
U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ povýšení 
Kralup na město (22. listopad 
1902) byli oceněni naši významní 
a výjimeční spoluobčané.

Ultramaratonec, běžec, člověk s čistým 
srdcem, RENÉ KUJAN, zve všechny 
příznivce běhání na Vánoční běh – startuje 
se od kralupské radnice na Štědrý den!

Herci z divadla Ungelt přijedou 
v úterý 5. 12. do KD Vltava s hrou 
4.000 DNŮ – hrají: Hana Maciuchová, 
Ondřej Novák a Petr Stach.
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ZPRAVODAJ
KralupsKý

Naděje, láska, pokoj, klid - to vše patří 
k prosinci - poslednímu měsíci roku.

A na toto adventní období připadají 
i oslavy, které se v našem městě uskuteční 
během několika dnů na různých místech.

Největší slavnosti budou probíhat první 
adventní neděli - tedy 3. prosince na Palac-
kého náměstí a v Minicích u kostela. 

Nadýchněte se vánoční atmosféry a načer-
pejte sváteční náladu - program je bohatý!

neděle 3. 12. 2017 od 14:00 hodin

Palackého náměstí (před kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie a svatého Václava) 

14:30 – taneční vystoupení dětí z DDM Kra-
lupy nad Vltavou
14:45 – osobité divadelní představeníčko 
místních Skautů – Sněhurka a pět trpaslíků
16:00 – Tomáš Kočko & orchestr 
17:00 – Heat therapy – fireshow a lightshow
17:30 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Po celou dobu budou pro děti, i dospěláky 
s dětskou duší, připraveny vánoční dílničky, 
budou probíhat vánoční trhy, ochutnáte dob-

ré jídlo i pití a to vše za doprovodu vánočních 
koled.

neděle 3. 12. 2017 od 16:30 hodin

Minice – u kostela sv. Jakuba Většího

program v kostele:
16:30 – zpřístupnění kostela
18:30 – varhany Mgr. Dušana Vojnová
19:00 – vystoupení ZUŠ Kralupy n. Vlt.

program u vánočního stromu:
16:30 – zábavná Halabalashow s čertíkem 
Breptíkem
17:30 – Kralupští žesťoví sólisté

18:30 – rozsvícení stromu
18:40 – odhalení nové postavy v betlému
18:50 – uctění památky u pomníku padlých
19:00 – vystoupení Pavla Rotha
20:00 – Made in Garage

sobota 9. 12. 2017 od 15:00 hodin

Pochod čertů

} sraz u kapličky Ve Starém Lobečku  
} vítány jsou masky čertů, Mikulášů i andělů   
} předvánoční jarmark, rozsvícení stromeč-
ku, ohňostroj

Změna programu vyhrazena!

Adventní slavnosti
■  Je tu doba předvánoční, čas rozjímání a dobročinnosti, dny, které předcházejí 
nejkrásnějším svátkům v roce. Zastavme se trošku, zpomalme. Zamysleme se nad 
vším, co se děje kolem nás, co děláme my, jak se chováme k sobě a k lidem okolo 
nás. Doma, v zaměstnání, ve škole. Ke svým kolegům, přátelům, kamarádům 
i úplně cizím lidem.
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Rada města schválila:
u dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00096/2017 
na akci „Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kra-
lupy nad Vltavou“ firmě SOVIS CZ, a.s., Hradec Krá-
lové, jehož předmětem je prodloužení termínu pro 
dokončení pouhé části díla, a to v úseku od ulice  
Na Záruce k ulici Mlýnská, do 15. 12. 2017.
u zpracování nového stavebně-technického prů-
zkumu železobetonových konstrukcí bazénové vany 
a souvisejících konstrukcí v objektu městského pla-
veckého bazénu, zhotovitelem Betonconsult s.r.o., 
Praha 4, za celkovou cenu 53.566,70 Kč vč. DPH. 
u dodávku a montáž nového přívodního ventilátoru 
VZT jednotky pro velkou bazénovou halu, zhotovi-
telem servisní firmou KSK, spol. s r.o., Praha 4 – 
Kunratice, za celkovou cenu 98.432, 29 Kč vč. DPH.
u Základní škole Václava Havla v Kralupech nad Vl-
tavou, příspěvkové organizaci, přijetí sponzorského 
finančního účelového daru na podporu vzdělání, a to 
od firmy Montako s.r.o., ve výši 5.000 Kč.

RM vzala na vědomí:
u informaci o uzavření mateřských škol v Kralupech 
nad Vltavou v době vánočních školních prázdnin, 
a to následovně: ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Tře-
bízského 523 od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018; MŠ 
Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše od 23. 12. 2017 
do 1. 1. 2018;  MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Kla-
pálka od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
u projektovou dokumentaci pro provádění stav-
by na akci „Smuteční síň v Kralupech nad Vltavou 
– stavební úpravy a výměna výplní otvorů“ zpra-
covanou projekční kanceláří A.D.U. ateliér s.r.o., 
Praha 6. 
u průběžné statistiky úsekového měřiče rychlosti 
v lokalitě ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou a uložila 
odboru dopravy a odboru realizace investic a správy 
majetku zajistit výběrové řízení dle zákona o zadává-
ní veřejných zakázek na pronájem dvou úsekových 
měřičů rychlosti pro lokalitu v ul. Hybešova a v ul. 
Pražská, Kralupy nad Vltavou.

příjem inzerce do 13. 12. 2017,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 17. 12. 2017, 12 hodin

právě jste se začetli do posledního vydání Zpravo-
daje v roce 2017 – je tu prosinec – měsíc Vánoc, 
svátků, loučení se starým rokem, měsíc bilanco-
vání, ale i radosti, štědrosti, smutku i očekávání… 
Pro některé z nás je adventní období tím 
nejhezčím v roce, někdo zase tyto dny ni-
jak extra neprožívá. Každý vnímá prosi-
nec s jeho svátky po svém, věřím, že vět-
šina z vás jen dobře, s láskou, s rodinou, 
nebo přáteli.

Bohužel k těmto dnům – respektive 
předvánočnímu nakupování – patří i jedno 
negativum, a to kapesní krádeže… Ráda 
bych se s vámi podělila o osobní zkušenost, která 
přesně zapadá do tohoto období. A upozornila tak 
na obezřetnost, která je více než místě.

V jeden listopadový podvečer jsem zaparkovala 
v Kralupech u obchodního centra v Lobečku. Než 
jsem stihla cokoli udělat, u auta se objevila mladá 
paní. Podle gestikulace jsem poznala, že říká: „Mů-
žete mi pomoct?“. Stáhla jsem tedy okénko, dál zů-
stala sedět v autě – nezamčeném – a zeptala se, 
co žena potřebuje. Velice slušně a mile se zeptala: 
„Kde je tady nádraží, prosím Vás?“ Odpověděla jsem 
a pečlivě popsala cestu. „To je ale strašně daleko…“, 
odpověděla ona. „Nejede tam autobus?“ Odkázala 
jsem ji na zastávku u OD a počítala s tím, že hovor 
končí. Po celou tu dobu jsem seděla v autě na místě 
řidiče, měla otevřené okénko jen do půlky, jinak celé 
auto odemčené. 

Tím okénkem mi najednou paní prostrčila par-
fém, jako poděkování, že jsem tak hodná. Odmítla 
jsem ho a vracela zpátky, chvíli jsme se o něj pře-
tahovaly, nechtěla jsem ho a začala se cítit divně. 
V ten moment jsem si uvědomila, že mám na zadní 
sedačce odloženou kabelku. Hned jsem zkontrolo-

vala, jestli tam ještě je a pochopila, že se paní snaží 
odvést mou pozornost. Místo jednoho parfému na-
jednou začala nabízet tři. Zdarma – za ochotu. Další 
sladká a vábivá slova následovala. Stále jsem ne-

měla možnost se v autě zamknout, pro-
tože mě paní profesionálně zaměstnávala 
přetahováním se o parfémy. 

Nakonec jsem z auta musela vystoupit, 
paní všechny krabičky vyloženě „nacpat“ 
do její kabelky zpět, zabouchla jsem se 
do auta, zamkla, kabelku si vzala k sobě 
a děkovala všem andělíčkům strážným, 
že mi během toho všeho dohadování ne-

otevřel žádný z jejich kompliců zadní dveře a celou 
kabelku nevzal. 

Proto bych chtěla apelovat na všechny, zejména 
ženy, aby i v zápalu předvánočních nákupů a ra-
dostí nezapomínaly na obezřetnost, měly svou 
kabelku vždy u sebe, doklady uložené nejlépe 
v kapse oblečení, neboť není nic horšího, než ne-
jen v tomto období řešit ztrátu dokladů, financí, 
platebních karet a klíčů od bytu. Nikdo nechce 
mít tyto starosti, a proto zkusme více myslet na to, 
jak takovým krádežím, navíc s rafinovaným scéná-
řem, předcházet.

Přeji všem pohodové prožití prosincových dnů, 
krásný a veselý advent, Vánoce takové, jaké kdo má 
rád, vyrazte na lyže, za zábavou, mějte se rádi, usmí-
vejte se a budu se těšit na další spolupráci při pří-
pravě prvního vydání Zpravodaje v roce 2018.

Děkuji touto cestou všem dopisovatelům, inze-
rentům, kolegyním a kolegům za spolupráci, pomoc, 
podněty a přeji všem hodně zdraví, lásky a pohody 
– to ostatní už přijde samo… 

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA
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střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou
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PONDĚLÍ 18. PROSINCE V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 
veřejné jednání  
zastupitelstva města

RM neschválila dodatek č. 3 k SOD č. obj. RISML/00095/2017 na akci „Bezbariérový chodník podél 
silnice II/101“ firmě SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, Hradec Králové, jehož předmětem bylo 
prodloužení termínu dokončení díla 12. 11. 2017.
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10. DÍL - Poslední kapitolou rozpočtu, kterou jsem vám zatím nepředstavil, je Odbor realizace investic. 
Na tomto odboru jsou výdaje rozděleny do dvou oddílů – výdaje provozní stálé a výdaje na realizaci 
investic, které zastupitelé města vyberou ze zásobníku projektů při schvalování rozpočtu, a investice,  
na které jsou získány dotace z evropských, národních nebo jiných fondů.

Kapitola č. 5 – realizace investic:
– provozní výdaje:
údržba studní  ...................................50.000,- Kč
rozbory vody  .....................................40.000,- Kč
oprava dešťových kanalizací  ...........300.000,- Kč
oprava úseků drobných vodních toků 
........................................................200.000,- Kč
údržba a servis věžních hodin na kostele 
a v Lobečku .......................................20.000,- Kč

kamerové průzkumy kanalizací  ....... 100.000,- Kč
elektrická energie veřejného osvětlení a semaforů
.....................................................3.200.000,- Kč
odstranění revizních závad ..............250.000,- Kč
provoz psího útulku ......................... 510.000,- Kč
opravy a údržby mobiliáře – vandalismus
........................................................200.000,- Kč
nová stanoviště separovaného odpadu
........................................................400.000,- Kč

příspěvek na provoz technických služeb
................................................... 25.184.000,- Kč
projektové dokumentace  .............3.000.000,- Kč
- investiční výdaje – spoluúčast k dotacím:
připraveny jsou žádosti ve výši 76.657.000,- Kč, 
spoluúčast města činí 22.754.000,- Kč
- investiční výdaje z rozpočtu města:
................................................... 99.077.000,- Kč 

LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA KRALUP

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje

N a konci měsíce listopadu byla dokon-
čena akce „Regenerace panelového 

sídliště V Zátiší“. Primární účel této in-
vestiční akce spočíval zejména v obnově 
hlavní pěší trasy a rekonstrukci kontej-
nerových stání. „Projekt od samého za-
čátku počítal s odstraněním stávajících 
kotců u jednotlivých vchodů. Nyní mají 
obyvatelé k dispozici centrální kontejne-
rová stání s novým zastřešením,“ uvedl 
Jan Novotný, pracovník odboru realiza-
ce investic a správy majetku. „Co se týče 
pěší trasy, tak ta byla upravena do ‚pro-
menády‘ se dvěma různými povrchy – as-
faltovým a mlatovým. Asfaltový povrch 
může být využit pro jízdu na kole nebo 
bruslích a mlatový je zamýšlen jako více 
odpočinkový, s lokálními místy pro po-
sezení a volnočasové aktivity. Zároveň 
došlo k doplnění o další prvky - lavičky, 
koše, stojany na kola, psí pisoár apod. 
V neposlední řadě je v těchto dnech před 
dokončením hřiště na pétanque, důlky 
na kuličky a šachové stolky,“ popisuje po-
slední dokončovací práce Jan Novotný. 
„Záměrem návrhu bylo vytvořit příjem-
né prostředí pro bydlení a život obyva-
tel. Z tohoto důvodu jsme upřednostnili 
provedení odborného prořezu stávajících 
křovin, a to včetně úpravy designu po-
rostů. Došlo zde k výsadbě nových stro-
mů a keřů, na jaře budou osety plochy 
travním semenem. Výběr velikosti dřevin 
zcela respektuje možnosti prostranství, 
to znamená, že na volnějších místech vy-
rostou stromy s většími korunami, blíže 
k budovám stromy se středními či malý-
mi korunami. Nové dřeviny budou ba-

Regenerace sídliště 
V Zátiší byla dokončena

revnější, některé ozdobené květem, další 
barevným listem či atraktivním vybar-
vením listů na podzim,“ uzavřel Jan No-
votný.    

Takovouto rekonstrukcí projdou postup-
ně všechna kralupská sídliště.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MěÚ
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Pingpongový stůl je novým 
prvkem na sídlišti

Chodník v celém sídlišti 
prošel kompletní 
rekonstrukcí.
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V rámci výstavby panelového sídliště 
Hůrka, které započalo v roce 1971, do-

šlo posléze k definitivnímu odstranění této 
vyvýšeniny. Město Kralupy se však rozhod-
lo po dlouhých letech na tento pozoruhodný 
přírodní úkaz znovu upozornit, a to pro-
střednictvím stylově posazených kamenů 
a příslušné pamětní desky.

Kde se zrodil nápad spojený se samotnou 
realizací?
Přibližně před rokem, kdy se dokončovala 
socha Josefa Švejka, jsem hovořil s kole-
gou Haincem (vedoucí odboru kanceláře 
tajemníka MěÚ) o tom, jak bychom mohli 
dále rozvíjet další místa v Kralupech nad 
Vltavou, která nebudou čistě investiční, ale 
spíše vzpomínková. Taková, která by mohla 
město zkrášlit jinými způsoby než jen nový-
mi stavbami. Po zralé úvaze jsme došli k to-
mu, že by bylo dobré obnovit některá stará 
místa, která si dnes mnozí už nepamatují, 
případně nevědí, co konkrétní názvy ulic 
či čtvrtí znamenají. Z tohoto důvodu jsme 
zvolili několik míst, mezi kterými bylo vy-
bráno i sídliště Hůrka, kde se v minulosti 
nacházela vysoká geologická vyvýšenina – 
malý kopec načervenalé barvy, kterému se 
odnepaměti říkalo „Červená hůrka“. V dů-
sledku výstavby sídliště byl však tento pro-
stor rozbagrován a srovnán do roviny. Tak 
v podstatě došlo k úplnému zániku tohoto 
místa, přestože název „Hůrka“ se zachoval.   

Domníváte se, že v době budování sídliště bylo 
nezbytné vyvýšeninu zcela odstranit? 
Těžko říci. Je možné, že to asi opravdu nešlo 
vyřešit jinak, nicméně je pravda, že tehdejší 
socialistická výstavba sídlišť byla zacílena 
na zavedení „všeho do roviny“. Je tedy klid-
ně možné, že i právě tato skutečnost vedla 
k úplnému odstranění vyvýšeniny. S vysta-
věnými „obdélníky“ a cestičkami, které ve-
dou kolem nich, se to nejspíš nedalo sloučit.

Památník je tvořen jednotlivými mramoro-
vými kameny. Co přesně symbolizují? Pře-
mýšleli jste např. i o jiné alternativě?
Naším cílem bylo, aby byl památník co 
možná nejjednodušší. Nejen s ohledem na 

realizaci, ale i na finanční nákla-
dy. Záměrem bylo položit kameny 
tak, aby si na ně mohli lidé pří-
padně i sednout a odpočinout si. 
K tomuto účelu primárně slouží 
největší středový kámen, ostatní 
byly rozprostřeny v jeho blízkosti. 

Kde vzniknou další pamětní 
místa?
Máme v současnosti vytipována 
ještě další dvě místa. Jedno z nich 
se dočká realizace ještě do konce 
roku. Jedná se o připomínku sta-
ré velvarské železniční tratě, která 
dříve vedla současnou ulicí Gen. Klapálka, 
přičemž u dnešní silniční křižovatky ulic 
Gen. Klapálka a Chelčického byla dříve že-
lezniční zastávka s názvem Kralupy nad 
Vltavou - gymnázium. Pamětní místo bude 
tvořeno symbolickou „železniční lavičkou“, 
která bude na zmíněnou trať odkazovat. Ji-
nak připomínka „toho starého“ by se měla 
určitě objevit také v novém centru města, 
určitou dominantou zůstane budova pivo-
varu. Dostavba nového bloku bude ovšem 
také svým způsobem připomínat „staré 
město“, přestože i kralupské centrum bylo 
vždy průmyslové. 

