Derfl a podobně.
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Slečna jako lusk. Dlouhé vlasy, hez-
ký obličej, milý úsměv od ucha 
k uchu. Díky svému vzhledu by 

klidně mohla dělat hostesku nebo asi-
stentku ředitele nějaké důležité firmy. 
upravená a vkusně oblečená. Nepo-
chybně spočinul na ní zrak nejednoho 
mládence.

zřejmě se chtěla líbit ještě víc, a proto 
se rozhodla, že rozšíří svůj šatník. Bohužel 
ne však způsobem, jako to dělá většina z nás. 
Na nákup se důkladně připravila, vyzbrojila 
se potřebnými rekvizitami a vyrazila do vy-
tipované prodejny v Lobečku. Oblečení měla 
asi předem vybrané a nákup zvládla za ex-
presně krátký čas. proto neviděla důvod, proč 
se tam déle zdržovat. 

Bezpečnostní alarm v obchodě však byl ji-
ného názoru. Jakmile jím slečna procházela, 
začal nesmlouvavě a protivně ječet. Majiteli 
krámu tak nezbývalo nic jiného, než požádat 
milou zákaznici, aby ukázala obsah své tašky. 
Slečna ne příliš ochotně vyložila na pult je-
den svetr a odmítla se dál s prodejcem bavit. 
ten proto s mnohem větší ochotou přivolal 
městskou policii. Dříve než hlídka dorazila, 
ke svému velkému údivu zjistil, že svetřík, 
který měl jeho prodejnu opustit bez zapla-
cení, už nikdy neprodá. Na místě, kde ještě 
před chvílí byl pevný bezpečnostní čip, zů-
stala jen velká ošklivá díra. Šikovné české 
ručičky vystřihly pevný kód s jasným zámě-
rem. umlčet bezpečnostní alarm při odcho-
du z prodejny. 

to však zdaleka nebylo poslední překva-
pení, které vynalézavá zákaznice připravila 
majiteli krámu.  

poté, co strážníci dorazili na místo, mu-
sela slečna vyložit všechny karty na stůl. 

přesněji řečeno, celý obsah svých tašek 
na pult. zděšený obchodník dále zjistil, 
že kromě svetru si toto milé děvče u něj 
„nakoupilo“ i dvoje šatů a šál. postihl je 

ale stejný úděl jako v případě svetru. vel-
ké díry po vystřihnutých bezpečnostních 

čipech z nich učinily neprodejné zboží. Do-
konale připravený plán selhal a chybička se 
vloudila. 

K velké smůle slečny totiž jedny z těch šatů 
měly čipy dva a ona odstranila jenom jeden. 
ten, co tam zůstal, pak spustil alarm. toho 
druhého si buď nevšimla, nebo ji někdo vy-
rušil a nestačila dokonat své dílo.  

Naše krajně vynalézavá zákaznice však ne-
měla jenom šikovné ručičky, ale i talent po-
hádkáře. po svém odhalení chtěla přesvědčit 
strážníky i majitele obchodu příběhy, za kte-
ré by se nemusel stydět ani samotný H. Ch. 
Andersen.

Nejprve tvrdila, že věci, které byly u ní na-
lezeny, vložila do její tašky kamarádka, ale 
zná ji jen od vidění. Když tato verze neob-
stála, vytáhla z rukávu jinou. zboží údajně 
koupila předtím v jiném obchodě. poté, co 
ji obchodník požádal, aby předložila účet, 
slečna se bránila tím, že ho nemá, a že tyto 
věci dostala od své kamarádky. Naše parád-
nice účet nedokázala předložit, ale asiatský 
majitel jí ho vystavil zcela jednoznačně. Ce-
na poškozeného zboží činí 1.066 Kč. K tomu 
je však nutné připočítat i pokutu za tento 
přestupek proti majetku a náklady řízení. 
Nákup, na kterém slečna chtěla ušetřit, se jí 
sakramentsky prodražil. -hafra-

Když se nákup prodraží...

nový 
seriál

nevážně vážné  
historky  

z kralup a okolí
v této nové rubrice vám budeme 
přinášet formou fejetonu zpraco-
vané případy a příběhy, které se 
řešily v rámci přestupkového říze-
ní na kralupském městském úřadu. 
dozvíte se tak mnohé o povaze a jed-
nání našich spoluobčanů.

Díl 

Druhý 

Listopadová výročí 
a pietní zastavení
1. 11. 1871 - narození Prokopa Filipa Masnera 
(čestný občan Kralup, podnikatel, člen městské 
rady, badatel, zakladatel muzea v Kralupech)

6. 11. 1846 - narození Antonína Boruty (čestný 
občan Kralup, dědeček Jaroslava Seiferta, 
předseda Řemeslnicko-čtenářské besedy)

Pietní zastavení k oběma výročím 
proběhne v úterý 1. listopadu 2016 
od 10:00 na městském hřbitově.
 
19. 11. 1861 - narození Josefa Vaníčka (čestný 
občan Kralup, starosta města v letech 1919-
1939) - pieta se uskuteční ve středu 16. 11. 
2016 od 10:00 na městském hřbitově.

Kontrola platnosti 
pronájmu hrobových míst
Upozorňujeme obča-
ny, že v těchto dnech 
jsou ve vývěskách 
u hřbitovů (Kralupy 
n. Vlt., Minice, Ze-
měchy) vyvěšeny 
seznamy dlouhodo-
bě nezaplacených hrobových míst. Žádáme 
o kontrolu a případnou nápravu. Pokud zůsta-
nou místa i nadále nezaplacena, v příštím roce 
pak budou nabídnuta dalším nájemcům.
Další informace na tel. č. 315 726 589, paní 
Hájková nebo osobně v Technických službách 
města Kralupy nad Vltavou, Libušina 123.

POSleDní SvOZ biOODPaDu
 z domácností (vyprázdnění biopopelnic přímo 
u domů jednotlivých občanů v Kralupech) 
proběhne v letošním roce ve středu  
30. listopadu 2016.
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v září letošního roku bylo v rámci revitalizace centra města započato s úpravou prostranství kolem kralupského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. václava, a to jak chodníku, tak i přilehlé komunikace. Záměrem bylo odstranit živičný, 

tedy asfaltový povrch, a obnovit povrchy původní.

Chodník kolem kostela, slavnostně 
otevřeného v roce 1895, byl sesta-

vený z tmavošedých, růžových a bělavých 
kostek. Krásnou mozaiku však vytvoři-
li dlaždiči až v roce 1903, neboť stavbou 
kostela se obec finančně vyčerpala. V roce 
2016 už nikdo nepamatoval, jak původní 
dlažba chodníku vypadala. Jen na několi-
ka starých fotografiích byla část mozaiko-
vé dlažby patrná. Žádná dokumentace ne- 
existovala, a tak bylo velkým překvapením, 
když několik sond, a později celkový plošný 
odkryv, odhalily původní dláždění v plné 
kráse. Znalec z Národního památkového 
ústavu tříbarevnou mozaiku objevenou 
před kostelem podrobně popsal, jak o tom 
referuje příspěvek v minulém Zpravodaji.

Před vstupem do kostela objevili dlaž-
diči v mozaice nápis AVE 1903. Latinské 
slovo před letopočtem znamená „vítej“ 
a snad bylo určené pro očekávanou gene-
rální vizitaci kardinála Lva Skrbenského, 
nebo pro každého, kdo do kostela zavítá. 
O stavbu výjimečně krásného mozaikové-
ho chodníku kolem kostela ve vzácném 
tříbarevném provedení s obrazovou varia- 
bilitou se patrně zasloužil místní farář 
Karel Záruba. Byl od roku 1902 váženým 
členem obecního zastupitelstva a jeho slo-
vo mělo váhu.

Řekněme si ale o dlažbě více. V roce 
1882, za starosty Prokopa Jindřicha Mas-
nera, byl zaklenut potok, který tekl přes 
náměstí, a současně bylo náměstí vydláž-
děno. Byla to patrně první dlažba v Kra-
lupech. Byly použity čedičové kvádry vá-
zané do řádek. Dlažba solidně odolávala 
železným obručím těžkých selských po-
vozů i kočárů kralupských lékařů, kteří 
dojížděli za pacienty. O odolnosti dlažby 
svědčí, že ji nezničila ani samohybná dě-
la na tankovém podvozku ve válečném 
roce 1945. 

Kralupské ulice si musely počkat na vy-
dláždění až na starostu Josefa Vaníčka, 
který nastoupil do úřadu po první svě-
tové válce. Některé chodníky však byly 
dlážděny již od počátku 20. století. Po-
užívaly se většinou vypálené keramické 
dlaždice. Ulice však byly ještě dlouho jen 
hliněné. V meziválečném období byly po-
stupně vydlážděny všechny ulice v cen-
tru města, většinou žulovými kostkami 
o hraně 12 cm. Chodníky byly chloubou 
města. Tvořila je dvoubarevná mozaika 
kombinovaná do různých geometrických 
obrazců.

Dnešní Mostní ulice, která svádí au-
tomobilový provoz na kralupský most, 
vznikla v roce 1928 při výstavbě mostu. 
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obnova kralupské dlažby

Městský úřad požadoval, aby nová 600 
metrů dlouhá příjezdová silnice byla vy-
dlážděna dlažebními kostkami o rozmě-
rech 12 x 12 x 14 cm ze skutečské žuly, 
jako kostky v ulicích města. Za vydláždě-
ní jednoho metru čtverečního platilo měs-
to 12 Kč. Velkou zásluhou starosty Josefa 
Vaníčka bylo zřízení kilometr dlouhé, 
žulovými kostkami vydlážděné silnice 
z Kralup do Mikovic podle velvarské drá-
hy. Na jeho počest dostala jméno „Třída 
Josefa Vaníčka“, dnes ulice Gen. Klapál-
ka. Vaníček je už zapomenut. Je pohřben 
na kralupském hřbitově a žulová dlažba 
je pohřbena pod vrstvou asfaltu.

Ve dvacátých letech byly v Kralupech 
dvě dlaždičské firmy. Byla to firma Čeňka 
Žižky a Václava Reisse. Kralupští dlaždi-
či by na velké zakázky městského úřadu 
nestačili, a tak město najímalo i dlaždiče 
z Prahy. Na přiloženém obrázku je vidíme 
při dláždění Nerudovy ulice před Okres-
ní nemocenskou pojišťovnou v roce 1925. 
Opravy dlážděných vozovek a chodníků 
byly vždy nákladné, zatímco pokládání as-
faltu bylo rychlé a méně nákladné. Vzhled 
musel jít stranou. Přechod na živičné, tedy 
asfaltové povrchy po druhé světové válce 
znamenal vítězství ekonomiky nad este-
tikou. Po asfaltu následovala éra betonu. 
Chodníky dostávaly zámkovou dlažbu, 
která je rozebíratelná a opět použitelná. 
Návrat k mozaice je návratem k městu 
krásnějšímu.

ing. josef stuPka

Původní mozaiková dlažba před vchodem 
do kostela z roku 1903. 

Dláždění Nerudovy ulice v roce 1925.
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Jodlova 111, 278 01 Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod.  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeumkralupy.cz

POZVánKA nA MĚSíC liStOPAd

Městská knihovna v Kralupech nad vltavou se připojuje  
k celostátní akci zaměřené na knihy pro děti, čtení a knihovnu

v pondělí 28. listopadu

DEN PrO  
DěTSKOu KNIHu

8:30 – 10:30 hodin: čtení do ouška 
spojené s výtvarnou dílničkou 
a zdobením vánočního stromečku 
- hlasité čtení určené pro malé děti 
a jejich rodiče na mateřské dovolené. 

12:30-17:00 hodin: registrace dětí 
zdarma; nabídka vyřazených dětských 
časopisů; vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže Pohádky Václava Čtvrtka.

Od 1. 11. jsme rozšířili nabídku deskových her
} Pexetrio Z pohádky do pohádky } Příběhy z kostek - Rory´s Story Cu-
bes } 50 veselých her do auta } Černý Petr 

Deskové hry si můžete vypůjčit ve studovně knihovny.  

Čteme z knihy  
návštěvníků

(autentický přepis)
Krátkodobá výstava: OBRAZY – Petr Pěnkava (8.9. – 22.10.2016)

15.9. Moc děkujeme za krásnou výstavu, potěšila i pobavila.
 Přejeme hodně zdraví a těšíme se na další krásné zážitky a další 
výstavu. M……  M…….

