
říjen / 2014  15,- Kč

K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

ZVEME VÁS

8. 10. od 20:00 hod. 

s kytaristou 
Radimem Hladíkem

vstupné: 190,- Kč 
v předprodeji; 

230,- Kč na místě

21. 10. od 19:30 hod. 

v podání Divadla 
A. Dvořáka Příbram 

v hlavní roli 
Martin Písařík

vstupné: 290,- Kč; 
260,- Kč senioři 

a studenti
Více informací  

na stranách 18 - 19.

koncert kapely 

BLUE EFFECT

divadelní představení 

SaTUrnin

První etapa rekonstrukce po-
vrchu silnice v Podřipské 

ulici včetně vybudování kruho-
vého objezdu pod Hostibejkem 
(na křižovatce ulic Dobrovské-
ho a Podřipská) bude realizo-
vána v říjnu a listopadu letoš-
ního roku. Objízdná trasa pro 
osobní vozidla a autobusy bude 
vedena ulicí Hennigsdorfskou  
a S. K. Neumanna. Průjezd 
do Lobče zůstane zachován. Ná-
kladní doprava bude po celou 
dobu stavby odkloněna na ob-
chvat Velvar.

V druhé etapě bude realizo-
ván kruhový objezd pod viaduk-

tem, rekonstruována bude sil-
nice Mostní ulice ke křižovatce 
Na Františku a proběhne také 
rekonstrukce Jiráskovy ulice. 
Objízdná trasa povede viaduk-
tem u Penny a ulicí Chmelova. 
Tato druhá etapa začne na ja-
ře 2015, ihned jak to umožní 
počasí. 

Po dokončení bude navazo-
vat třetí etapa, a to vybudová-
ním nového kruhového objezdu 
v místě křižovatky Na Františ-
ku a rekonstrukcí Mostní ulice 
směrem k Masarykovu mostu. 
Zde bude vybudován i nový 
podchod pod silnicí a nová láv-

ka přes potok. Průjezd do centra 
města zůstane zachován. 

Bohužel při výstavbě třetí eta-
py bude muset být uzavřen most 
přes Vltavu a objízdná trasa po-
vede přes Nelahozeves, kde již 
bude v té době opraven nadjezd 
nad vlakovou tratí. Předpoklá-
daný termín uzavření mostu je 
v průběhu března a bude trvat 
cca 3 měsíce. Součástí rekon-
strukce je i oprava chodníků 
a veřejného osvětlení.

Prosíme řidiče i chodce o tr-
pělivost v průběhu výstavby. 

Libor Lesák, místostarosta 

kraLup nad VLtaVou

V Kralupech vzniknou tři
NOVÉ kruhOVÉ Objezdy
Po dlouhých čtyřech letech požadavků a tlaku vedení města 
na Středočeský krajský úřad začala realizace rekonstrukce silniční-
ho průtahu Kralup – rekonstrukce silnic v ulici Mostní a Podřipské.

Křižovatka ulic Podřipská x Dobrovského 
pod kopcem Hostibejk bude jako první 
změněna na kruhový objezd.
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KrátKé zprávy

Dobrý den, vážení  
a milí čtenáři!

2

Září je měsícem začátků – začíná nový školní 
rok, svou činnost startují zájmové kluby (pro 

děti i dospělé), v září také začíná as-
tronomický podzim atd. A tak jsem 
se i já pustila do něčeho nového – 
na vlastní kůži nevyzkoušeného... 
V polovině září jsem si vzala za prá-
voplatného manžela mého dlou-
holetého partnera, tatínka našich 

dvou dětí a změnila tak kromě stavu svobodná 
za vdanou i zcela svou identitu. Již pět let pro 
vás připravuji Zpravodaj pod jménem Radka 
Saláková, od poloviny září si zvykám na nové 
příjmení – Holeštová. 

Někteří z vás, s kterými jsem během září ko-
munikovala, jste se mile domnívali, že jsme teď 
ve Zpravodaji dvě. Saláková jako redaktorka 
a Holeštová šéfredaktorka. Kromě představová-
ní se do telefonu jsem totiž s novým příjmením 
v podpisu mailu začala uvádět nově také název 
své pozice - šéfredaktorka. Byla jsem na školení 
o obecních zpravodajích poučena, že i když za-
stávám všechny funkce – redaktorka, fotografka, 
editorka, korektorka, obstarávám příjem inzerce, 
předplatné, vymáhám neuhrazené pohledávky 
atd., jsem šéfredaktorkou. Takže se k této pozici 
se vší skromností veřejně přiznávám. :o)

Opusťme již ale události minulého měsíce... 
Hlavním tématem října jsou jistě komunální 
volby, ale také skutečnost, že po několikaměsíč-
ních přípravách a avízech bude odstartována 
rekonstrukce krajských silnic v našem městě – 
přesněji řečeno hlavní silnice v centru Kralup, 
přes kterou vede tranzitní doprava. Jedná se 
o ulici Mostní (její levobřežní část) a Podřip-
skou. Jejich rekonstrukce znatelně ovlivní do-
pravu ve městě. Proto vás i já prosím o trpěli-
vost a ukázněnost, protože výsledkem uzavírek 
bude opravená vozovka, kterou všichni řidiči 
i chodci uvítají a pro takový výsledek se musí 
něco obětovat...

Přeji vám, aby říjen přinesl jen samé dobré 
zprávy, hezké dny a osudové okamžiky. Nezapo-
meňte sledovat Zpravodaj také na internetu na

www.kralupskyzpravodaj.cz.
Radka Holeštová, 

šéfredaktorka 

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 1. 10. 2014. Příští číslo vyjde 31. 10. 2014.

◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení 
k akci „Podzemní kontejnery na separovaný 
odpad“.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
v otevřeném řízení na akci „PŘEDMOSTÍ - 
TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Sanace 
propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru 
po povodni 2013“ společnost STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 
Mělník, IČ: 28177851, za cenu 4.839.230,- Kč  
vč. DPH.
◆ RM schválila přijetí dotace na akci „Nákup 
nového terénního vozu pro JSDH“, číslo žádosti HAS/
SDH/018261/2014, z Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS Středočeského kraje ve výši 
790.000,- Kč. RM schvaluje výběr dodavatele 
terénního hasičského vozu, tj. společnost DAJBYCH, 

s.r.o., Na Výsluní 33, 326 00 Plzeň, za celkovou 
maximální cenu 1.011.455,- Kč vč. DPH.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akci „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup nad 
Vltavou“.
◆ RM schválila pronájem pozemku pp. 36/1 
v k. ú. Lobeč od 30. 9. 2014 do 12. 10. 2014 panu 
Janečkovi za účelem hostování lunaparku za částku 
1.000,- Kč / den.
◆ RM schválila pořízení mobilní aplikace inCity 
od společnosti Intelis, s.r.o., třída Národní svobody 
209/23, Písek, za celkovou cenu 36.300,- Kč  
vč. DPH.
◆ Z důvodu přípravy volebního okrsku v budově 
MěÚ bude informační centrum v pátek 10. 10. 2014 
v provozu do 12:00 hodin. 

Podklady pro Střípky z radnice 
zpracovala Lenka Moravcová

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

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 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
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
ŘÍJEN

6. 10. - 10. 10. ......bioodpad                                     
20. 10. - 24. 10. ....rozměrný odpad z domácností 

listoPAD
3. 11. - 7. 11. ........bioodpad
17. 11. - 21. 11. ....rozměrný odpad z domácností     

rOZPiS STanOViŠŤ MOBiLnÍHO OdPadU 

V letošním roce 28. října uplyne již 96 let 
od vzniku samostatného Českosloven-

ska. Tento významný den bude na mnoha 
místech naší republiky probíhat pokládá-
ní věnců k uctění památky všech, kteří se 
o vznik našeho státu zasloužili. V Kralu-
pech nad Vltavou se pietní zastavení usku-
teční v pondělí 27. 10. 2014.

Den vzniku samostatného Českosloven-

ska uctí zástupci kralupské samosprávy 
i místních organizací pietním zastavením 
u pomníků na pěti místech ve městě (časy 
jsou orientační):
13:00 h. ...................Masarykův most
13:05 h. ...................Sokolovna v Jodlově ulici  
13:10 h. ...................Palackého nám. - kostel
13:20 h. ...................pomník v Minicích  
13:30 h. ...................pomník v Zeměchách

I naše město si připomene 
říjnový státní svátek

UPOZORNĚNÍ!
V termínu od 1. do 7. 10. 2014 bude uzavřen 
pro provoz železniční přejezd v Poděbradově 

ulici (bývalé Barvy, laky). Objízdná trasa 
povede přes Hybešovu ulici. Pro pěší 
bude vybudován provizorní přechod.

LISTOPADOVÉ 
ČÍSLO

uzávěrka příjmu inzerce: 15. 10. 2014, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 10. 2014, 14 hodin.

Svaz zdravotně ostižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
21. 10. 2014 od 12:30 do 13:30 hodin
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v úterý 2. 9. 2014 předala stavební 
firma SYNeR, s.r.o. zástupcům vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze 
stavbu technoparku vtP Kralupy, 
která byla za 14 měsíců postavena 
rekonstrukcí bývalého mlýna v centru 
města. to je dobrá zpráva nejen pro 
všCHt Praha, ale i pro město Kralupy 
nad vltavou.

Na otázku, co zbývá ještě udělat do za-
hájení provozu vědecko-technického 

parku, odpověděl doc. Ing. Milan Pospíšil, 
CSc., prorektor VŠCHT Praha: „Zbývá to-
ho ještě hodně. Dnes je budova prázdná, 

musíme do ní instalovat veškerý laborator-
ní a kancelářský nábytek, zařídit společné 
prostory. Na tyto práce bude navazovat in-
stalování experimentálních a analytických 
přístrojů v hodnotě několika desítek miliónů 
korun. Z technické infrastruktury musíme 
ještě postavit trafostanici, protože řešení 
přes původní trafostanici ve středu města 
se ukázalo jako neprůchodné.“

Nová budova Technoparku vytvořila be-
zesporu novou dominantu centra Kralup 
nad Vltavou. Nejen skleněný plášť budo-
vy, nová dlažba, ale i nově osázená zeleň 
přispěly k revitalizaci této části městského 
centra. Mezi ulicemi Žižkova a Palackého 
vznikne po dokončení dalších prací pěkná 
pěší zóna. 

Docent Pospíšil také informoval o výbě-
ru pracovníků na vzniklá pracovní mís-
ta v Technoparku. „VŠCHT Praha vyhlásí 
na technické a administrativní pozice vý-
běrová řízení, u první skupiny pracovníků 
do konce tohoto roku, druhé v průběhu ro-
ku 2015 v návaznosti na zahájení provozu 
parku. Informace o výběrových řízeních 
budou samozřejmě na stránkách VŠCHT 
Praha a rovněž budou k dispozici na míst-
ním Úřadu práce a Městském úřadu v Kra-
lupech nad Vltavou.“

VŠCHT odhaduje, že pravidelný provoz 
by mohl být zahájen koncem prvního čtvrt-
letí roku 2015. Kralupy se tak stanou měs-
tem s vysokoškolským pracovištěm.

aLeš soukup, VšCHt praHa

Stavební část Technoparku je dokončena
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Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá všechny vlastníky 
pozemků, přes jejichž pozemek vede nebo na něj jen 

zasahuje nadzemní vedení elektrického proudu, aby nejpoz-
ději do 15. listopadu tohoto roku, v době vegetačního půstu, 
odstranili stromoví a větve, které do distribuční soustavy 

zasahují a brání tak bezpečnému provozování zařízení dis-
tribuční soustavy.