V čem vidíte největší přínos toho zmíněného 
připomínání si dávno zapomenutých míst?
Ze starých Kralup toho příliš nezbylo. Ob-
rovskou ránu pro město znamenal nálet 
na konci 2. světové války, přičemž samot-
né centrum města v podstatě zničilo ná-
sledné narovnání železniční dráhy, výstav-
ba nového nádraží a sídlišť. S tím vším se 
v podstatě potýkáme dodnes a je pocho-
pitelně jasné, že s těmi stěžejními prvky 
už nepohneme. Nicméně se domnívám, že 
historii je vhodné si připomínat právě tě-
mito způsoby.   

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

■  Dne 25. 10. 2017 vzniklo u kruhového objezdu v Podřipské ulici nové pamětní místo 
s názvem „Červená hůrka“, odkazující na geologickou vyvýšeninu téhož názvu. O její 
existenci informoval Ing. Stupka ve svém článku v říjnovém vydání Zpravodaje.

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup

O realizaci památníku „Červená hůrka“ 
a dalších chystaných projektech
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V e sportovní hale V Luhu byla v průbě-
hu listopadu dokončena lezecká stě-

na, určená pro všechny milovníky tohoto 
dynamicky rozvíjejícího se sportu. Mar-
cela Horčičková, vedoucí odboru realizace 
investic, uvedla: „Stěna ve sportovní hale 
byla dokončena a předána do užívání spo-
lečnosti Kralupská sportovní, spol. s r.o., 
potažmo kralupskému horolezeckému od-
dílu, jehož členové si 10 metrů vysokou stě-
nu sami osadí jednotlivými úchyty.“ 

Výstavbu stěny v Kralupech provedla jab-

lonecká firma Makak Climbing, s.r.o., a to 
za cenu 622.936 Kč vč. DPH, přičemž v prů-
běhu realizace došlo radou města ke schvá-
lení vícepráce v celkové výši 66.550 Kč 
vč. DPH. Na akci se finančními dary podí-
lely tyto subjekty: HORA COMPANY, s.r.o., 
Kladno - 200.000 Kč, Synthos Kralupy, a.s. 
- 250.000 Kč, Unipetrol RPA, s.r.o., Litví-
nov - 250.000 Kč.

V rámci tohoto sportovního odvětví 
si však na své přijdou i ti nejmenší lezci. 
Město Kralupy se totiž rozhodlo instalovat 

velmi originální lezecký prvek v blízkos-
ti altánku na Hostibejku. „Ve spolupráci 
s panem starostou Petrem Holečkem a pa-
nem Kamilem Haincem, vedoucím odboru 
kanceláře tajemníka MěÚ, vznikla na Hos-
tibejku malá lezecká stěna, která je urče-
na dětem od tří let. Tvořena je sestavou tří 
hranatých útvarů a občané ji najdou v blíz-
kosti pískovcové skály,“ uzavřela Marcela 
Horčičková. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MěÚ

rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
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 20. 4., 13. 7., 19. 10.

 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 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
PROSINEC

4. 12. - 8. 12. ........................................ bioodpad
 - pouze za příznivého počasí

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně  
(včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  

(10:30-11:00 polední pauza).

T echnické služby města Kralupy nad Vl-
tavou jsou na letošní zimu již patřičně 

připraveny. Od začátku listopadu je v zim-
ní pohotovosti trvale osm řidičů, kteří jsou 
schopni do jedné hodiny od nahlášení od-
straňovat závady ve schůdnosti a sjízdnosti 
místních komunikací (vozovky a chodníky). 
V pohotovosti se dohromady střídá 16 řidi-
čů. Tato trvalá pohotovost končí posledním 
dnem měsíce března následujícího roku. 

Během běžné pracovní doby se k pohoto-
vostní četě přidávají také ostatní zaměst-
nanci technických služeb, pokud to situace 
vyžaduje. Údržba schůdnosti a sjízdnosti je 
zajišťována pluhováním, metením, či pou-
žitím posypových materiálů. Volba použité 

technologie vždy odpovídá aktuálním kli-
matickým podmínkám a je zodpovědností 
vedoucího zimní čety. 

Pro bližší představu jsou technické služ-
by pro tento rok předzásobeny více jak 150 
tunami posypových materiálů. Úklid pro-
bíhá dle předem stanoveného postupu, kte-
rý podléhá radou města schválené metodi-
ce zimní údržby (k nalezení na stránkách 
www.mestokralupy.cz). 

Nejprve jsou udržovány nejfrekventova-
nější komunikace společně s autobusovými 
zastávkami, nádražím, školami a kopcovi-
tými ulicemi, poté následují méně vytížené 
komunikace. Vzhledem k celkové délce sil-
niční a chodníkové sítě v Kralupech, která 
čítá cca 80 km chodníků a 80 km silnic, 
trvá zásah nějakou dobu a není proto mož-
né očekávat, že bude hned všude uklizeno. 
Některé silnice, třeba jako jsou hlavní tahy 
městem, technické služby neudržují, sjízd-
nost na těchto vozovkách zajišťuje Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje.  

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM

Sportovní hala se pyšní novou lezeckou  
stěnou, na Hostibejku si zasportují nejmenší

Kralupy jsou na sněhovou 
nadílku připraveny

Město Kralupy nad Vltavou – Městský úřad  
na základě zákona č. 312/2002 Sb. 
o úřednících územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo 
výběrové řízení na obsazení funkcí: 

REFERENT EKONOMICKÉHO 
ODBORU MĚÚ 
na dobu určitou 
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

POŽADAVKY:
vzdělání: ÚSŠ (zakončeno maturitní zkouškou), 
ekonomické zaměření výhodou,
} bezúhonnost, aktivní a samostatný přístup 
k práci, 
} uživatelská znalost práce na PC, řidičské 
oprávnění skupiny „B“ vítáno

Nástup: od 1. 1. 2018

REFERENT ODBORU REALIZACE 
INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU 
POŽADAVKY:
vzdělání: ÚSŠ technického směru zakončené 
maturitní zkouškou (pozice je vhodná i pro ab-
solventy),
} aktivní a samostatný přístup k práci, 
} uživatelská znalost práce na PC, řidičské 
oprávnění skupiny „B“ 

Nástup: ihned, popř. dle dohody

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
} osobně do podatelny MěÚ,
} písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, Palackého nám. 1, 278  01  
Kralupy nad Vltavou.
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím 
elektronické pošty.
Veškeré podrobnosti k výběrovým řízením 
najdete na www.mestokralupy.cz

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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
Černá = Black
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Odbor sociálních věcí zahrnuje několik oblastí, pro představu uvádíme ty nejzásadnější:

ROZHOVOR s... Mgr. Evou Ivanovou, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury 

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 8. 

} sociálně právní ochrana dětí (náhrad-
ní rodinná péče, sociální kuratela, opat-
rovnictví, tj. zastupování nezletilých dětí 
a mladistvých u soudu a tak dále;
} sociální práci, která se zaměřuje na se- 
niory, osoby zdravotně postižené, jednot-
livce a družecké dvojice, rodiny s dětmi;
} komunitní plánování sociálních služeb 
a individuální finanční dotace v rámci 
sociálních služeb;
} úsek školství, který se zabývá stát-
ní správou a samosprávou ve školství. 
Město Kralupy nad Vltavou je zřizovate-
lem mateřských a základních škol, DDM 
a ZUŠ;
} úsek zdravotnictví zahrnuje pouze 
distribuci receptů a žádanek dle zákona  
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve 
znění pozdějších předpisů;
} úsek kultury a sportu se potom zabý-
vá vyúčtováním programových a indivi-
duálních dotací, které město poskytuje 
městské kultuře a sportu. 

Váš odbor zahrnuje hned několik oblastí, 
které nezasvěcenému občanovi mohou 
připadat spíše oddělené. Je tomu 
skutečně tak? Mohla byste definovat, 
jak z Vaší strany probíhá koordinace 
jednotlivých úseků odboru? 
Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
skutečně zahrnuje mnoho agend. V té-
to oblasti pracuji již dlouho, jednotlivé 
agendy znám, myslím si, že jsem schop-
na být kolegyním při jejich činnosti ná-
pomocná. Samozřejmě že bez dalšího 
vzdělávání by to nebylo možné. Také by 
to nebylo možné bez osobní angažovanos-
ti mých kolegyň. Za to jim chci touto ces-
tou poděkovat. Myslím si, že v současné 
době na odboru pracuje tým lidí, kterým 
na jejich práci záleží.  

Za palčivý problém Kralup bývá občany 
často označována problematika spojená 
s nepřizpůsobivými občany, případně 
lidmi, kteří se ocitli bez přístřeší. Jak na 
tom v tomto ohledu město skutečně je, 
například ve srovnání s jinými městy? 
S bezdomovectvím se setkáme v každém 
větším městě. Srovnávací statistiky mezi 
městy ale neexistují. Odbor sociálních věcí, 
školství a kultury Městského úřadu v Kra-
lupech nad Vltavou s osobami bez přístře-
ší běžně spolupracuje. Sociální pracovníci 
odboru jim nabízí různé varianty sociální 

pomoci a je jen na jejich uvážení, zda této 
spolupráce využijí. 

Mohou se města či obce preventivní 
sociální politikou dostatečně podílet na 
řešení výše zmíněné otázky? Jaký způsob 
řešení je podle Vás nejúčinnější?
Je nutné si uvědomit, že problém bezdo-
movectví byl, je a pravděpodobně i bude. 
Vhodnou preventivní sociální politiku za-
tím nikdo nevynalezl. Sociální pracovníci, 
jak jsem již uvedla, mohou nabízet různé 
sociální služby. Vždy však záleží na osobách 
bez přístřeší, zda budou chtít se sociální-
mi pracovníky spolupracovat a zda budou 
chtít změnit své životní podmínky. Kromě 
sociálních pracovníků odboru s osobami 
bez přístřeší pracují ve městě i zaměstnanci 
Farní charity Kralupy nad Vltavou, která 
je zároveň provozovatelem sociální služ-
by Nízkoprahové denní centrum pro osoby 
bez přístřeší. Tato vzájemná spolupráce je 
velmi důležitá pro podchycení sociálních 
problémů těchto osob. Jedná se o problémy 
spojené s jejich zdravotním stavem, pra-
covní rehabilitací a samozřejmě celkovou 
životní situací těchto osob. Spolupracuje-
me také s úřadem práce, se zdravotníky 
a podobně.

Jakým způsobem se váš odbor podílí na 
protidrogové prevenci? 
Pracovnice odboru, která se zabývá pre-
vencí kriminality, se zabývá také proti-
drogovou prevencí. V rámci odboru je 
spolupracováno s neziskovou organizací 
Semiramis Nymburk, která realizuje ve 
městě tzv. terénní programy. Prostřed-
nictvím těchto terénních programů jsou 

poskytovány sociální a adiktologické 
služby uživatelům drog v jejich přiroze-
ném prostředí za účelem minimalizace 
rizik spojených s užíváním drog a veřejné 
ochrany zdraví. Terénní pracovníci Se-
miramisu aktivně vyhledávají uživatele 
drog a spolupracují s nimi na stabilizaci 
jejich sociální situace a zdravotního sta-
vu. Klienty motivují též ke změně životní-
ho stylu. Terénní pracovníci jsou také ve 
spojení se sociálními pracovníky odboru.

Jak to v nadcházejících obdobích bude 
v Kralupech vypadat s místy v mateřských 
školách? Bude jich dostatek?
V současné době má město v mateřských 
školách celkem 578 míst. Město momen-
tálně pracuje na strategickém plánu, kde 
je navrhováno zpracovat demografickou 
analýzu města a zároveň je pracováno 
s možností navýšení počtu míst v mateř-
ských školách. Letos se do MŠ nedostalo 
80 dětí, které přišly k zápisu, protože už 
tento školní rok nemusely být přijaty ještě 
děti tříleté a dvouleté. Tříleté děti by měly 
být přijaty od školního roku 2018/2019. 
Dvouleté děti potom od roku 2020. Jinak 
k dnešnímu dni není už v MŠ žádné volné 
místo, byť se tato situace může pochopi-
telně mírně změnit. 

Letošní začátek školního roku přinesl 
několik velkým změn, které se povětšinou 
týkají právě mateřských škol, diskutované 
je především téma spojené s povinnou 
předškolní docházkou dětí. O co přesně 
jde?  
Školský zákon přesně stanovuje přestup-
ky ve vztahu k povinnému předškolnímu 
vzdělávání. Rodiče se buďto dopouštějí 
přestupku tím, že nepřihlásí dítě k povin-
nému předškolnímu vzdělávání, nebo že 
zákonný zástupce zanedbává péči o povin-
né předškolní vzdělávání dítěte (například 
dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, 
nenastoupí k denní docházce po ukončení 
individuálního vzdělávání a podobně). Za 
uvedené přestupky lze uložit pokutu až do 
výše 5.000 Kč. Přestupky jsou pak řešeny 
na základě podnětu příslušné MŠ úsekem 
přestupků MěÚ. Pracovnice odboru soci-
álních věcí, školství a kultury mohou rodi-
čům poskytovat základní poradenství, a to 
na základě jejich žádosti.  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MěÚ
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ROBIN STUDENT, JAN HÁVA 
(hokejisté) 

Hokejisté HK Kralupy získali ocenění za 
bezprostřední pomoc hostujícímu hráči Bo-
žetic, Liboru Votrubovi, kterého nešťast-
ným způsobem zasáhla brusle do krku. Oba 
hráči na celou situaci dostatečně rychle za-
reagovali a tím mu zachránili život. 

Robin Student je odchovancem kralup-
ského hokeje. V letech 2003 až 2013 pů-
sobil v HC Most, se kterým slavil vítězství 
v krajské lize dorostu. S hokejem se později 
dostal i do zahraničí, kde si v dresu HC Pla-
tina Chisinau vyzkoušel druhou nejvyšší 
ruskou soutěž hráčů do 23 let. V současné 
době se kromě hokeje věnuje tzv. powerlif-
tingu, přičemž v benchpressu s vybavením 
dokonce získal titul mistra ČR.

Jan Háva je kralupským hokejovým od-
chovancem, a přestože si vyzkoušel hned 
několik vyšších hokejových soutěží, vždy ho 
cesty zavedly zpět do domovských Kralup. 
V současné době se hokejem především ba-
ví a stejně jako jeho kolega z týmu, tak také 
on nyní pracuje jako voják Armády České 
republiky. Mezi jeho další záliby patří celá 
řada dalších sportů, jedním z nich je i pra-
videlná návštěva posilovny.  

JAN LEBDUŠKA 
(strážník městské policie)

Jan Lebduška, strážník kralupské městské 
policie, jenž v našem městě působí druhým 
rokem, byl oceněn za neuvěřitelně odváž-
nou a především okamžitou resuscitaci 
pětiměsíčního miminka, kterému tak za-
chránil život. Jan Lebduška je rodákem ze 

Štětí, kde momentálně stále žije. Ve volných 
chvílích se jako vedoucí věnuje práci pro tu-
ristický kroužek, a zároveň je členem Sboru 
dobrovolných hasičů Štětí. Mezi jeho další 
záliby patří zejména bojové sporty a horská 
turistika. Jeho osobní motto zní: „Kdo je 
připraven, není překvapen“.

TADEÁŠ TŮMA,  
LUKÁŠ SAMOHRD 

Žáci šesté třídy, Tadeáš Tůma a Lukáš Sa-
mohrd, získali ocenění za záchranu to-
noucího se chlapečka, kterého se jim po-
dařilo vytáhnout z vody na břeh. Stalo se 
tak v srpnu letošního roku na kralupském 
koupališti, kde oba chlapci trávili poslední 
prázdninové dny.

Tadeáš Tůma žije v obci Zlosyň a je žá-
kem ZŠ Veltrusy. Mezi jeho koníčky patří 
jízda na kole, plavání, lyžování a počíta-
čové hry.

Lukáš Samohrd žije v Kralupech a je žá-
kem ZŠ Václava Havla. Mezi jeho zájmy pa-
tří plavání a zejména pak freestyle na mo-
torkách, který provozuje dokonce aktivně. 
Též je členem místních dobrovolných hasi-
čů. Blízcí o něm hovoří jako o „správném 
klukovi“, jenž má velký smysl pro humor.

FRANTIŠEK MÁLEK
(geolog, aktivista a vedoucí místní organizace 
Českého svazu ochránců přírody)

František Málek je místním geologem, ak-
tivistou a vedoucím místní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody. Jeho kladný 
vztah k přírodě se začal projevovat už v dět-
ství, neboť odmalička vyrůstal na venko-

vě. Za zlepšení životního prostředí bojo-
val v Kralupech už v osmdesátých letech 
a sám také stál u zrodu dobrovolného spol-
ku ochránců přírody. I v dnešní době jeho 
příkladný entuziasmus spočívá především 
ve výsadbách desítek stromů a jejich ochra-
ně. Dlouhodobě také spolupracuje s místní 
ekoporadnou a soustavně se snaží upozor-
ňovat na případné nesrovnalosti v daném 
odvětví. Svůj největší přínos spatřuje pře-
devším ve sledování činnosti veřejné sprá-
vy a reagování na případné nesrovnalosti 
v oblasti životního prostředí a ekologie. 