Vážený Petře, vaše pozitivní a inspirativní obrázky nutně potěší snad 
každého.Děkuji                                                                   (podpis nečitelný)

15.10.2016    Obrazy sa nám páčili a dobre sme sa pri nich aj pobavili  
                                                                                            Monika, Zdeněk, Eva

15.10.2016     Kéž by bylo vše tak krásné, jako tyto obrazy, krása, 
půvab, ironie. Děkuji                   Marie Lukešová

9. 11., středa, 18:00 

Vernisáž výstavy s malou módní 
přehlídkou: ZiMní ČaS – práce 
posluchaček a lektorek Vzdělávacího 
spolku uměleckých řemesel Praha. 
Výstava bude zakončena v neděli 
odpoledne 15. 1. 2017 velkou módní 
přehlídkou.

15. 11., úterý, 18:00 

ČeSKé filhaRMOniCKé 
KvaRtetO – KOnCeRt
Obsazení - housle: Štěpán 
Pražák, Viktor Mazáček; viola: 
Jiří Poslední; violoncello: Jakub 
Dvořák. Repertoár: Leoš Janáček 
– Po zarostlém chodníčku, Bedřich 
Smetana: Z mého života.

vstupné: 100 Kč

17. 11.

Státní svátek
MuZeuM uZavřenO

22. 11., úterý, 17:30 

Koncert ZuŠ

Připravujeme na prosinec:

Doprovodný program k výstavě 
ZiMní ČaS – 1. 12. čtvrtek, 
15:00-18:00. Ukázky rukodělného 
umu a vánoční dílny pro širokou 
veřejnost, vstupné: 40 Kč

13. 12., 17:30

Vánoční koncert ZUŠ

16. 12., 19:00

Vánoční koncert  
„MaRKéta hRDinOvÁ a hOSté“ 

v oddělení pro děti

Soutěž umožňuje dětem „oznámkovat“ svou knihovnu stejně 
jako se známkuje ve škole. Zúčastnit se mohou děti do 15 
let, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne. Vy, kteří nejste naši-
mi čtenáři, přijďte do knihovny a poznejte naše dětské od-
dělení. V oddělení pro děti dostanete formulář „vysvědčení“. 
Vysvědčení můžete ozvláštnit na zadní straně kresbami nebo 
příběhy o knížkách. Výjimečná vysvědčení budou odměněna. 

Kvalita a počet vysvědčení jsou základem hodnocení jed-
noho ze soutěžních kritérií. Vysvědčení přijďte vyplnit nej-
později 7. prosince 2016. Poté naše knihovna vše odešle  
do Národní knihovny k vyhodnocení. Počátkem června 2017 
budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých kategorií 
knihoven a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítěz-
ná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna 2016.

naše knihovna se připojila k celostátní akci 

KaMaRÁDKa KnihOvna
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Připravujeme 
jubilejní 45. ročník 

Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka 

Kruhu přátel hudby 
Kralupy nad Vltavou

16. 3. 2017 - Houslový recitál Vác-
lava Hudečka, klavírní doprovod 
Lukáš Klánský

20. 4. 2017 - Klavírní recitál Rado-
slava Kvapila cyklus Setkání s hud-
bou a osobností antologie české 
a světové klavírní tvorby

květen/červen 2017 - Komorní 
koncert – Mezinárodní hudební 
festival Americké jaro

14. 9. 2017 - Koncert komorní hud-
by - Smetanovo trio

12. 10. 2017 - Koncert Muchova 
smyčcového kvarteta, profeso-
ra Františka Novotného – housle 
a Viktora Ardaševa housle

listopad 2017 - Pěvecký koncert 
laureátů a vítězů Mezinárodní pě-
vecké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech

od vydání 
p r v n í h o 

nosiče vlastní 
tvorby studentů 
Dvořákova gym-
názia uběhlo již 
šest let. Velice 
krásnou zpět-
nou vazbou té-
to studentské 
práce je 1. mís-
to v krajské soutěži ve student-
ské tvořivosti ,,Náš kraj“ za al-
bum ,,Podzimní melancholie“, 
ocenění druhého alba ,,Zázraky“ 
v partnerském městě Hennig-
sdorf a za CD ,,Requiem větru“ 
1. místo - Cena diváků v celo-
státní umělecké soutěži „Face2-
art“, vyhlašované na pražské 
HAMU (sdružující hudební mlá-
dež s centrem EU v Bruselu).

Písně čtvrtého alba „Na kří-
dlech ptáků“ jsou opět autor-
ské. Obrovskou pochvalu za-
slouží nejen celý pěvecký sbor, 

ale především 
textaři a skla-
datelé Kryštof 
Horák, Adam 
Z á v o d s k ý , 
Anička Štět-
ková, Maruš-
ka Měkotová, 
Mária Vacková 
a v neposlední 
řadě všichni in-

strumentalisté, kteří se na na-
hrávkách podíleli. 

Křest desky se uskuteční  
26. 11. 2016 na Staroměstském 
náměstí při příležitosti rozsvíce-
ní vánočního stromu. Poté bu-
de CD k dostání na sekretariá-
tu školy.

Velkou zásluhu na vzniku to-
hoto nosiče má Město Kralupy 
nad Vltavou, které věnovalo stu-
dentům pro tuto uměleckou čin-
nost grant. Tímto vedení města 
děkujeme!

markÉta aPtová-hrDinová

sbor DG pokřtí své čtvrté CD 
na Staroměstském náměstí

Pozvánka na listopadové koncerty 44. ročníku 
Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

henry Purcell, antonio vivaldi, Johann Stamitz, Ottorino Respighi, Gabriel fauré, benjamin 
britten. Sólisté:  veronika SeDlÁČKOvÁ – flétna, viktor MaZÁČeK – housle 
Dirigent: václav MaZÁČeK

Koncert  KODK  dne 2. 11. 2016 v 19:30 hodin 
v sále Kulturního domu v Nelahozevsi pořádaný 
Obcí Nelahozeves a KPH Kralupy nad Vltavou

Komorní koncert Muchova kvarteta – vítěze Mezinárodní soutěže Leoše 
Janáčka Brno 2016 pořádaný KPH Kralupy nad Vltavou dne  

9. 11. 2016 v Rytířském sále zámku v Nelahozevsi v 19:30 hodin

W. a. Mozart: Smyčcové kvarteto b dur, č. 17 „lovecké“
leoš Janáček: Smyčcové kvarteto č. 1 „Kreutzerova sonáta“
a. Dvořák: Smyčcové kvarteto č. 13 G dur, op. 106

vstupenky na oba koncerty pro posluchače z Kralup nad vltavou budou v prodeji před  
koncerty na místě a objednat je lze týden před koncertem u ing. hronkové (tajemnice KPh  
tel. 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní. Odjezd autobusu na oba koncerty v 18:45 hodin ze zastávky 
autobusu MhD na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu vltava v lobečku.

Distribuci vstupenek na koncert KODK dne 2. 11. 2016 
pro posluchače z nelahozevsi zajišťuje Obecní úřad nelahozeves. 

vstupné: 150 Kč
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První sobotu v prosinci se 
uskuteční už 19. ročník hu-

debního festivalu, který se vě-
nuje bluegrassu, tomuto speci-
fickému žánru americké lidové 
hudby, který zdomácněl i u nás. 
Během let se hudba horalů z vý-
chodu USA obohacovala o vlivy 
dalších hudebních směrů, jako 
jazz, rock a folk, takže se dnes 
pod tímto označením můžeme 
setkat s interprety se širokou 
škálou hudebního projevu – to 
se ostatně odrazí i ve skladbě 
skupin v programu festivalu. 

Mezi charakteristické znaky 
bluegrassu patří použití pře-
vážně akustických hudebních 
nástrojů. Obvyklá je vůdčí role 
pětistrunného banja a rytmický 
part mandolíny. Dalšími častý-
mi nástroji jsou dobro, akustická 
kytara a housle. Často dochází 
ke střídání sólových partů vět-
šiny nástrojů ve skupině. Pro 
zpěv je typický čtyřhlasý vokál, 
často působivě propracovaný. 

BlUeGrAss ADvent 2016

U nás se bluegrass objevuje 
od poloviny 60. let minulého sto-
letí – loňským hostem festiva-
lu byl jeden z protagonistů této 
éry – banjista a kreslíř Rych-
lých šípů Marko Čermák. I přes 
poměrně úzkou základnu patří 
dnes české kapely k evropské 
špičce.

Bluegrass Advent přivádí kaž-
doročně do KD Vltava skupiny 

z tuzemské špičky. Jednoznačně 
mezi ně náleží pražský Mono-
gram, který se po kratší odml-
ce dal opět dohromady, obměnil 
kytaristu a potěšil své fanoušky 
novým albem Take It Easy. Blu-
egrass v  tradiční podobě repre-
zentuje kapela BG Cwrkot, kde 
na banjo hraje prezident tuzem-
ské bluegrassové asociace Petr 
Brandejs. Příval energie bude 

jistě sršet z bloku ostravského 
Goodwillu. Ještě z větší vzdále-
nosti – ze slovenského Pezinku 
– dorazí Blueland, se kterým 
hraje i Nizozemec žijící v Jih-
lavě, vynikající multiinstrume-
talista Ralph Shut. Mezi známá 
jména patří i Nová Sekce, mj. 
vítěz jednoho z ročníků festiva-
lu Porta. Autorem většiny jejich 
písniček je mandolinista Tomáš 
Tichý, který se ujme konferen-
ciérského mikrofonu festivalu. 
Domácí bude tradičně reprezen-
tovat band Womacklee, v jehož 
setu se dostaneme na pomezí 
bluegrassu, country a rocku. 
A ve výčtu kapel bychom ještě 
mohli pokračovat…

Festival pořádá Kralupské 
hudební sdružení. Díky patří 
Městu Kralupy za kontinuální 
podporu akce během všech jeho 
ročníků. Pokud tedy chcete strá-
vit příjemné odpoledne a večer 
ve společnosti téhle muziky, za-
vítejte v sobotu 3. prosince 2016 
v 15 hodin do KD Vltava. Více 
informací naleznete na www.
bgadvent.cz. vít jeŘáBek

XIII. století priveze na noc trubadúru smyccové teleso
velká gotická trilogie bude završena! večer plný hudby, divadla a magie má v tuzemsku své respektované jméno: Magická noc trubadú-
rů! hvězdou festivalu bude legendární Xiii. století. a co všechno čeká na návštěvníky hlavní scény kulturního domu vltava, kteří neodolají 
vábení dva roky připravované akce, za kterou fanoušci cestují mnohdy i stovky kilometrů? 

hlavní hudební program tematicky doplní divadelní horror Divadelního soboru Scéna naseto?! 
a speciální choreografie na motivy skladeb Xiii. století z alba Werewolf v podání taneční skupiny 
naděje. veškeré dění večera bude prostoupeno atmosférou uhrančivých fotografií kralupského urbex 
teamu nazvanou lovci chátrajícího jsoucna. Samozřejmostí Magických nocí trubadúrů je nejen dobré jídlo 
a bytí, ale i nabídka přehršle chutí pro duši v podobě knih, hudebních nosičů, autorských šperků, extravagantní 
módy či originálních doplňků.

XIII. STOLETÍ – headliner festivalu. 

Na Magické noci trubadúrů oslaví 25 let na rockové 

scéně. U této příležitosti pokřtí deseti cédéčkový 

sběratelský box Pandora. Lahůdkou pro fanoušky 

bude uvedení kultovní písně kapely „Transylvanian 

Werewolf“, která zazní na živo po dlouhých dvaceti 

letech! Kapela ji připravila jako speciální bonus jen 

pro Magickou noc trubadúrů 3 a odehraje ji ve spe-

ciálním aranžmá se smyčcovým tělesem! Tyto udá-

losti si nenechá ujít ani šéf české pobočky vyda-

vatelské firmy Warner music Vladimír Kočandrle.
BRATRSTVO LUNY – zpívající muzikoterapeut Matěj Lipský namíchá se svou bandou s kralupskými kořeny výživnými bonusy prošpikovaný chod spojený s křtem 2CD Decade, které vychází v den Magické noci u příležitosti de-sátých narozenin kapely. V koncertní premiéře zde zazní i cover punkové legendy HNF Pochod hrdinů. 

DEATHCAMP PROJECT (POL) – V roce 2014 se k této pol-
ské formaci, která je na evropské dark indie scéně respektovanou persónou, 
otočila Fortuna zády a z plánovaného vystoupení z vážných rodinných důvodů 
baskytaristy a skladatele Betrayala sešlo. Letos je kapela znovu plná života 
a na Magické noci odehraje i písně ze svého novinkového alba. 

Mostečtí gotici Carpatia Castle v Kralupech nad Vltavou doplní počet křtěných alb na symbolický 
hattrick! Vypustí zde do světa své druhé profesionální album nazvané Černé století. Rockové fanoušky zcela určitě 
blízko k bodu varu přivede moravský post punkový Výsměch?. Večerem plným hudby, divadla i magie provede 
ostřílený rockový publicista PetR KORÁl.

Online předprodej vstupenek na
www.kasskralupy.cz. 
Začátek hlavního programu: 17:00 h.