Úplné znění upozornění a pokyny k úpravě stromoví najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.

radka HoLeštoVá

Přerostlé stromy mohou ohrožovat dodávku elektrického proudu

Na původní adrese 
Kralupských mlýnů (na rohu 

Jodlovy a Žižkovy ulice) 
vyrostl během několika 

měsíců nový Technopark.
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kdo jezdí na kole podél řeky, ví, že stav 
stezek na březích není zrovna v dob-

rém stavu. Úsek z Úholiček do Libčic je 
naprojektován již v několika variantách, 
původní z roku 2005 měla i stavební povo-
lení, nepodařilo se ale najít finance a vše 
utichlo. Nyní leží na „Kraji“ další varian-
ta, územní řízení se táhne už několik let 
a financování nikdo neřeší. Obce, které se 
sdružují ve svazku Údolí Vltavy, by chtěly 
převzít iniciativu a na pozemcích, které jsou 
obecní nebo patří Povodí Vltavy, s. p. bře-
hy opravit, pokusit se úspěšně žádat v no-
vém programovém období o dotace. Nyní se 
zpracovává studie – pasport stavu a majet-

kové poměry v trase Klecany – Máslovice 
a Libčice – Úholičky. Z ní bychom chtěli 
vybrat úseky, které jsou méně problematické 
a začít s jejich úpravou. 

Letos ovšem prostředky ani povolení 
k úpravám nemáme a začali jsme tedy s tím, 
co zvládneme vlastními silami. Respektive 
silami mladých brigádníků, které Dobrovol-
ný svazek obcí najal na letní měsíce. Pro-
klestil se břeh od úholičské vodárny k řež-
ské lávce, pod lávkou se upravil i terén pro 
snazší chůzi z podchodu k vodě. Prosíme 
tedy turisty, aby využili tuto pěšinu, byť 
úzkou, a nechodili po drážním tělese, je to 
nebezpečné. Vysekala se také cesta z Pod-

moráně do Žalova, která se neustále zužo-
vala, protože ji nikdo neudržuje. Nejvíce 
času jsme strávili na cestě z Řeže k máslo-
vickému přívozu. Cesta je úzká a vede místy 
po vysokém břehu Vltavy, kde je každoročně 
zaznamenáno několik úrazů. Přispěli jsme, 
doufám, k tomu, aby byly břehy pro turisty 
i cyklisty bezpečnější. V práci budeme ur-
čitě po dobré zkušenosti pokračovat i příští 
léto. Předpokládala jsem, že se připojí oby-
vatelé přilehlých obcí u vody, ale přihlásili 
se studenti např. z Dejvic, což dokazuje, že 
informace o brigádě, byla veřejně dostupná.  
Většinu ale tvořili studenti z Úholiček. 

terezie kořínkoVá, předsedkyně sVazku

během měsíce září realizovaly Technické 
služby města Kralupy nad Vltavou pro-

střednictvím mělnické STaVeBNí FIRMY 

NeuMaNN s.r.o. opravu chodníku v parku 
u nemocnice a rekonstrukci silnice v ulici 
u Cukrovaru (v části před hotelem Sport).  

Renovace obou těchto lokalit probíhala v ná-
vaznosti na loňské povodně a financovány by-
ly z pojistného plnění povodňových škod.

Dobrovolníci čistí břehy Vltavy

Pokračují opravy silnic a chodníků 

Rekonstrukce chodníku v parku 
u nemocnice podél budovy ZŠ praktické

I ulice U Cukrovaru byla zasažena 
povodní, rekonstrukce povrchu vozovky 

i chodníku byla nezbytná.
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Společnost Penta Investments 
využila zákonnou možnost 

se bránit a toto rozhodnutí na-
padla. Poté, co se ministerská 

komise několik měsíců zabývala 
investorovým odvoláním, přišla 
v pátek 19. září 2014 tato zpráva: 
Rozkladová komise doporučuje 

komise doporučila zrušit stanovisko ministerstva
k výstavbě mezinárodního

letiště ve Vodochodech
Jak jsme vás již v předchozích měsících informovali, 
Ministerstvo životního prostředí ČR zrušilo v červnu 2014 
na podnět iniciativy Stop letišti vodochody své kladné 
vyjádření ke studii eIa (posuzování vlivů na životní prostředí) 
pro nové mezinárodní letiště ve vodochodech. 

ministrovi Richardu Brabcovi 
zrušit stanovisko k posouzení 
vlivů na životní prostředí.

a co bude nyní? Ministr při-
slíbil, že budou-li v posuzová-
ní eIa nesrovnalosti, podpoří 
zastavení celého projektu. Zda 
se bude ministr Brabec držet 
doporučení a stanovisko MŽP 
zruší, se dozvíme v nejbližších 

dnech – sledujte zprávy na we-
bu mestokralupy.cz.

V případě, že ministr stano-
visko zruší, a pokud bude Penta 
i nadále chtít v projektu rozší-
ření letiště ve Vodochodech po-
kračovat, příprava stavby a sa-
motná realizace se tak opozdí 
o několik let.
Lenka CísLeroVá a radka HoLeštoVá
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kralupsko, stejně jako ce-
lé Dolní Povltaví, patří 

do pražsko-slánské oblasti, kla-
sické sídelní oblasti pravěkých 
Čech. Zdejší končiny byly osíd-
leny od pradávna. Nenajdeme 
zde jedinou obec, na jejímž 
katastru by se o tom nena-
šly doklady. Pochopitelně jsou 
místa, která byla v pravěku 
osídlena jen jednou (Zlosyň). 
I to mohou ale v budoucnu 
nové nálezy změnit. Jinde za-
se nalezené pravěké předměty 
dokládají osídlení po dlouhou 
dobu (Vepřek, Lobeč). 

Poprvé to byli před stovkami 
tisíc let pravěcí lovci a sběrači. 
Krajina, kde se dnes rozkláda-
jí Kralupy, byla pro ně hlavně 
v době ledové (cca 100.000 – 
15.000 let), kdy Vltava byla již 
prakticky ve svém dnešním ko-
rytě, velice zajímavá. 

Srázy Hrombaby, skály nad 
Lobčí, Hostibejk - místa s da-
lekým rozhledem do kraje, 

údolí dvou potoků vedoucích 
od Slaného a Kladna. Řeka 
se tady mohla konečně rozlé-
vat do větší šíře. Stáda sobů, 
koní, srstnatých nosorožců 
i stáda mamutů mohla prav-
děpodobně právě zde nejsná-
ze přebrodit či přeplavat řeku 
a pokračovat na své pouti dále 
na východ. Kosti, zvláště ma-
mutů a nosorožců, se v minu-
losti nacházely i ve zdejších 
cihelnách a pískovnách. Zvláš-
tě mezi Lobečkem a Veltrusy, 
kam je tenkrát přinesla řeka. 

Ojedinělé kamenné nástro-
je z těch časů dokládají, že 
ve zdejších končinách tito pra-
věcí lovci a sběrači žili. V polo-
vině 6. tisíciletí před Kristem 
sem pak přišli první zeměděl-
ci. Od těch dob je zdejší pro-
stor, s větší či menší intensitou, 
trvale osídlen. Během té doby 
se zde vystřídaly stovky gene-
rací našich předchůdců. 

Lidé se naučili používat mís-

obrázky z pravěkého Kralupska
vážení čtenáři, pan  václav fencl, člen České společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

kosti mamutů se našly v cihelnách

to původních kamenných ná-
strojů nástroje kovové. Nejprve 
z mědi, pak z bronzu a nako-
nec ze železa. Měnily se i tva-
ry keramických nádob, jejich 
výzdoba a stejně tak i způsob 
pohřbívání. 

Jak se vyvíjela archeologic-
ká věda, byly jednotlivé úse-

ky pravěku označeny názvy 
archeologických kultur. Těch 
se na území Dolního Povltaví 
vystřídalo přibližně sedmnáct. 
Zanechaly nám po sobě celou 
řadu památek. Některé mnoh-
dy unikátní a s těmi bych vás 
chtěl postupně seznámit.

VáCLaV FenCL

Kostrový hrob, kultura únětická (2.200 - 1.700 př. Kr.). Hrob můžete 
vidět, navštívíte-li kralupské městské muzeum ve Vrchlického ulici.

Na stránkách Zpravodaje se v posled-
ních měsících již několikrát objevily 

články s tématikou „hora na Strachově“. 
Jedná se o kopec odpadu, který je navršen 
mezi městy Veltrusy a Kralupy nad Vltavou 
a většina občanů Kralupska jej nevnímá ja-
ko pozitivní počin.

Protože se stále množí dotazy, proč 
skládka vznikla, jak bude navážka vy-
soká a zejména jak je možné, že úřady 
tuto skládku v povodňové zóně povolily, 
vypracovali pánové Petr Holeček, staros-
ta Kralup nad Vltavou a Mgr. Jan Kobe-
ra, vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou 

podrobnou zprávu, ve které jsou uvede-
na všechna fakta od samého začátku až 
do současnosti.

Pro svou obsáhlost je článek umístěn 
v elektronické verzi Zpravodaje na webo-
vé adrese kralupskyzpravodaj.cz. Můžete 
se dočíst například toto:

„S ohledem na skutečnost, že se jedná 
o prvek v krajině naprosto ojedinělý, nena-
vazující na příměstské výsadby na katastru 
Kralup nad Vltavou, realizované v roce 1997 
z finančních prostředků podniku Kaučuk 
(první polovina projektu) a dokončené z do-
tačních prostředků v roce 2013, zabývala 
se Rada města Kralupy nad Vltavou (dále 

jen RM) touto činností. Město Kralupy nad 
Vltavou sice není účastníkem řízení, ale 
z důvodů smyslového posouzení stavby vy-
hodnotila RM stav jako obtěžující pro obča-
ny města Kralup a kontaktovala JuDr. Pavla 
Černohouse, právníka pro ekologii, aby se 
meritem věci zabýval a zamezil právními 
kroky obtěžující činnosti. Město Kralupy 
nad Vltavou i Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou se distancují od veškerých kroků, 
které dávají investorovi možnost provádět 
popsanou činnost v okolí našeho města.“

Věřím, že vás toto téma stále zajímá a ce-
lý článek si na internetu vyhledáte.

Radka Holeštová, RedaktoRka

Co vše skrývá skládka na Strachově

díL prVní
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Volby a volební právo

divili by se tomu přede-
vším naši předci, kteří 

si po dlouhá léta vybojováva-
li volební právo. Počátky bo-
je za všeobecné, rovné a tajné 
volební právo mají své počátky 
již před koncem 19. století, ale 
teprve v roce 1907 se toto přá-
ní uskutečnilo.

Bojům za volební právo před-
cházely tehdy četné demonstra-
ce na různých místech tehdejší-
ho Rakouska-uherska. Nejinak 
tomu bylo i v Kralupech nad 
Vltavou. Předchůdce sociální 
demokracie, „Politický klub děl-
nický Právo“, se scházel v mi-
kovickém hostinci „u Klejzarů“, 
později známém jako hostinec 
„Na Krétě“. Zde byl organi-
zován v roce 1905 tábor lidu 
vyžadující volební právo, aby 
každý svéprávný občan od ur-
čitého věku směl volit, bez ohle-
du na původ, pohlaví a nábo-
ženské přesvědčení. Tábor byl 
předem hlášený, ale rakouský-
mi úřady zakázán. Přesto se 

konal na Palackého náměstí 
za účasti několika tisíc lidí.

Na připojeném obrázku, bo-
hužel horší kvality, zachytil ne-
známý fotograf obrovský dav 
lidí shromážděný na Palacké-
ho náměstí. Fotograf pořídil 
záběr tábora lidu z místa, kde 
je dnes bývalá kavárna Praha, 
tedy směrem k jihu. Myslím, 
že málokterý čtenář Zpravo-
daje pozná Palackého náměstí 
na uvedené fotografii, i když 
se jeho velikost od té doby ne-
změnila.

Na levé straně obrázku je 

komplex hospodářských budov 
největšího kralupského statká-
ře adolfa Michovského, který 
byl podvakrát starostou Kra-
lup. Statek měl č. p. 1. Za ním 
doleva je Husova ulice. Dnes 
zde stojí moderní křídlo České 
spořitelny. Blok domů na pra-
vé straně obrázku byl postaven 
vesměs v sedmdesátých letech 
19. století. Druhý dům zprava 
s bílou fasádou byl zničen při 
leteckém bombardování v roce 
1945. Na jeho místě je budo-
va se sídlem Komerční banky. 
Třetí dům se štítem do náměstí 

patřil starostovi Prokopovi Jin-
dřichu Masnerovi. Dnes je zde 
roh Jungmannovy ulice a pěší 
zóna. Náměstí bylo tehdy vy-
dlážděné kvalitními čedičový-
mi kostkami.