JAROMÍR ZEMAN 
(chovatel a předseda spolku ZO ČSCH  
Kralupy nad Vltavou)

Jaromír Zeman je chovatelem drobného 
zvířectva už 70 let. Již v sedmi letech za-
čal s chovem holubů, moravských pštrosů, 
koburských skřivanů a německých výstav-
ních holubů. V dalších letech ke své vášni 
přidal chov králíků ruských, činčil velkých 
a několik dalších plemen. Po ukončení zá-
kladní školy pak v patnácti letech vstoupil 
do ZO ČSCH Kralupy, kde působí dodnes. 
V tomto zájmovém spolku zároveň vykoná-
vá funkci předsedy, a to už dlouhých deset 
let. V rámci činnosti spolku se taktéž zú-
častnil několika závodů a do dnešní doby se 
podílí na pořádání výstav v chovatelském 
areálu. Jako chovatel má největší radost 
především z dětí základních škol, které vý-
stavy pravidelně navštěvují. Právě v nich se 
snaží se svými spolupracovníky probudit 
zájem o chovatelství. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MěÚ

Ocenění občané v roce 2017

Starosta Petr Holeček 
předal významným občanům 
ocenění v úterý 21. listopadu 
u příležitostí výročí povýšení 

Kralup na město.
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M ěsto Kralupy nad Vltavou děkuje 
panu Pavlu Machekovi za darování 

smrku jako vánočního stromu. V této sou-
vislosti je třeba poznamenat, že se jedná 
o první vánoční strom, který byl instalo-
ván v blízkosti kralupské radnice, potažmo 
hned vedle sochy Josefa Švejka na Palac-
kého náměstí. 

„Několik dlouhých let se vánoční setká-

vání uskutečňovala před budovou spoři-
telny, ovšem od letošního roku jsme tímto 
započali novou éru. Jsem přesvědčen, že 
je to krok správným směrem. Zároveň chci 
všechny občany pozvat na tradiční zaháje-
ní adventu, které se uskuteční 3. 12. 2017,“ 
uvedl starosta Petr Holeček.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

J istě se všichni shodneme, že Vánoce 
jsou svátky převážně pro děti. Všechny 

děti se těší hlavně na Ježíška a na hroma-
du dárečků. Jsou však mezi námi i tací, 
kteří bohužel nemají rodiny, nebo rodiče 
nemají prostředky obdarovat své rato-
lesti. 

Rodinné centrum Havránek z Veltrus se 
již několik let zapojuje do projektu s ná-
zvem „Vánoční krabice od bot“. Celý pro-
jekt je o tom, že si na stránkách Havránku 
„vyberete dítě“, kterému můžete udělat ra-
dost. V seznamu je vždy jméno, věk, přání či 
zájmy mnoha nejen kralupských dětí. Dále 

si stačí „dítě zarezervovat“ odesláním mai-
lu na adresu vanocnikrabice@gmail.com, 
dárky zabalit do krabice od bot a v daném 
čase jej donést do zámeckého infocentra 
ve Veltrusech.

Celý popis, postup a seznam dětí je k do-
hledání na webové adrese http://havranek.
dolnipovltavi.cz/2017/11/darujte-radost-
-vanocnimi-krabicemi/. 

Věřím, že i v letošním roce se podaří těm-
to dětem rozzářit tvářičky při pohledu pod 
vánoční stromeček. 

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODD. ROZVOJE MĚSTA, MĚÚ KRALUPY

VÁNOČNÍ DÁRKY Z KRALUP
V infocentru MěÚ Kralupy nad Vltavou je nyní 
možno zakoupit speciální vánoční balíčky  
(130 Kč), knihu Pivovary Mělnicka (300 Kč) 
a nástěnný kalendář pro rok 2018 s fotografiemi 
města (120 Kč). 

www.mestokralupy.cz ® www.kralupskyzpravodaj.cz

za nepřízně počasí se ohňostroj přesouvá na 19.00 h. 1. 1. 2018
00:30 hodin
nad řekou Vltavou 
u mostu T. G. Masaryka

Novoroční 
ohňostroj

Město Kralupy nad Vltavou vás  
u příležitosti 4. výročí 

od otevření srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KRALUPSKÉ RADNICE
3. ledna 2018 od 8:00  

do 17:00 hodin

Darujte radost vánočními krabicemi

Vánoční strom má nové místo
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Palackého náměstí zdobí od půlky 
listopadu vánoční strom.
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INZERCE

střípky z linky 156 � 
u 16. 10. ve 23:04 hod. na l. 156 oznámil řidič 
autobusu, že před nádražím ČD se nachází skupinka 
osob a dvě z nich se perou. Na místo se dostavila 
hlídka MP společně s hlídkou PČR. Bylo zjištěno, že 
došlo ke slovní rozepři mezi panem S. a jeho neteří, 
které se zastal kolemjdoucí muž. K napadení nedošlo 
a nikdo nic nechce hlásit. Situace byla uklidněna 
a účastníci rozepře poučeni.

u  29. 10. v 09:05 hod. na l. 156 
oznámila paní B., že v důsledku 
silného větru spadl v ul. Dobrovského 
strom, který částečně zasahuje 
na pozemní komunikaci. Hlídka 
MP na místě označila překážku 
a v případě nutnosti usměrňovala 
dopravu. Na místo byla přivolána 
jednotka HZS, která strom rozřezala 
a z pozemní komunikace odstranila. 

u 29. 10. v 09:25 hod. na l. 156 oznámil pan 
S., že na střeše budovy bývalého pivovaru naproti 
Technoparku je uvolněný plech a z důvodu silného větru 
hrozí jeho odtržení. Na místo se dostavila hlídka MP 
společně s jednotkou HZS. Bylo zjištěno, že se jedná 
o plech velikosti cca 2 m x 0,5 m a hrozí jeho zřícení do ul. 
Žižkova, kde hlídka MP společně s hasiči uzavřela v okolí 
budovy chodník. DS MP vyrozuměla majitele budovy 
pana Š., který se dostavil na místo, vpustil hasiče na 
střechu budovy a ti uvolněný plech zabezpečili.

u 29. 10. v 13:25 hod. na l. 156 oznámil pan K., že na 
Kochmance je nalomená větev stromu, která visí nad 

chodníkem a ohrožuje bezpečnost. Hlídka MP zjistila, 
že u křižovatky ul. Gen. Klapálka a ul. Chelčického je 
nalomená silnější větev a hrozí její pád na chodník. Na 
místo byla přivolána jednotka HZS, která větev uřízla 
a strom zabezpečila.

u 3. 11. v 04:17 hod. na l. 156 oznámil pan H., že 
se mu u domu v ul. J. Holuba asi někdo pohybuje po 

zahradě a pravděpodobně manipuluje s brankou. 
Má se jednat o muže s hnědou mikinou 
s kapucí. Po příjezdu hlídky MP na místo 

se již na zahradě nikdo nenacházel. 
Pan H. uvedl, že zjistil vypáčený 
zámek u kůlny, ze které mu byla 

odcizena dvě kola. Pro podezření 
z trestného činu byla na místo 
přivolána hlídka PČR, která si věc 

převzala k dalšímu opatření. Hlídka MP 
dále v součinnosti s hlídkou PČR prověřila 

okolí a posléze celou stranu Lobečku 
s výsledkem negativním. Osoba odpovídající 

laickému popisu pana H. nebyla nalezena. Věc je dále 
v šetření PČR.

u 6. 11. v 14:26 hod. na l. 156 paní K. zaměstnankyně 
OD Penny oznámila, že se jim podařilo odhalit dvě 
ženy, podezřelé z krádeže zboží v celkové hodnotě 
3 tis. Kč. Hlídka MP na místě zjistila totožnost žen 
a provedla lustraci u OO PČR z důvodu recidivy a zda 
nejsou v pátrání. Lustrací bylo zjištěno, že obě ženy 
mají již vysloven podmíněný trest odnětí svobody. Pro 
podezření z trestného činu byla na místo přivolána 

hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření. 
Hlídkou MP byla na žádost PČR poskytnuta asistence 
při převozu osob na OO PČR Kralupy.

u 9. 11. v 07:30 hod. na l. 156 oznámil občan, který 
se odmítl představit, že před domem č. p. 1067 na 
sídl. U Cukrovaru byly předešlého dne prováděny 
terénní úpravy s následným osevem trávy. Přes noc 
však do čerstvé zeminy někdo vyšlapal neslušný 
obrazec ve tvaru kosočtverce s čárkou uprostřed. 
Věc byla předána TSM, jejichž zaměstnanci obrazec 
rozhrabali. DS MP byl prověřen kamerový záznam na 
sídl. U Cukrovaru s výsledkem negativním.

u 17. 11. v 19:43 hod. na l. 156 oznámila paní K., 
zaměstnankyně OD Penny, že se jim podařilo odhalit 
muže, který je podezřelý z krádeže zboží. Hlídkou MP 
byl na místě zjištěn pan D., který odcizil ústní vodu. 
Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že pan D. byl pro 
stejné jednání v nedávné době odsouzen, proto byla 
na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala 
k dalšímu opatření. 

MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP KRALUPY

VYSVĚTLIVKY: 

MP – městská policie
DS MP – dozorčí služba městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
TSM – Technické služby města
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V roce 2013 začal Kralupský Zpravodaj uveřejňovat vzpomínky na známé osobnosti 
našeho města. Byly známé ve své době, ale běh času je uvrhl do zapomnění. V době 
meziválečné, tedy v době mezi první a druhou světovou válkou, si v Kralupech otevřel 

ordinaci lékař MUDr. Čeněk Falta. Věnujme vzpomínku tomuto oblíbenému lékaři. 

P řistěhoval se do Kralup, 
které tehdy neměly ani 

deset tisíc obyvatel, a ubyto-
val se v Jungmannově ulici 
vedle cukrárny Aloise Klu-
sáčka. Dlouho zde ale nepobyl. 
Byl zřejmě bohatý a postavil 
si v lokalitě „Na Františku“ 
v dnešní Erbenově ulici vlast-
ní vilu s ordinací. V ordinaci 
měl i rentgenový přístroj, ne-
boť praktický lékař léčil tehdy 
všechno, i zlomeniny.

Dr. Falta byl brzy oblíbený. 
Byl menší postavy a z jeho ku-
latého obličeje vyzařoval las-
kavý úsměv. Pacientům s cho-
robami z nachlazení vždy radil, 
že musí pobývat v místnosti 
s vyhřátými stěnami. Jeho ho-
noráře byly mírné a léčil spíše 
dobrým slovem. Nejraději ho 
ale měli nejmenší pacienti, dě-
ti. Věděly, že pan doktor miluje 
kočky, a že v ordinaci sedí na 
krbu angorský kocour Cézar, 
kterého smí hladit. Dr. Falta se 
brzy sžil s kralupskou společ-
ností. Jeho nejlepším přítelem 
se stal kralupský stavitel Ing. 
arch. Antonín Karban, spolu-
žák slavného Jana Kotěry z ví-
deňské akademie. Oba přátelé 
spolu jezdili do lázní a přilože-
ná fotografie je zachycuje v Lu-
hačovicích. 

MUDr. Falta byl i městským 
lékařem. Léčil všechny za-
městnance městského úřadu 
a uchazeči o zaměstnání u to-
hoto úřadu se museli u něho 
podrobit zdravotní prohlídce. 
V roce 1936 vypsal městský 
úřad konkurz na místo obecní-
ho strážníka. Přihlásil se i bý-
valý legionář Josef Payer. Při 
prohlídce u Dr. Falty neuspěl, 
neboť nesplňoval požadavky 

na tělesnou výšku a měl plo-
ché nohy. Payer byl ale býva-
lý legionář a Československá 
obec legionářská s rozhod-
nutím Dr. Falty nesouhlasila 
a zaslala městské radě v Kra-
lupech potvrzení jiných dvou 
lékařů, kteří shledali Josefa 
Payera zcela zdravým. Spor se 
dlouho táhl a muselo nakonec 
rozhodnout policejní ředitel-
ství v Praze. 

Dr. Falta měl zdravotní do-
zor i na dvou místech, kde byly 
ochotné ženy. Bylo to v hostin-
ci „U Bílého beránka“ a v hos-
tinci „V Přístavu“.

Za Rakousko-Uherska jezdi-
li lékaři k pacientům v kočáře, 
jako např. předchůdce Dr. Fal-
ty městský lékař MUDr. Kubr. 
Po první světové válce nasta-
la éra automobilů. Lékaři si je 
postupně pořizovali i s vlast-
ním řidičem. Ti odvážnější ří-

dili vůz sami. Dr. Falta patřil 
mezi odvážnější a k cestám 
za pacienty řídil vůz značky 
Škoda Rapid. Vypráví se, že 
byl motoristou nadmíru opa-
trným. Když přijel ke křižo-
vatce, vždy zastavil, vystoupil 
a šel se podívat, zda má cestu 
volnou.

Pan doktor Falta rád cho-
dil na dlouhé procházky, vždy 
pečlivě oblečený a vždy s dešt-
níkem. Nejraději chodil podél 
Vltavy až na Kocandu napro-
ti Chvatěrubům. Bývala zde 
hospoda proslulá dobrým 
gulášem a dršťkovou polév-
kou, kterou vařila hostinská 
paní Dušková. Když Dr. Fal-
ta zasedl v hospodě ke stolu, 
dával rád na odiv zlaté pouz-
dro na cigarety, zlatý zapalo-
vač a špičku. V náprsní kapse 
měl vždy připravenou lahvič-
ku s koňakem a přátelům jej 

kapal do piva na posilněnou.
Dr. Falta žil sám, neměl ro-

dinu, a když po druhé světové 
válce skončil s lékařskou praxí 
a odešel do důchodu, věnoval 
svůj dům městu Kralupy a od-
stěhoval se do Prahy. Na Kra-
lupy však nezapomínal. Každý 
pátek večer přijížděl do Kra-
lup, kde měl v hotelu Sport za-
mluvený stůl. Hotel Sport bý-
val v Jungmannově ulici proti 
pekařství „U Hrdinů“. Kolem 
dlouhého stolu u zdi sedáva-
li četní přátelé Dr. Falty a pan 
vrchní Kašé jim nosil z kuchy-
ně voňavé topinky. Dlouho do 
noci si pak všichni vyprávěli 
a vzpomínali. Konec Dr. Fal-
ty byl smutný. Když před Ma-
sarykovým nádražím v Praze 
vstoupil do vozovky, zabilo ho 
auto.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Vzpomínka na MUDr. Čeňka Faltu

Vpravo na okraji lavičky Dr. Falta, vedle něj arch. Karban. 
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V prosinci oslaví Ing. Stupka 90. narozeniny. Za celou redakci mu přeji do dalších let pevné zdraví, spoustu elánu, a protože 
se blíží hranice 300. článku napsaného pro Zpravodaj, přeji panu Stupkovi ještě hodně témat pro jeho tvorbu.
 RADKA HOLEŠTOVÁ
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Dne 28. října, v den vzniku samostat-
ného Československa, rozezněly sál 

kralupského kulturního domu Vltava tóny 
sborové hudby u příležitosti koncertu Pocta 
tvůrcům. Tento slavnostní koncert završil 
memoriál předního českého skladatele sbo-
rové hudby Zdeňka Lukáše, od jehož úmrtí 
uplynulo 10 let. 

Koncert se konal pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje, paní Ing. Jaroslavy 
Pokorné Jermanové, dále za podpory Unie 
českých pěveckých sborů (UČPS), Města 
Kralupy nad Vltavou a Ochranného svazu 
autorského (OSA). 

Dvořákův komorní sbor (DKS) pod vede-
ním nového sbormistra Tomáše Stančeka, 
DiS. přivítal na domácím pódiu pražské 
sbory RadHost se sbormistryní Mgr. Bc. 
Lucií Valentovou, zpěvácký spolek Hla-
hol pod vedením Mgr. Romana Z. Nováka 
a řevnický sbor Canto Carso se sbormis-
trem Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D.  
Memoriál započal koncertem v květnu to-
hoto roku v Řevnicích a v Kralupech nad 
Vltavou byl slavnostně zakončen. Zazněly 

písně a skladby Zdeňka Lukáše, Antonína 
Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava 
Martinů. 

Na závěr koncertu byla předsedou 
UČPS, Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D. 
a vedoucí  DKS Sandrou Štropovou, pře-
dána ocenění za celoživotní přínos sbo-
rové tvorbě. Oceněným byl bývalý sta-
rosta a kralupský rodák Mgr. Pavel Rynt. 
Za svého působení na ZŠ založil a mno-
ho let úspěšně vedl dětský pěvecký sbor,  
v 80. letech převzal ženský sbor po Fran-
tišku Krotilovi a vedl jej několik let až do 
svého zvolení starostou města Kralupy nad 
Vltavou v 90. letech. Jako starosta měs-
ta stál u zrodu DKS, který letos zahájil  
20. sezónu a v rámci svých možností vždy 
podporoval jeho činnost. V jeho řadách by-
li i jeho bývalí žáci a členové sboru. Před 
deseti lety založil a stále vede sbor Seni-
or minichór Kralupy nad Vltavou, který 
se svým vystoupením v letošním roce zú-
častnil slavnostního odhalení sochy Josefa 
Švejka v Kralupech nad Vltavou. Dalšími 
oceněnými bylo několik členů DKS – Věra 

Kýnová, Vlasta Brixová, Ludmila Kavano-
vá, Mgr. Olga Ryntová, Mgr. Olga Zymá-
ková, RNDr. Jiří Zymák, CSc., Mgr. Iva 
Neužilová a MgA. Marie Lubynecká. Vět-
šina oceněných byla velmi překvapena, vše 
se totiž podařilo dokonale utajit. Medaile 
s českými granáty jim bude připomínat 
velkou část jejich života, kdy se věnovali 
sborové hudbě.