290 Kč

ˇ ˇº ˇ

12. 11. 2016

3. 12. 2016 - KD Vltava
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vzahradě KD Vltava tvoří jednu hranici 
dětského hřiště zeď, kterou již deset let 

zdobí obrázky z pohádek. Ty na ni v roce 
2006 namalovala místní výtvarnice, písmo-
malířka, paní Marie Karhanová. Od letošní-
ho července do poloviny října probíhala po-
stupná renovace všech kreseb. „Jsem ráda, 
že jsem mohla obrázky na zdi opravit ještě 
já, je v nich můj rukopis,“ komentuje svou 

práci paní Karhanová. „Spoustu letních dnů 
jsem strávila na hřišti s dětmi, a mohla si 
tak ověřit, že i dnešní děti znají pohádky 
jako Maková panenka, Krteček nebo O ma-
šince,“ dodává paní Marie.

Za pozitivní atmosféru, která ze všech 
obrázků i ze zdi jako celku dýchá, patří 
paní Marii velké poděkování. 

raDka holeštová

2016

Vneděli 16. 10. 2016 proběhl 7. ročník pě-
vecké soutěže Kralupský talent. Přesto, 

že jsem si myslela, že už se nemá tato akce 
kam posunout, opět přišlo několik nových pře-
kvapení: noví zpěváci, taneční choreografie, 
do kterých se zapojovali i sólisté, duety, vokály 
v podání účinkujících.

Chci moc poděkovat vedení města Kralupy 
za finanční grant, KaSSu, rodičům, přátelům 
a divákům, kteří přispěli finančně nebo hmot-
nými dary. Ještě jednou všem děkuji, ať už 
jste byli na pódiu, v zákulisí nebo v hledišti 
jako diváci.

Letos Talentem zněly muzikálové písně. 
A příští rok děti vystoupí s písněmi, které za-
zněly ve filmech. Porota byla excelentní: Míša 
Břízová – herečka a šansonová zpěvačka, Ro-
mana Goščíková – herečka a šéfka Divadla 
Různých Jmen a Alexandr Minajev – herec 
a režisér. Porotci byli překvapeni nejen z to-
ho, jak naše děti zpívají, ale i jak profesionál-
ně se chovají a jak jsou přátelští mezi sebou. 
O ceny a umístění v našem Talentu opravdu 
nejde – všichni, kdo se na organizaci podílíme, 
chceme, aby si to děti užily, a to se daří!

Závěrem děkujeme všem, kteří libovol-
nou částkou podpořili školní hudební skupi-
nu RARAŠI ze Základní školy speciální v Jih-
lavě. Na jejich činnost a podporu poputuje 
5.400 Kč.

markÉta Wagnerová (jiŘí kŘováček, 

milan lev, láďa hoDovský, salon flumen 

– anna a aDÉlka hejDukovy, hana 

horáčková, jitka košťálová, tereza 

hoDovská, šárka lejsková, tomáš černý, 

onDra slaPnička, zByněk krátký)
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zeď na dětském hřišti 
opět září barvami

NáDHErNÝ váNOČNÍ DárEK
18. 12. od 19:00 hodin

Čtyři dohody
Jaroslav dušek, PJér la š́ éz, zdeněk konoPásek

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného 
bestselleru Dona Miguela ruize o moudrosti starých toltéků Čtyři dohody.

vstupné: 390 Kč

Nehřešme slovem Neberme si Nic osobNě

Nevytvářejme si 

žádNé domNěNky
vždy dělejme vše, jak Nejlépe dovedeme

Marie Karhanová, 
písmomalířka, 
renovuje obrázky  
na dětském hřišti

Čtyři nejlepší zpěváci letošního „talentu“
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Čtvrtek 3. 11. – 16:30

ČaJ O PÁté
Podzimní setkání s Kozelkovou trojkou. Pří-
jemný podvečer s krásnými melodiemi. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

vstupné: 50 Kč

Pátek 4. 11. - 19:30  

ROCKaSS   
První ročník rockového festiválku
Rockeři si přijdou na své. Připravili jsme pro 
vás malý festiválek složený především z míst-
ních kapel. Těšit se můžete na Vlasatý žárov-
ky, Rozkouřenýho Cipíska nebo Dissection 
a místní vody rozčeří také skvělí muzikanti 
z kapely Totální Nasazení.

vstupné: v předprodeji 120 Kč;  
na místě 170 Kč

Sobota 5. 11. – 15:30

Se SvatÝM MaRtineM 
a bílÝM KOněM
15:30 - setkání na hřišti T.J. Sokol - projížď-
ky na koních z Natura farmy Minice, soutěže 
pro děti
16:30 - Martinský lampionový průvod ke KD 
Vltava s Martinem na bílém koni doprovázený 
Karlštejnskými trubači

17:15 - Divadelní spolek Tesseris: nÁPaDy 
bleŠÁKa feŠÁKa v KD Vltava

Motto: Děti si zaslouží to nejlepší. Zaslouží si 
pohádku Nápady blešáka Fešáka!

Halo, halooooo, poplach…ztratil se pan Pyt-
lík... odvál ho východní vítr a zmizel na zápa-
dě. Pan Šnek ho viděl s ranečkem na zádech, 
jak nasedal na lopuchový list…Další zpráva 
z naší louky... od východu nám vítr přivál ble-
šáka Fešáka…na louce to žuchlo…a usadil 
se tu popletený Blešák, který si myslí, že je 
fešák, všechno zná a všude byl, prý umí ská-

KD VltaVa Kralupy 
nám. j. seiferta 706, 278 01 kralupy n. v., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Předprodej otevřen Po-Pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích hodinu 
před začátkem první projekce v kině. 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 LISTOPAD

16:00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé (jen 6. a 20. 11.)
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 6., 20. a 27. 11. 2016

kat, malovat a zpívat. No, uvidíme... A kdo ví, 
třeba se mu podaří okouzlit i operní hvězdu, 
madame Cikádu. Pak by závěrečné hudební 
oslavě nestálo v cestě vůbec nic.

vstupné: 60 Kč

neděle 6. 11. – 19:00 (kinosál)
Cestovatelská přednáška Jiřího Kolbaby

bali, MůJ DRuhÝ 
DOMOv
Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, 
uprostřed indonéského souostroví, 800 km 
jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali. 
Tři miliony hinduistů prezentují každodenně 
svoji víru četnými oslavami, průvody a mod-
litbami. Navštívíme chrámy, domácnosti, ry-
bářské vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy. 
Čeká nás návštěva ojedinělého místa plného 
krásných lidí s bohatým duchovním živo-
tem, ostrova, který nemá na této planetě 
obdoby.

vstupné: 180 Kč

Úterý 8. 11. - 9:00, 10:30 (kinosál)

Z nelahOZevSi až 
na KRaJ Světa  
Srdečně zveme širokou veřejnost na výchov-
ný koncert smyčcového kvarteta Sírius, které 
uvede výběr z díla Antonína Dvořáka. Akci po-
řádáme ve spolupráci s DDM Kralupy. Přijďte 
si zpříjemnit podzimní dopoledne poslechem 
krásné hudby.

vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Středa 9. 11. – 19:00

tanČíMe! 
Pro všechny milovníky tance jsme pořad Tan-
číme latinu pozměnili a rozšířili o další rytmy. 

Na své si tedy přijdou všichni a podzim se sta-
ne krásným. vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Čtvrtek 10. 11. – 17:00 (malý sál)

SetKÁní DÁRCů KRve
Sobota 12. 11. – 17:00

MaGiCKÁ nOC 
tRubaDÚRů iii
Podrobná pozvánka na straně 12.

vstupné: v předprodeji 290 Kč; 
350 Kč na místě

neděle 13. 11. – 16:15, 19:30

DRuhÁ PRODlOuženÁ  
Prodloužená základních tanečních kurzů pro 
mládež. 
16:15 – 19:00 odpolední kurz
19:30 – 22:15 večerní kurz

vstupné: 100 Kč

Úterý 15. 11. – 18:00 (malý sál)

KRÁSy PříRODy 
vernisáž výstavy  
velkoformátových fotografií  
Přijďte na slavnostní zahájení výstavy foto-
grafií kralupských fotografů Michala Dobeše 
a Karla Štěpána. Výstava trvá do 20. 12. 2016. 
Přístupna je v pracovní době kanceláře KD 
Vltava a při všech kulturních akcích.

vstup zdarma

Středa 16. 11. - 19:30
Koncert bratří ebenů 

ČaS hOlin  
Bratři Ebenové koncertují k novému albu Čas 
holin. Marek, Kryštof a David s kapelou při-
pravili nový koncertní program, ve kterém se 
můžete těšit na hudbu nejen z nového alba.
 vstupné: 350 Kč / 390 Kč
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PŘIPRAVUJEME NA PRoSINEc
6. 12.  Čaj o páté
7. 12.  Z pohádky do pohádky  
 - Liduščino divadlo: Dva sněhuláci 
8. 12.  Tančírna
9. 12. Maturitní  ples DG Kralupy
10. 12.  Ochutnávka vín s cimbálovkou
11. 12.  Věneček kurzů tance
13. 12.  Spirituál kvintet
14. 12.  Tančíme!
15. 12.  Komorní duo
16. 12. Maturitní  ples DG Kralupy
18. 12.  Čtyři dohody – Jaroslav Dušek
19. 12.  Divadelní představení LDO  
 ZUŠ Kralupy
20. 12. 23. Country salon s Rangers Band

Sobota 19. 11. - 20:00

10. MěStSKÝ PleS
vstupné: 220 Kč / 190 Kč / 150 Kč  

Pondělí 21. 11. - 19:30
Divadlo Kalich: 

ZaČínÁMe KOnČit  

Režie: Lída Engelová
hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Ra-
dek Zima, Jana Jiskrová / Miluše Hradská / 
Johana Tesařová
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní 
hereckou příležitost pro Barboru Hrzánovou, 
která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto 
se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní 
ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, 
jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že 
jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne. Ale možná je za jejich manželským 
odcizením něco docela jiného... Francouzská 
komedie výstižně vypráví o vztazích mezi mu-
ži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí 
a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu.

vstupné: 420 Kč / 390 Kč

Čtvrtek 24. 11. - 19:30

tanČíRna  
Další z tanečních večerů, tentokrát pod tak-
tovkou tanečního mistra Jana Kvasničky.

vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

neděle 27. 11.

OSlavy PRvníhO 
aDventu
Podrobnosti na straně 32.

Úterý 29. 11. - 19:30

SPOleČnÝ KOnCeRt 
KODK, uČitelů ZuŠ 
KRaluPy a MaRKéty 
WaGneROvé 
Jedinečný hudební počin. Spojením klasic-
kých nástrojů komorního tělesa a skladeb 
současných autorů popové hudby vznikl úžas-
ný projekt. V průběhu večera zazní skladby 
z děl L. Bernsteina, F. Löveho, D. Warrenové, 
J. Williamse, T. Kympla, Bee Gees aj. Ve spo-
lečných duetech s Markétou Wagnerovou vy-
stoupí jako host zpěvák Petr Kolář.

Aranžmá skladeb pro tento koncert vytvořili 
Karel Studnička a Václav Mazáček.
Náš první dárek v adventním čase všem mi-
lovníkům krásné hudby.

vstupné: 190 Kč

Středa 30. 11. - 16:30

anDělSKO ČeRtOvSKé 
SetKÁní  
Tradiční karneval andělíčků a čertíků plný 
soutěží, zpěvu a radosti. Pro všechny je při-
pravena mikulášská nadílka. Počet balíčků je 
omezen, rezervujte si vstupenky předem.

vstupné: 65 Kč děti; 50 Kč dospělí

Čtvrtek 1. 12. - 19:30

KOnCeRt vlaDiMíRa 
MiŠíKa a etC 
Předkapela Jamie Marshall  
& amplified acoustic band
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 60. let  
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu 
umělců, ať už z hudebního, výtvarného či lite-
rárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC 
však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír 
Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální 
změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech 
koncertuje dodnes. Do současné chvíle vydala 
kapela 10 řadových alb, řadu kompilací a ta-
ké DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. 
V červnu 2010 vyšlo úspěšné (Zlatá deska) 
a ceněné album Ztracený podzim, které nese 
název dle stejnojmenné skladby na báseň Emila 
Boka. V roce 2014 oslavila kapela ETC 40 let 
své existence úspěšným turné s mnoha hosty.
 vstupné: v předprodeji 250 Kč; 
 na místě 290 Kč

Pátek 2. 12. - 19:30

fDa: nÁvŠtěvy 
u Pana GReena  

Režie: Vladimír Michálek
hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek
Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do sty-
ku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, 
a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě 
generace a co začíná jako komedie kontrastu 
kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Jak 
týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují 
se lidské vztahy a odhalují se tajemství.

vstupné: 320 Kč / 290 Kč

neděle 4. 12. - 17:00 – 21:45

věneČeK ZÁKlaDníCh 
KuRZů tanCe  
Současně bude probíhat zápis do pokračova-
cích kurzů pro mládež. vstupné: 150 Kč

Čtyři dohody 
 – Jaroslav Dušek

Prodej DivaDelníCh abOnenteK na jarní sezónu v KD vltava bude zahájen 1. 12. 
O týden později, 8. prosince, budou v prodeji abOnentKy KRÁSné huDby.

lOutKOvÝ SOubOR ROlniČKa
uvede ve středu 16. 11. 2016 
od 16:30 hodin pohádku 
„Dvě Marušky“, 
režie V. Řeháková. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.
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kino

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 97 min.