Jak již bylo v úvodu řeče-
no, bylo volební právo v roce 
1907 uzákoněno. Mohl volit 
každý dospělý muž starší 24 
let. Ovšem jenom muži. Ženy 
si musely ještě na toto právo 
dlouho počkat.

Je málo známé, že za první 
republiky, tj. za vlády preziden-
ta T. G. Masaryka, byl každý 
oprávněný volič povinen volit. 
Zproštěny této povinnosti byly 
jen osoby starší 70 let, nemoc-
ní a ti, kteří byli v době volby 
vzdáleni více než 100 kilome-
trů. V některých evropských 
zemích byla tato povinnost již 
také zavedena. u nás se o té-
to možnosti, nahradit volební 
právo povinností, snad také 
uvažuje.

ing. joseF stupka

tento měsíc nás čekají volby do zastupitelstva města.  
Je překvapující, jak občané, kteří mají po dlouhé době opět možnost se podílet  

na vládnutí, projevují často malý zájem o volební účast.

Tábor lidu na Palackého náměstí v roce 1905. 
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2014

konání voleb

Pokyny k volbám do zastupitelstva obdrží každý volič spo-
lečně s hlasovacím lístkem (do poštovní schránky) nebo si 
je můžete vyzvednout  přímo ve volební místnosti. Do Za-
stupitelstva města Kralupy nad Vltavou se volí 21 zastupitelů 
a kandidátky všech devíti volebních stran budou vytištěny 
na jednom hlasovacím lístku o formátu A2 (oboustranně).

Z pokynů uvádíme způsoby úpravy hlasovacího lístku:

1) Můžete zvolit (na hlasovacím lístku zaškrtnout) pouze 
jednu volební stranu (tím je dán hlas kandidátům v pořadí 
dle kandidátní listiny).

2) Označit jména kandidátů napříč všemi stranami, nejvýše 
však v počtu 21 (počet volených zastupitelů v Kralupech).

3) Kombinací obou bodů – označit volenou stranu a součas-
ně zaškrtnout jednotlivé kandidáty i z ostatních stran.

Anketní otázka pro lídry kandidujících stran
Měsíc před volbami jsem všem zástupcům kandidujících 
stran a koalic zaslala anketní otázku s prosbou o odpověď, 
a to v maximální délce 1.500 znaků včetně mezer. Odpo-
vědět mohl jakýkoli kandidát, avšak pouze vždy jeden zá-
stupce za dané uskupení.
Do uzávěrky říjnového čísla jsem obdržela reakce od osmi 
kandidátů. Jejich odpovědi vám mohou pomoci při rozho-
dování, komu dáte v říjnových komunálních volbách svůj 
hlas. Radka Holeštová

S jakým cílem a záměrem vstupuje 
Vaše strana do říjnových voleb a jaký 
obor působnosti na poli komunální 
politiky je Vám osobně nejbližší?
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pRo KRalupY
ing. Ladislav BEriT 
(63 let, ředitel Městského
bytového podniku)
na kandidátní listině číslo 1

Vážení spoluobčané, sdružení nezávislých kan-
didátů „Pro Kralupy“ se v tomto volebním období 
snažilo prosadit své záměry zveřejněné ve voleb-
ním letáku. Některé věci se podařily, jiné méně. 
Stěžejním bodem programu bylo realizovat pro-
tipovodňová opatření, což se dosud nepodařilo. 
Nyní je nutné upravit z důvodu změny majetko-
vých poměrů v místě budoucí stavby projektovou 
dokumentaci a poté ji znovu předložit ke staveb-
nímu řízení. 

V dalších bodech volebního programu jsme spo-
lupracovali s ostatními stranami. Úspěšně byla 
dokončena nová radnice na Palackého náměstí. 
Pokud budou vyhlášeny příslušné dotace, chceme 
podporovat výstavbu malometrážních bytů a re-
konstrukci stávajícího bytového fondu v majetku 
města. Dále se chceme ucházet o dotace na vý-
stavbu domova pro seniory. Na realizaci máme 
vytypované pozemky v katastru města. Sdružení 
chce i nadále prosazovat napojení města na aglo-
merační okruh spojující komunikace D8 a R7. Dále 
bychom chtěli uskutečnit propojení centra Kralup 
s částí Zeměchy chodníkem a cyklostezkou.

Podpořte naše kandidáty v komunálních vol-
bách a pomozte nám uskutečnit naše společné 
plány pro rozkvět našeho města! 

StaRoStoVé a nezaViSlí

Petr HOLEčEk 
(57, let, starosta, učitel)
na kandidátní listině číslo1

Myslím si, že jsme v předchozích letech udělali 
ve městě dost práce. Stejně tak jsme připravili 
a rozpracovali mnoho realizovatelných projektů 
a máme i vizi, jak město „tlačit kupředu“. A tyto 
plány chceme dokončit. Víme, na co stačí finanční 
prostředky města, aniž bychom ho zadlužili a uvě-
domujeme si, kde jsou největší slabiny, na které 
se zaměříme a které se budeme pokoušet v no-
vém zastupitelstvu vyřešit. Oprava komunikací, 

parkování a vyvedení tranzitní dopravy z města, 
úprava a rozvoj centra Kralup, stejně tak i pro-
blémy sociální, kulturní a školské. Město se musí 
spravovat komplexně, zastupitelé nesmí opome-
nout ve svých rozhodováních žádnou vrstvu oby-
vatel, žádnou městskou čtvrť. Tento fakt si naše 
kandidátka uvědomuje, i v tom je její síla – nejsme 
populisté, ale realisté.

Mám Kralupy rád, stejně tak i jejich obyvatele, 
z nichž mnohé jsem poznal jako učitel, či skaut-
ský vedoucí. Během této dlouhé praxe, stejně tak 
i při práci na radnici, jsem se naučil jednat s lidmi, 
porozumět jim a snažit se pomoci. Znám dobře 
chod radnice a pronikl jsem do složitého systému 
státní a komunální správy. Myslím si, že dokážu 
dát dohromady lidi i strany různých názorů a sna-
žit se je provázat jedním cílem – v tomto případě 
potřebami města a jejich občanů.

I já mám několik svých zásadních priorit, na kte-
rých intenzivně pracuji, například na obchvatu 
města – to je skutečně životní nutnost Kralup. Je 
to mravenčí snaha. Ale již se objevují výsledky 
a ohlasy. Jsem trpělivý a nevzdávám se.

oDS a top 09

Libor LESák
(49 let, místostarosta 
Kralup nad Vltavou)
na kandidátní listině číslo 1

Hlavním cílem koalice ODS a TOP 09 je dokončit 
rozdělanou práci. Před 6 lety jsme vytvořili inves-
tiční plán města, s kterým zastupitelé souhlasili, 
a který celé období postupně naplňujeme. To ale 
není možné bez odpovědného hospodaření s ve-
řejnými prostředky (dodržovat vyrovnaný rozpočet, 
snižovat výdaje na chod úřadu a příspěvkových 
organizací a tím navyšovat investiční prostředky 
pro obnovu městského majetku). V dalším období 
chceme navázat na rekonstrukci silnic a chodníků 
v Lobečku spojenou s revitalizací zeleně, dokončit 
modernizaci plaveckého bazénu, rekonstrukci cen-
tra města i silnic v Zeměchách, obnovu městských 
budov a městského bytového fondu. 

Z nových staveb budeme prosazovat obnovu silnic 
ul. Čechova a J. Palacha, výstavbu nového domova 
důchodců, nastartování revitalizace panelových síd-
lišť s finanční podporou z fondů EU. V návaznosti 
na zrušení poplatků za svoz odpadu budeme inici-
ovat postupné rušení dalších, např. za zábor veřej-

ného prostranství. Chceme se více zaměřit na tlak 
na státní instituce, bez kterých nelze hodně věcí 
ve městě udělat (na krajský úřad v otázce údržby 
krajských komunikací; na ministerstva v otázkách 
výstavby obchvatu a Letiště Vodochody). 

Chceme navázat lepší komunikaci s podniky 
v otázkách zaměstnanosti, dopravy, ochrany ži-
votního prostředí a podpory občanských spolků. 
Co nejefektivněji budeme využívat dotací z fondů 
EU a státu a získanými financemi zvýšíme počet 
zakázek, které mohou získat ve výběrových říze-
ních kralupští podnikatelé.

ČSSD

Bc. antonín SEidEL 
(28 let, projektový 
pracovník fondů EU)
na kandidátní listině číslo 1

Od sociálních demokratů nelze čekat nic jiného 
než snahu o udržitelný rozvoj veřejných služeb. My 
se chceme zaměřit na ty v oblasti péče o děti. 
Dalším důležitým a zanedbávaným tématem je 
politika v oblasti bydlení. Z tohoto důvodu bude-
me v zastupitelstvu města klást důraz na zajištění 
dostatku míst v mateřských školách, zvážíme ob-
novení jeslí a pokusíme se zahájit výstavbu nových 
startovacích a sociálních bytů.

Pokud jde o specifická témata pro Kralupy, 
budeme činit kroky k realizaci protipovodňových 
opatření, která jsou nezbytná nejen z hlediska 
ochrany stávajícího majetku, ale i z důvodu dal-
šího rozvoje města. Nebezpečí povodní mimo jiné 
zvyšuje ceny pojistek.

Chronickým problémem našeho města je tranzit-
ní doprava. V této věci budeme pokračovat v pod-
poře snah ministerstva dopravy a Středočeského 
kraje o vybudování obchvatu města. Byť se stále 
jedná o projekt na dlouhou dobu, nyní se zdá, že zís-
kal podporu ústředních orgánů státu a samospráva 
města musí této okolnosti maximálně využít.

Chceme se též věnovat pokračování revitaliza-
ce městského centra tak, aby Kralupy konečně 
dostaly důstojné náměstí. Hodláme se zaměřit 
na další využití budovy pivovaru, který chápeme 
jako významnou industriální stavbu, jež je sou-
částí tváře Kralup.

Co se týče oblastí, které mě osobně nejvíce zají-
mají, pak musím zmínit rozpočtovou politiku města, 
neboť tato má klíčovou úlohu z hlediska fungování 

S jakým cílem a záměrem vstupuje Vaše strana 
do říjnových voleb a jaký obor působnosti na poli 

komunální politiky je Vám osobně nejbližší?
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samosprávy a velký dopad na správný chod všech 
jejich orgánů a dalších jí podléhajících institucí.

KSČM

ing. ivan OTTiS 
(66 let, manažer)
na kandidátní listině číslo 2

Za základ považujeme poměrné zastoupení v radě 
i dalších orgánech města s ohledem na výsledky 
voleb. Důležitá je povolební a nutně kompromis-
ní shoda na tom, jakým směrem se bude město 
i život jeho obyvatel ubírat.

I když odpovědnost bude zejména na zvolených 
zastupitelích, chtěli bychom do rozhodování co 
nejvíce zapojit veřejnost - v odborných komisích 
a pracovních skupinách. Dále chceme prosazovat 
ankety a případně referenda, pokud půjde o klí-
čová rozhodnutí pro město (velké investice, dlou-
hodobé finanční závazky, případně rozhodnutí, 
s jejichž realizací se bude muset vypořádat nejen 
zastupitelstvo během příštích čtyř let, ale také 
zastupitelstva následující).

Ne vše je ale v rozhodovací kompetenci zastupitel-
stva a některé kroky ani pod jeho alespoň částečnou 
kontrolou. Tím máme na mysli stavební organizace 
či firmy se zahraničními vlastníky, oblast zdravot-
nictví, částečně školství, státní policii a další. Přes-
to i v těchto případech bychom chtěli důsledně hájit 
zájmy občanů. Nepřijatelný je pro nás přístup „není 
to naše, nemůžeme s tím nic dělat“.

Obec, město ani stát se sice nedají řídit jako 
klasická firma, nicméně řadu prvků z firemního 
řízení lze uplatnit. Při provozu úřadu, plánová-
ní rozpočtů, investic i v dalších oblastech. Naši 
kandidáti jsou připraveni nabídnout zkušenosti 
z řízení velkých i zahraničních firem.

Pro město udělalo jeho předchozí vedení hodně. 
Přesto je stále co dělat, aby bylo ještě přívětivější 
ke svým občanům. Jsme připraveni udělat pro 
to co nejvíce.