Všichni sboristé, jejich sbormistři a ve-
doucí se pak sešli v salónku kulturního do-
mu a společně vydařený koncert oslavili. 
Každý přinesl něco dobrého k jídlu a pití 
a za klavírního doprovodu Mgr. Pavla Ryn-
ta, Mgr. Jana Krupy a Ing. Jana Kouteckého 
(velmi platného člena DKS) si společně za-
zpívali to, co na koncertě nebylo...

Zdeněk Lukáš i ostatní autoři by jistě byli 
pyšní na to, že jejich díla stále žijí a jsou me-
zi sbory tak oblíbena. Ještě nikdy nezpívalo 
v kralupském sále kulturního domu téměř 
sto sboristů najednou a my, členové DKS, 
jsme byli u toho!

IVANA KRAUSOVÁ, 

ČLENKA SBORU

pořádá

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 17. 12. 2017 od 18:00 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou

Program: skladby renesančních a barokních mistrů, 
klasiků české sborové tvorby a světových autorů,

adventní a vánoční písně v autorské úpravě Ireny Szurmanové.
Dirigent: Tomáš Stanček

Vstupné: dobrovolné
Koncert se koná za podpory Města Kralupy nad Vltavou 

a ve spolupráci se ZUŠ v Kralupech nad Vltavou
www.dvorakuvkomornisbor.cz

Nejen členové Dvořákova komorního sboru 
získali ocenění na Memoriálu Zdeňka Lukáše 
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9. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku
KREJČÍ 
Těžko rozhodnout, zda prvenství v cechu 
krejčovském náleží krejčímu Beránkovi, 
který měl svou dílnu v ulici Ke Koupališti, 
či krejčímu Karlu Šubrtovi. Ten se na své 
podnikání připravil vzorně na průmyslové 
škole pokračovací.

Proti Podpěrovým měl dobře zařízenou 
krejčovskou dílnu Karel Černý. Krejčí pan 
Karel Koubek se v Lobečku specializoval na 
výrobu spodního prádla. 

První místo v cechu krejčovském jedno-
značně patří panu FRANTIŠKU ŠIMÁČKO-
VI.

Narodil se 25. ledna 1906 v Nebřichu 
v okrese Benešov v rodině krejčího Fran-
tiška Šimáčka a Marie, rozené Rabiňákové 
v Blážími. Už i jeho dědeček Jan Šimáček 
byl vyhledávaným krejčím a těšilo ho, že 
snad i jeho vnouček bude v řemesle pokra-
čovat.

Tak se také stalo. Po dvouletém učení 
1922-24 se mladý František zapojil v Nebři-
chu do rodinného podniku. Protože věděl, 
že dokáže mnohem víc, nastupuje jako no-
vic k firmě Adam do Prahy. Tato zkušenost 
se mu hodila skvěle. Založil si v Kralupech 
„Na Františku“ svou vlastní firmu. Látky 
a přípravy vždy dobře nakoupil, jak vždy 
tvrdil, v prodejně „U Vlachů“. Obsluhovala 
ho Jindřiška Dudková z Otvovic a Franti-
šek ji jednoho dne požádal o ruku. Desátý 
listopad 1935 byl jejich dnem svatebním.

V centru města si na hypotéku zařídil byt 
a dílnu, ve které pracovalo při otevření šest 
zaměstnanců a v roce 1945 dokonce dvanáct.

Na 22. březen 1945 nikdy nezapomněl, 
protože jeho krejčovské království dosta-
lo přímý zásah. Pokračovat v krejčovství 
mu umožnil MěNV v Kralupech tím, že mu 
uvolnil v Lobečku vilu v ulici B. Němcové, 
kterou postavil JUDr. Josef Rozenzweig-
Moir. Tento právník zahynul v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi.

Krejčí Šimáček s Lobečkem spokojen ne-

byl, v hlavě měl jiné plány. Vyhlédl si pro 
krejčovský závod nejatraktivnější místo ve 
městě, a to přímo před Baťovou prodejnou.

Celostátním zásahem podniky živnost-
níků přestaly existovat. František byl asi 
rok zaměstnancem Oděvy a od roku 1949 
přešel do SONP Kladno. V roce 1952 po těž-
kém úrazu hlavy na Kladně končí a roky do 
důchodu vyplní zcela odlišným postem. Na 
plný úvazek dělal řidiče drážních hasičů. 
Zemřel na následky mozkové mrtvice 1. 4. 
1969 a je pochován na kralupském hřbitově.

VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK
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Městská KNIHOVNA PROSINEC 2017
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Městské MUZEUM PROSINEC 2017
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - PONDĚLÍ 4. 12. 
} Dopoledne 4. 12. je vyhrazeno pro MŠ Gen. Klapálka

} Odpolední program 4. 12. 2017 

12:30 - 17:00 

Registrace dětských čtenářů zdarma 
Nabídka vyřazených časopisů

14:00 - 17:00

Další prezentace deskových her PIATNIK. Piatnik je expert na inteligentní 
zábavu s dlouholetou historií. Nabízí hry, karty a puzzle. Přijďte si vyzkou-
šet stolní hry, které ještě neznáte. Některé hry si můžete vypůjčit také ve 
studovně knihovny.

Zúčastněte se soutěže, kterou vyhlásilo komiksové nakladatelství 
CREW ve spolupráci s knihovnami. 
Více informací získáte v dětském oddělení.

Do soboty 20. 1. 2018
trvá krátkodobá výstava 
115 LET MĚSTA

19. 12. – úterý – 17:30
Vánoční koncert ZUŠ

6. 1. – středa – 15:00 
Komentovaná prohlídka 
k oběma výstavám s ředitelem 
muzea Janem Rackem 

Upozorňujeme na uzavření oddělení pro dospělé čtenáře v sobotu dne  
23. a 30. prosince a na uzavření studovny ve dnech 27., 28. a 29. 12. 2017. 

Vážení čtenáři, přejeme vám krásné prožití vánočních 
svátků, v novém roce ať vás provází dobré knihy z naší 
knihovny, které vás potěší a pobaví. 

KOLEKTIV PRACOVNIC 

MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Obnovená stálá expozice HISTORIE bude vítat návštěvníky po celý rok.
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Prosinec je měsícem, kdy náš věrný ko-
lega Ing. Josef Stupka oslaví požehnané 
90. narozeniny a my mu touto cestou 
přejeme pevné zdraví a nekončící inspi-
raci při psaní nejen do Zpravodaje. 

ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO MUZEA 

Zaměstnanci 
Městského muzea

 v Kralupech nad Vltavou 
přejí všem čtenářům příjemné 
prožití vánočních svátků a do 

nového roku 2018 hodně zdraví, 
osobní spokojenosti, štěstí 

a pozitivní vnímání světa.
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DIVADELNÍ ABONENTKY 

ZIMA – JARO 2018
V prodeji od 1. 12. 2017 v pokladně KaSS 

a nově také online od 1. 12. 2017 od 20:30 hodin.
Cena: 1.620 Kč

ABONENTKA
 PŘINÁŠÍ TYTO VÝHODY:

} káva, čaj či minerální voda na divadelním baru zdarma } vstupenky si kupujete jako první  
} nejlepší místa v hledišti } Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna čtyři představení

18. LEDEN - ČTVRTEK - 19:30 HODIN

Divadlo v Rytířské, Eric Assous: 

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Režie: Jakub Nvota. Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, 

Michaela Sejnová/Lucie Okounová

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe je dobrák od kosti, 

peněz nemá nazbyt a žije celkem spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard 

je ctižádostivý a sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku své ženy 

Nelly. Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom 

jeho žena dozvěděla, přišel by o všechno, a tak požádá kamaráda o pomoc. 

Premiéra: 4. 11. 2017. Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

Abonentní vstupné: 390 Kč 

12. DUBEN - ČTVRTEK - 19:00 HODIN

Divadlo A. Dvořáka Příbram, Warren Adler: 

VÁLKA ROSEOVÝCH
Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš 

Král, Petr Florián, členové uměleckotechnického provozu

Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém 

dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by 

bylo krásné být sám a chce se rozvést... Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie 

rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně 

si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály, 

neustoupí ani o píď. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá!

Délka představení: 135 minut. Premiéra: 7. 2. 2013  

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student Abonentní vstupné: 390 Kč

26. BŘEZEN - PONDĚLÍ - 19:00 HODIN

Divadlo A. Dvořáka Příbram, Neil Simon: 

RANDE S DUCHEM
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Jiří Vojta, Vojtěch Záveský

V e hře amerického dramatika Neila Simona (autor úspěšné hry Drobečky z perníku) 

Rande s duchem se v plné parádě objevuje žánr tragikomický – humorné pasáže 

se střídají s dramatickými, hořké podtóny se sentimentálními. Příběh o spisovatelce 

Rose, která promlouvá s duchem svého zesnulého muže, pobaví i překvapí.

Délka představení: 120 minut. Premiéra: 4. 2. 2013

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

Abonentní vstupné: 390 Kč 

22. KVĚTEN - ÚTERÝ - 19:00 HODIN

Divadlo Ungelt, David Hare: 

SKLENĚNÝ STROP
Režie: Jiří Svoboda. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer

F ascinující setkání dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli 

je vše proti. Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu, dva protikladné

názory a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit...

Vstupné: 480 Kč / 450 Kč senior, student

Abonentní vstupné: 450 Kč

Počet abonentek je omezen na 150 ks, rezervace nejsou možné. 

Prodej samostatných vstupenek bude zahájen 3. 1. 2018.

Více informací naleznete na www.kasskralupy.cz 
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K ralupský festival se věnuje 
bluegrassu v celé jeho ší-

ři, tj. od skupin, které se věnu-
jí interpretaci klasického blue-
grassu z období do padesátých 
let 20. století, až po interprety, 
kteří se zaměřují na nejrůznější 
odnože moderního bluegrassu. 

„Tradicionalisty“ bude letos 
reprezentovat mladoboleslavská 
skupina Sunny Side. Při jejím 
setu se posluchači vrátí jak díky 
hudbě, tak vzezření kapely do 
zlaté éry klasického bluegras-
su čtyřicátých a padesátých let. 
Naproti tomu Proffesional 
Deformation okolo Jakuba 
Racka (známého z pražského 
Monogramu) zní velice progre-
sivně. Petr Kůs je označován za 
otce naší bluegrassové mandolí-
ny, jeho kapela Fámy ale potěší 

také písničkami s vynikajícími 
českými texty. S kladenskými 
Fechtýři se zase vydáme do 
historie, je to jedna z kapel, kte-
rá stála u počátků žánru v na-

šich zemích v ranných sedm-
desátých letech. Naproti tomu 
New Aliquot z Karviné repre-
zentuje mladou generaci naší 
modré muziky. Českobudějovic-

ký Sem Tam, který je známý ze 
svých počátků v osmdesátých 
letech, obnovil před několika le-
ty své působení a potěší poslu-
chače svou muzikou na pome-
zí bluegrassu, country a folku. 
A další zástupce dravého mládí 
to bude mít do Kralup blízko, 
Milkeaters se i svým názvem 
hlásí k Mlékojedům u Nerato-
vic. A kdo by neznal brněnské 
Poutníky?

Festivalu bude patřit 
sobota 9. prosince v KD 
Vltava, hudební maratón 
vypukne v 15 hodin. Akci 
pořádá Kralupské hudební 
sdružení díky dlouholeté 
podpoře Města Kralupy.

VÍT JEŘÁBEK,

ORGANIZÁTOR AKCE

BLUEGRASS ADVENT PODVACÁTÉ
Mezi tuzemskými bluegrassovými akcemi není velké množství 
těch, které se dožily dvacátého ročníku. Od letoška se mezi ně bude 
počítat i kralupský festival Bluegrass Advent.

INZERCE
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce. 
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.

PROSINEC 2017

sobota 2. 12.  10:00 hodin

Sváťovo dividlo: 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU 
SLAVILI VÁNOCE 
Adventní pohádka, kterou pro vás s láskou zahrají 
Alenka a Sváťa v kinosále. Vstupné: 60 Kč

sobota 2. 12. 17:00-21:45 hodin

VĚNEČEK KURZŮ TANCE 
Absolventy odpoledního kurzu čeká závěrečná a nej-
krásnější lekce tanečních kurzů pro mládež. Živou 
hudbu zajistí kapela Karyna Band. Současně bude 
probíhat zápis do pokračovacích kurzů pro mládež.

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč

úterý 5. 12. 19:30 hodin 

Divadlo Ungelt, Peter Quilter: 

4.000 DNŮ 
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých 
jedenáct let. Každý z nich si to ale pamatuje jinak. 
Do jaké míry utváří paměť naši osobnost? V dra-
matickém příběhu napsaném s anglickou lehkostí 
a humorem hrají Hana Maciuchová, Ondřej Novák 
a Petr Stach.

Délka představení: 2 hodiny
Vstupné: 450 Kč / 420 Kč senioři, studenti

středa 6. 12.  18:00 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LDO 
ZUŠ V KRALUPECH N. VLT. 

čtvrtek 7. 12. 19:00 hodin 

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE 
Improvizovaný a inteligentní humor v jedinečném 
večerním představení.
PhDr. Ivo Šmoldas po absolutoriu Filozofické fakulty 
UK pracoval v nakladatelství Český spisovatel jako 
nakladatelský redaktor a manažer. Poté krátce pů-
sobil v nakladatelství Columbus, později spoluzaložil 
soukromé vydavatelství Apsida. V současné době pra-
cuje jako umělec na volné noze, věnuje se především 
překladům z angličtiny, příležitostně též ze slovenštiny.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
 5. 1.  ......... Maturitní ples GJP Mělník
 12. 1.  ......... Společný ples KaSS a ZUŠ Kralupy
 17. 1.  ......... Karneval s divadlem Kejkle
 18. 1.  ......... Divadlo V Rytířské: Můj nejlepší kamarád
 19. 1.  ......... Dámská jízda – California dreams
 23. 1.  ......... Lyra da camera „Mistři italského 
  baroka“ – koncert vážné hudby
 24. 1.  ......... Čaj o páté
 26. 1.  ......... Maturitní ples SPŠS Mělník
 27. 1.  ......... Maturitní ples SPŠS Mělník
 28. 1.  ......... Miroslav Donutil „Cestou necestou“
 30. 1.  ......... Matylda zasahuje – pohádka

PLESY V PROSINCI:
 1. 12.  .................... Maturitní ples DG Kralupy 8.G.
 8. 12.  .................... Maturitní ples DG Kralupy 4.B.
 15. 12.  .................... Maturitní ples DG Kralupy 4.A.

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 13. prosince 2017 od 16:30  
a 17:30 hodin pohádku „SŮL NAD 
ZLATO“, režie Z. Hrazděrová.  
Vstupenky koupíte před představením.

Rolnička� 

Program proloží svými písničkami Pepa Štross.
Vstupné: 120 Kč

sobota 9. 12.  15:00 hodin

BLUEGRASS ADVENT 
20. ročník hudebního festivalu, podrobnosti v po-
zvánce na straně 15.

Vstupné: na místě 230 Kč, v předprodeji 200 Kč

neděle 10. 12. 17:00-21:45 hodin 

VĚNEČEK KURZŮ TANCE 
Absolventy večerního kurzu čeká závěrečná a nej-
krásnější lekce tanečních kurzů pro mládež. Ži-
vou hudbu zajistí kapela Karyna Band. Současně 
bude probíhat zápis do pokračovacích kurzů pro 
mládež.