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). 
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním 
způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako 
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní 
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu 
s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. 

BRATŘÍČEK KAREL
ČESKO / POLSKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 79 min.

Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního 
písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší  
ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze.

DOCTOR STRANGE
USA, SCI-FI, 2016, DABING / TITULKY, 115 min.

Dr. Stephen Strange, jehož život se změní po strašlivé dopravní 
nehodě, musí hledat alternativní medicínu. Když ho tradiční 
medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději 
jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo známé jako 
Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, 
ale i základnou pro boj s temnými silami, jež chtějí zničit naši 
realitu.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
VB / USA, FANTASY, RODINNÝ, 2016, 133 min.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

HOLOGRAM PRO KRÁLE
USA / NĚMECKO, TITULKY, 2016, 97 min.

Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay (Tom Hanks), 
na kterého se štěstěna už dlouho neusmála, přijíždí do Saudské 
Arábie, aby tamnímu králi prezentoval horkou novinku ve světě 
komunikací. Střet kultur je nasnadě, ovšem v podání režisérské 
legendy Toma Tykwera (Lola běží o život) je podán s jemným 
a kultivovaným humorem.

 20.  NE 14:30  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB.  130 KČ

   17:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  AMERICKÁ IDYLA 120 KČ

 22.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  60 KČ / 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 

23.  ST  20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

 24.  ČT 20:00  QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN 200 KČ

 25.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 26.  SO 14:30  ODVÁŽNÁ VAIANA:  
    LEGENDA O KONCI SVĚTA  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE 130 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ

 27.  NE  14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 29.  ÚT 20:00  BRATŘÍČEK KAREL 100 KČ

 30.  ST 20:00  HOLOGRAM PRO KRÁLE 120 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první projekce.

 1.  ÚT 20:00 DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

 2.  ST 20:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 3.  ČT 20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 4.  PÁ 17:00  DOCTOR STRANGE  /DAB. 150 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 5.  SO 14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00 DOCTOR STRANGE  2D/DAB. 130 KČ

   20:00 POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 6.  NE 14:30 LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   19:00  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
    JIŘÍHO KOLBABY 180 KČ

 8.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – INSTALATÉR Z TUCHLOVIC  60 KČ / 130 KČ

   20:00  DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

 9.  ST 20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

 10.  ČT 20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 11.  PÁ 17:00  DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

   20:00  SNOWDEN 120 KČ

 12.  SO 14:30 LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ZÚČTOVÁNÍ 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 13.  NE 14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE  /DAB. 150 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 15.  ÚT 20:00  TENKRÁT V RÁJI 130 KČ

 16.  ST 20:00  HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 130 KČ

 17.  ČT 00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT   2D/T.  130 KČ

   14:30  TROLLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

 18.  PÁ 14:30  HLEDÁ SE DORY  2D/DAB. 90 KČ / 110 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ 

   20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 19.  SO 14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  TROLLOVÉ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

LICHOŽROUTI
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2016, 83 min.

LICHOŽROUTI jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou 
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – 
lichá. Ponožkami se totiž živí!

POHÁDKY PRO EMU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 112 min.

Petr Miller (Ondřej Vetchý) pracuje již řadu let pro imigrační úřad 
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě 
svobodná matka (Aňa Geislerová), která ho v případě nouze 
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr 
je naprosto šokován. Nemá děti a ani netouží je mít. Co když je 
Ema opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout 
dětskému domovu? 

PŘÍCHOZÍ
USA, SCI-FI, TITULKY, 2016, 12+, 117 min.

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde 
k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku 
Louise Banksovou - s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané 
úmysly. Banksová se společně se svým týmem pokouší ve velmi 
omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude 
muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní 
život, ale dost možná osud celého lidstva.

SNOWDEN
USA / NĚMECKO, TITULKY, 2016, 12+, 134 min.

Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal 
pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal 
se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky 
amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo 
zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované 
kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí 
člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni.

TENKRÁT V RÁJI
ČESKO / SLOVENSKO, DRAMA, 2016, 99 min.

Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy 
Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství 
a vztazích českých a německých horolezců, do kterých osudově 
zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. 

TROLLOVÉ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 92 min.

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho 
milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se 
totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní 
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem 
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt.  

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 97 min.

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). 
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním 
způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako 
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní 
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu 
s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. 

BRATŘÍČEK KAREL
ČESKO / POLSKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 79 min.

Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního 
písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší  
ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze.

DOCTOR STRANGE
USA, SCI-FI, 2016, DABING / TITULKY, 115 min.

Dr. Stephen Strange, jehož život se změní po strašlivé dopravní 
nehodě, musí hledat alternativní medicínu. Když ho tradiční 
medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději 
jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo známé jako 
Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, 
ale i základnou pro boj s temnými silami, jež chtějí zničit naši 
realitu.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
VB / USA, FANTASY, RODINNÝ, 2016, 133 min.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

HOLOGRAM PRO KRÁLE
USA / NĚMECKO, TITULKY, 2016, 97 min.

Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay (Tom Hanks), 
na kterého se štěstěna už dlouho neusmála, přijíždí do Saudské 
Arábie, aby tamnímu králi prezentoval horkou novinku ve světě 
komunikací. Střet kultur je nasnadě, ovšem v podání režisérské 
legendy Toma Tykwera (Lola běží o život) je podán s jemným 
a kultivovaným humorem.

 20.  NE 14:30  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB.  130 KČ

   17:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  AMERICKÁ IDYLA 120 KČ

 22.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  60 KČ / 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 

23.  ST  20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

 24.  ČT 20:00  QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN 200 KČ

 25.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 26.  SO 14:30  ODVÁŽNÁ VAIANA:  
    LEGENDA O KONCI SVĚTA  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE 130 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ

 27.  NE  14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 29.  ÚT 20:00  BRATŘÍČEK KAREL 100 KČ

 30.  ST 20:00  HOLOGRAM PRO KRÁLE 120 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první projekce.

 1.  ÚT 20:00 DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

 2.  ST 20:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 3.  ČT 20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 4.  PÁ 17:00  DOCTOR STRANGE  /DAB. 150 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 5.  SO 14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00 DOCTOR STRANGE  2D/DAB. 130 KČ

   20:00 POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 6.  NE 14:30 LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   19:00  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
    JIŘÍHO KOLBABY 180 KČ

 8.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – INSTALATÉR Z TUCHLOVIC  60 KČ / 130 KČ

   20:00  DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

 9.  ST 20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

 10.  ČT 20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 11.  PÁ 17:00  DOCTOR STRANGE  2D/T. 130 KČ

   20:00  SNOWDEN 120 KČ

 12.  SO 14:30 LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ZÚČTOVÁNÍ 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 13.  NE 14:30  TROLLOVÉ  2D/DAB. 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE  /DAB. 150 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 15.  ÚT 20:00  TENKRÁT V RÁJI 130 KČ

 16.  ST 20:00  HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 130 KČ

 17.  ČT 00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT   2D/T.  130 KČ

   14:30  TROLLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOCTOR STRANGE  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

 18.  PÁ 14:30  HLEDÁ SE DORY  2D/DAB. 90 KČ / 110 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  2D/DAB. 130 KČ 

   20:00  PŘÍCHOZÍ 130 KČ

 19.  SO 14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  TROLLOVÉ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  2D/T. 130 KČ

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

LICHOŽROUTI
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2016, 83 min.

LICHOŽROUTI jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou 
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – 
lichá. Ponožkami se totiž živí!

POHÁDKY PRO EMU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 112 min.

Petr Miller (Ondřej Vetchý) pracuje již řadu let pro imigrační úřad 
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě 
svobodná matka (Aňa Geislerová), která ho v případě nouze 
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr 
je naprosto šokován. Nemá děti a ani netouží je mít. Co když je 
Ema opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout 
dětskému domovu? 

PŘÍCHOZÍ
USA, SCI-FI, TITULKY, 2016, 12+, 117 min.

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde 
k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku 
Louise Banksovou - s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané 
úmysly. Banksová se společně se svým týmem pokouší ve velmi 
omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude 
muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní 
život, ale dost možná osud celého lidstva.

SNOWDEN
USA / NĚMECKO, TITULKY, 2016, 12+, 134 min.

Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal 
pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal 
se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky 
amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo 
zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? Klasik americké angažované 
kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné zázemí 
člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni.

TENKRÁT V RÁJI
ČESKO / SLOVENSKO, DRAMA, 2016, 99 min.

Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy 
Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství 
a vztazích českých a německých horolezců, do kterých osudově 
zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. 

TROLLOVÉ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 92 min.

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho 
milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se 
totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní 
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem 
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt.  

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu
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40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na prohlídku

Muzea karla Zemana
kdy? v sobotu 12. listopadu 2016

M uzeum karla Zemana představuje jednoho 
z nejvýznamnějších českých režisérů, 

scenáristů a výtvarníků, ukazuje jeho celoživotní 
dílo a jeho filmové triky, kterými proslavil 
českou kinematografii 20. století. muzeum 
mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací 
a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého 
století až po díla z jeho posledního tvůrčího 
období. Podstatná část expozice je pak věnována 
jeho nejzásadnějším filmům – Cestě do pravěku, 
Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi. muzeum 
je unikátní svým hravým pojetím – nabízí vám 
možnost se zapojit a vyzkoušet si na vlastních 
fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, 
které karel Zeman ve svých filmech používal.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud se přesuneme pěš-
ky za Karlův most do Saské ulice 3, kde se před 
Muzeem Karla Zemana v 10 hodin sejdeme s mimo 
kralupskými. Na prohlídku půjdeme ve skupi-
nách po 15 osobách, interval mezi prohlídkami 
bude asi 15 minut. Do 6. 11. nahlašte svou účast 
Ing. Závodské SMS zprávou na tel. č. 607 974 881  
a uveďte datum narození, abychom mohli upřesnit 
počet skupin. 

Vstupné do muzea je 160 kč / zlevněné 90 kč. 
Za jednu komentovanou prohlídku zaplatíme 
800 kč. Od členů budeme na nádraží vybírat 
50 kč. Tato vycházka bude spolufinancována 
z grantu měÚ kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila: Ing. Věra Závodská

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Informace o členství v kPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.
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Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v listopadu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.
90 let ....NoVáKoVá Miloslava

Poznámka: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Dne 15. 10. 2016 oslavila 
své krásné 92. narozeni-
ny paní MARIE HoFMA-
NoVá. Touto cestou přejí 
ještě jednou hodně zdraví 
a dobré nálady děti Jarda 
s Jaruškou a Dana, vnou-
čata Hanka, Lenka, Jarda 
a Markéta s partnery a pravnoučátka Elisabeth, 
Lukášek, Petřík, Matěj a Elenka.

ZlAtá SVAtbA

MIRoSlAVA MIKšoVá a JIŘí KoUtSKý dne 
5. listopadu 1966 uzavřeli sňatek. K 50. výročí 
svatby přejeme našim zlatým rodičům a praro-
dičům  moře lásky a ještě více  společných ra-
dostných chvilek. Máme vás rádi! Vaše rodina

Slyší na jméno Daisy.  Je jí 7 měsíců. Vyběhla 
nám ze vrat 27. 9. 2016. od té doby o ní není 
vidu ani slechu. Prosíme o vrácení. odmě-
na jistá. Dymáček David, tel.: 737 219 139

SOUKROMÁ INZERCE
} Nejvýhodnější investice jsou do vzdělání. Vaše děti čekají v dubnu 2017 povinné přijímací zkoušky na SŠ. 
Učivo matematiky ZŠ doučí a na přijímací zkoušky připraví zkušený učitel z Kralup n. Vlt. Cena: 150 Kč / hod. 

tel.: 723 607 667

} Nabízím k pronájmu suchou garáž, vlastní elektroměr, lokalita Na Žebrech.  tel.: 723 729 818

NA PrOGrAMu:
} Pacientova práva jako pojištěnce
} Ukázka oživovací techniky na umělém modelu
} Význam očkování starší generace (ano či ne?)
} Inkontinence (únik moči) a prostředky proti ní 
(jsou hrazené?)
} Zdravotnické prostředky, které může předepsat 
lékař, a které jsou hrazeny z veřejného zdravotní-
ho pojištění
} Co by nemělo chybět v lékárničce každého pa-
cienta
} Kontakty, kde se poradit – zdravotní pojišťov-
ny apod.
} Dotazy

Dovolujeme si vás dále pozvat na ak-
ci v zámku v Roztokách a to ve čtvrtek  
1. 12. 2016. Odjezd vlaku v 9:41 hodin. Jed-
ná se o výstavu „Historické vánoční ozdo-
by“ ze sbírky Věry Dvořáčkové. Vstup čle-
nům hradíme z poskytnutého grantu MěÚ 
v Kralupech n. Vlt.