ÚSVit příMé DeMoKRacie

denisa rOHanOVá 
(39 let, živnostník)
na kandidátní listině číslo 12

Vážení spoluobčané, dovolte mi představit vám 
kandidáty Hnutí Úsvit přímé demokracie. Všichni 
z našich kandidátů jsou jen obyčejnými občany 
našeho města s chutí udělat pár změn, aby se 
nám všem zde žilo ještě lépe.

Jedním z našich témat je sociálně rovné město, 
a tak jsem při procházce naším městem nostal-
gicky zavzpomínala na dobu, kdy město udržovalo 
zeleň prostřednictvím pana Gabča. Při té příležitos-
ti mě napadlo, proč vše nevrátit do starých kolejí 
a nezapojit ty, kteří chtějí pracovat a nemají kde. 
Proč město utrácí peníze za externí firmy na údržbu 
zeleně a nevyužije systému, který zde několik let 
fungoval - třeba jako součást TSM? Valná většina 
z nás si stěžuje na tzv. nepřizpůsobivé a nemyslím 
tím vůbec pouze Romy. Chtěli bychom dát šanci 
na práci lidem, kteří pracovat skutečně chtějí. Ne-
jen, že dle mého názoru město ušetří za údržbu 
zeleně, ale zároveň ruku v ruce s tím dojde ke sní-
žení kriminality a snížení počtu nezaměstnaných 
v našem městě. Nestojí toto za úvahu?

A teď k tomu, čemu bych se ráda věnovala já 
osobně, a to je volnočasové vyžití. Máme sice 
spoustu dětských hřišť, ale žádné pro děti od 12 
let. Chybí mi zde možnost, aby si každý našel kou-
sek místa pro své aktivity. Ráda bych zde viděla 
in-linovou dráhu, opravené rampy, klubovnu pro 
mládež či venkovní posilovnu a spoustu kulturních 
akcí, abychom se mohli všichni bez rozdílu věku 
potkávat nejen při silvestrovském ohňostroji.

ČeSKá piRátSKá StRana  
a StRana zelenýcH

ing. Vojtěch POHL 
(27 let, manažer)
na kandidátní listině číslo 2

Dobrý den, do komunálních voleb 2014 jdeme pře-
devším s týmem perspektivních, vzdělaných mla-
dých lidí, kteří za sebou nemají žádnou politickou 
minulost a jsou plni energie na to, aby odváděli kva-
litní práci pro město. Pouze leader pirátů a známý 
boxer Luboš Šuda již v minulosti v zastupitelstvu 
působil. Chtěli bychom tímto vnést na radnici nový 
impuls, a jak říká náš slogan tzv. čerstvý vítr. 

Jako člověku je mi nejbližší oblast sportu, v níž 
působím od mala až do současnosti a rád bych, 
aby se v Kralupech nejen rozvíjely sportovní kluby, 
které mají většinou od města výborné podmínky, 
ale aby byl sport v Kralupech udržitelný a atrak-
tivní i pro nejmladší generace. Nicméně sport je 
pouze okrajová část programu a globálně jako 
koalice České pirátské strany a Strany Zelených 
bychom rádi řešili problémy, které zatěžují nás 
jako občany a naše okolí. Chceme řešit problémy, 
které jsou nám blízké a máme o nich dostupné 
informace. Tedy konkrétně absenci lékařské po-
hotovostní služby; kácení lesů, které jako občané 
využíváme ve volném čase; nedostatek volných 
pracovních míst nejen pro absolventy kralupských 
středních škol a posledním hlavním bodem je bez-

domovectví a s ním spojená čistota a bezpečnost 
v inkriminovaných lokalitách. Jako strana se bu-
deme rádi podílet na dobře nastaveném trendu 
ve vystavování a modernizaci městských zařízení 
pro volnočasové aktivity a budeme podporovat 
jakýkoliv rozumný a životaschopný návrh nebo 
realizaci pro budoucí potřeby občana. 

ano2011

Tomáš PEkárEk 
(31 let, vědecký pracovník)
na kandidátní listině číslo 1

Hnutí ANO má, jako na všech politických úrovních, 
za cíl změnit zavedené (ne)pořádky. Chceme tro-
chu vyvětrat vzduch a do zastupitelstva dostat více 
opravdu nezávislých a silných osobností, které již 
v životě něco dokázaly a pro něž je politika pouze 
další, nikoliv tedy jedinou možností seberealizace. 
Když se podíváte na naši kandidátku, troufáme si 
říci, že pomineme-li vliv zkušeností v samosprávě, 
což je věc, kterou si beztak v začátcích prošli všichni, 
je jedna z nejkvalitnějších. Je nám jasné, že nepo-
těšíme všechny. Těžko se zavděčíme příznivcům 
jiných stran, ale chceme samosprávu přiblížit všem 
a doufáme, že naší prací nakonec přesvědčíme i ty, 
kteří jsou vůči nám nyní skeptičtí. Bohužel dochází 
k ničení a odcizování našich volebních bannerů, což 
ukazuje na úroveň některých zřejmě našich politic-
kých oponentů. Příští volební období bude pro nové 
zastupitelstvo velmi náročné. Je to pro nás velká vý-
zva a naše dosavadní životní cesty ukazují, že se vý-
zev nejen nebojíme, ale dokážeme v nich i uspět.

Mně osobně je nejbližší asi obecně fungování 
samosprávy a její spolupráce se státní správou. 
Tuto spolupráci si mnohdy vedení obecních úřadů 
vykládá velmi špatně, někdy dokonce až na hra-
nici zákona. Od začátku také všude říkám, že 
bych rád zlepšil informovanost obyvatel o dění 
ve městě a více je do něj zapojil, což je potom 
pro činnosti samosprávy extrémně důležitá zpět-
ná vazba. Neděláme to přeci jen pro sebe a naše 
blízké okolí, ale pro celé město, tedy pro všechny, 
kdo v něm žijí.
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VOLte ČÍSLO
››››

Při komunálních volbách v roce 2010 jsme vyhlásili 11 tezí, o jejichž napl-
nění jsme se v průběhu volebního období snažili. Většinu z nastolených 

úkolů se skutečně podařilo zrealizovat, jiné se, po zdolání mnoha překážek, 
blíží ke svému dovršení, ale vytyčujeme si i cíle nové. 

TEZE je MYŠLENKA, ze které se VYCHÁZÍ! Neslibujeme vám, že se „začne 
zeměkoule točit na druhou stranu“. Narážku na volební hesla, která zaplavila 
naše město, si v čase vrcholení volebního boje nedokážeme odpustit. Ne-
přebíráme úkoly z žádného ústředí, nemáme v našich službách grafiky, kteří 

by nám vyhlazovali vrásky, ani poradce, kteří by nás činili přitažlivějšími. 
Jsme lidé, kteří toho v našem městě v různých funkcích, pozicích i občan-
ském sektoru už hodně odpracovali. Nyní usilujeme o vaši důvěru, abychom 
mohli v naší rozdělané práci pokračovat. Naše pilotní volební heslo označuje 
potenciál všech našich kandidátů, není žádným líbivým populistickým vý-
křikem! Náš peloton tvoří skutečně lidé činů, nikoliv frází a slibů. 

DěKuJEME ZA VAŠi PoDPoru!

1. Petr Holeček (57) starosta, učitel, skaut
2. Ing. Marek CzeCHMann (58) místostarosta, stavební technik
3. Jan ŠPaček (60) technik, předseda sportovní komise města
4. Mgr. JIří BozděCH (43) právník, předseda majetkoprávní komise města
5. Ing. Ivana PaCHolíková (51) zástupkyně ředitele ZŠ Kralupy 
6. MUdr. dUŠan randák (43) lékař – psychiatr, protidrogový poradce
7. Mgr. lIBor ŠtaJer (35) právník, hokejový funkcionář
8. Bc. JIndřICH koHM (38) obchodník, žurnalista, textař
9. Mgr. kateřIna vIktorová (43)  učitelka ZŠ Kralupy
10. Ing. lUBoŠ trUHlář (27) iT specialista, vrcholový sportovec - triatlonista
11. Mgr. MICHal Mára (35) učitel gymnázia Kralupy, aktivní fotbalista
12. Marek ŠkaBrada (28) technik – obchodník, starosta dobrovolných hasičů
13. Ing. StanISlav kUčera (37) letecký inženýr, ochotník - herec
14. Ing. MICHaela dloUHá (49) ekonomka
15. MarCela ŠveCová (50) hospodářka MŠ Kralupy
16. radek MIřáCký (33) manažer radia Svobodná Evropa
17. Mgr. MarCela kaňková (57) učitelka gymnázia Kralupy
18. lIBor toMS (42) programátor, člen divadelního souboru Scéna
19. Hana kernerová (68) učitelka MŠ, důchodkyně
20. Ing. zUzana HolInková (32) odhadce nemovitostí
21. toMáŠ dörfl (42) podnikatel - výškové práce

1. Nevzdávat obchvat okolo Kralup  
a neustále ho prosazovat

2. Zlepšit situaci v centru města  
a rozvíjet aktivity na jeho přestavbu

3. Průběžně opravovat komunikace 
a budovy v majetku města

4. Angažovat se v odporu proti výstavbě 
mezinárodního letiště ve Vodochodech

5. Nadále podporovat občanská sdružení, spolky, 
činnost sportovních a kulturních organizací

6. Nacházet vhodné formy podpory pro seniory 
a sociálně slabší skupiny obyvatelstva

7. Snažit se o smysluplné využití pozemků ve středu města  
a o kulturní začlenění objektů železnice

8. Pokračovat v přípravách na výstavbu protipovodňových 
hrází a protipovodňových opatření

9. Dbát o bezpečnost a pořádek ve městě

10. Řešit problémy s parkováním i dopravou, 
rozšiřovat síť cest pro pěší a cyklisty

www.facebook.com/
volby2014kralupy
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pOLICIE

Z linky 156 aneb jaké „problémy“ musí řešit strážníci

Ze dne 23. 9. na den 24. 9. 2014 

☛ Ve 22:19 hod. na linku 156 obdržela 
MěP Kralupy informaci od OO PČR Kralupy 
ohledně vyhlášení pátrání po osobě M. Ď., 
která se měla pohádat se svojí matkou. Už 
dříve po neshodách osoba M. Ď. vyhrožovala, 
že spáchá sebevraždu. Na OO PČR Kralupy 
si hlídka MěP Kralupy vyzvedla fotografii 
pohřešované osoby. Hlídka provedla pátrání 
po pohřešované osobě, byly prověřeny lokality 
sídliště Cukrovar, okolí nádraží ČD a okolí řeky, 
s výsledkem negativním. Hlídkou MěP bylo 
provedeno šetření v restauraci Kochmanka 
a Tipsport a v jejich okolí. Taktéž s výsledkem 
negativním. Ve 23:00 hod. byla pátrací akce 

po sdělení OO PČR Kralupy ukončena. 
Pohřešovaná osoba se vrátila sama domů.

☛ V 05:05 hod. pan Š. požádal hlídku 
MěP Kralupy o výjezd pod viadukt do ul. 
Tyršova, kde před chvílí upozorňoval muže, 
aby zde nerozhazoval rohlíky pro kachny 
z důvodu výskytu potkanů. Hlídkou MěP 
Kralupy byl na místě zjištěn pan M. Š., který 
byl poučen a z místa vykázán.

Ze dne 21. 9. na den 22. 9. 2014

☛ V 11:20 hod. na linku 156 oznámil pan Z., že 
v ul. U Kovárny v Zeměchách chybí na silnici 
poklop kanálu. Informace byla předána hlídce 
MěP Kralupy k dalšímu prověření. Po příjezdu 

na uvedené místo bylo zjištěno, že se jedná 
o poklop o rozměrech cca 30 cm x 30 cm. 
Místo bylo strážníky označeno značkovacím 
sprejem. Dozorčí službou MěP Kralupy nad 
Vltavou byla informace předána na TSM 
Kralupy nad Vltavou.

☛ V 16:34 hod. na linku 156 oznámila paní 
H., že na pískovišti u jejich domu v ulici 
Předmostí nějaká paní venčí zakrslého 
králíka. Informace byla předána hlídce MěP 
Kralupy k dalšímu prověření. Na místě byla 
zjištěna paní M. H., která byla poučena, 
z místa vykázána a řešena domluvou.