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč

pondělí 11. 12.  16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 
Vánoční setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny vstu-
penky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

úterý 12. 12.  19:30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 
MARKÉTY WAGNEROVÉ 
Jedinečný koncert 
Markéty Wagne-
rové a jejího pě-
veckého sboru. 
Hudební doprovod 
kapela Mikoláše 
Nopa (František 
Raba – basa, Petr 
Hostinský – kláve-
sy, Jan „Beruška“ 
Šobr – kytara, Mi-
ki Nop – bicí). Ja-
ko hosté vystoupí 
zpěvák Petr Kolář 
a zpěvačka a he-
rečka Míša Břízová, účast přislíbila operní pěvkyně 
Petra Alvarez Šimková. Vstupné: 150 Kč

středa 13. 12.  19:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 
EVY PILAROVÉ 
Jako každoročně i letos se Eva Pilarová vydává na vá-
noční turné. Večer plný předvánoční pohody a dárků 
nabídne vánoční domácí a světové melodie společ-
ně s klasickými českými koledami. I když je program 
laděn čistě vánočně, zazní během koncertu i největší 
hity Evy Pilarové včetně Montyho čardáše a Tureckého 
pochodu. Vstupné: 260 Kč

čtvrtek 14. 12.  16:30 hodin

Loutkoherecká skupina Loudadlo: 

VÁNOČNÍ ČAS – 
HOSTÉ JŮ A HELE 
Televizní kamarádi Jů a Hele vám přijedou popřát 
krásné Vánoce.  Vstupné: 60 Kč

Po představení proběhne losování razítkové sou-
těže Z pohádky do pohádky.

sobota 16. 12.  20:00 hodin

Tyjátjátra 2017 - Latrina Magika (V.A.D. Kladno)

VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ
Dark kabaret horror peep show podle Vítězslava Ne-
zvala Vstupné: 80 Kč

úterý 19. 12.  19:30 hodin

COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND 
Jubilejní 25. ročník oblíbeného pořadu. Večerem pro-
vází moderátor Petr Salava. Vstupné: 250 Kč

sobota 23. 12.  18:00 hodin

NOC PŘED ŠTĚDRÝM VEČEREM 
Divadelní představení LDO ZUŠ v Kralupech nad Vltavou



17www.mestokralupy.cz   KD VLTAVA  PROSINEC 2017   KZ

23. 1. 2018 - 19:00 hodin

LYRA DA CAMERA  
– Mistři italského baroka   
Johana Rosická – soprán; Jitka Navrátilová – 
cembalo; Kateřina Chudobová- flétna; Bledar 
Zajmi - violoncello

LYRA DA CAMERA je komorním sdru-
žením hudebníků sólistů, kteří se ve své 
umělecké činnosti zaměřují na interpre-
taci komorní hudby především 17. a 18. 
století, tj. hudbu barokní a klasicistní, 
ale nevyhýbají se ani skladbám novějším, 
včetně děl soudobých autorů. Posluchač-
sky vděčné skladby zaujmou proslulou 
italskou zpěvností a mimořádnou tech-
nickou virtuozitou.

Program koncertu je založen na 
skladbách italských barokních skladate-
lů a především je věnován poctě jednomu 
z nejvýznamnějších italských skladatelů 
tohoto období Antoniu Vivaldimu, jehož 
330. výročí narození je program věnován. 

Zařazeny jsou především dvě jeho virtuóz-
ní sopránové árie a violoncellová sonáta. 

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč
Abonentní vstupné: 120 Kč

21. 3. 2018 - 19:00 hodin      

PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY 
ENSEMBLE - GIPSY FIRE 2018      

Program Gipsy Fire navazuje na stejno-
jmennou desku, kterou v roce 2014 vydalo 
hudební vydavatelství Supraphon. Je tak 
pokračováním velmi zdařilého GIPSY 
WAY - prvního programu Pavla Šporcla 

s cikánskou tematikou. Spojuje velké mis-
trovství s temperamentem a cikánskou 
vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy 
Way, nový projekt výrazněji sází na ne-
všední technickou vybavenost a osobitost 
primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu 
představuje také jako autor hudby, mj. i ti-
tulní skladby GIPSY FIRE. 

S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel 
Šporcl odehrál více než 250 koncertů v nej-
různějších zemích světa včetně Číny, prove-
dl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zce-
la vyprodal legendární pražskou Lucernu. 

Vstupné: 450 Kč
Abonentní vstupné: 450 Kč

 10. 4. 2018 - 19:00 hodin

Jarní koncert KODK  

Nedílnou součástí jarní hudební sezóny je 
koncert Komorního orchestru Dvořákova 
kraje.  Vstupné: 150 Kč

Abonentní vstupné: 120 Kč

ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY ZIMA – JARO 2018
Pro všechny milovníky krásné hudby jsme připravili abonentní vstupenky. 

V divadelním baru bude pro 
držitele abonentky k dispozici 

čaj, káva, nebo minerální  
voda zdarma.

Prodej abonentek: 
6. 12. - 30. 12. 2017

Cena abonentky: 690 Kč

DVA TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
– vstupenky do KD Vltava

19. 1. 2018 - 19:00 hodin 

Dámská jízda: California dreams    
V dvouhodinovém programu vystoupí skupina California dreams, jednička v pánském striptý-
zu. Čeká vás, milé dámy, vzrušení a perfektní zážitky erotického nádechu, s bohatým dopro-

vodným programem.
Vstupné: 170 Kč

Na akci bude volný zasedací pořádek. Více podrobností na www.californiadreams.cz 

21. 3. 2018 - 19:00 hodin      

PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY ENSEMBLE  
- GIPSY FIRE 2018      

Pavel Šporcl vystoupí s cikánskou cimbálovou kapelou a zaujme svým osobitým způsobem, 
temperamentem a úžasnou muzikou.

Podrobnosti k programu najdete výše u abonentek krásné hudby.
Vstupné: 450 Kč KD Vltava děkuje žákům třídy 4.C. Základní 

školy Gen. Klapálka v Kralupech za vytvoření 
krásné podzimní výzdoby.

Dětská výtvarná soutěž  
„Malujeme s Mikešem“
17. 12. by oslavil 130. narozeniny český malíř

JOSEF LADA
(17. 12. 1887 Hrusice – 14. 12. 1957 Praha)

Abychom jaksepatří oslavili jeho narozeni-
ny, vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Maluje-
me s Mikešem“.

Malujte, stříhejte, lepte, tvořte dílka 
s motivem postav z knížek pana Lady. Svo-
je práce nám přineste do kanceláře nebo 
na pokladnu KD Vltava do konce ledna 
2018. V neděli 11. února  při masopust-
ním karnevalu výstavu slavnostně otevře-
me a tři nejpovedenější díla odměníme.

Český  malíř, ilustrátor, karikaturista, 
spisovatel, zakladatel českého komiksu 
a tzv. „moderní české pohádky“ je považo-
ván za jednoho z našich největších uměl-
ců. I slavný Pablo Picasso o něm řekl, „že 
je to ten největší, koho máme“. Známý 
je veřejnosti především svou tvorbou pro 
děti, ale také ilustracemi k dílu Jaroslava 
Haška. Celkem nakreslil přibližně 15.000 
barevných a černobílých ilustrací a nama-
loval přes 550 obrazů (volná tvorba). Nej-
známější motivy jeho maleb jsou: rodná 
vesnička Hrusice, vodník, ponocný, hos-
podská rvačka nebo zabijačka.
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

7 ŽIVOTŮ
USA, SCI-FI, 2017, 12+, 123 MIN.

Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální 
akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou 
existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. 
Přelidněný svět roku 2073 se řídí drastickým zákonem jednoho 
dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší sourozenec 
je nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá 
a žije sedm sester.

ČERVENÁ
ČESKO, DOKUMENT, 2017, 83 MIN.

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé 
operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století.

FERDINAND
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 99 MIN. 

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem.  
To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdi-
nand velký býk. A to pořádně velký býk. Bohužel zároveň je taky neši-
kovným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit 
pořádnou katastrofu.

LADÍME 3 
USA, KOMEDIE, 2017

S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepřeži-
jete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné série Ladíme hned 
na začátku třetího dílu. Navzdory tomu není třeba se bát, že bychom 
opustili žánr hudební komedie. Všechny pěvky z Barden Bellas jsou 
zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch největších současných 
hitparádových tahounů. 

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
USA, KOMEDIE, 2017, 111 MIN.

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které 
nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí 
v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, 
které si pro hru zvolili.

KVARTETO
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 93 MIN.

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž pří-
slušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. 
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se 
členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Nový 
film Miroslava Krobota představuje poněkud nesourodou čtveřici 
(Poláková, Plesl, Melník, Julina), která spolu zažívá na cestě za svou 
nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozu-
mění.

PADDINGTON 2
VELKÁ BRITÁNIE, KOMEDIE, 2017, 103 MIN.

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových 
a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší 
dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za 
dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

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,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 1. 12. – 7. 12. JE KINO ZAVŘENÉ  
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

 8.  PÁ 17:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

    20:00  ČERVENÁ 50 Kč / 100 Kč

 9.  SO  14:30  PŘÍŠERÁKOVI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 10.  NE  14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘENÍ K MÁNÍ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  7 ŽIVOTŮ 130 Kč

11. 12. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 12.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – MILADA 60 Kč / 130 Kč 

     20:00  KVARTETO 130 Kč 

 13.  ST 20:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč 

 14.  ČT  00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA - STAR WARS:  
    POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 16.  SO 14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘÁNÍ K MÁNÍ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

 17.  NE  14:30  MŮJ ŽIVOT CUKETKY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

18. 12. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 19.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – KVARTETO 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč

 20.  ST 20:00  MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH 130 Kč 

 21.  ČT 20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 22.  PÁ  17:00  LADÍME 3 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč

 23.  SO  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

PŘÁNÍ K MÁNÍ
ČESKO, POHÁDKA, 2017, 90 MIN. 

Film vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého 
Alberta, který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do se-
stry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy 
o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi středního věku, a také 
o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior 
snaží získat pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
USA, SCI-FI, 2017, 150 MIN.

Pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star 
Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly 
a šokující události z minulosti.

ŠPINDL
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 98 MIN.

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlý-
na vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu 
si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. 
Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád 
single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu?

ZTRACEN V DŽUNGLI
AUSTRÁLIE, DOBRODRUŽNÝ, 2017, 12+, 115 MIN.

Strhující film vznikl podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu. 
Dobrodružný výlet se v něm proměnil v boj o život za hranicemi lid-
ských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliffe. Jako trosečník 
v nekonečném deštném pralese čelí drsným nástrahám a výzvám...

PREMIÉRA

24. 12. – 25. 12. KINO NEHRAJE

 26.  ÚT 14:30  PADDINGTON děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 27.  ST 14:30  FERDINAND   děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ŠPINDL 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /T 150 Kč

 28.  ČT 14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč 

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 29.  PÁ  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LADÍME 3 130 Kč 
    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 30.  SO  14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 130 Kč

    20:00  ZTRACEN V DŽUNGLI 130 Kč

31. 12. – 1. 1. KINO NEHRAJE

 2. ÚT 20:00 ŠPINDL 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

KINO VLTAVA BUDE MÍT  
NOVÝ SYSTÉM 3D PROJEKCE

Vážení diváci, naše kino prochází od 27. 11. do 7. 12. 2017 
rekonstrukcí 3D systému a výměnou plátna. Z těchto důvodů 
nebude kino po tuto dobu promítat. 

A co znamená nový 3D systém pro vás? Již si nebudete půj-
čovat brýle, ale přímo v kině (v šatně) si je budete moci koupit 
a zůstanou ve vašem vlastnictví. Brýle si pak můžete opako-
vaně přinést na další 3D promítání. 

Velkou výhodou je i nabídka brýlí v dětské velikosti, které 
jsme do teď v kině poskytnout nemohli. Dětem dospělé brýle 
padaly a neužily si tak projekci. Tento problém by se již neměl 
opakovat. 

Navíc si budete moci užít nové plátno, které bude nejen vět-
ší, ale vyniká i lepší světelnou účinností. 

První 3D film, který budeme po rekonstrukci promítat, bude 
Star Wars: Poslední z Jediů 15. prosince. Doporučujeme ale 
3D brýle koupit již v předstihu, aby se před promítáním netvo-
řila fronta a nepřišli jste o začátek filmu.

ONDŘEJ FRANĚK,

PRODUKČNÍ KINA VLTAVA
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dítěte na rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší sourozenec 
je nesmlouvavě odebrán. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá 
a žije sedm sester.

ČERVENÁ
ČESKO, DOKUMENT, 2017, 83 MIN.

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé 
operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století.
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USA, ANIMOVANÝ, 2017, 99 MIN. 

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem.  
To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdi-
nand velký býk. A to pořádně velký býk. Bohužel zároveň je taky neši-
kovným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit 
pořádnou katastrofu.

LADÍME 3 
USA, KOMEDIE, 2017

S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě nepřeži-
jete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné série Ladíme hned 
na začátku třetího dílu. Navzdory tomu není třeba se bát, že bychom 
opustili žánr hudební komedie. Všechny pěvky z Barden Bellas jsou 
zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch největších současných 
hitparádových tahounů. 

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
USA, KOMEDIE, 2017, 111 MIN.

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které 
nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí 
v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, 
které si pro hru zvolili.

KVARTETO
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 93 MIN.

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž pří-
slušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. 
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se 
členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Nový 
film Miroslava Krobota představuje poněkud nesourodou čtveřici 
(Poláková, Plesl, Melník, Julina), která spolu zažívá na cestě za svou 
nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozu-
mění.

PADDINGTON 2
VELKÁ BRITÁNIE, KOMEDIE, 2017, 103 MIN.

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových 
a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší 
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Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

 8.  PÁ 17:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

    20:00  ČERVENÁ 50 Kč / 100 Kč

 9.  SO  14:30  PŘÍŠERÁKOVI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 10.  NE  14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘENÍ K MÁNÍ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  7 ŽIVOTŮ 130 Kč

11. 12. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 12.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – MILADA 60 Kč / 130 Kč 

     20:00  KVARTETO 130 Kč 

 13.  ST 20:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč 

 14.  ČT  00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA - STAR WARS:  
    POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 16.  SO 14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘÁNÍ K MÁNÍ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč 

 17.  NE  14:30  MŮJ ŽIVOT CUKETKY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

18. 12. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 19.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – KVARTETO 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč

 20.  ST 20:00  MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH 130 Kč 

 21.  ČT 20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 22.  PÁ  17:00  LADÍME 3 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/T 130 Kč

 23.  SO  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

PŘÁNÍ K MÁNÍ
ČESKO, POHÁDKA, 2017, 90 MIN. 

Film vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého 
Alberta, který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do se-
stry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy 
o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi středního věku, a také 
o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior 
snaží získat pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
USA, SCI-FI, 2017, 150 MIN.

Pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star 
Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly 
a šokující události z minulosti.

ŠPINDL
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 12+, 98 MIN.

Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlý-
na vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu 
si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. 
Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád 
single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu?

ZTRACEN V DŽUNGLI
AUSTRÁLIE, DOBRODRUŽNÝ, 2017, 12+, 115 MIN.

Strhující film vznikl podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu. 
Dobrodružný výlet se v něm proměnil v boj o život za hranicemi lid-
ských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliffe. Jako trosečník 
v nekonečném deštném pralese čelí drsným nástrahám a výzvám...

PREMIÉRA

24. 12. – 25. 12. KINO NEHRAJE

 26.  ÚT 14:30  PADDINGTON děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  2D/D 130 Kč

    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 27.  ST 14:30  FERDINAND   děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ŠPINDL 130 Kč 

    20:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /T 150 Kč

 28.  ČT 14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  /D 150 Kč 

    20:00  KVARTETO 130 Kč 

 29.  PÁ  14:30  FERDINAND děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LADÍME 3 130 Kč 
    20:00  ŠPINDL 130 Kč 

 30.  SO  14:30  PADDINGTON 2 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 130 Kč

    20:00  ZTRACEN V DŽUNGLI 130 Kč

31. 12. – 1. 1. KINO NEHRAJE

 2. ÚT 20:00 ŠPINDL 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

KINO VLTAVA BUDE MÍT  
NOVÝ SYSTÉM 3D PROJEKCE

Vážení diváci, naše kino prochází od 27. 11. do 7. 12. 2017 
rekonstrukcí 3D systému a výměnou plátna. Z těchto důvodů 
nebude kino po tuto dobu promítat. 

A co znamená nový 3D systém pro vás? Již si nebudete půj-
čovat brýle, ale přímo v kině (v šatně) si je budete moci koupit 
a zůstanou ve vašem vlastnictví. Brýle si pak můžete opako-
vaně přinést na další 3D promítání. 

Velkou výhodou je i nabídka brýlí v dětské velikosti, které 
jsme do teď v kině poskytnout nemohli. Dětem dospělé brýle 
padaly a neužily si tak projekci. Tento problém by se již neměl 
opakovat. 

Navíc si budete moci užít nové plátno, které bude nejen vět-
ší, ale vyniká i lepší světelnou účinností. 

První 3D film, který budeme po rekonstrukci promítat, bude 
Star Wars: Poslední z Jediů 15. prosince. Doporučujeme ale 
3D brýle koupit již v předstihu, aby se před promítáním netvo-
řila fronta a nepřišli jste o začátek filmu.

ONDŘEJ FRANĚK,

PRODUKČNÍ KINA VLTAVA



20 KZ   PROSINEC 2017  KOMERČNÍ INZERCE www.kralupskyzpravodaj.cz

Dobrý den, vítejte u nás v redakci, paní 
magistro, jak se Vám daří?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Když si 
vzpomenu na našeho rok a půl starého 
Honzíka, musím říct, že dobře. K tomu 
jsme 13. listopadu 2017 otevřeli Lékárnu 
Lobeček v nových prostorech na adrese 
Dr. E. Beneše 827 (hned vedle polikli-
niky v Lobečku, pozn. red.) a od té doby 
jsme se v lékárně nezastavili. Nová lé-
kárna se nachází přibližně 50 metrů od 
té původní.