Srdečně zveme na obě akce a budeme se 
těšit z vaší přízně. výBor „roDáků“

sdružení rodáků a příznivců města

Hledáme štěně!

dovolujeme si vás pozvat na plánovanou přednášku na téma „Péče o zdraví 
seniorů“. Přednáška se koná ve čtvrtek 10. 11. 2016 ve 14 hodin opět 
ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou (žlutý dům). 
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Městský klub důchodců
Drazí přátelé, právě přichází dušičkový 

čas, takový smutný a uplakaný měsíc. 
I my v klubu máme za sebou, ale i před 
sebou ještě dobu, kdy se nebudeme kvůli 
rekonstrukci moci scházet ve společenském 
sále. Jsme sice rádi, že naši činnost může-
me provozovat v náhradních prostorách, 
ale bohužel v nich nemůžeme naplňovat 
všechny aktivity včetně plánovaných před-
nášek, vystoupení a besed. I účast našich 
členů na schůzkách se zmenšila, a proto 
doufáme, že se všechny rekonstrukce po-
daří dokončit do konce roku.

Rádi bychom prostřednictvím Zpravoda-
je poděkovali Městskému úřadu Kralupy 
n. Vlt. za poskytnutý grant na naši čin-
nost v letošním roce. Plně jsme jej využili 
na vstupy do kulturních památek a galerií 
při našich výletech. Návštěvy hradů, zámků 
či jiných památek jsou pro nás důchodce, 
a nejen pro nás, stále finančně náročnější. 
Těšíme se, že za podpory MěÚ budeme mo-
ci i v příštím roce pořádat stále populární 
a oblíbené zájezdy.

s PozDravem členovÉ městskÉho 

kluBu DůchoDců

 2. 10.  Jiří CIBULKA ........................... 69 let
 3. 10. Bedřich JANURA................... 62 let
 4. 10.  Jiřina PETRŽILKOVÁ ............76 let
 6. 10. Jaroslava ČEJKOVÁ .............. 85 let
 11. 10. Ivan OLEKSIK ......................... 54 let
 14. 10.  Jaroslava GERHARDOVÁ .. 95 let
 16. 10. vladimír ZÁHOříK ............... 69 let
 17. 10. miroslav VANĚK .................... 71 let
 21. 10. milena POSPíŠILOVÁ ......... 53 let

Opustili nás

vzpomínky
Dne 24. října to byly dva 
roky, kdy nás náhle opustil 
pan MiROSlav bOhÁČeK. 
S láskou vzpomínají 
manželka Iva a syn Miroslav 
s rodinou

Čas plyne jako voda...
Dne 10. listopadu si 
připomeneme 5. výročí 
úmrtí naší milé a vždy 
usměvavé maminky, 
babičky a prababičky, paní 
MaRie DanDOvé  
a 16. prosince vzpomeneme 
25. výročí úmrtí jejího 
manžela, našeho 
milovaného tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

ZDeŇKa DanDy.  
Kdo jste je znali, vzpomeňte, jací to byli 
báječní lidé. Se slzami v očích vzpomínají 
dcera Maruš, rodina Dulz a Machkova, 
rodina Švecova a Dandova, pan Kuchař 
a pan Bašus.

Dne 7. listopadu uplyne již 10 let 
od úmrtí maminky a babičky paní Růženy 
PetRžílOvé. Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 13. 11. 2016 uplyne třetí rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička JaROSlava fRöhli-
ChOvÁ. S láskou vzpomínají dcery s rodinou.

Milovaná maminka, 
babička a prababička 
MaRie nOvOtnÁ - 
porodní asistentka - by 
se 3. září 2016 dožila 95. 
narozenin. Připomeňme si, 

s jakou radostí a odhodláním přiváděla děti 
na svět. Nezapomeneme na lásku, kterou 
nám dávala a na její osobitý humor. 
Dcera Eva Komárková s rodinou, rodina 
Moravcova, rodina Novotných
(pozn. redakce: vzpomínka byla v zářijovém 
vydání otištěna neúplná, omlouváme se)

Ve čtvrtek 24. 11. od 17:00 hodin proběhne 
ve velkém sále muzea slavnostní vernisáž 

výstavy 

Vánoce 50. – 60. let 
– nahlédnutí do vánočního času padesátých 
a šedesátých let 20. století (1954 – 1967). Jak 
vypadaly tehdejší stolování a jídelníček, výzdo-
ba interiérů a design? A jak to bylo s dárky? Dalo 
se spolehnout na nabídku tehdejších obchodů, 
vybírat z luxusní nabídky Tuzexu, nebo se využí-
valo dovedných rukou v domácím prostředí? 

Výstava bude přístupna od 25. 11. 2016  
do 8. 1. 2017.

Ve stálé expozici historických kočárků je 
od 28. října otevřena nová místnost exponátů 
z let 1900 – 1980.

otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 
- 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin.

Literárně hudební pořad Malá vánoční je složen z povídek českých autorů a známých vánočních 
koled. V programu jsou zařazeny povídky L. Aškenazyho, B. Němcové, Fr. Nepila, J. Skácela 

a výběr z veršů M. Procházkové Poselství Vánoc. Zazní i známé vánoční koledy.

účinkují: Eva Hadravová, Václav Pavlík – recitace; žáci kralupské ZUŠ - hudební doprovod

Zároveň zveme na probíhající výstavu HErBErTA KISzY
českého malíře, grafika, sochaře, fotografa a galeristy. Výstava končí 31. 12. 2016.

Galerie je otevřena 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 nad Vltavou, že finančně podporuje provoz galerie.

MALÁ VÁNOČNÍ

zveme vás 7. PrOSINCE od 18 hodin na literární pořad

Vánoce v regionálním muzeu mělník

Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, tel.: 315 630 936 – pokladna; 
muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz



K Z

l istopad 201620

pOzváNKy

11. 11. 2016 – pátek – 16:00

Svatomartinský lampionový 
průvod a slavnostní 
otevření parčíku u školy
Pozor, letos poprvé bude sraz v parčíku u školy 
v 16:00. Chybět nebudou svatomartinské roh-
líčky, svařák, ani ohňová show. Přijďte s námi 
slavnostně otevřít parčík a rozsvítit ho svými 
lampiony a světýlky. Po průvodu městem bu-
de pro odvážné následovat světýlková cesta 
zámeckým parkem.

17. 11. 2016 – čtvrtek – 19:30

Koncert skupiny brutus
Sváteční koncert „pravé bigbítové skupiny“ 
Brutus. Sváteční především proto, že skupi-
na Brutus vystoupila ve Veltrusích naposledy 
na Mikuláše roku 1980, tedy před dlouhými 
36 lety. Koncert se uskuteční v sále veltruské 
restaurace Na Závisti. Začátek je naplánován 
na 19:30. Vstupenky lze zakoupit v podatelně 

MěÚ Veltrusy a v Turistickém centru u mostu 
v Kralupech nad Vltavou.

24. 11. 2016 – čtvrtek – 20:15

Filmový večer: Slepá 
(klubovna nad sokolovnou ve Veltrusích, 
vstup zdarma)

Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová 
zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha 
i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která 

si v ničem nezadá s vnějším světem.  Kde je hra-
nice mezi fantazií a realitou? Dráždivá sonda 
do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bo-
hatou vizualitou i absurdním humorem. 

Drama, Norsko / Nizozemsko, 2014, 97 min., 
režie: Eskil Vogt

27. 11. 2016 – neděle – 16:00

Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu
Město Veltrusy srdečně zve ši-
rokou veřejnost na Rozsvěce-
ní vánočního stromu o prv-
ní adventní neděli 27. 11. 
2016 od 16:00 v parčíku 
u školy. Vystoupí Kralup-
ské žestě, Markéta Ap-
tová-Hrdinová a Vocal 
Band, žáci ZŠ Veltrusy 
a Tutti cantate. Vá-
noční cukroví, horké 
nápoje, stánky s občer-
stvením i vánoční výzdobou...

Ateď to nejdůležitější - festival je teprve v půl-
ce. Takže zveme 3. prosince k nám do diva-

delní klubovny na představení divadelního spolku 
KUK! Praha, které vzniklo na motivy Orwellovy 
Farmy zvířat. Autorská inscenace Jídelna aneb 
Vařím, vaříš, vaříme..., která se letos probojovala 
až na národní mezidruhovou přehlídku Jiráskův 
Hronov, za vidění rozhodně stojí. Tolik energie se 
na jevišti opravdu moc často nevídá.

Na co jsme opravdu pyšní, je sobota 14. ledna 
2017. Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou 
jste ještě nezažili. Je ráno. Billovi začíná sva-
tební den. Předchozí večer zapíjel s kamarády 
svobodu. Za chvíli ho má přijít vzbudit jeho ne-
věsta. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je 
s ním neznámá dívka. Tak tahle kocovina bu-
de mít říz... Nemaluj tchýni na zeď! Hra Robina 
Hawdona Dokonalá svatba v podání pražského 
spolku DS Ty-já-tr/HROBESO, která na Jiráskově 
Hronově letos zabodovala, a koncert rakovnické 

kapelky Z DAVU, jenž bude následovat, slibuje 
pořádný večírek. Představení se koná v KD Vlta-
va, koncert poté u nás v klubovně. U toho přece 
nemůžete chybět. 

Sobota 3. 12. 2016 - 20:00
(klubovna DS Scéna)

KuK! Praha: 

Jídelna aneb vařím, vaříš, vaříme...
Autorská inscenace divadelního souboru KUK! 
(Klub uměleckých katastrof) z prostředí školní 
jídelny, na motivy knihy Farma zvířat George Or-
wella. Je jasné, že každý podnik (a tím pádem 
i kolektiv zaměstnanců) potřebuje kvalitní vede-
ní. V gastronomii to platí několikanásobně. Jak 
se stát přísným, ale spravedlivým šéfem. Jak 
správně vést zaměstnance, kteří jsou zcela od-
daní společným cílům, a kteří vaří podle motta: 
Zdravě - pestře - chutně! vstupné: 80 Kč

4. 1. 2017 - 20:00 
(velký sál KD Vltava)

Dokonalá svatba vstupné: 80 Kč

4. 1. 2017 - 22:30 
(klubovna DS Scéna)

Koncert Z Davu vstupné: 50 Kč

2016 V klubovně 
to opět žije

divadelní festival tyjátjátra je v plném proudu. Říjen byl ve znamení našich her. festival 
odstartovala nová pohádka Kdo hledá, najde.... Příběh vznikl na motivy velké kočičí 
pohádky Karla Čapka. Pokud jste ji nestihli u nás na domovské scéně, máte možnost si 
udělat výlet do velvar 13. listopadu anebo do Říčan, kde hrajeme 27. listopadu. 

Klubovna DS Scéna je přístupná z Hakenovy ulice (u zadního vchodu do KD Vltava). Těším se na vás! 
DS Scéna Kralupy

listopadové akce ve Veltrusích
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zástupci škol zapojených v projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou vyjádřili po-
třebu zrealizovat seminář na téma inkluze. 
Ve dnech 19. 9. a 23. 9. 2016 se v prostře-
dí škol ZŠ Třebízského a ZŠ Komenského 
sešlo celkem 96 pedagogů z Kralup i blíz-
kého okolí.

Obsah semináře a lektorský tým sesta-
vila a řídila Mgr. Monika Tannenbergero-
vá, DiS., předsedkyně Ligy lidských práv, 
pedagožka PedF Masarykovy univerzity 
v Brně, autorka publikace Průvodce škol-
ní inkluzí. Pozvaní lektoři připravili te-
matické bloky, které svým obsahem úzce 
souvisí se začleňováním žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami do běžných 
základních škol. 