Bc. Josef Kazík, zástupce ředitele 
Městské policie Kralupy nad Vltavou

Strážníci Městské policie 
v Kralupech nad Vltavou jen 

přes letní prázdniny přijali cel-
kem přes 50 různých oznámení 
týkajících se zvířat. Od odchy-
tu toulavých psů, přes ošetření 
zraněných zvířat po dopravní 
nehodě, odchyt netopýrů a ha-
dů v obydlí, po oznámení týrání 
zvířat na opuštěném pozemku 
či podezření na tzv. „traviče“. 

Zprvu bychom se rádi věno-
vali opuštěným pejskům, které 
strážníci během prázdnin pře-
vezli do městského útulku Le-
san. Bohužel si některé z nich 
jejich majitelé již nevyzvedli. 
Pes nebo jiné zvířátko přeci ne-
ní jen hračka, jež nás za chvíli 
omrzí a my se jí můžeme kdyko-
liv zbavit. Je to někdo, kdo vám 
bude do smrti vděčný za každé 
pohlazení. a protože i my má-
me rádi zvířata, potěšilo by nás, 
kdyby našli milující domov tře-
ba právě u vás.

V poslední době dochází 
k otravám psů i jiných zvířat 
po celé republice, jak můžete 
často sami slyšet v televizních 
zprávách či číst v novinách či 

na internetu. ani Kralupům se 
bohužel taková nepříjemná udá-
lost nevyhnula. Před prázdnina-
mi bylo přijato oznámení o zřej-
mé otravě kočky nebezpečným 
pesticidem, který se používal 
v zemědělství jako insekticidní 
přípravek k hubení škůdců a kte-
rý je vysoce toxický. Pokud by 
návnadu našlo např. malé dítě, 
mohla by nastat otrava i u ně-
ho. Do nebezpečných nástrah 
pro naše domácí mazlíčky však 
patří i různé jedovaté rostliny 
a keře, jako např. diefenbachie, 

konvalinka či tis, dále pak jedy 
na myši, určité čisticí prostřed-
ky pro domácnost a rozpouště-
dla, ale třeba i čokoláda. Otra-
va zvířete může mít nejrůznější 
podobu. Závisí především na je-
dovaté látce, která otravu způso-
bila. Mezi známky otravy může 
patřit nadměrné slinění, moče-
ní a vyprazdňování, zvracení, 
průjem, třesavka, nekoordino-
vané pohyby, extrémní podráž-
děnost, depresivní stavy, obtížné 
dýchání, nechutenství, krvácení 
z nosu, nervové záchvaty apod. 

V případě podezření na otravu 
vašeho zvířete neváhejte co nej-
dříve kontaktovat vašeho veteri-
náře. Při podezření na otravu je 
nutné vyvolat zvracení naředě-
ným peroxidem vodíku, jehož 
pěnění vyvolá nutkání zvracet. 

Rovněž je důležité, aby maji-
telé otrávených zvířat kontak-
tovali policii, která celou věc 
prošetří. Viníkovi přitom hrozí 
pokuta ve výši až 500.000,- Kč 
či trest odnětí svobody na šest 
měsíců až tři léta. Bohužel se 
ale ve většině případů pacha-
tel vůbec nenajde. Dokud však 
majitelé otrávených psů jejich 
ztrátu nenahlásí, není mož-
né zasáhnout. O incidentech 
a o působení tzv. „travičů“ nemá 
od veřejnosti však většinou po-
licie žádné informace.  a proto 
buďte při venčení vašich maz-
líčků obezřetní a kdykoli narazí-
te na podezřelou návnadu nebo 
jste dokonce oběťmi, neprodleně 
vše nahlaste na policii.

bC. tereza dobroVoLná, 

manažer preVenCe kriminaLity, 

městská poLiCie 

kraLupy nad VLtaVou

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. všeobecně známá věta, kterou zná snad každý z nás, ale zamyslel se vůbec někdo 
nad tím, zda je i člověk nejlepším přítelem psa? těch, kteří mají rádi zvířata, je na světě opravdu mnoho, ale proč si někteří 
lidé neváží jejich lásky a oddanosti? leckdo pak může tvrdit, že zvířátko je jen starost navíc. ale vzpomeňme si, co cítíme 
při pohledu na skotačící štěňátko nebo na kočičku, která vám spokojeně vrní na klíně. 

Pes je nejlepší přítel člověka,  
je ale také člověk jeho přítelem?
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Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

PoZváNka do MUZea Na MĚSÍC ŘÍJeN

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: KRALUPY V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY 
(11.9. – 2.11.2014)

Den vernisáže – 11.9.2014
Velice zajímavá výstava, která zároveň může sloužit jako memento 
protiválečné. Stovky padlých to dokládají. Dobové snímky zároveň 
dokumentují architekturu Kralup, která ovšem za pozdějších dob dost 
utrpěla. Jinak se mi výstava velice líbí. Ing. Marie Hejdová

Výstava se nám moc líbila a děkujeme organizátorům za uskutečnění.
 Manželé K…

Projekt SEIFERTOVA POEZIE HROU – pro školní skupiny 
v rámci XIX. ročníku festivalu Seifertovy Kralupy od 2.9. do 19.9.2014

15.9. Výstava se nám moc líbila. 
 Děkujeme, ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou

17.9. Program byl pěkný. Film velmi zajímavý. 4.G DG a SOŠE Kralupy
 P.S. Někteří přijdou i recitovat.

Velmi poutavé a poučné vyprávění o panu Jaroslavu Seifertovi.
Děkujem. IX.A ZŠ Václava Havla

od 11. září do 2. listopadu 
trvá krátkodobá výstava KRALUPY 
V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

7. října – úterý 18 hodin
„Signatura Kars???“- přednáška 
s projekcí obrazů, přednáší 
PaedDr. Jan Racek, 

vstupné 50,- Kč

Ve dnech 10. - 11. října
se v síni J. Seiferta konají KOMU-
nÁLní VOLBY. Muzeum je pro ná-
vštěvníky o tomto víkendu otevře-
no od 13 do 17 h. v sobotu i neděli.

19. října – neděle 15 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy 
Kralupy v době I. světové války, 
provádí PaedDr. Jan Racek

Připravujeme na listopad:
VERNISÁŽ výstavy: nECHTE ČERTY SPÁT...

Doba projektu 45 – 90 minut
(dle dohody).

Prosíme pedagogy, aby se včas 
telefonicky objednali: 315 723 035.

Městské muzeum vyhlašuje na měsíc říjen 

ZVÝHoDNĚNÉ VstUPNÉ PRo ŠKolNÍ sKUPiNY
k celoročnímu projektu tAJEMNÁ HistoRiE KRAlUPsKA 
se zaměřením na krátkodobou výstavu
věnovanou Kralupům 
za I. světové války.

Jedn
otné 

vstup
né n

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Týden knihoven 6. - 11. ŘíJnA 2014 
AMNEstiE PoPlAtKŮ Z PRoDlENÍ
Neměli jste čas vrátit knihy v termínu? 
Přineste je do knihovny a bude vám 
prominut poplatek z prodlení.

VE stUDoVNĚ BUDE PRoBÍHAt 
PRoDEJ VYŘAZENÝCH KNiH 
A ČAsoPisŮ Z oDDĚlENÍ 
PRo DosPĚlÉ. 

V oDDĚlENÍ PRo DosPĚlÉ BUDE 
RoZŠÍŘENA provozní doba:
oD 9. 10. sE NA VÁs BUDEME 
tĚŠit tAKÉ KAŽDÝ ČtVRtEK oD 8:00 Do 11:30 HoDiN!

oDDĚlENÍ PRo DĚti VYHlAŠUJE 
VÝtVARNoU soUtĚŽ „sKŘÍtEK KNiHoVNÍČEK“
Navrhněte podobu skřítka, který bude provázet dětské oddělení při 
dalších akcích knihovny. Můžete použít různé techniky a materiály. 
Práce odevzdejte do městské knihovny nejpozději do 26. 11. 2014. 
Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a věk, číslo 
telefonu. Z příspěvků bude uspořádána v prostorách 
knihovny výstavka a nejlepší práce budou odměněny.

Ve středu 8. října v čase od 8:00 do 11:30 hodin přijďte do knihovny 
nejen pro knihu – bude připravena VÝtVARNÁ DÍlNiČKA 
PRo NEJMENŠÍ - vytvoříme společně skřítka Knihovníčka.

u u u JAK sE ČEtlo o PRÁZDNiNÁCH
V období letošních prázdnin se do knihovny zaregistrovalo nebo 
nově obnovilo registraci 120 čtenářů, z toho 17 dětí. Knihy si při-
šlo vypůjčit 1.700 dospělých a přes 430 dětských čtenářů. Celkem 
si domů odnesli 9.227 knih, periodik a dalších dokumentů. Nejví-
ce čtenářů knihovnu navštívilo 14. července. V tento den si 311 
návštěvníků půjčilo 1.145 dokumentů. 

u u u KAMARÁDKA KNiHoVNA
Městská knihovna se 
připojuje k celostátní 
akci Kamarádka knihov-
na. Soutěž umožňuje dě-
tem do 15 let ohodnotit 
svou dětskou knihovnu. 
Chcete-li se zúčastnit 
a pomoci naší knihovně 
v soutěži, přijďte vypl-
nit komiksové vysvědčení. Obdržíte malou odměnu od gene-
rálního partnera projektu. V dětském oddělení se dozvíte další 
informace.

u u u PŘiPRAVUJEME NA listoPAD…
...autorské čtení z románů Hany Hindrákové, které formou beletrie 
představují život v africe, konkrétně v subsaharské Keni. 

„Seifertovy Kralupy jsou jedním z největ-
ších svátků města“, těmito slovy začal svůj 
pietní proslov starosta našeho města a já 
s ním jen souhlasím. Neboť díky básníko-
vi Jaroslavu Seifertovi, jenž byl za své dílo 
oceněn Nobelovou cenou, vědí o Kralupech 
daleko za hranicemi regionu. Proto je pro 
nás svátkem vzdát mu každoročně čest fes-
tivalem přednesu a poezie. 

Za kulturní dům Vltava děkuji všem or-
ganizátorům za spolupráci, alici Hakeno-
vé a Sokolu Kralupy za vynikající součin-
nost při organizování dětské naučné stezky, 
DPS za poskytnutí zahrady pro tuto akci 
a občerstvení pro dětské soutěžící, YMCe 
za úžasný doprovodný program, Galerii 
VK37 za zapůjčení krásných prostor, ZuŠ 
Kralupy za nádherný hudební doprovod 
pietního setkání a hlavně všem návštěvní-
kům festivalu za účast.

za kd VLtaVa jitka košťáLoVá

Festival Seifertovy kralupy – poděkování

Herec Jan Čenský ve společnosti kralupských dětských recitátorů.
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Milí přátelé,
babí léto je v plném proudu, rádi si ho 
užíváme v očekávání sychravého podzi-
mu. Náš poslední výlet se opravdu vydařil, 
krásné počasí, jižní Čechy, co víc jsme si 
mohli přát? I plavba parníkem po Vltavě 
do Prahy, na kterou nás pozvalo vedení 
DPS, byla nezapomenutelná. Podívali jsme 
se i do ZOO a moc jim za to děkujeme.

Na říjen jsme připravili další poutavé 
přednášky a 21. října nám zazpívá a za-
hraje Senior minichór se svým novým 
programem.

Do hospicu Anežky České jsme zaslali 
balíček s výrobky našich seniorů. Dou-
fáme, že jejich prodejem získají nějaké 
finanční prostředky na nákup zdravot-
nických pomůcek a léků. Ani letos neza-
pomeneme na pejsky v kralupském útul-
ku na Hrombabě a koupíme jim nějaké 
dobroty. Mnozí z nás se zúčastňují zdra-
votního cvičení pro seniory v DPS, aby si 
utužili zdraví a protáhli svá těla. Přidejte 
se k nám také!