Jak to všechno zvládáte?
Jako máma mám jasno, dítě je pro mě 
vždycky na prvním místě. Ale lékárna je 
vlastně takové druhé dítě (smích). Bez ro-
diny bych to nikdy nezvládla, hlavně díky 
mojí mamince, která mi se vším pomáhá, 
se stíhám věnovat i práci. Bez ní bychom 
novou lékárnu snad ani nepostavili. Straš-
ně moc jí musím poděkovat. Ale i tak jsme 
všichni v jednom kole.

To k vám do nové lékárny chodí o tolik 
více lidí než do té staré?
Návštěvnost se trochu zvýšila, ale jedná se 
o kompletně novou lékárnu. Uložení léků 
a veškerého sortimentu je úplně jiné než ve 
staré lékárně. Někdy trochu hledáme, ale 
pokaždé najdeme (smích).

Jak se zrodil nápad postavit novou 
lékárnu?
Starou lékárnu jsme začali provozovat v ro-
ce 2010. Lékárna byla postavena v devade-
sátých letech minulého století, avšak pro-
vozně nebyla příliš přátelská. Jednalo se 
o dřevostavbu. V létě bylo v lékárně teplo, 
v zimě zima. Z tohoto důvodu jsme muse-
li platit velké částky za energie, abychom 
po celý rok udrželi v lékárně příjemnou 
teplotu. Oficína také nebyla podle našich 
představ.  

Oficína?
Ano. Oficína je odborný název pro tu část 
lékárny, kterou lidé znají a kam si chodí 
pro léky. Probíhá zde i konzultační činnost. 
Oficína ve staré lékárně byla prostorově 
malá, nebyla v ní dobrá akustika a už také 
něco pamatovala. Vystavení volně prodej-
ného sortimentu bylo omezené. Vstup do 
oficíny byl úzký, pro maminky s kočárky 
či osoby pohybově hendikepované velice 
komplikovaný. 

A jak vypadá oficína ve vaší nové lékárně?
Úplně jinak. Oficína je větší a obecně pů-
sobí velice vzdušným dojmem. Akustika 
místnosti je tak úplně jiná než ve staré lé-
kárně, kde konzultační činnost jednotli-
vých lékárníků splývala v jeden velký hluk. 
Vstup do oficíny je naprosto bezbariérový. 
Hlavní vchodové dveře jsou neustále ote-
vřené a dostatečně široké. Dále do oficíny 

vedou už jen automatické dveře s širokým 
průchodem. Maminky s kočárky a pohybo-
vě hendikepovaní jsou u nás vítáni. Volně 
prodejný sortiment je v nezasklených vit-
rínách, aby k němu naši klienti měli volný 
přístup. Novinkou je i konzultační místnost 
přístupná přímo z oficíny. V této místnosti 
v absolutním soukromí naši lékárníci řeší 
diskrétní témata, vyžaduje-li si to situace. 
V neposlední řadě bych ráda zmínila i naše 
nové táry. Víte, co je to tára?

Tára? Souvisí to s vážením?
Ano, dříve opravdu lékárníci přímo před 
pacientem vážili léčivé látky. To probíhalo 
na táře, masivním stole, řekněme. Dnes 
přes táru vydáváme léky a prodáváme vol-
ně prodejný sortiment. Ve staré lékárně 
jsme měli táru uzavřenou a tvořila jakou-
si bariéru mezi pacientem a lékárníkem. 
V nové lékárně už tomu tak není. Tára je 
členěná, a tak máme blíže ke každému, kdo 
k nám do lékárny zavítá.

Děkuji, paní magistro, za Váš 
vyčerpávající popis nové lékárny. Nedá 
mi ale se nezeptat, jak to bude s cenami. 
Zůstanou stejné? 
Určitě. Nízké ceny zachováme i nadále.  Vě-
nujeme velké úsilí tomu, abychom od na-
šich renomovaných dodavatelů nakupovali 
za co možná nejnižší cenu, kterou pak dále 
promítáme do koncové ceny pro naše paci-
enty. Vynakládáme maximální úsilí, aby-
chom byli lékárna s kvalitními léky, ale za 
velmi dobré ceny. 

Jak probíhala samotná stavba?
Velice hladce. Děkujeme městu Kralupy 
nad Vltavou, že nám vyšlo vstříc a pozemek 
pod novou lékárnou za tržní cenu prodalo. 
Přístup zástupců města Kralupy nad Vl-
tavou byl velice vstřícný a transparentní. 
Samotná stavba už probíhala velice dobře. 

■  Lékárna Lobeček je zdravotnické zařízení, jejímž jednatelem a provozovatelem  
je Mgr. Stanislava Vyhnánková. Provoz Lékárny Lobeček byl zahájen 4. října 2010,  
od 13. listopadu 2017 sídlí ve zcela nové budově v ulici Dr. E. Beneše 827. Cílem lékárny  
je poskytovat léky a volně prodejný sortiment za dobré ceny a zároveň pacientům 
a klientům poskytovat odborné informace a nadstandardní lékárenské služby.

ROZHOVOR s... Mgr. Stanislavou Vyhnánkovou, vedoucí lékárny

LÉKÁRNA LOBEČEK  
nově v ulici Dr. E. Beneše

Mgr. Stanislava 
Vyhnánková
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Zvolili jsme jistotu – pana Kratochvíla (Mak-
ra, spol. s r.o.). Stavbyvedoucí, syn pana ma-
jitele Martin, nám ve všem vyšel vstříc. Dům 
je postaven velice kvalitně a troufám si tvr-
dit, že i za rozumnou cenu. Chtěli jsme firmu 
z Kralup a neudělali chybu. 

Takže nelitujete Vašeho rozhodnutí 
provozovat vlastní lékárnu? A proč jste se 
tak rozhodla?
Rozhodně nelituji. Máme skvělý tým od-
borníků a na odbornosti nám velice záleží. 
Všichni jsme absolventi Farmaceutické fa-
kulty, a tak naši pacienti přichází do kon-
taktu vždy jen s vysokoškolsky vzdělaným 
lékárníkem. Již od mládí jsem snila o tom, 
že budu jednou provozovat vlastní lékárnu. 
Nu, a když se ta možnost před sedmi lety 
naskytla, byla to jasná volba. 

Kralupy nad Vltavou a místní obyvatele 
mám ráda. Je to mé rodné město a jsem 
vděčná za to, že zde mohu místním lidem 
pomáhat jako lékárník. 

Na závěr bych se Vás, paní magistro, 
ráda zeptala, jaká je aktuální situace 
s lékárnami v Čechách?
Lékárenství se za poslední dobu značně 
změnilo a asi ještě změní. Pozorně sledu-

jeme jednotlivé trendy. Dobré ceny má-
me také díky spolupráci mezi lékárníky, 
kterým jde o lékárenství a o službu lidem. 
Jsme členy sítě nezávislých lékáren, kte-
ré vyznávají podobné hodnoty - kvalitu 
a osobní přístup. Díky společným náku-
pům sdružených, ale nezávislých lékáren, 
k tomu přidáváme ale i nízkou cenu. 

Děkuji, paní magistro, za Váš čas. Jsem 
ráda, že jsem se dověděla tolik zajímavé-
ho ze zákulisí lékárny. Přeji Vám a celému 
kolektivu lékárny vše dobré. 

Já děkuji za příjemný rozhovor. Přeji Vám, 
všem spoluobčanům a našim milým klien-
tům hlavně hodně zdraví.

Kolektiv lékárníků
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2017

Pozvánka na výstavu Světlo v obraze: český 
impresionismus Kdy? v sobotu 9. 12. 2017

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Na Pražském hradě se představuje největší 
výstava českého impresionismu. Expozice 

„Světlo v obraze: český impresionismus - Inspira-
ce blízké i vzdálené“. V Jízdárně Pražského hra-
du nabízí 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených 
z více než padesáti státních i soukromých institucí 
včetně Národní galerie. Vystavená díla reprezen-
tují impresionismus v jeho různých vývojových 
fázích; cílem expozice je ukázat český impresionis-
mus v celé jeho velikosti, kvalitě a kráse. 

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 h. Z Masarykova nádraží v Praze budeme 
pokračovat metrem do stanice Národní a dále tram-
vají 22 do zastávky Pražský hrad, kde se setkáme  
v 10 h. s mimo kralupskými.  Připravila: Jana Spurná

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v PROSINCI 2017
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ................Eva Aptová 
 Jiřina Řezníčková
85 let.................Alena Černá
 Květa Rosíková
 Marie Hegrová
 Jiří Němota
 Jana Víšková
90 let.................Anežka Havelcová
 Marie Krotilová
 Jan Plicka
 Ing. Josef Stupka
92 let .................Božena Jandová
94 let .................Vlasta Tichánková

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
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Všem členům a čtenářům 
Zpravodaje přejeme klidné prožití 

vánočních svátků  
a pohodový rok 2018. 

V pátek 22. prosince 2017 oslavím se svou ženou 
Janou ZLATOU SVATBU – 50 krásných let života 
v manželství. Milá Janino, děkuji Ti za vše, co jsme 
spolu prožili a těším se na další společné roky, dny 
i vteřiny. Tvůj Karel

V ážení členové, dovolujeme si vás po-
zvat jako každoročně na ukončení na-

ší činnosti v roce 2017 do vinárny hotelu 
Sport. Sejdeme se 14. 12. 2017 ve 14:00 ho-
din v předvánoční náladě, nebude chybět 
zpěv a malé pohoštění, zavzpomínáme si 
a bude nám dobře.

Letošní výstavu betlémů v Roztkokách 
uskutečníme až po svátcích 18. 1. 2018. Po-
jedeme vlakem, odjezd v 10:12 hodin. Vy-

stavují se tentokrát betlémy z oblasti Slez-
ska, jistě zajímavé a půvabné.

Naši činnost budeme hodnotit až v úno-
ru příštího roku v jídelně DPS, jak bývá 
zvykem. 

Chtěla bych skončit přáním šťastně pro-
žitých Vánoc a přáním stálého zdraví vašim 
rodinám. Mějte se rádi.

BEDŘIŠKA FABIÁNOVÁ,

SDRUŽENÍ RODÁKŮ

P o dvouleté pauze se probouzí festival 
Lednový underground - hudba napříč 

žánry, jehož 14. ročník se bude konat v so-
botu 20. ledna 2018 na velké scéně kul-
turního domu Vltava. Program bude již 
tradičně pestrý: účast mimo jiné potvrdil 
multijazzový umělec Petr Kroutil s Origi-
nal Vintage Orchestra, Ivan Hlas se svým 
triem (tento známý písničkář se na pó- 
dium festivalu vrací po patnácti letech) ne-
bo punkrockoví The Oxx. 

Jména dalších účinkujících a více po-
drobností o programu, na kterém nebude 

chybět ani hudebně-divadelní předsta-
vení pro děti i rodiče, budou postupně 
zveřejňována na festivalovém Facebooku 
a na webových stránkách www.lukralu-
py.cz. 

Hlavní pořadatel festivalu, Společnost 
pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., by 
tímto rád oslovil případné sponzory s žá-
dostí o podporu této akce, která již dlouhé 
roky patří do zimní kulturní nabídky kra-
lupského regionu. 

SOŇA ČERMÁKOVÁ,

ORGANIZÁTORKA FESTIVALU

blahopřání � 
V sobotu 9. prosince 2017 oslaví 
své 75. narozeniny pan LADISLAV 
KOVAŘÍK. Celá rodina mu přeje vše 
nejlepší, hodně zdraví, síly, elánu 
a pohody do dalších let. Velkou pusu 
posílá Lenka, Petr, Jana, Vojta, Hanka a Maruška

Rodáci se loučí s uplynulou sezónou

manželé Chábovi
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 23. 10. Miloslava PROCHÁZKOVÁ ......83 let
 23. 10. pplk. v. v. Milan FIALA ............. 82 let
 24. 10. Tomáš ADAMEC ...................... 72 let
 24. 10. Václav VIDÍM ............................ 94 let
 30. 10. Venuše ROUBALOVÁ ............... 76 let

 2. 11. Jaroslav ŽIDOŇ ........................ 87 let
 4. 11. Eva HOLÁ ................................. 79 let
 7. 11. Jana VOJTÍŠKOVÁ .................... 73 let
 7. 11. Jaroslav ZAVORAL ................... 93 let
 11. 11. Marie ELIÁŠOVÁ ...................... 85 let

 16. 11. Jarmila JANDOVÁ ..................... 92 let
 17. 11. Jiří VORLÍČEK .......................... 74 let
 18. 11. Květoslava ZAJÍCOVÁ ............. 80 let
 19. 11.  František KUBAŠKA ................83 let
 21. 11. Jaroslav BARTÁK ..................... 57 let

Dne 27. prosince 2017 by se dožila 105 let paní ANNA 
LIPŠOVÁ, učitelka, cvičitelka Sokola, čestná občanka 
města Kralup. Stále vzpomínají přátelé a známí.

První prosinec je dnem, kdy si 
připomínáme, že nás navždy 
opustila naše milovaná maminka 
paní JARMILA MERHAUTOVÁ. 
Letos je to již 7 let. S láskou 
vzpomínají dcery Anuš a Ivanka 
s rodinami.

Dne 10. prosince uplynou tři 
roky, kdy nás opustil pan VÁCLAV 
JINDŘICH. Vzpomíná manželka 
Anna, syn Václav s Hanou, syn 
Stanislav, vnoučata Anna a Václav.

Dne 14. 12. 2017 uplyne smutný 
rok ode dne, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan TODOR SIRAKOV. S láskou 
a vděčností na něj vzpomínáme 
a děkujeme všem, kteří mu také 
věnují tichou vzpomínku. 

Rodina Sirakova

Drazí přátelé, dne 17. 12. 2012 
jsme se s bolestí a láskou společně 
rozloučili s panem JANEM 
MERHOUTEM. Je to již 5 let, ale 
Honza je stále s námi – každý den – 
je někde jinde.

Děkuji všem, kdo jste ho znali, za vzpomínku. 
S láskou, která nikdy neodejde, Lucie Merhoutová, 
manželka, Marek Merhout, syn se svou rodinou.

Dne 24. 12. 2017 to budou tři roky 
od úmrtí pana ZDEŇKA REICHLA. 
Stále vzpomínají děti a vnoučata.

V lednu 2018 vzpomínáme  s láskou 
na naše rodiče a prarodiče, a to 
na naši maminku a babičku paní 
učitelku RŮŽENU ŠVIHLÍKOVOU, 
která by se 1. ledna dožila  92 let 
a na našeho tatínka a dědečka 
pana JOSEFA ŠVIHLÍKA, který by se 
15. ledna dožil 100 let.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
RNDr. Růžena Jirková, dcera a Jakub 
Dvořáček, vnuk s pravnoučkem 
Jonáškem

vzpomínky

opustili nás

soukromá inzerce

� 

� 

� 
} DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY ZŠ a přípravu 
na přijímací zkoušky na SŠ nabízí kvalifikova-
ný a zkušený učitel.  Tel.: 723 607 667

} HLEDÁM DOUČOVÁNÍ - příprava na přijí-
mací zkoušky - Čj, Aj. Zájemci, prosím, pište 
SMS: 777 552 270

} KOUPÍM Simsona – 3.000 Kč. 
Tel.: 736 741 967

} HLEDÁM PODNÁJEM sam. zaříz. pokoje, 
v Kralupech nebo blízkém okolí. Solidní jedná-
ní, nabídněte, prosím, cenu.  
Tel.: 722 278 990

Z účastnilo se celkem 26 šestek (=družin) 
z celé České republiky a všechny měly 

stejný cíl - ukázat ostatním co umí, společ-
ně tvořit a poznat nové kamarády. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích - výtvarná, divadel-
ní a zpívající šestka. My jsme se zúčastnily 
výtvarné a divadelní kategorie. Do Mostu 
jsme se nominovaly modelem našeho ob-
líbeného tábora na Puchverku, který jsme 
vytvořily z čistě přírodních materiálů a re-
klamou na naše město. 

Pokud byste i vy rádi viděli, proč se hol-
kám v Kralupech líbí, podívejte se na www.
strelka.cz/svetlusky/. 

Na samotné přehlídce jsme pak vytvoři-
ly funkční model hřiště a zahrály pohád-
ku Sněhurka a 5 trpaslíků. Chcete-li vědět, 
jak dopadne známá pohádka, když hlav-
ní hrdinka je světluškou, určitě se přijďte 
podívat 3. prosince na adventní slavnosti 
v Kralupech nad Vltavou, kde ji zahrajeme 
také pro vás.

Víkend jsme si náramně užily, v celostát-
ní “konkurenci” jsme si vedly dobře a po-
rota naše výkony velice pěkně hodnotila. 
Už se těšíme za dva roky na další ročník.

OLGA MĚKOTOVÁ, 

ODDÍL SVĚTLUŠEK

První listopadový víkend prožily kralupské světlušky z oddílu Waliča Teča 
v Mostě na celostátní akci pro světlušky a vlčata „Umělecká šestka“. Jedná 
se o přehlídku zaměřenou na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění 
a vyjádření.
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Světlušky uspěly  
na Umělecké šestce 2017

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Znamení vánočního pokoje znovu 
přicestuje až z Betléma

Stejně jako v minulých letech i v letošních několika 
předvánočních dnech budou kralupské skautky ze střediska 
Střelka rozdávat Betlémské světlo. Tradiční symbol Vánoc 

přivezený z Betléma Vám rády předáme:

v sobotu 23. 12. 2017 
10:00-11:00 h. 

před městským úřadem 
v Kralupech

v neděli 24. 12. 2017
9:30-10:30 h.

během mše 

v neděli 24. 12. 2017
15:30-16:30 h.

v kralupském kostele 
během “půlnoční” mše 
určené zvláště pro děti

Výjimečně Vám 
můžeme světýlko 
přinést i domů: 

SMS 
721 580 155

Ať už si pro světlo přijdete, nebo si ho necháte 
zanést domů, mějte, prosím, připravenou 
svíčku nebo lampičku i s vhodnou zástěnou.