Účastníci se zabývali tématy: Rozmani-
té výukové metody; Přístup k hodnocení 
v inkluzívní třídě; Formy individuálních 

vříjnu nás navštívila paní Iva 
Sieberová s fenkou Connie 

z občanského sdružení Sirius 
Třebíč. Přišly nám představit ca-
nisterapii, neboli terapii pomocí 
psa, která využívá kontaktu člo-
věka se psem a jejich vzájem-
nou pozitivní interakci. Se svým 
programem Psí dobrodružství 
navštívily žáky 1. stupně. 

Děti měly možnost si pejska 
pohladit, učesat, zahrát si s ním 
různé hry, relaxovat s ním po-
mocí metody polohování, která 
má za cíl zklidnění, uvolnění 
a prohřátí či odměnit pejska pa-
mlskem a zároveň se dozvědět 
více o terapeutických psech.  

Program měl u dětí i pedago-
gů veliký úspěch, a proto jsme 
se rozhodli canisterapii využí-
vat pravidelně v průběhu škol-
ního roku. V rámci vyučovacího 
předmětu Speciálně pedagogic-
ká péče bude probíhat indivi- 
duální či skupinová terapie, a to 
na 1. stupni u vybraných žáků. 
Cílem je rozvoj hrubé a jemné 
motoriky, zlepšení komunika-
tivních dovedností, smyslového 
vnímání, koncentrace či přístu-
pu k výuce. 

Věříme, že si canisterapie na-
jde u nás místo a naplní své 
cíle.

Bc. michaela oBytová hacmacová

zš Praktická

vážení rodiče a příznivci školy, milé děti, 
naše škola má v současné době 747 žá-

ků ve čtyřech uměleckých oborech, ve kte-
rých působí 40 pedagogů a řadí se tak mezi 
největší školy kralupského regionu.

V říjnu proběhl v sále hotelu Sport Zaha-
jovací koncert. První listopadový koncert, 
tentokrát pod názvem Podzimní, proběhne 
od 17:30 opět v sále hotelu Sport v úterý 
8. listopadu. 

Naše tři orchestry (KralupSwing, Kralu-
panka a Big Band Kralupy) se usilovně při-
pravují na vystoupení při příležitosti Svato-
martinské zábavy v KD v Nelahozevsi, která 
se koná 11. listopadu. 

Koncert z období klasicismu můžete 
navštívit tentokrát v místním muzeu dne  
22. listopadu od 17:30 hodin.

Velice nás těší, že Komorní orchestr Dvo-
řákova kraje pod vedením pana profesora 

Václava Mazáčka přijal pozvání ke spolu-
práci s našimi pedagogy při koncertu popu-
lárních písní, který se bude konat v úterý 
29. listopadu od 19:30 v kralupském KD 
Vltava.

Závěrem sdělujeme, že na škole začal pra-
covat pod vedením Andreje Moroze stálý 
Komorní orchestr ZUŠ Kralupy a těšíme se 
na jeho první veřejné vystoupení.

luBoš harazin, ŘeDitel zuš kraluPy

záklaDní umělecká škola  

listopad v zUŠ Kralupy nad Vltavou
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Inkluze na základní škole

fo
to

: B
c

. I
va

 S
Ie

B
e

R
o

vá

vzdělávacích strategií pro žáky; Od řízení 
k vedení inkluzívní školy.

Pedagogové měli v průběhu semináře 
možnost seznámit se s novými přístupy, 
otevřeně diskutovat nad problémy a prak-

tickými dopady změn a získat nové ná-
měty pro svou každodenní práci s dětmi 
ve třídách. 

mgr. Bohuslava glasslová, garant místní 

akční skuPiny naD Prahou o.P.s.
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zš gen. klaPálka

Ve dnech 26. - 29. září jsme 
uskutečnili druhou etapu výmě-
ny německých, polských a čes-
kých studentů v rámci spoluprá-
ce s městy Hennigsdorf, Šroda 
a Kralupy n. Vlt. nazvanou 
„Dobří sousedé“. 

Tentokrát jsme se sešli v ně-
meckém Hennigsdorfu. Hennigs- 
dorf je - co se týče obyvatel - 
přibližně stejně velký jako Kra-
lupy, rozlohou je ale mnohem 
větší, protože většina lidí bydlí 
v rodinných domcích. Překva-
pilo nás, že město je daleko ze-

lenější, čistší a že všude parkují 
kola. Při návštěvě Berlína jsme 
si všímali specifického prolnutí 
historických i moderních staveb 
a přírody. 

Projekt „Dobří sousedé“ má při-
spět k stmelení vztahů mezi dru-
žebními městy a tato druhá etapa 
svůj účel určitě splnila. V březnu 
2017 se uskuteční etapa třetí - 
tentokrát v Kralupech nad Vlta-
vou. Podrobný článek o projektu 
„Dobří sousedé“ najdete na www.
kralupskyzpravodaj.cz.

mgr. Dagmar knöPfelmacherová

ADVENTNí JArMArK
čtvrtek 24. 11. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v hale školy

Po jeho skončení vás zveme na Zpívání pod vánočním stromem se slavnostním 
rozsvícením stromečku. Přijďte s námi přivítat advent!

DEN OTEVřENÝCH DVEří
sobota 3. 12. 2016 od 9.00 do 13.00 hodin

Co vás čeká?
1. Prohlídka školy s průvodcem
2. Posezení v kavárně s promítáním ze života školy
3. Procházka po zahradě s ukázkou venkovní třídy
4. Zahájení projektu Předškoláček pro budoucí prvňáčky
5. Workshopy pro rodiče s dětmi
6. Beseda s vedením školy

naše škola ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 
ve spolupráci se zřizovatelem získala dotaci 80.000 Kč z roz-

počtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného 
času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora 
volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit. Peníze využi-
jeme na nákup sportovního vybavení, které bude sloužit žákům 
nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro školní družinu, 
školní klub a zájmovou činnost na naší škole. Děkujeme.

PaeDDr. Dagmar kuzníková, ŘeDitelka školy

zš a mš tŘeBízskÉho

                                          získali jsme dotaci  
ze středočeského kraje
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Dobří sousedé

Den otevřených dveří
16. 11. 2016 - 8:00-17:00 hodin
Na co se můžete těšit?
Co si můžete vyzkoušet?

S podporou:8:00-13:00
Možnost nahlédnout do vyučovacích hodin

14:00–17:00 
odpolední program pro všechny:
} Sportovní odpoledne v tělocvičně
} Deskové a jiné hry v učebnách 1. stupně
} Prezentace jednotlivých předmětů 
v učebnách F, CH, Z, AJ, ČJ, PŘS, D
} Hudební vystoupení
} Výtvarné práce, malování na obličej
} Keramická dílna

 
} Práce s počítačem v učebně informatiky
} Představení práce Městské policie  
Kralupy
} Čtení v knihovně
} Hry v družině
} Střelba z laserové pistole
} Ukázka šermu
} Občerstvení

ZŠ Václava Havla pořádá

Těší se na vás žáci 
a pedagogové ZŠ Václava Havla
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PŘIJíMAČKY NANEČISto 
A ZDARMA
pro zájemce z řad žáků 9. tříd 
ZŠ pořádá SOŠ a SOU ve čtvrtek  
24. listopadu 2016 od 14:00 hodin 
(český jazyk) a od 15:15 hodin (ma-
tematika) v učebně č. 6.
Vyzkoušejte si testové 
úlohy podle státního zadání 
s certifikovanými zadavateli!
Vaše testy opravíme a bezpro-
středně sdělíme vaši procentuál-
ní úspěšnost. Přihlášky zasílejte, 
prosím, na mailovou adresu: 
mazourkova@edukra.cz 
do 22. 11. 2016.

soš a sou kraluPy n. vlt.

Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme ce-
lou školou, ukážeme jim odborné učebny, dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme 
s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.

žáky připravujeme v těchto oborech studia
} 18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě - 4letý zakončený 
maturitní zkouškou
} 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik – 4letý zakončený maturitní zkouškou
} 28-42-L/01 chemik operátor – farmaceutická výroba - 4letý zakončený 
maturitní zkouškou
} 29-42-M/01 analýza potravin – 4letý zakončený maturitní zkouškou
} 23-51-H/01 strojní mechanik – 3letý zakončený závěrečnou zkouškou             
} 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje – 3letý zakončený 
závěrečnou zkouškou

Do všech výše jmenovaných oborů přijímáme dívky i chlapce, kteří mají úspěšně 
ukončenu 9. třídu základní školy. Do oboru strojní mechanik přijmeme i žáky, 
kteří ukončili povinnou školní docházku v 8. třídě.  
Žáci tříletých oborů (strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje) 
budou dostávat každý měsíc stipendia za předem stanovených podmínek. Pokud 
v pololetích prospějí s vyznamenáním, dostanou ke stipendiu ještě jednorázovou 
peněžní odměnu.

Pokud nás zájemci nebudou moci navštívit ani v jednom z uvedených termínů, 
mohou si dohodnout individuální návštěvu na telefonu 315 723 415.

Den otevřených dveří 
24. listopadu 2016

a 11. ledna 2017
vždy od 8:00 do 17:00 hodin

SOŠ a SOU 
pořádá

Ohlédnutí za říjnovým výročím 
školy najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
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VáNOČNí SOuTěž

Výtvarné soutěže „Vánoční dekorace a ozdo-
by“ se mohou zúčastnit MŠ, ZŠ a družiny, 
jednotlivci, celé rodiny, zkrátka každý, kdo 
rád maluje, modeluje, lepí z papíru, šije, 
paličkuje nebo jinak tvoří. Rozviňte svo-
ji fantazii a potěšte návštěvníky výstavy 
svými pracemi. Hotové výrobky označe-
né autorem odevzdávejte v kanceláři DDM  
do 1. 12. 2016. Soutěž bude součástí vánoč-
ní výstavy. Každý z návštěvníků bude mít 
možnost hlasovat a ovlivnit tak vítězné po-
řadí jednotlivých děl.

z NELAHOzEVSI  
Až NA KrAJ SVěTA

DDM Kralupy nad Vltavou pořádá ve spo-
lupráci KaSS Vltava 8. listopadu od 9:00 
a od 10:30 hodin výchovné koncerty smyč-
cového kvarteta Sírius. Koncerty mohou na-
vštívit nejen žáci a studenti, ale také široká 
veřejnost.  Vstupné: 50 Kč

KLAuNSKÝ  
KArNEVAL
Veselý klaunský karneval 
pro nejmenší pořádáme 
10. 11. v DDM od 16:00 
hod. Prosíme děti i rodi-
če, aby si na akci přinesli 
přezůvky. 

Vstupné: 40 Kč děti a 10 Kč dospělí

KrALuPSKÝ ADVENT
Dům dětí a mládeže se také letos zúčastní 
oslav adventu 27. 11. Vystoupí zde děti z na-
šich zájmových útvarů a pro všechny zájem-
ce bude připravena vánoční dílnička.

MIKuLášSKá  
PrO NEJMENší
Ani letos Mikuláš na děti nezapomene. Při-
jde je pozdravit v pondělí 5. prosince v 10:00 
hod. do hotelu Sport. A nepřijde samozřejmě 
sám. Doprovázet ho bude i čert s andělem. 
Rád se s dětmi potěší, poslechne si básničky 
a písničky a předá dětem nadílku. 

Rodiče mají možnost přinést pro své děti 
nadílku k předání, předem označenou jmé-
nem. PoDklaDy PŘiPravila g. junášková

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

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 8.00 - 18.00, Út-Čt 8.00 - 17.00

Pá 8.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

MINIKONfErENCE O VzDěLáVáNí
Ve středu 19. října se konala další z besed 
o vzdělávání na téma „Budoucnost v na-
šich školách“. Vystoupení Daniela Muni-
cha z CERGE IE, Tomáše Feřteka z EDUinu 
a Jitky Kmentové z gymnázia Na Zatlance 
byla velmi inspirativní a publikem oceně-
ná, stejně jako následná diskuze.  Záznam 
z této akce mohou zájemci najít na našem 
webu www.dgkralupy.cz.

PrOSINCOVÝ DEN 
OTEVřENÝCH DVEří
Všechny zájemce o studium 
na naší škole i kralupskou veřej-
nost bychom rádi pozvali na Den 
otevřených dveří ve středu  
7. prosince 2016. Kromě informa-
cí o studiu si můžete také odnést 
drobné dárky z vánočních trhů, které při-
pravují naši studenti.

PříPrAVNé KurzY
V případě zájmu z řad žáků zá-
kladních škol budeme pořádat již 
od poloviny listopadu 2016 pří-
pravné kurzy na přijímací zkouš-
ky pro 4leté studium z českého 
jazyka a matematiky. Zájemci 
se mohou hlásit přes formulář 

na webu školy www.dgkralupy.cz 
těšíme se na setkání! stuDenti a učitelÉ Dg a soše

DvoŘákovo gymnázium a soše
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Kralupští závodníci se v této 
konkurenci neztratili, cel-

kem jich bojovalo 28 a získali 
dvanáct zlatých, pět stříbrných 
a pět bronzových medailí!