 S pozdravem 
členové MKD

Městský klub 
důchodců

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v říjnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

95 let hadrbolcová Miluše

90 let hofmanová Marie

 Štěpánek karel

85 let jiráková Věra  

80 let Vinš Václav

 Neufussová Marie

 Ing. Martíšková Otilie

 Ing. Andziol bronislav

 Tulach karel

 Šoltes josef

dovolujeme si vás pozvat na poslední 
autobusový zájezd této sezóny – 15. 10. 

2014 do sklárny v Lindavě a muzea skla 
v Novém Boru.

Přihlásit se můžete v úterý 7. října v salo-
nu Domu s pečovatelskou službou (penzion 
na Cukrovaru) od 13 hodin, nebo kdykoliv 
na tel. č. 315 704 145. Vybíráme 150,- Kč 
za osobu, podrobnosti o zájezdu předáme 
při placení.

Odjezd plánujeme v 7:30 hodin z Minic, 
stavíme na obvyklých zastávkách (Čechova 

ul., u Zeleného stromu, hotel Sport, KD Vl-
tava). Oběd je zajištěn v Lindavě ve Sklář-
ské krčmě, odtud míříme do Nového Boru 
k prohlídce.

Na obou místech, v Lindavě i v muzeu, 
předvádějí foukané sklo a na obou místech 
lze místní výrobky v podnikové prodejně 
koupit se slevou (myslete na Vánoce!).

Předpokládaný návrat do Kralup je asi 
v 18:00 hodin. Jste co nejsrdečněji zváni, 
těšíme se na vás! Zachovejte nám přízeň.

zdraVí Výbor „sdružení rodáků“ 

SdružeNí rOdáků 
a příznivců města Kralupy

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 8. MĚSTSKÝ PLES
v sobotu 22. 11. 2014 od 20 hodin
v kulturním domě Vltava

K tanci a poslechu zahraje 
Taneční orchestr Vladimíra JánsKého. 
hostem večera bude zpěvák

DAViD DEyL
a se svým tancem se představí sportovní klub 
vozíčkářů Praha. 
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kd Vltava, 
seifertovo nám. 706,
Kralupy nad Vltavou od 1. 11. 2014. 

Blahopřání k narozeninám
Naše dlouholetá spolupracovnice a přítelkyně, paní Mirka Müllerová, oslavila v září 
s elánem a optimismem, který je jí vlastní, neuvěřitelné 90. narozeniny. Popřát jí přišly i její 
kamarádky, a my, bývalé i současné pracovnice kulturního domu Vltava, jí ještě i touto cestou 
srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví.

H. Plicková, J. Horová a M. Karhanová
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Také nevěříte, 
že dámě s květinami 
(v kostkované 
haleně) je již 
devadesát let?
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vzpomínky
Stále vzpomínáme na naši 
milovanou maminku, babičku 
a prababičku paní RŮŽEnU 
ŠVIHLíKOVOU, bývalou paní 
učitelku, která nás opustila  

26. září před pěti lety. Děkujeme, že 
vzpomenete s námi. Dcera Růžena, vnuk 
Jakub a pravnouček Jonášek Dvořáčkovi

Dne 3. října 2014 by se dožil 
70 let pan JAn MERHOUT 
(3. 10. 1944 – 17. 12. 2012). 
Prosíme, vzpomeňte s námi 
na bezva tátu, dědečka, 

manžela. Byl obětavý a spolehlivý člověk 
nejen pro nás, ale i pro veřejnou a sportovní 
činnost města Kralup nad Vltavou – hlavně 
tenisového oddílu. Děkují Lucie Merhoutová, 
manželka a syn Marek Merhout s rodinou.

Dne 22. 10. uplyne rok, kdy odešel z tohoto 
světa pan FRAnTIŠEK CULEK, dlouholetý 
učitel ZŠ Třebízského. Vzpomínají bývalí 
spolupracovníci i žáci.

Dne 27. 10. 2014 tomu bude 
5 let, co nás navždy opustil 
náš drahý, milovaný tatínek, 
dědeček a manžel pan PETR 
MEnDL. Kdo jste ho znal, 

vzpomeňte s námi. Rodina Mendlova

Dne 30. října 2014 by se 
dožil 90 let pan VRATISLAV 
ŠIMŮnEK. Prosíme, 
vzpomeňte si na něho s námi. 
Rodina

Kdo žije v srdcích,
která opustil,
žije s nimi stále...

10. října 2014 uplyne 5 bolestných 
roků od tragického úmrtí Ing. MARTInA 
SCHOTTEnA. Stále na svého tatínka vzpomíná 
dcerka Zuzanka a s ní celá rodina. Rovněž 
3. července 2014 jsme si připomněli 11 
roků od náhlého úmrtí mého manžela 
Ing. KVĚTOSLAVA SCHOTTEnA, zaměstnance 
firmy Kaučuk. Kdo jste je znali, věnujte, 
prosím, vzpomínku s námi. Věra Schottenová

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na VyCHáZkU LéčEBnýM arEáLEM V BOHniCÍCH
s průvodkyní Miladou Rackovou KDY? V sobotu 11. října 2014

Ústav byl založen počátkem 20. století (na průče-
lí vchodové budovy je uveden rok 1909) a byl teh-
dy společně s vídeňským ústavem nejmodernějším 
a největším obdobným ústavem v rakousku-Uhersku. 
Oba ústavy měly dokonce stejného architekta Václava 
roštlapila (mj. tvůrce monumentální Strakovy akade-
mie v Praze-klárově a Akademie výtvarných umění
v Praze-Letné).

Celý areál je od 3. května 1958 chráněn jako kul-
turní památka. Zahrada areálu je běžně veřejnosti 
přístupná a socioterapeutická farma rovněž. Na pod-
zim je park moc hezký. máme přislíbenu i prohlídku 
kostela svatého Václava.

Odjezd je z kralupského nádraží v 8:41 h. na Masa-
rykovo nádraží. Odtud pojedeme tramvají č. 3 do Ko-
bylis (stanice metra) a dále autobusem 177 nebo 200 
na zastávku Odra. 

S mimo kralupskými a paní průvodkyní se sejdeme 
mezi 10:00 a 10:15 h. u hlavního vchodu do léčebny 
v ulici Ústavní.

Tato vycházka bude financována z grantu MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Helena Zákoucká

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

Informace o  členství v kPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

juDR. joSef RoSenzweig – MoiR (1887-1944)
Narodil se 28. 8. 1887 v Neustupově u Votic. Vystudoval 
gymnázium a Právnickou fakultu UK v Praze. V době studií 
byl redaktorem Studentského věstníku a publikoval svou 
první sbírku pesimistických, anarchistických a dekadent-
ních básní. Po získání titulu doktora práv působil v advo-
kátní kanceláři nejprve v Přerově, a po první světové vál-
ce (prošel haličskou, ruskou a italskou frontou) se usadil 
v Kralupech nad Vltavou, kde žil 20 let, oženil se a postavil 
si v Lobečku v ulici Boženy Němcové moderní vilu  
č. p. 316.

Podílel se na kulturním životě, navázal na umělecká přá-
telství ze studentských let, pořádal literární večery, hrál 
loutkové divadlo. Publikoval časopisecky své verše a dvě 
jejich sbírky: „Když zpívá mládí“ a „Zahrady života“.

Napsal obsáhlou knihu „Židé a české snahy na Moravě“. Pro svůj židovský pů-
vod (byl mj. strýcem známého českého básníka Jiřího Ortena /1919-1941/, s nímž 
se velmi sblížil) byl za nacistické okupace vězněn v terezínském ghettu a po pře-
sunu do koncentračního tábora v Osvětimi 12. října 1944 zemřel.

Na letošní rok připadá toto smutné sedmdesáté výročí. Vlastimil Řada

 26. 8. kárA Miloš .........................................87 let
 27. 8. MAreŠOVá jaroslava .....................90 let
 28. 8. dAVIdOVá Miroslava ......................92 let
 28. 8. bArTůŇkOVá hana ........................70 let

 4. 9.  PeTŘíČek jaroslav ............................96 let
 11. 9. TeSárkOVá eva, Ing. ......................35 let
 12. 9.  LázŇOVSkÝ František....................87 let
 18. 9. jeŠáTkO josef ...................................88 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
Letos v červenci uplynulo 100 let od založení kralupského pohřebního ústavu. 

Významná osobnost kralup - výročí

PrOnajMU ByT
 2+KK, 2. patro, kralupy n. Vlt. – Lobeč

� po celkové rekonstrukci
� nájem 5.400,- kč + energie
� vratná kauce 10.000,- kč

tel.: 603 508 372

inzerce
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prOGrAM KD vLtAvA

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, 

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

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

PRoGRAM NA ŘÍJEN

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

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční kurzy neděle 12. a 19. 10. 2014

Čtvrtek 2. 10.  16:30

(kinosál Vltava)

Sváťovo dividlo 

POHÁDKA O PEJSKOVI 
A KOČIČCE

Oblíbené Sváťovo dividlo potěší další krásnou 
pohádkou ze svého repertoáru. Přijďte se ne-
chat pobavit a pohladit příběhy pejska a ko-
čičky. Pohádka je dalším z pořadů za jehož 
návštěvu získáte razítko. Již za 5 razítek se 
můžete zúčastnit slosování o ceny, které pro-
běhne po posledním představení tohoto roku. 
Hlavním partnerem festivalu je Global Kralupy 
s.r.o. Vstupné: 60,- Kč

neděle 5. 10.  

(velký sál KD Vltava)

PRVní PRODLOUŽEnÁ 
základních tanečních kurzů 
pro mládež
16:15 – 19:00 odpolední kurz
19:30 – 22:15 večerní kurz

Vstupné pro veřejnost: 100,- Kč

Středa 8. 10.  20:00

(velký sál KD Vltava)

KOnCERT KAPELY 
BLUE EFFECT 
To nejlepší z podzimní hudební 
sklizně v Kralupech!

Blue Effect je česká rocková skupina založená 
v roce 1968. V průběhu své existence pou-
žívala různé varianty svého názvu: The Spe-
cial Blue Effect, The Blue Effect, Modrý efekt, 
M Efekt či M. Efekt. Jejím hlavním a jediným 
stálým členem od založení do současnosti je 
kytarista Radim Hladík, který se stal všeobec-
ně uznávaným králem elektrické kytary a ta-
ké inovátorem. Když poprvé v Čechách využil 
takzvaná kvákadla, sklízel němý úžas poslu-
chačů. A právem ho sklízí dodnes. 

V současné době vystupuje kapela ve slože-
ní Radim Hladík - kytara, Honza Křížek - zpěv, 
kytara, klávesy, Wojttech - baskytara, Václav 
Zima - bicí.

Ochutnejte nejlepší ovoce na trhu!
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji;

230,- Kč na místě

Středa 15. 10.  8:00 – 13:00

(předsálí divadla)

DEn ZDRAVí 2014 
Den zdraví je určen obyvatelům Kralup nad Vl-
tavou a okolí k zajištění prevence jejich zdraví.  

Je zde prováděno měření krevního tlaku, stano-
vení hladiny cholesterolu a cukru, poskytováno 
poradenství v rámci zdravotnictví a sociálních 
věcí, nabídka racionální a zdravé výživy atd. 

Den zdraví pořádá odbor sociálních věcí, 
školství a kultury MěÚ v Kralupech nad Vl-
tavou pod záštitou Komise sociální, zdravotní 
a prevence kriminality RM ve spolupráci se 
Státním zdravotním ústavem v Praze.

Vstup volný

Čtvrtek 16. 10.  17:00

(malý sál KD Vltava)

HOUBY, LES A JÁ
vernisáž výstavy 

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v Kralu-
pech n. Vlt. Vernisáž svým vystoupením zpří-
jemní dětský pěvecký soubor Lištičky.
 Vstup volný

Čtvrtek 16. 10. 19:30

(velký sál KD Vltava)

TAnČíRnA 
Vaše oblíbené taneční večery pokračují i v dal-
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PŘiPRAVUJEME 
NA LiSToPAD

10. 11.  Koncert ZUŠ a KodK
11. 11. akustický koncert Petra Koláře
12. 11.  Čarodějná pohádka
13. 11.  Tančírna
15. 11.  svatomartinská slavnost
16. 11.  druhá prodloužená základních
  tanečních kurzů pro mládež
19. 11.  slavnostní oceňování 
  kralupských občanů
19. 11.  Caveman
20. 11.  Koncert Vlasty redla s kapelou
22. 11. městský ples
30. 11. oslavy adventu

ší sezóně. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 18. 10. 16:30

(velký sál KD Vltava)

MAgICKÁ nOC  
TRUBADÚRŮ II.  