MARIE MĚKOTOVÁ,
VEDOUCÍ ODDÍLU SKAUTEK KVÍTKA
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P oděkování patří i dirigen-
tovi orchestru, panu Vác-

lavu Mazáčkovi, a všem jeho 
členům za přístup k jejich mla-
dým hudebním kolegům, za to, 
že obětavě nacvičili repertoár 
žáků a koncert si společně s ni-
mi užili. A také všem učitelům 
ZUŠ patří díky nejen za to, že 
děti učí hrát na různé hudební 
nástroje nebo zpívat, ale také za 
to, že je vedou k radosti z hud-
by a pokládají tak základy pro 
jejich celoživotní vztah k hudbě 
a všemu ušlechtilému. 

Tento koncert proběhl v KD 
Vltava dne 14. 11. 2017 a byl 
součástí abonentního koncert-
ního cyklu. V sále však zdaleka 
neseděli pouze pravidelní ná-
vštěvníci koncertů. Zaplněná 
„Vltava“ tak tleskala hudebním 
profesionálům i začínajícím 
muzikantům, pro které podob-
ná zkušenost může být velice 
důležitou motivací. Jejich vý-
borné výkony v nás všech dlou-
ho doznívaly. Děkujeme.

OLGA MĚKOTOVÁ

ZUŠ

L istopad uběhl jako voda 
a naše škola během něj 

účinkovala na mnoha různých 
akcích. Uspořádala „Listopado-
vý koncert“ v sálu ZUŠ v hotelu 
Sport, prostřednictvím svých 
orchestrů účinkovala na Svato-
martinské zábavě v Nelahozevsi 
a na plesu v Úněticích, v KD Vl-
tava pak naši žáci s Komorním 
orchestrem Dvořákova kraje 
vystoupili na společném kon-
certě. Řada žáků účinkovala na 

adventních trzích na zámku ve 
Veltrusích, závěrem měsíce pro-
běhl v místním muzeu Koncert 
z období romantismu.

V okamžiku, kdy budete číst 
tyto řádky, budou probíhat v pl-
ném proudu zkoušky na prosin-
cové koncerty a představení, 
kterých naše škola pořádá jako 
obvykle hned několik. K řádné 
výuce uměleckých předmětů 
tak učitelům i žákům přibývá 
spousta práce, která se poté 
zúročí na kralupských podiích, 
a myslíme, že je z čeho vybírat:

Pokud se již letos nesetkáme 
přímo na našich vystoupeních, 
dovolte mi, abych vám jménem 
Základní umělecké školy v Kra-
lupech nad Vltavou popřál ales-

poň touto cestou příjemné pro-
žití vánočních svátků a do roku 
2018 jen to nejlepší.

LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ZUŠ 

Závěr roku je hektický

Vánoční představení LDO - 6. 12. od 18:00 hodin  velký sál KD Vltava

Adventní koncert - 7. 12. od 17:30 hodin kostel Kralupy

Adventní koncert - 12. 12. od 17:30 hodin sál ZUŠ v hotelu Sport

Vánoční koncert - 19. 12. od 17:30 hodin muzeum Kralupy

Česká mše vánoční J. J. Ryby - 21. 12. od 18:00 hodin kostel Kralupy

Společný koncert KODK a ZUŠ byl jedinečný
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■  Nevšední kulturní zážitek nám připravila paní Veronika Sedláčková, zástupkyně 
ředitele Základní umělecké školy v Kralupech n. Vlt., která zorganizovala společný 
koncert žáků ZUŠ a Komorního orchestru Dvořákova kraje.
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V ážení rodiče i další přízniv-
ci naší školy, ráda bych vás 

pozvala na Den otevřených dve-
ří, který se bude konat dne 5. 12. 
2017 od 14:30 do 17:00 hodin.

Naši žáci budou průběžně 
provázet po škole, budete mít 
možnost nahlédnout do tříd, 
odborných pracoven i nové jídel-
ny. Návštěvu prostor školy vám 
zpříjemní vánoční trhy a pěvec-
ké vystoupení dětí. Sdružení ro-
dičů organizuje Bazárek zimní-
ho oblečení a vybavení – můžete 
zde prodat i nakoupit. Pokud bu-
dete mít zájem, kontaktujte: sr.
predseda@seznam.cz.

Tradičně přijede i zástupkyně 
nakladatelství anglických kní-
žek Usborne. Jedná se o velmi 
pěkné, bohatě ilustrované an-
glické knížky pro různé věkové 
kategorie. Určitě by to byl zají-
mavý dárek.

Farní charita Kralupy nad Vl-
tavou nabídne ve svém stánku 
výrobky dílny CHIC.KE.PA – 
keramiku a šité výrobky.

Pro děti bude připravené sta-

noviště s ukázkou společen-
ských her, kde si budou moci 
hry vyzkoušet.

Těšíme se, že s vámi proži-
jeme krásné a klidné adventní 

odpoledne. Přeji vám úspěšný 
a pohodový další nejen školní 
rok. 

MICHAELA GLEICHOVÁ,

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ a MŠ Třebízského zve v úterý 19. 12. 2017 
v 17:00 hodin do auly školy na Stvoření světa. 

Vystupují žáci naší školy. 

Zpívání pod vánočním stromem

Den otevřených dveří má bohatý program
Z projektu Děti učí děti
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ZŠ VÁCLAVA HAVLA

V e středu 15. 11. proběhl na 
škole Václava Havla už tra-

diční Den otevřených dveří. 
Žáci ve spolupráci se svými pe-
dagogy nabídli návštěvníkům 
možnost zažít a poznat školu 
trochu jinak. Zažít ji takovou, 
jakou bychom ji chtěli mít. Ja-
ko místo příjemného setkávání, 
kde se žáci něco nového dozvě-
dí, vyzkouší si svou dovednost 
a šikovnost, jako místo pozná-
vání, ale také zábavy, sportu 
a her. A podle zájmu a ohlasu 
návštěvníků vidíme, že tako-
váto setkání mají svůj význam.

Dovolte mi tedy poděkovat 
všem pedagogickým i nepeda-
gogickým zaměstnancům školy 
za spolupráci a organizační za-
jištění nejen této akce. Dětem 
za jejich zájem a zápal pro věc, 
návštěvníkům za účast.

Zároveň vás při této příleži-
tosti všechny zvu na vánoční 
dílničky, které se uskuteční ve 
středu 13. 12. od 14 hodin v pro-
storách školy. Přijďte si v tom 
předvánočním shonu trochu 
odpočinout a nasát společně 
s dětmi klidnou vánoční atmo-
sféru.

MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL ŠKOLY

ZŠ KOMENSKÉHO

K ralupy nad Vltavou - ZŠ 
Komenského: Letos, jako 

již tradičně každý rok, probě-
hl v sobotu 11. listopadu na na-
ší škole Den otevřených dveří. 
Program byl opravdu pestrý. 
Kromě klasické prohlídky jed-
notlivých tříd i dalších prostor 
školy byla připravena řada do-
provodných akcí, včetně hu-
debního a tanečního vystou-

pení žáků, které připravil pan 
učitel Benda ve spolupráci s pa-
ní učitelkou Kořínkovou a pa-
ní vychovatelkou Havlíčkovou. 
Naše pozvání přijal také kou-
zelník  „Pan Kravata“.

Hosté se mohli občerstvit 
v naší kavárničce s bohatým vý-
běrem sladkých i slaných dob-
rot. Sladce vonělo i medové krá-
lovství, kde byly na prodej různé 
produkty z medu (některé si zá-
jemci mohli i sami vyrobit).

Letos jsme poprvé zorgani-
zovali „bazárek“, jehož výtěžek 
předáme psímu útulku v Kra-
lupech n. V., a též sbírku škol-
ních potřeb pro Afriku – Ma-
ry ś Meals.

V odborných pracovnách byly 
připraveny různé netradiční po-
kusy, do kterých se děti mohly 
zapojit. Novinkou se staly alko-
holové brýle.

Plné ruce práce měla paní 
učitelka Rosová s několika star-

šími žákyněmi, které malovaly 
dětem na obličej pestrobarevná 
zvířátka.

V několika učebnách probíha-
ly rukodělné práce, které doplni-
ly i ukázky quiltování. Výrobky 
si mohli zájemci odnést domů. 
Nechyběla zde ani keramická 
dílna, modelářský či přírodo-
vědný koutek. Neméně zajíma-
vé byly i hrátky pro děti i rodiče 
v prostorách školní družiny.

Návštěvníci si mohli též vy-
zkoušet jízdu na čtyřkolkách, 
pokusit se zdolat lezeckou stě-
nu či se seznámit s prací dobro-
volných hasičů. V tělocvičně si 
mohli všichni vyzkoušet svou 
zdatnost na opičí dráze.

Zajímavosti ze života ško-
ly doplnila výstava: Tváře Ko-
mendy aneb Učitelé z jiného úh-
lu pohledu.

Všichni učitelé byli návštěv-
níkům plně k dispozici a od-
povídali na nejrůznější dota-
zy. Došlo i na vřelá setkání jak 
s bývalými učiteli, tak i s žáky, 
kteří naši školu již opustili a rá-
di se sem vracejí, třeba právě 
v Den otevřených dveří.

OLGA FALTUSOVÁ,

TŘÍDNÍ UČITELKA 4.A

Zveme na vánoční dílny 

Den otevřených dveří byl úspěšný

ZŠ Komenského pořádala  
11. listopadu Den otevřených dveří 
s bohatým programem. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU PROSINEC 2017
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

MIKULÁŠSKÁ PRO NEJMENŠÍ
Tradiční nadílka pro nejmenší se koná  
5. 12. v hotelu Sport od 10:00 hodin. Prosí-
me rodiče, kteří budou chtít kromě nadílky 
od DDM předat také svoji nadílku, aby ji 
označili jménem dítěte.

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Téma letošní vánoční soutěže, která bu-
de probíhat v rámci Vánoční výstavy  
od 11. do 15. prosince, jsou České Vánoce. 
Hotové výrobky a kresby označené jménem 
autora můžete odevzdávat v kanceláři DDM 
do 7. prosince.

VÁNOČNÍ KONCERT
Varhanní koncert se skladbami J. S. Ba-
cha, J. Haydna, F. Schuberta začíná v kra-
lupském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava v pondělí 4. 12. od 17:00 hodin. 
Vstupné 70 Kč.
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.

PLES DDM
18. Reprezentační ples DDM se koná 26. led-
na od 20:00 hodin v hotelu Sport. Vstupen-
ky jsou v prodeji od 4. 12. v kanceláři DDM.

NOVINKY V MOKROSUKÁCH
V těchto dnech probíhá ve škole v přírodě  

v Mokrosukách velká rekonstrukce sociál-
ního zařízení. Městský úřad tak opět při-
spěl k tomu, aby se vám v Mokrosukách 
líbilo a rádi jste tam jezdili.

Zaměstnanci DDM Kralupy přejí Františku 
Seinerovi k jeho životnímu jubileu vše nej-
lepší a mnoho zdraví. Zároveň mu děkujeme 
za jeho dlouholetou práci s dětmi a mládeží.

Před několika lety založil RENÉ KUJAN tradici Maratonu TVL (tradiční, vánoční, 
ležérní). Také letos máte možnost se zúčastnit přátelského, běžeckého setkání.

Na Štědrý den se v 8:00 hodin před kralupskou radnicí sejdeme všichni,  
velcí, malí, dospělí, děti. Poběžte s námi. Každý kilometr se počítá,  

není nutné uběhnout půlmaratón. Komu kam budou síly stačit.  
Uděláte něco pro své zdraví, ale i pro své bližní. 

Startovné 100 Kč bude věnováno Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. 
A nemusí být v tento den štědrý jen Ježíšek.

Předpokládaný návrat na místo startu 10:30 hodin. 
POVINNÁ VÝBAVA PRO VŠECHNY: vánoční výzdoba. Z našeho středu pak 

zvolíme Královnu a Krále Vánoc. Nepovinná výbava: vánoční cukroví, vánoční 
punč, vánoční řízek pro všechny.

Poběžte s námi na Štědrý den 

 pro dobrou věc
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Š panělsko - Na začátku říj-
na probíhalo ve Španělsku 

v komplexu La Manga Mistrov-
ství Evropy v benčpresu EQ, 
kterého se zúčastnila početná 
česká výprava, jejíž součástí 
byl i kralupský závodník Zde-
něk Tuháček.

Ten přišel na řadu v sobotu  
11. 10., kde závodil ve své ob-
vyklé kategorii do 93 kg. S ohle-
dem na okolnosti závodu zvolil 
pod dozorem státního trenéra 
taktické váhy, kterými však na-
kročil na medailové pozice. Ve 
třetím pokusu vzepřel své letoš-
ní maximum 225 kg a pojistil si 
tak třetí místo. Získal tím tak 
další cenný kov pro výpravu, 
která celkem přivezla 2 zlata,  
3 stříbra a 1 bronz.

Finsko - Ve dnech 9. 8. - 13. 8. 
2017 se ve finském Ylitorniu ko-
nalo Mistrovství Evropy v RAW 
benčpresu. Českou republiku re-
prezentoval medailista ze svě-
tového šampionátu Robin Stu-
dent, který startoval v sobotu 
12. 8. Jeho boj už však začal při 

prezentaci a vážení, kde o 200 g 
převážil svého největšího soupe-
ře v boji o cenný bronzový kov, 
a bylo tak jasné, že bude muset 
dát vždy větší výkon než Němec 
Christian Flueras. 

Svým prvním pokusem, za-
čínajícím a zvládnutým na váze 
160 kg, se lehce zapsal do star-
tovní listiny. Další pokus už 
musel jít na váze 167,5 kg, aby 
mohl zaútočit na pozici s bron-
zovou medailí. Tento výkon 
znamenal také český národní 
mládežnický rekord.

Bohužel síla a štěstěna tomu 

nechtěla a pokus se technicky 
nezdařil při dotlačení posled-
ních pár centimetrů dráhy čin-
ky. Pro následné opakování 
váhy ve třetím pokusu již ne-
byla síla a Robin se s ohledem 
na vývoj soutěže propadl až na 
konečné páté místo. 

MO a MČR - Na podzim pro-
bíhaly také národní postupové 
a vrcholné šampionáty v troj-
boji RAW, na kterých nesměli 
chybět závodníci z Kralup.

V mládežnických kategoriích 
reprezentovali oddíl na Mist-
rovství Čech v Sedlčanech: An-

gelína Charytonová (bronz), Te-
reza Havlová (5. místo), Pavel 
Kolář (4. místo), Tomáš Od-
strčilík (bronz) a Pavel Kulka  
(4. místo). Z těchto závodníků 
byli vybráni Kolář a Charyto-
nová pro účast na MČR (Nym-
burk), kde Kolář bral stříbro 
a Charytonová bronz.

V dospěláckých kategoriích 
závodili na mistrovství Čech 
(Svitavy): Sandra Kudrnová 
(zlato), Maryna Charytono-
vá (stříbro) a Vladimír Turtev  
(7. místo). Na MČR v Bohumí-
ně za náš oddíl nastoupily pou-
ze ženy, kde jak Kudrnová, tak 
Charytonová braly bronz. 

Na závěr bychom chtěli všem 
našim příznivcům, fanouškům, 
trenérům a sponzorům popřát 
krásné prožití vánočních svát-
ků a mnoho sil do nového ro-
ku. Rádi se s vámi opět setkáme 
v roce 2018 a to nejen na šam-
pionátech v benčpresu, silovém 
trojboji a strongmanech.

IVAN VESELÝ, 

MÍSTOPŘEDSEDA ODDÍLU

Mistrovství Evropy ve Fit-
ness freestyle se konalo 

14. října 2017 ve velkém sále 
hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Skončila jím i závodní 
sezóna, Michaely první a úspěš-
ná. Mistryně České republiky 
ve Fitness freestyle uhájila pr-
venství i v evropském měřítku. 
Mistrovství světa, kterého se le-
tos kvůli nemoci nezúčastnila, 
zatím zůstává vytyčeným cílem. 

„Ve Varech vše začalo veli-
kánským nástupem, celkově 
na člověka dýchne ta pravá at-
mosféra. Do té doby jsem neby-
la nervózní, a pak už to na mě 
dopadlo a říkám si ‚a sakra, za 
chvilku je to tady‘,“ popsala 
příjezd na evropský šampionát 
dvacetiletá Michaela z Kralup 
nad Vltavou. 