Nyní čekají naše judisty v ka-
tegoriích žactva a dorostu bo-
je na mistrovstvích republiky. 
Chtěli bychom touto cestou také 
poděkovat vedení Města Kralu-
py za podporu naší činnosti. 

Medaile získané na závodech 
jsou jistě pěkným bonusem. Pro 
nás je ale důležité i to, že v na-
šem oddíle sportuje více než  

80 dětí a mladých lidí. Judo vede 
děti nejen k pravidelnému cviče-
ní, ale svou filozofií i k celkové-
mu rozvoji. Dva základní prin-
cipy juda jsou: Minimální úsilí 
– maximální účinnost Seirjoku 
zenjó a vzájemný prospěch Dži-
ta kjoei. První princip znamená 
využívat co nejúčinněji svou sí-
lu a umožňuje porazit i fyzicky 
silnějšího soupeře. Druhý prin-
cip učí vzájemnému respektu 
mezi lidmi.

katka hronová, 

trenÉrka juDa v kraluPech

vsobotu 8. 10. 2016 se tým kategorie U10 
zúčastnil turnaje v Olomouci. Zatím nej-

vzdálenější turnajová destinace pro naše ma-
lé ragbisty byla zároveň první možností po-
rovnat síly s většinou moravských týmů. 

V úvodním zápase jsme těsně, ale zaslou-
ženě porazili tým Dragonu, většinu zápa-
su jsme měli míč a soupeři dovolili projít 
do pětkoviště jen jednou. Podobně se vy-
víjel i zápas s Mariánskými Horami, kde 
byl soupeř více nebezpečný v útoku, přesto 
se podařilo díky týmovému výkonu opět 
zvítězit. Po obědové pauze nás čekal do-
mácí tým, který jsme přehráli přímočarý-
mi akcemi a souhrou. Výkon neměl chybu, 
stejně jako v závěrečném souboji s Tatrou, 

kde jsme soupeři nenechali prostor, ani míč 
a jednoznačně dominovali.

Skupinu jsme vyhráli a ve čtvrtfinále nás 
čekal „nejlehčí“ soupeř, čtvrtý tým z druhé 
skupiny Bystrc. Kluci bojovali, ale hráli příliš 
individuálně a chybělo i trochu štěstí, když 
ze závěrečného trestného kopu nedošlo k vy-
rovnání. První prohra v turnaji znamenala 
konec naděje na umístění mezi prvními tře-
mi, a pro kluky bohužel tak velké zklamání, 
že chyběla chuť do další hry. V souboji o dal-
ší umístění proti zlínskému soupeři byla evi-
dentní negativní atmosféra a svěšené hlavy. 
Zlínští snadno procházeli obranou a ujali se 
rychle vedení, hrát jsme začali až za rozhod-
nutého stavu a alespoň korigovali výsledek. 

Posledním soupeřem byl již známý Dragon 
a kluci se vrátili ke svému standardu ze 
skupiny a opět hráli soudržně, v podpoře 
a s důrazem. Vítězné utkání zajistilo celko-
vé sedmé místo.

Vzhledem k tomu, že jsme odehráli ce-
lý turnaj bez střídání se dvěma začáteční-
ky, se drobný herní výpadek dá jistě pro-
minout. Celkový dojem je opět výborný, 
jsme tým s velmi dobrými individualitami 
a ve stále větší míře je patrná souhra, bo-
jovnost a zlepšující se přehled v herních 
situacích.

Bilance 5 výher – 2 prohry, skóre 16:8.
ragBy zDar! 

roBert votiPka, trenÉr u10

Do finále soutěže Trenér 
mládeže, kterou organizu-

je spolek Díky, trenére, postou-
pil mezi deset nejlepších i trenér 
kralupského Rugby klubu pan 
Robert Votipka.

Cílem soutěže je ocenit ty tre-
néry, kteří své svěřence nejen 
učí, trénují, ale i motivují, ve-
dou k fair play a sport v dětech 
zakoření tak, že se mu budou 
věnovat i nadále. 

Nominovat osobnost do sou-
těže mohl kdokoli z široké ve-
řejnosti, odborná porota vybra-
la nejprve 30 trenérů a poté  
10 nejlepších, kteří se utkají 
o titul Trenér mládeže v neděli 
6. listopadu v rámci akce Den 
trenérů mládeže v pražské hale 
na Podvinném mlýně.

Budeme držet palce!

raDka holeštová

Regionální 
turnaj ragbistů 
v Říčanech

o titul trenér mládeže 
bojuje Robert Votipka
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Kralupští ragbisté bojovali v Olomouci

Naši judisté ovládli KrAlUPy CUP
ve dnech 15. a 16. října proběhl ve sportovní hale na cukrovaru již 18. ročník turnaje 
KRaluPy cuP v judu. oba dny se na tatami vystřídalo více než 200 závodníků všech 
věkových kategorií z 15 oddílů z České republiky a po několika letech nás také navštívili 
judisté z berlínského oddílu vfl tegel.
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Kralupský závodník 
Adam Svítek, vítěz 
kategorie do 66 kg 
dorostu, při souboji 
v ne-waza.
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vsobotu 15. 10. 2016 se v pražské sportovní hale Podvinný mlýn 
uskutečnil nejprestižnější turnaj v kickboxerských polokontakt-

ních disciplínách CZECH OPEN 2016. Tento turnaj byl obsazen 
více než 500 špičkovými fightery z celé Evropy. Pro Míšu Góral-
czykovou, která cvičí v kralupském klubu Jiu-jitsu pod vedením 
Milana Hečka a Zbyňka Góralczyka, to byla prověrka výkonnosti 
před nadcházejícím mistrovstvím světa. 

Míša startovala hned ve třech kategoriích, kde na ni čekaly 
závodnice z Polska, Maďarska, Chorvatska a Itálie. Postupně se 
ve všech kategoriích probojovala do finále, kde s přehledem své 
soupeřky porazila. Pouze italská závodnice, která byla semifina-
listkou mistrovství světa, Míšu v prvním kole potrápila, nicméně 
v kole druhém si již Míša svou soupeřku pohlídala a celkové skóre 
obrátila ve svůj prospěch.

Míša tak získala tři zlaté medaile na nejprestižnějším kickboxer-
ském turnaji v ČR. Nyní se intenzivně, za podpory svých sponzorů 
Města Kralupy nad Vltavou, Jan Batěk AUTODOPRAVA Neuměřice 
a Pneucentrum KRALUPY s.r.o., připravuje na nadcházející mis-
trovství světa, které proběhne ve dnech 25. - 31. 10. 2016 v Itálii. 
Držíme jí palce.

zByněk góralczyk

vsobotu 3. září pořádal Aero-
klub Kralupy již 26. ročník 

letecké navigační soutěže dvou-
místných posádek (rally). Suve-
rénní vítězství patří kralupské 
posádce Jan Šimon - Ing. Martin 
Vyhnal. Jako druzí v celkovém 
hodnocení byli Ondřej Dvořák 

- Rostislav Frič z Aeroklubu Ra-
ná, bronz obdržela domácí po-
sádka Miroslav Vyležík - Fran-
tišek Šindelář.

Zprávu Ing. Hanuše o průbě-
hu soutěže najdete na www.kra-
lupskyzpravodaj.cz.

raDka holeštová

Dovoluji si vás pozvat na cyklus biOeneRGetiCKÝCh cvičení

Bioenergetika je psychoterapeutický směr vycházející z poznatků práce 
amerického lékaře A. Lowena. Při pravidelných cvičeních se zaměříme 
na uvolnění napětí v těle, zklidnění, zvýšení energie. Objevíte i prvky 

cvičení pro každý den.
Vaše přihlášky zasílejte emailem, SMS či zprávou přes FB.

Těším se na Vás! Eva Gerlachová

+420 603 268 665, evagerlachova@email.cz
fb: eva Gery - poradenství v osobním rozvoji

BIOENERGETICKÁ 
CVIČENÍ
Kdy: čtvrtky od 6. října 19-21 hod.
Kde: T.J. Sokol kralupy nad Vltavou, 
 Jodlova 16 
Cena: 150 kč / cvičení
S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, pití

Hledáme cvičitele do oddílů s dětmi
Chtěli byste udělat něco pro sebe i pro druhé?

Máte kladný vztah k dětem a ke sportu?
Bylo Vám už 15 let?

Jestli je Vaše odpověď ANO, tak přijďte mezi nás do SOKOLA.

Hledáme cvičitele pro oddíly:
rodiče s dětmi, předškoláci a pro oddíl atletiky.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na 

tel. č. 605 332 787.
Těšíme se na Vás! Cvičitelé T.J. Sokol Kralupy
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Aerotour 2016 - triumf kralupské posádky

Kralupská fighterka posbírala tři zlaté
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Přistání příbramské posádky
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nejprve trochu historie: V roce 1979 teh-
dejší tři tenisové dvorce „za magovkou“ 

v Libušině ulici, tam, co jsou dnes TSM, 
byly zrušeny, neb ČSD si přes dvorce prosa-
dily vlečku. Naštěstí existoval jakýsi výnos, 
že při zrušení nějakého sportovního objektu 
je povinností jej nahradit!

Nutno připomenout, že to bylo „za norma-
lizace“. Tenis v tu dobu nebyl příliš v poli-
tické oblibě. Shodou příznivých okolností 
byl tehdy předsedou TJ Kaučuk pan Jaro-
slav Mareš a ten tenisu přál. Svým vlivem 
zařídil pozemek a finance na vybudová-
ní náhradních tenisových dvorců. Protože 
členové klubu byli zvyklí si dělat všechno 
sami, vybudovali více méně svépomocí te-

nisový areál tak, jak se s ním město dnes 
může chlubit. V roce 1985 byl areál slav-
nostně otevřen.

Na obřad otevření areálu byl přítomen 
wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš. 
Tehdejší političtí představitelé okresu, měs-
ta a Kaučuku, i tenisová sekce ČSTV, si 
s ohledem na přítomnost Jana Kodeše tuto 
příležitost nenechali ujít.

A proč Memoriál Luboše Nácovského? 
Nácovský byl sportovec a Kralupan kaž-
dým coulem! V roce 1964 na olympiádě 
v Tokiu získal bronzovou medaili ve střelbě 
pistolí. Byl také nadšeným členem tenisu 
a příkladně pracoval na budování teniso-
vého areálu.

Bohužel osud mu nedopřál se dožít slav-
nostního otevření. V roce 1982 odešel do te-
nisového nebe s raketou v ruce. Na jeho 
památku jsme proto zorganizovali tenisový 
turnaj – MEMORIÁL LUBOŠE NÁCOV-
SKÉHO. Tento turnaj probíhá bez přeru-
šení již 30 let. 

Vítězem letošního ročníku ve dvouhře 
se stal jeden z nových členů Jaroslav Ná-
hlovský. Ve čtyřhře brala vítězství dvojice 
Zdeněk Vlasák (zasloužilý veterán a tre-
nér mládeže) a Jan Šíma (též nový člen 
klubu).

Tak oslavujeme každý rok na podzim pa-
mátku Luboše Nácovského. 

miloslav czechmann

Z linky 156

☛ 25. 9. v 15:57 h. na l. 156 oznámil pan 
Ch., že jeho sousedka v ul. Dr. E. Beneše 
má již druhý den na šňůře pověšené 
spodní prádlo a on má obavy, aby se 
jí něco nestalo, neboť chodí o berlích. 
Jméno sousedky však neví. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která místním 
šetřením zjistila, že se jedná o paní Š., 
která se doma nenachází a dle sdělení 
sousedů zde nemá ani své osobní 
vozidlo a je zřejmě na své zahradě. 
Dále byl telefonicky zkontaktován syn 

paní Š., pan P., který uvedl, že včera 
byla jeho matka v pořádku, protože 
byla na návštěvě u něj doma. Sám se 
pokusí matku zkontaktovat. V 16:34 h. 
na l. 156 oznámil pan P., že je jeho matka 
v pořádku a je na své zahradě. 

☛ 11. 10. v 05:55 h. na l. 156 oznámila 
paní P., že slyšela v ul. Třebízského 
z kontejneru na elektroodpad nějaké rány 
a má podezření, že se uvnitř kontejneru 
někdo nachází. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila muže, který 

právě vylézal z uvedeného kontejneru. 
Hlídka muže ztotožnila a na dotaz, co 
v kontejneru dělal, odpověděl, že hledal 
věci, které by mohl zpeněžit. Při svém 
jednání však víko kontejneru poškodil. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byla 
na místo přivolána hlídka PČR, která si 
celou věc převzala k dalšímu opatření.