Více informací na straně 23.
Vstupné: 250,- Kč

Pondělí 20. 10.  16:30

(zahrada KD Vltava)

HALLOwEEnSKÁ 
ZAHRADA

Kdo se nebojí, ať s námi podnikne halloween-
skou výpravu po zahradě u kulturního domu. 
Připravili jsme pro vás strašidelné disciplíny 
a soutěže, opečeme na ohníčku buřtíky (svoji 
oblíbenou značku si přineste s sebou), vyhod-
notíme nejlepší masku. Při dešti bude akce 
přesunuta do velkého sálu KD Vltava.

Vstupné: 35,- Kč

Úterý 21. 10.  19:30

(velký sál KD Vltava)

Divadlo A. Dvořáka Příbram 

ZDEnĚK JIROTKA: 
SATURnIn 

Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dě-
dečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety 
Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných 
nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gentle-
mani oblečení do tenisových obleků řešili své 
problémy ve sněhobílých rukavicích... 
Hrají: Martin Písařík, Anna Fixová, Vladimír 
Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový, Kateřina 
Fixová, Vojtěch Záveský a další. 

Vstupné: 290,- Kč; 
260,- Kč senioři a studenti

Čtvrtek 23. 10. 16:30

(velký sál KD Vltava)

ČAJ O PÁTÉ 
Další pořad ze série příjemných odpolední, kdy 
si spolu s přáteli budete moci zatančit a za-
vzpomínat při poslechu oblíbených melodií. 
Tentokrát vám zahrají a zazpívají Kosí bratři – 
Markéta Wagnerová Lipšová a Jiří Křováček. 

Vstupné: 40,- Kč

LOUTKOVý SOUBOR ROLnIČKA
se bohužel znovu musí omluvit 
malým divákům, že z technic-
kých důvodů (úprava prostor) 
nemůže t. č. hrát loutková 

představení. Doufáme, že se situace brzy vy-
řeší a těšíme se na vás.

neděle 2. 11. 10:00

(velký sál KD Vltava)

ZAJíČEK A STRAŠIDLA 
AnEB RAnní  
STRAŠIDELnÉ HRAní 

Muzeum strašidel z Plzně si pro děti na dušič-
kové nedělní dopoledne připravilo pestrý stra-
šidelný program. Pohádku, dětskou diskotéku, 
tradičně netradiční soutěže, pohádkovou ško-
lu, promenádu masek a jejich ocenění, čaro-
krámek s kolem štěstí. Vítáme všechny masky, 
přijďte si užít dušičkový víkend se strašidláky 
z plzeňského podzemí. 

Vstupné: 60,- Kč

děti pomalovaly zeď v zahradě KD Vltava 

Protože nám v neděli 
31. srpna nepřálo počasí, 
uskutečnila se akce pro děti 

„MALOVAnÁ POHÁDKOVÁ ZAHRADA“
až v sobotu 13. září v rámci programu Slavnosti burčáku.

Tímto děkujeme tanečnímu mistrovi panu Janu kvasničkovi 
za finanční dar, za který jsme nakoupili barvičky a malířské náčiní. 
Děti si Slavnosti burčáku opravdu užily, malovaly, tvořily a válečkovaly. 
A protože je dětská fantazie úžasná, je úžasně ozdobená i zeď v zahradě kulturního domu. 
Děkujeme malých umělcům! 

Základní umělecké škole v kralupech děkujeme za zapůjčení pomůcek pro malování.

Za KD Vltava Jitka Košťálová
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Kino Vltava

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Česko, 2014, 97 min.

Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. 
A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás 
asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich 
osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim 
dobrovolně stavíme do cesty. Podle mimořádného románu Michala 
Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž 
pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška 
Křenková a Vladimír Javorský.

ANNABELLE
USA, 2014, horor, 95 min.

John Form našel pro svou nastávající manželku dokonalý dárek - 
krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů - Annabelle. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači 
satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Vyznavači Satana 
vyvolají prostřednictvím Annabelle zlem posedlou bytost...

DŮM KOUZEL
Belgie, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 
USA, 2014, titulky, 12+, 92 min.

Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která 
úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme 
především jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. 
Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie...

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
USA / Velká Británie / Francie / Švédsko, 2014, 15+, titulky, 92 min.

Vzpomínky definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. 
A právě takto žije Christine (N. Kidman), která po autonehodě ztrácí 
paměť pokaždé, když večer usne. Její manžel Ben (C. Firth) jí každé ráno 
trpělivě vypráví její vlastní život. Vše se ale změní ve chvíli, kdy najde svůj 
vlastní videodeník, kde má jasný vzkaz: Nikomu nevěř!

FAKJŮ PANE UČITELI
Německo, 2013, dabing, 12+, 118 min.

Zeki Müller nemá na vybranou. Školní tělocvičnu totiž postavili přímo nad jeho 
„úsporami“ - nad místem se zakopanými ukradenými penězi. Aby se po pro-
puštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele...

INTIMITY
Česko, 2014, 104 min.

Sedm romantických příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. 
Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí 
v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku 
a povaze. V hlavních rolích: O. Vetchý, Z. Adamovská, T. Klus a další.

LÁSKA NA KARI
USA, 2014, titulky, 122 min.

Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se nestačí divit, když se 
do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned 
naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela 
odlišné skladby koření...

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
USA, 2014, titulky, 94 min.

Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

(Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu 
zkříží cestu, je schválně nepříjemný a nechce nic jiného, než prodat 
poslední dům a v klidu a míru odejít do penze. A tak zatímco vyhlíží svůj 
velký realitní konec, tráví čas ve svém domě se čtyřmi byty...

MAPY K HVĚZDÁM
Kanada / USA, 2014, titulky, 111 min.

Dr. Weiss (John Cusack) a jeho manželka (Olivia Williams) jsou typickými 
představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou 
rodinou. Dcera (Mia Wasikowska) byla propuštěna z léčebny, kde se léčila 
z pyromanie a vrací se zpět do rodiny. Jediným, kdo vidí životy hollywood-
ských hvězd a hvězdiček s nadhledem, je řidič limuzíny (Robert Pattinson)...

MÍSTA
Česko, 2014, 108 min.

Devadesátá léta na malém městě - dvěma devatenáctiletým klukům 
Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale nevědí, co si se 
svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního 
prominenta a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu...

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Velká Británie, 2014, titulky, 96 min.

Snímek je důmyslnou a lyrickou ódou opěvující lidskou tvořivost v hlavní 
roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem Cavem. Záznam dvaceti 
čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu 
umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce...

SOUDCE
USA, 2014, titulky, 142 min.

Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Palmera, který se z velkoměsta 
vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský 
soudce (R. Duvall) podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer se rozhodne 
zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které 
před lety odešel...

ŠKATULÁCI
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle 
ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, 
že to všechno jsou jen bohapusté lži...

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Česko, 2014, 98 min.

Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, 
když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli 
se vypravit na ještě náročnější cestu – 21.124 kilometrů napříč Jižní 
Amerikou až na konec světa...

ZMIZELÁ
USA, 2014, titulky, 15+, 145 min.

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že ne-
zmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží 
se dělat vše možné, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy 
a svědectví blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? 

7 TRPASLÍKŮ
Německo, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin 
odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Della Morty. Touto 
drobností totiž poslal celé království do sto let trvajícího spánku...

 22.  ST 20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 23.  ČT 20:00   INTIMITY  PREMIÉRA 110,- KČ

 24.  PÁ  17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

 25.  SO 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ  
    POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ  60,- KČ

   14:30   ŠKATULÁCI  DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE  120,- KČ

 26.  NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ 
   17:00   ŽELVY NINJA   130,- KČ

   20:00   INTIMITY 110,- KČ

 27.  PO  14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

 28.  ÚT 14:30  7 TRPASLÍKŮ  DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA 90,- KČ

 29.  ST  20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 30.  ČT 20:00  MAPY K HVĚZDÁM  PREMIÉRA 110,- KČ

 31.  PÁ 17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům,  

kteří mohou po předložení studentského  
průkazu zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ST 20:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

 2.  ČT 20:00   ZMIZELÁ  PREMIÉRA 120,- KČ

 3.  PÁ 17:00  ŽELVY NINJA   130,- KČ

   20:00 FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

 4.  SO 14:30   7 TRPASLÍKŮ   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 5.  NE 10:00   JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 100,- KČ

6. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 7.  ÚT 20:00   LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY 110,- KČ

 8.  ST 20:00   MÍSTA 110,- KČ

 9.  ČT 20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE  PREMIÉRA 120,- KČ

 10.  PÁ 17:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 11.  SO 14:30   DŮM KOUZEL  DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 12.  NE 10:00   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   14:30   7 TRPASLÍKŮ   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

   20:00   LÁSKA NA KARI 100,- KČ

 13. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT  20:00   NICK CAVE: 20000 DNÍ NA ZEMI 100,- KČ

 15.  ST 20:00   ANNABELLE 100,- KČ

 16.  ČT 20:00   HAPPY DAYS:  PREMIÉRA 
    DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA STUD. 100,- KČ / 120,- KČ

 17.  PÁ 17:00   FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 18.  SO  14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

19. NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   STRÁŽCI GALAXIE   130,- KČ

   20:00   LÁSKA NA KARI 100,- KČ

20. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 100,- KČ
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ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Česko, 2014, 97 min.

Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. 
A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás 
asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich 
osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim 
dobrovolně stavíme do cesty. Podle mimořádného románu Michala 
Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž 
pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška 
Křenková a Vladimír Javorský.

ANNABELLE
USA, 2014, horor, 95 min.

John Form našel pro svou nastávající manželku dokonalý dárek - 
krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů - Annabelle. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači 
satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Vyznavači Satana 
vyvolají prostřednictvím Annabelle zlem posedlou bytost...

DŮM KOUZEL
Belgie, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta...

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 
USA, 2014, titulky, 12+, 92 min.

Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která 
úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme 
především jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. 
Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie...

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
USA / Velká Británie / Francie / Švédsko, 2014, 15+, titulky, 92 min.

Vzpomínky definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. 
A právě takto žije Christine (N. Kidman), která po autonehodě ztrácí 
paměť pokaždé, když večer usne. Její manžel Ben (C. Firth) jí každé ráno 
trpělivě vypráví její vlastní život. Vše se ale změní ve chvíli, kdy najde svůj 
vlastní videodeník, kde má jasný vzkaz: Nikomu nevěř!

FAKJŮ PANE UČITELI
Německo, 2013, dabing, 12+, 118 min.

Zeki Müller nemá na vybranou. Školní tělocvičnu totiž postavili přímo nad jeho 
„úsporami“ - nad místem se zakopanými ukradenými penězi. Aby se po pro-
puštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele...

INTIMITY
Česko, 2014, 104 min.

Sedm romantických příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. 
Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí 
v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku 
a povaze. V hlavních rolích: O. Vetchý, Z. Adamovská, T. Klus a další.

LÁSKA NA KARI
USA, 2014, titulky, 122 min.

Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se nestačí divit, když se 
do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned 
naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela 
odlišné skladby koření...

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
USA, 2014, titulky, 94 min.

Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

(Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu 
zkříží cestu, je schválně nepříjemný a nechce nic jiného, než prodat 
poslední dům a v klidu a míru odejít do penze. A tak zatímco vyhlíží svůj 
velký realitní konec, tráví čas ve svém domě se čtyřmi byty...

MAPY K HVĚZDÁM
Kanada / USA, 2014, titulky, 111 min.

Dr. Weiss (John Cusack) a jeho manželka (Olivia Williams) jsou typickými 
představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou 
rodinou. Dcera (Mia Wasikowska) byla propuštěna z léčebny, kde se léčila 
z pyromanie a vrací se zpět do rodiny. Jediným, kdo vidí životy hollywood-
ských hvězd a hvězdiček s nadhledem, je řidič limuzíny (Robert Pattinson)...