Po vystoupení už nervy opad-
ly a Míša se cítila šťastná. Vráti-
ly se ale ve chvíli, kdy přišlo na 
řadu vyhlašování vítězů. „Když 

mě vyhlásili, tak jsem měla slzy 
v očích. Dostala jsem velký po-
hár a užívala jsem si tu chvil-
ku, kdy jsem tam stála. Bylo to 
skvělé,“ dodává. Na mistrovství 
Evropy ji přijela podpořit i ma-
minka. „Rodina mě hodně pod-
porovala vždycky a za to bych 
chtěla mámě a tátovi poděko-
vat. Tohle je úplně nejvíc a přála 
bych to každému.“

Soutěž, ve které Michaela zá-

vodí, se nazývá iCompete Na-
tural, což je jinak řečeno na-
turální kulturistika. Pohybuje 
se na pomezí fitness a klasické 
kulturistiky. Právě tu se natu-
rální kulturistika snaží očistit 
od nálepek „doping a steroidy“. 
„Někteří propagují steroidy na 
internetu a díky tomu jsou na-
makaní, ale já si myslím, že ti 
lidé žijí pouze tímhle okamži-
kem a neuvědomují si, jaké to 

může mít následky do budouc-
na. Anebo si to uvědomují a je 
jim to jedno, což je ta horší va-
rianta,“ komentuje Míša. 

Se sportem začínala v pro-
středí aerobicu u Petry Kadle-
cové, přes kterou se dostala 
i k jejímu nynějšímu zaměření 
na fitness. Od dvanácti let ale 
závodila pod hlavičkou studia 
ATAK Petry Klozové a to jak 
v jednotlivcích, tak v týmu. 
U Petry Klozové nastartovala 
i kariéru trenérky. Později se ale 
chopila nabídky v Diamond Gy-
mu a společně s Kateřinou Ha-
nouskovou založily Diamond 
Girls. „Původně to měly být 
roztleskávačky, ale nakonec je 
to spíše do toho gymnastického 
a fitness stylu,“ říká Míša. 

Rozhovor s Míšou Fialovou 
najdete již nyní na www.kralup-
skyzpravodaj.cz

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Splnila jsem si sen, říká mistryně Evropy 
ve Fitness freestyle Michaela Fialová
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Kralupští siláci slavili úspěchy
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V pátek 17. 11. se v Kladně ko-
nalo první kolo Krajského 

přeboru v barevném minivolej-
bale. Do přeboru se pro letošní 
sezónu přihlásilo přes dvacet 
středočeských oddílů a celkem 
se budou konat tři kola a poté 
jedno finálové v květnu 2018. 

Kralupský volejbal má při-

hlášeno celkem 20 družstev ve 
třech věkových kategoriích. Žlu-
tý minivolejbal hraje naše nová 
přípravka dívek, červený mini-
volejbal hrají převážně devíti-
leté děti a modrý minivolejbal 
děvčata a chlapci kolem 11 let.

JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA

3. 12. Mladší žákyně – Krajský přebor .................................................... 10.00
 (Kralupy A, B, Mělník, Pečky, Nymburk)
9. 12. Juniorky – 1. liga (Teplice) ................................................. 10.00, 14.00
10. 12. Mladší žáci – čtyřky ....................................................................... 9.00
 (Kralupy, Mělník, O. Voda, Brandýs n. L., Nymburk, Kladno, Benátky n. Jiz.)
16. 12. Kadetky – 1. liga (Liberec) .................................................. 9.00, 13.00
 Juniorky – 1. liga (Kladno)................................................. 11.00, 15.00
17. 12. Kralupská vánočka 2017 ............................................................... 9.00
 TRADIČNÍ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV (4+2) PRO REGISTROVANÉ
 I NEREGISTROVANÉ SPORTOVCE – 43. ročník
 Přihlášky: Václav Fejt (fejt@post.cz, 733 540 925)
 Petr Slapnička (petrsl@email.cz, 602 276 601)
 Družstva se mohou hlásit do 8.30 hodin v den turnaje.

Minivolejbalisté opět patří k nejlepším v kraji

Medailisté 
z modrého 

minivolejbalu

V MODRÉM minivolejbale jsme získali v Kladně kompletní sadu medailí:
1. místo Johana Malíková, Martina Pokorná a Tereza Faifrová
2. místo Hana Křemenáková, Zuzana Křemenáková a Tereza Nová
3. místo Jakub Kubišta, Jakub Hlaváček a Michael Kratina
V ČERVENÉM minivolejbale první dvě místa:
1. místo Natálie Tučková a Nela Slavíková
2. místo Tereza Čiháková a Karolína Dífková

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny! Není-li 
uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka. Aktuální informace 
najdete na www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

Domácí volejbalové zápasy v prosinci 2017
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R ádi bychom poděkovali 
vedení města Kralupy nad 

Vltavou, Kralupské sportovní, 
spol. s r.o., vedoucím Plavecké-
ho oddílu Kralupy, vedení ZŠ 
Václava Havla a všem ostatním, 
kteří se jakkoliv podílí na tom, 
že náš oddíl může trénovat. 

Zvláštní poděkování věnuje-

me našim trenérům a olympij-
skému vítězi v moderním pě-
tiboji Davidu Svobodovi, který 
trénuje naše členy, a kdo ví, tře-
ba i nové olympijské naděje. :-) 

Přejeme všem klidné a poho-
dové vánoční svátky a mnoho 
úspěchů v novém roce. 

ODDÍL MODERNÍHO PĚTIBOJE

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: 60,- 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

www.petiboj-kralupy.cz
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ZŠ Gen. Klapálka 1029, Kralupy nad Vltavou
podrobnosti a přihlášky: renata.nemeckova@centrum.cz

KURZ PLETENÍ OŠATEK 
ZE SLÁMY

sobota 13.1. a  10.2.2018, 10.00 - 17.00

Více informací na tel. č. 777 090 991, 
www.strechy-luk.cz

HLEDÁME

Stavební firma z 25letou 
tradicí přijme KLEMPÍŘE 
a další stavební profese. 
Nabízíme solidní jednání 
a finanční ohodnocení 
až 50.000 Kč.

Z ačátkem šedesátých let jsme 
již jako tenisový klub Kau-

čuk Kralupy hráli úspěšnou roli 
v přeboru Středočeského kra-
je. A to vše bez řádného trenér-
ského vedení a za minimálních 
podmínek, tzv. za své, na třech 
kurtech za bývalou magovkou, 
bez řádného soc. zázemí. Dnes 
sídlí na tomto místě Technické 
služby města. 

V roce 1963, po přesunu 
výzkumného ústavu Kau-
čuku z Otrokovic do Kra-
lup, přišli s ústavem i skvělí 
tenisté, manželé Stojanovi. 
Příchod Sváti Stojana pro na-
ši výkonnost, kterou jsme mě-
li a kterou jsme získali pouze 
utkáními mezi sebou, mno-
ho znamenal. Stojan byl ne-
jen výborný hráč, ale i trenér 
a naučil nás pořádně trénovat. 
Výsledkem jeho práce bylo, 
že v sezóně roku 1967 jsme 
vyhráli přebor Středočeské-
ho kraje a získali právo hrát 
kvalifikaci o postup do 1. ligy. 
To byla tehdy druhá nejvyšší 
soutěž za extraligou.

Kvalifikace se hrála v zá-
ří v Brně za účasti Zbrojovky 
Brno, NHKG Ostrava a nás tj. 
Kaučuku Kralupy. Po dvouden-
ních bojích se nám podařilo obě 
mužstva ve vypjatých a tvrdých 
bojích těsně porazit a pro rok 

1968 jsme se stali účastníky  
1. tenisové ligy.

Tým, který vybojoval postup, 
hrál ve složení – muži: Ing. 
Stojan, Ing. Josef Hrdina, Slá-
va Czechmann, Václav Karban 
a Zdeněk Vlasák; ženy: Milena 
Stojanová, Lída Hrdinová a He-
lena Pavlíková. Postupem do 
ligy jsme udělali velkou radost 
dlouholetému předsedovi od-
dílu panu Františku Pavlíkovi.

Ligu jsme hráli v letech 1968 
a 1969. V těchto letech jsme 
navíc vybojovali několik titulů 
krajských přeborníků v singlu 
i deblu.

Koncem roku 1968, po oku-
paci naší země sovětskými voj-
sky, Ing. Stojan s manželkou 
emigrovali do Švýcarska. To 
bylo samozřejmě pro tým vel-
ké oslabení a v další sezóně se 
nám již tuto náročnou soutěž 
nepodařilo udržet. Díky tre-
nérskému a tréninkovému úsi-
lí v těchto letech jsme však byli 
obávanými soupeři i v soutě-
žích, které jsme po roce 1969 
hráli. Tehdejší elév Zdeněk 
Vlasák po nás převzal vedou-
cí roli v mužstvu a po absolvo-
vání trenérského kurzu se stal 
i úspěšným trenérem mládeže, 
v čem pokračuje až dodnes.

SLÁVA CZECHMANN,

TJ KAUČUK KRALUPY

Kralupští tenisté 
hráli první ligu
V letošním roce si připomínáme 50 let od okamžiku, 
co tenisový klub Kaučuk Kralupy vybojoval v kvalifikaci 
postup do 1. tenisové ligy.

Legendární tenisová parta TJ Kaučuk Kralupy
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ZŠ Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou 

hledá od ledna 2018 

PEDAGOGA PRO VÝUKU MATEMATIKY, 
FYZIKY NEBO CHEMIE
na druhém stupni, částečný nebo plný úvazek. 

Též hledáme ASISTENTA PEDAGOGA na poloviční úvazek, nástup prosinec.

Nabízíme velmi přátelský kolektiv, podporu v začátcích, osobní ohodnocení. 
Nabídky, prosím, zasílejte na adresu: 
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz nebo na tel. č. 604 275 011.

KALENDÁŘ AKCÍ 
najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
 

Inzerci a předplatné objednávejte mailem:

zpravodaj@mestokralupy.cz

UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO 
ČÍSLA JE 17. 12. 2017
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Koever CZ - Libčice nad Vltavou - ČR s tradicí od roku 2006 

NABÍZÍME: 
} Stálé zaměstnání na HPP,  
 nebo brigádně v Libčicích n. V. 
 (200m od vlakového nádraží) 
} měsíční prémie za kvalitu 
} měsíční prémie za přesčasy 

} měsíční prémie  
 za pravidelnou docházku 
} roční prémie za nenemoc 

DÁLE POSKYTUJEME: 
} příspěvky na životní pojištění 
} 5 týdnů dovolené 
} stravenky 

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12.500 Kč. 
Jedná se o třísměnný provoz. 

Firma Koever CZ s.r.o. hledá 
nové zaměstnance na pozice

} OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ 
} OBSLUHY CNC STROJŮ 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, 
v.gerzova@koever.de 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, 
Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

NÁSTUPNÍ PLAT  
24.600 Kč – 37.800 Kč 
a po zapracování 
stabilní růst mzdy. 

na HPP nebo brigádně

Požadujeme:
} minimálně středoškolské vzdělání 
v oboru / kurz pracovníka v soc. službách
} praxe v oboru výhodou, ale není podmínkou
} organizační schopnosti, empatie, dobré 
komunikační dovednosti, pozitivní myšlení
} motivace k práci s cílovou skupinou
} trestní a morální bezúhonnost
} ŘP. sk B výhodou (aktivní řidič)

Nabízíme:
} plný nebo částečný pracovní úvazek
} 5 týdnů dovolené
} malý pracovní tým
} zaškolení na danou pozici

FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU

HLEDÁ PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
DO NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA

Životopis zasílejte mailem na adresu: 
schovancova@nasefarnost.cz
Kontaktní osoba: Kateřina Schovancová
Vybraní uchazeči (splňující 
kvalifikační požadavky) budou 
pozváni k osobnímu pohovoru.

POŽADUJEME: 
vysokoškolské (i absolvent) 

vzdělání, příp. středoškolské 
ekonomické vzdělání, 
flexibilita, příjemné 

vystupování, zkušenosti 
s vedením účetnictví, příp. 
daňové evidence výhodou.

NABÍZÍME:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a odborného růstu 

v perspektivním oboru 
(s možností vykonání zkoušek 
autorizované účetní), solidní 

jednání i odměna.
Životopisy zasílejte mailem na: 

martin.stepan@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o., daňová, 
účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
pro svou kralupskou pobočku 
spolupracovníka na pozici 

FINANČNÍ ÚČETNÍ
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Váš autorizovaný 
prodejce vozů ŠKODA:

AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554
278 01  Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 723 056
www.autokralupy.cz

AUTO KRALUPY naděluje po celý prosinec...

Přijďte si k nám pro svůj dárek a zařaďte se 
do slosování o hlavní cenu vůz ŠKODA KAROQ 

S PLNOU NÁDRŽÍ NA CELÝ VÍKEND!

STROM 
     SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

ŘEZANÉ  
VÁNOČNÍ STROMKY:
Þ smrk pichlavý
Þ borovice černá

DÁLE NABÍZÍME:
Þ Vánoční stromky v květináčích
Þ Adventní věnce, vánoční svícny
Þ Vánoční dekorace, dárky a svíčky
Þ Vánoční osvětlení, laser projektory
Þ Vánoční keramiku
Þ Květiny – bramboříky, vánoční hvězdy aj.
Þ Dárkové vánoční poukazy
Þ Víno z Velkých Pavlovic, medovinu
Þ Vytápěné prostory

OTEVŘENO:
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 17.00

24. 12.: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019

WWW.ZAHRADNICTVI-JELINEK.CZ

Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu

} JEDLE |
cena již od 299,-

9. - 10. 12. vánoční víkend s programem

Mimoškolní příprava se zaměřuje na:
} cílené procvičení didaktických testů z matematiky
} výpočty a vysvětlení řešení jednotlivých příkladů

Veškeré písemné materiály a testy dle MŠMT  
vč. záznamových archů - zahrnuty v ceně kurzu

TERMÍN KURZU: 9. 12. 2017 – 31. 3. 2018
Cena kurzu: 1 550 Kč
Lektorka: Ing. Renata Bazalová

Kontakt: 733 516 307
e-mail: r.bazalova@seznam.cz
web: http://anglictina.bazalova

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY Z MATEMATIKY r. 2018
každou sobotu 10:00-10:45 hod. 
Kralupy nad Vltavou

Stavební firma z Kladna hledá 

PROVOZNÍHO TECHNIKA 
pro vedení převážně zemních prací 

v oblasti Kralup nad Vltavou. 
POŽADUJEME odborné znalosti z oboru  

- lze zapracovat, organizační schopnosti, ŘP sk. B.

Své životopisy v případě zájmu,  
prosím, zasílejte na: 

PROVOZNÍ TECHNIK  
VE STAVEBNÍ VÝROBĚ

e-mail: hora.sekretariat@volny.cz
kontakt 737 230 004
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AUDACIA HERBA 
BYLINKOVÁ LÉKÁRNA

N
O
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E

Příjemné prostředí, přijďte nás navštívit

Nově otevíráme od 4. 12. 2017 Palackého nám. 68

NABÍZÍME PRODEJ 
} Bylin – jednodruhových vážených  - 70 druhů, 

} Bylinných směsí – 45 druhů
} Bylinných tinktur – 40 druhů

} Mastí 
} Přírodní kosmetiky – koupelové a masážní oleje, 

přírodní mýdla a sprchové gely, přírodní krémy...
} Aromaterapie  a příslušenství

} Na přání zhotovíme dárkové balíčky a dárkové poukazy 
} Poradenská služba

Ing. Michaela Koušová

Více na www.pedikura-kralupy.cz, nebo na facebooku @kralupypedikura

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou
Aplikuji nehtová rovnátka,  
která účinně a bezbolestně řeší 
problémy se zarůstajícími nehty.
Tel.: 732 674 853

Dárkové poukazy na přístrojovou pedikúru

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU
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Kontakt na investora: 
OC Holubice s.r.o. 
IČ: 05022576
Hyacintová 3266/9
106 00 Praha 10 – Záběhlice

kontaktní osoba: Ivan Pártl
ivan.partl@marinvestment.cz
+420 602 342 993
Další informace o OC Holubice: www.ocholubice.cz
www.holubicekozinec.cz – Informace o obci – OC Holubice

PRONÁJEM OBCHODNÍ JEDNOTKY PRO POTRAVINOVÉ ZBOŽÍ
v obchodně kulturním centru „OC Holubice“ v Holubicích–Kozinci

} Místo pro Vaše podnikání v perspektivní lokalitě
} Otevřete obchod, který v oblasti chybí

Společnost OC Holubice s.r.o. nabízí prostor pro provoz prodejny potravinového zboží 
v novém obchodně kulturním centru „OC Holubice“ s celkovou podlažní plochou 

1 700 m2, které připravujeme ve spolupráci s obcí Holubice–Kozinec. 

Potravinová prodejna celkem: ......................................506 m2

z toho: prodejní plocha: ................................................300 m2

 sklad, zázemí a přípravny: ...............................178 m2

 prostor vstupu: .................................................... 28 m2

Termín pro podání přihlášek: ........................do 15. 12. 2017 
Způsob podání přihlášek: ..........................................e-mailem
 na kontaktní osobu investora (níže)
Termín výstavby:..........................................březen až říjen 2018
Předběžně podmínky nájmu: ...................290,- Kč / m2 / měsíc 
Minimální období nájmu: ....................................................3 roky

 www.ocholubice.cz