VYSVěTLIVKY: 

MP – městská policie
OO PČr – Obvodní oddělení Policie ČR

Parkování vozidel je jedním z velkých 
problémů každého většího města, vč. 

toho našeho. Parkovací místa často chybí 
v samotném centru, ale především na síd-
lištích. V dobách, kdy se sídliště stavěla, se 
s tolika auty jednoduše nepočítalo. V sou-
časné době se však město velkou měrou za-
sazuje o zvýšení počtu parkovacích míst pro 
občany i návštěvníky města. Avšak jde stále 
o určitý kompromis mezi zdraví přínosnou 
zelení a nově vytvořenými místy k parko-
vání. Pak je ale nasnadě střet mezi občany, 
kteří chtějí parkovat co nejblíže ke svým 
domovům a na straně druhé pak strážníci 
městské policie, kteří „trestají“ ty, jež zane-
chali svého „plechového miláčka“ v místech, 
kde to zákon zakazuje. Aby však řidiči svá 
vozidla zaparkovali v souladu se zákonem, 
mnohdy přitom postačí ponechat vozidlo 
jen o kousek dál od svého bydliště či za-
městnání, ovšem na úkor své pohodlnosti. 

Výčet přestupkových jednání v souvislosti 
s parkováním je velmi obsáhlý. Za nejčas-

těji páchané můžeme jmenovat stání v kři-
žovatkách a vjezdech, porušování zákazu 
zastavení, stání a vjezdu, parkování před 
přechody pro chodce a na nich, stání vozi-
del na městské zeleni a ve druhých řadách 
nebo tam, kde by nezůstal volný jízdní pruh 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy atd. 

V případě stání v křižovatce bychom chtě-
li řidičům připomenout, že za křižovatku 
se považuje místo, kde se protínají nebo 
spojují pozemní komunikace, přičemž zá-
kon stanoví, že se nesmí vozidlem zastavit 
a stát v tomto místě a ve vzdálenosti kratší 
než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. 
Tento zákaz tudíž vyplývá ze samotného 
ustanovení zákona a nemusí být podpořen 
jiným dopravním značením (např. žlutá čá-
ra podélná). K dalším nešvarům patří parko-
vání na přechodech pro chodce a ve vzdá-
lenosti kratší než 5 m před ním, což také 
nemusí být doplňováno dalším značením. 
Velmi častým jevem, zejména před škola-
mi v ranních hodinách, je stání v jízdním 

pruhu. Zde připomínáme, že při stání mu-
sí zůstat volný jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy. Toto ustanovení 
taktéž nemusí být podpořeno žádnou jinou 
dopravní značkou (např. zákaz zastavení), 
jak se mnozí mylně domnívají. 

Velkým problémem je také stání na vyhra-
zených parkovištích pro rezidenty. Lidem, 
kteří zaplatí za vyhrazené stání v parkova-
cích zónách nemalé finanční prostředky, 
aby mohli svá vozidla zaparkovat na „svém“ 
místě, ovšem velmi často blokují jiní neu-
káznění řidiči. Parkovacích zón máme v na-
šem městě nyní celkem 10. 

Za výše uvedená přestupková jednání mo-
hou strážníci městské policie bezohledným 
řidičům udělit blokovou pokutu na místě až 
do výše 2.000 Kč, ve správním řízení se po-
kuta může vyšplhat až na 10.000 Kč.

mgr. tereza DoBrovolná,

manaŽer Prevence kriminality,

městská Policie 

kraluPy naD vltavou

memoriál Luboše Nácovského

Parkování v Kralupech... věčný problém
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třebízského 524, 278 01 Kralupy nad vltavou, tel.: 734 621 386,  
e-mail: azcentrumkralupy@email.cz, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

Na měSÍC LISTOPaD a PrOSINEC JSmE PrO VÁS PřIPraVILI:
Seminář „fungující životopis aneb jak se dostat na pohovor“ – pátek 
4. 11. od 17.30 do 19.30 h. 
} Váš nový životopis Vás dostane na pohovor. Bude stručný, jasný 
a strukturovaný – bude úspěšný. Bude fungovat!
lampiónový průvod – čtvrtek 10. 11. od 16.30 h.
} tradiční podzimní akce AZ centra
Seminář „indigové děti“ – pátek 11. 11. od 17.00 do 19.30 h.
} jak poznáme indigové projevy a jak s extrémně citlivými indigovými dětmi 
jednat?
Seminář „Montessori pedagogika pro rodiče“ – čtvrtek 24. 11. 
od 17.00 do 19.30 h.
} „Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Seminář „Praktická výživa dětí 6 – 18 let“ – čtvrtek 1. 12. od 17.00 
do 19.30 h.
} správné stravovací návyky se nejlépe utvářejí v dětském věku. Cílem 
semináře je uvádět do praxe zásady zdravého životního stylu, pro budoucí 
zdraví dětí i dospělých.
netradiční mikulášská nadílka – pátek 2. 12. od 16.30 do 18.00 h.
}  oblíbené zimní setkání na zahradě AZ centra
Seminář „vaše osobní značka nebo také osobní a profesní pověst“ – 
pátek 9. 12. od 17.30 do 19.30 h.
} seminář je pro každého, kdo považuje za důležité, co si o něm myslí 
ostatní v práci i mimo ni. S dobrou pověstí nabízí život víc možností.

inzerce

12. 11. ..... juniorky 1. liga x Kladno ...................... 10.00, 14.00 
13. 11.  ....kadetky 1. liga x Praha Mikulova ........ 10.00, 14.00 
19. 11.  ....ženy KP I x Roztoky B ........................ 10.00, 14.00 
26. 11.  ...ženy KP I x Příbram ............................ 10.00, 14.00 

DOMáCí VOLEJBAL 
V LISTOPADu 2016

 aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz, 
www.kralupskevolejbalistky.org

DO DIÁŘE: 
KRALUPSKÉ VÁNOČKY – TRADIČNÍ TURNAJE 

REGISTROVANÝCH A NEREGISTROVANÝCH VOLEJBALISTŮ 
17. 12. 2016 (registrovaní) a 18. 12. 2016 (neregistrovaní) 

Veřejné bruSlení
zimní stadion, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

pondělí, úterý, čtvrtek ..............10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ............................10.00 – 12.00 hod.
sobota .......................................15.00 – 17.00 hod.
neděle .......................................15.15 – 17.15 hod.

www.sportkralupy.cz
tel: +420 734 375 591

vstupné: víkend: 50,- kč, 
                 Po – Pá: 40,- kč. 

Doprovod: 10,- kč 

Děti do 12 let: 40,- kč. 

Děti do 6 let (včetně) zdarma.

Půjčení bruslí: 50,- kč 
(vratná záloha 500,- kč), 

broušení: 40,- / 50,- kč

Darujte 
přeDplatné!

závazné objednávky zasílejte, prosím,  
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v KD Vltava, 

Seifertovo náměstí 706, 1. patro (kanceláře).

Ideálním vánočním dárkem pro všechny Kralupany 
je předplatné měsíčníku Kralupský Zpravodaj.

ObjEdNáVEjTE jIž NyNí! 
(330 Kč včetně DPH a poštovného)

Dárkový poukaz si můžete vyzvednout v kanceláři 
KD Vltava, 1. patro, nebo vám jej zašleme poštou, 

a to nejpozději do 15. 12. 2016 oproti úhradě. 

Aqua aerobic opět v Kralupech, každou neděli v 19:30.
První ukázková hodina 6. 11. v 19:30 zdarma.

Těší se na vás Šárka Lejsková
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Město Libčice nad Vltavou
hledá pracovníka na pozici

strojník - údržba města
Požadavky:
} řidičský průkaz skupiny B
} výuční list ve strojírenském oboru výhodou

Kontaktní osoba: Ing. Roman Dědič 
tel.: 233 101 653, e-mail: tajemnik@libcice.cz

dynamická společnost se sídlem v korycanech přijme:

} mistra dřevovýroby 
} skladníky } švadleny
} pracovníky dřevovýroby
} brigádníky

Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na pmelichar@rents.cz, 
info na tel. č. 777 769 143

Přijmeme řidiče MKD na pravidelnou linku Klecany – Lipsko a zpět,
případně i ostatní trasy 
začínající z letiště Praha.

Nabízíme:
} zázemí stabilní a rozšiřující 
se společnosti,
} roční věrnostní odměnu, 
třináctý plat,
} další firemní benefity.

Požadujeme: 
} spolehlivost, bezúhonnost

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 733 690 213; 
e-mailu: info@arrowmobile.eu

www.arrowmobile.eu

řidič MkD

HLEDáME
řEMESLNíKY

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme 
stavebního klempíře a zedníka 

(stavební údržba Synthos a.s. a další zakázky)
tel.: 777 090 991, www.strechy-luk.cz
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Ing. Michaela Koušová

Více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura Kralupy

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
obdarujte své blízké a známé  
dárkovými poukazy na pedikúru  
a další služby a zaručeně zabodujete. tel.: 732 674 853

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

ÚČEtNí SlUŽbY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

tel.: 603 816 818
novakova.ucetni@gmail.com

www.ucetni-sluzby.com

ŠKOlA PáNEVNíhO dNA 
a lEKcE jÓGy

www.jogaaskolapanevnihodna.cz;  
tel.: 777860106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIříKOVá
Pravidelné lekce
JÓGA: Kralupy, Velvary
PÁNEVNÍ DNO: Kralupy, Velvary, Kladno
Seminář TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
 PÁNEVNÍ DNO V POHYBU
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NOVÉ
KURZY ANGlIČtINY

 VE VElVAREcH
❍ poutavý výběr témat ❍ srozumitelná gramatika  

prostřednictvím fotopříběhů ❍ jednoduché poslechy
Úroveň jazyka: mírně pokročilí

termíny: úterý 10.00-10.45 hod., úterý 18.00-18.45 hod.
středa 13.00-13.45 hod. Délka kurzu: listopad 2016 – červen 2017

cena: 2.700 Kč (za 8 měsíců)
Ing. Renata bazalová, tel.: +420 733 516 307, 

e-mail: r.bazalova@seznam.cz
Kurzy si kladou dosažitelné cíle a budou Vás bavit!!! 



Adventní 
slavnosti

27. 11. 2016 – 12:00 – 17:00 – 17:20

 ŽIVÝ BETLÉM

 KONCERT SKUPINY GINEVRA

 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

 DÍLNIČKY PRO DĚTI

 KONCERT ZUŠ A SBORU M. WAGNEROVÉ

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

NA SEIFERTOVĚ A PALACKÉHO NÁMĚSTí

O první adventní neděli se slavnostně rozsvítí vánoční stromy v Kralupech

Přijďte s námi přivítat předvánoční čas na městské Adventní slavnosti. První adventní neděli 27. 11. 2016 se společně sejdeme od 12 hodin 
v kulturním domě Vltava, kde pro vás bude připraven bohatý program. 

Děti se mohou podívat na vystoupení svých kamarádů, pomazlit se se zvířátky a vyrobit si spoustu krásných dárečků v dílničkách.  
Starší návštěvníci si budou moci poslechnout příjemnou hudbu,  

zakoupit něco drobného pro vánoční výzdobu a samozřejmě si dát něco dobrého k jídlu a na zahřátí. 
Mimo jiného vás čeká koncert skvělé příbramské kapely Ginevra, vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, baletní 

vystoupení děvčat z Tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové, koncert žáků ZUŠ Kralupy a sboru Markéty Wagnerové a v neposlední 
řadě divadelní představení Živý Betlém agentury Uličník, po kterém bude následovat již tradiční průvod městem a rozsvícení vánočních stromů
Zhruba v 17:00 hodin bude jako první slavnostně rozsvícen vánoční strom na Seifertově náměstí – proti KD Vltava. Poté se společně projdeme 

do centra města na Palackého náměstí, kde rozsvítíme další vánoční strom. Na náměstí bychom se s ostatními měli sejít cca v 17:20 hodin.
Těšíme se na vás a přejeme všem nezapomenutelný vstup do letošního adventního období!

Tereza Hodovská a Jitka Košťálová, KD Vltava

Sbor dobrovolných hasičů Minice pořádá

Rozsvícení vánočního stromu v Minicích
27. 11. od 17 hodin (mezi kostelem sv. Jakuba Většího a hasičskou nádrží v Minicích)
program:

koStel
17:00 ...... zpřístupnění kostela
18:40 ...... varhany – Mgr. Dušana Vojnová
19:00 ...... vystoupení ZUŠ kralupy n. Vlt.

StroM
17:00 ...... zahájení programu
17:40 ...... kralupští žesťoví sólisté

18:20 ...... slavnostní proslov
18:30 ...... rozsvícení stromu
18:40 ...... uctění památky padlých
18:50 ...... Flaškinet
19:30 ...... písničkář Miroslav Paleček
20:15 ...... trosečníci