MÍSTA
Česko, 2014, 108 min.

Devadesátá léta na malém městě - dvěma devatenáctiletým klukům 
Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale nevědí, co si se 
svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního 
prominenta a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu...

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Velká Británie, 2014, titulky, 96 min.

Snímek je důmyslnou a lyrickou ódou opěvující lidskou tvořivost v hlavní 
roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem Cavem. Záznam dvaceti 
čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu 
umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce...

SOUDCE
USA, 2014, titulky, 142 min.

Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Palmera, který se z velkoměsta 
vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský 
soudce (R. Duvall) podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer se rozhodne 
zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které 
před lety odešel...

ŠKATULÁCI
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle 
ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, 
že to všechno jsou jen bohapusté lži...

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Česko, 2014, 98 min.

Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, 
když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli 
se vypravit na ještě náročnější cestu – 21.124 kilometrů napříč Jižní 
Amerikou až na konec světa...

ZMIZELÁ
USA, 2014, titulky, 15+, 145 min.

Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že ne-
zmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží 
se dělat vše možné, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy 
a svědectví blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? 

7 TRPASLÍKŮ
Německo, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin 
odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Della Morty. Touto 
drobností totiž poslal celé království do sto let trvajícího spánku...

 22.  ST 20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 23.  ČT 20:00   INTIMITY  PREMIÉRA 110,- KČ

 24.  PÁ  17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

 25.  SO 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ  
    POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ  60,- KČ

   14:30   ŠKATULÁCI  DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE  120,- KČ

 26.  NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ 
   17:00   ŽELVY NINJA   130,- KČ

   20:00   INTIMITY 110,- KČ

 27.  PO  14:30   ŠKATULÁCI   DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

 28.  ÚT 14:30  7 TRPASLÍKŮ  DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA 90,- KČ

 29.  ST  20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 30.  ČT 20:00  MAPY K HVĚZDÁM  PREMIÉRA 110,- KČ

 31.  PÁ 17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   SOUDCE 100,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům,  

kteří mohou po předložení studentského  
průkazu zhlédnout film za sníženou cenu.  

Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ST 20:00   ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

 2.  ČT 20:00   ZMIZELÁ  PREMIÉRA 120,- KČ

 3.  PÁ 17:00  ŽELVY NINJA   130,- KČ

   20:00 FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

 4.  SO 14:30   7 TRPASLÍKŮ   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 5.  NE 10:00   JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  ZŮSTAŇ SE MNOU 120,- KČ

   20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 100,- KČ

6. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 7.  ÚT 20:00   LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY 110,- KČ

 8.  ST 20:00   MÍSTA 110,- KČ

 9.  ČT 20:00  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE  PREMIÉRA 120,- KČ

 10.  PÁ 17:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

   20:00   ZMIZELÁ 120,- KČ

 11.  SO 14:30   DŮM KOUZEL  DĚTI 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 12.  NE 10:00   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 80,- KČ / 100,- KČ

   14:30   7 TRPASLÍKŮ   DĚTI 130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   LABYRINT: ÚTĚK 110,- KČ

   20:00   LÁSKA NA KARI 100,- KČ

 13. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT  20:00   NICK CAVE: 20000 DNÍ NA ZEMI 100,- KČ

 15.  ST 20:00   ANNABELLE 100,- KČ

 16.  ČT 20:00   HAPPY DAYS:  PREMIÉRA 
    DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA STUD. 100,- KČ / 120,- KČ

 17.  PÁ 17:00   FAKJŮ PANE UČITELI 110,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

 18.  SO  14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 120,- KČ

   20:00   ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 120,- KČ

19. NE 14:30   DŮM KOUZEL   DĚTI 110,- KČ / 130,- KČ

   17:00   STRÁŽCI GALAXIE   130,- KČ

   20:00   LÁSKA NA KARI 100,- KČ

20. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 20:00   DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 100,- KČ
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Vše ale odstartoval Vlk z Wall-
street, kterého v českých 

kinech vidělo téměř 300 tisíc 
diváků. Pokračovat můžeme tr-
háky jako Captain amerika: Ná-
vrat prvního avengera, X-Men: 
Budoucí minulost a Na hraně 
zítřka. Všechny zmiňované fil-
my zabodovaly jak u diváků, tak 
u kritiky. Divácky atraktivní půl-
rok pak zakončily Transformers: 
Zánik a nové universum od spo-
lečnosti Marvel Strážci Galaxie.  
Na co se ale do kina opravdu 
hodně chodilo, byly animované 
filmy. Lego příběh, Rio 2 a Jak 
vycvičit draka 2 dohromady při-
lákaly do českých kin nesku-
tečných 850 tisíc návštěvníků. 
Podobný úspěch mělo napří-
klad Rio 2 i v Kralupech, kde 
na něj přišlo přes 600 diváků.  
Pozadu ovšem nezůstávají ani 
české filmy. Tradiční úspěch Ba-

bovřesků tento půlrok podpořilo 
i několik slušných režijních de-
butů jako například Pojedeme 
k moři od Jiřího Mádla nebo 
Krásno Ondřeje Sokola. Posled-
ním mega hitem je ovšem po-
hádka tvůrčí dvojice Jan a Zde-
něk Svěrákovi Tři bratři, kterou 
za premiérový měsíc vidělo ne-
uvěřitelných 373 tisíc diváků. 
V kině Vltava si Tři bratry nene-
chalo ujít již téměř tisíc diváků.  
No a co nás čeká do konce roku? 
Jako první přijde temný thriller 
legendárního režiséra Davida 
Finchera, který natočil takové 
klasiky jako Klub rváčů, Zodiac, 
The Social Network, Sedm nebo 
Hra. Jeho nový film se jmenuje 
Zmizelá a hlavní roli si v něm 
zahraje Ben affleck. 

Jako další nám svůj nový sní-
mek představí jeden z nejlepších 
režisérů současnosti Chris No-

Vážení filmoví diváci, rádi bychom vás pozvali 
na promítání dokumentárního filmu: 

Století 
MiroSlava ZikMunda,
které proběhne

4. listopadu ve 20:00 hodin. 
Projekce se zúčastní režisér a scénárista filmu Petr Horký, 
který se s námi podělí o své zážitky z natáčení. 

Dokument Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý po-
hled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který 
poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět mě-
síců po vzniku první republiky, přežil druhou světovou válku, 
zažil nástup komunismu i jeho pád. Státní bezpečností (StB) 
byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebez-
pečnosti“. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém. 
Setkal se s prezidenty, seznámil se s kosmonautem Gaga-
rinem i novozélandským horolezcem Hillarym. Zažil nástup 
demokracie a „všemocného“ kapitalismu. 

Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh 
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil. 

Budeme se těšit na vaši návštěvu v kralupském kině Vlta-
va. Vstupné: 100,- Kč

Ondřej Franěk, produkční kina Vltava

Poznejme naši historii
 v kině Vltava

Pohádka Tři bratři měla nejvyšší návštěvnost
uplynulý půlrok jsme měli šanci vidět na plátnech kin 
několik opravdu povedených filmů, které se těšily velkému 
zájmu fanoušků. Pozitivní divácký ohlas získaly zejména 
filmy pro děti.

lan. Stejně jako u filmů Počátek, 
Dokonalý trik, Memento nebo 
trilogie o Batmanovi, i zde mu 
se scénářem pomohl jeho bratr 
Jonathan. Film Interstellar se 
odehrává v blízké budoucnos-
ti, kde se planeta Země poma-
lu stává neobyvatelnou, a tak 
se skupina vědců musí vydat 
do nejzazších hlubin vesmíru 
najít jakoukoliv formu pomoci. 
Hlavní roli si zahraje čerstvý 
držitel Oscara Matthew McCo-
naughey. 

V polovině listopadu se pak 
představí první část závěrečné-
ho dvojdílného filmu Hunger 

Games s podtitulem Síla vzdo-
ru. Do finále jde také putová-
ní po Středozemi. Poslední díl 
Hobita a celkové završení Tol-
kienovy ságy dorazí do našeho 
kina 11. prosince. V úplném zá-
věru roku si pro nás otec Vetřel-
ce a tvůrce Gladiátora Ridley 
Scott nachystal epický velkofilm 
Exodus: Bohové a králové. Roli 
Mojžíše ztvární Christian Bale.  
Těšíme se, že v našem kině pro-
žijete další spokojené chvíle při 
sledování nejen výše zmíněných 
filmů, ale i těch ostatních.   

ondřej Franěk, 

produkční kina VLtaVa

Zveme vás na pohádku 
a lampionový průvod

Kdy: 13. 11. od 16:30 hodin
Kde: aula ZŠ třebízského, 
 Kralupy nad Vltavou

Sociální síť Hearth.net spolu s AZ centrem a ve spolupráci 
se ZŠ Třebízského vás srdečně zvou na: 

POHÁDKOVOU DIVADELní HRU SVĚTýLKA RADOSTI 
Dan s Rozárkou se jednoho dne ocitnou v pohádkovém světě, kde se dějí 
věci! Veškerý život tam určují kamínky, které ovlivňují vztahy mezi lidmi 
a nejen je. Dan s Rozárkou objeví, že si mohou navzájem dělat radost 
i bez kamínků, a tak rozsvěcují jedno světélko radosti za druhým. V před-
stavení divadelního souboru Kukadlo propůjčili hlasy zvířecím postavám 
známí herci v čele s Bárou Hrzánovou a Václavem Vydrou. 

Po pohádce proběhne krátké povídání s herci z pohádky o jejím posel-
ství. Následovat bude tradiční lampionový průvod v 18:00 hodin od ZŠ 
Třebízského.

Přijďte, budeme se těšit! 
Vstupné je pro vás darem.
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uvádí kabaretní pásmo 

Písničky 
Josefa Švejka
Premiéra se uskuteční v úterý 21. 10. od 14:00 hodin v Domě 
s pečovatelskou službou (penzion) na Cukrovaru pro Městský 
klub důchodců a pozvané hosty. Obyvatelé DPS a ostatní veřej-
nost jsou vítáni na reprízy pořadu ve středu 22. 10. a ve čtvr-
tek 23. 10. od 14:00 hodin na stejném místě – vstup volný.
Přítomen bude i kralupský Švejk. Zakoupením programu či 
občerstvení přispějete do veřejné sbírky na sochu J. Švejka 
v Kralupech.  Pavel Rynt

Aktuální stav veřejné sbírky k 22. 9. 2014: 172.416,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli! Poslušně hlásíme, že v info-
centru MěÚ lze získat jako poděkování za příspěvek do tam 
přítomné sbírkové pokladničky speciální „Švejkův kralupský 
pivní tácek“ z limitované edice. Přispět lze také zasláním fi-
nanční částky na č. účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100. 
Novinky a aktuální informace o stavu sbírky:
www.mestokralupy.cz/svejk Kamil Hainc

Naše město se již 18. 10. 2014 
stane centrem dark indie 

scény, tedy vyznavačů rockové 
hudby, která má určitou magic-
kou auru. Právě hudba, divadlo 
a magie jsou pilotními hesly fes-
tivalu, který měl v našem městě 
velmi úspěšnou premiéru před 
dvěma lety. 

I když se v Kralupech odehra-
je produkce republiková, díky 
dramaturgii i s velkým přesa-
hem do zahraničí, Kralupáci ne-
budou hrát druhé housle. Mezi 
legendami českého rocku, kte-
ré zosobňuje XIII. století nebo 
moderátor večera Petr Korál, se 
svým uměním budou prezen-
tovat Rytíři Fortuny a Taneční 
skupina Naděje. Status domácí 
kapely má také pořádající Bra-
trstvo Luny, které v premiéře 
zbrusu nové koncertní show 
představí a pokřtí tři a půl roku 
mazlené album CaRPe DIeM. 

Jeden z hlavních pořadatelů 
festivalu R. X. Thámo potenci-
álním domácím návštěvníkům 

vzkazuje: „určitě nepodceňte si-
tuaci s předprodejem. Prvního 
října odstartovala celorepubli-
ková kampaň propagující Ma-
gickou noc trubadúrů. Kapaci-
ta kulturního domu je snížena 
z důvodu nutnosti vytvoření 
adekvátní plochy pro doplňko-
vý program festivalu. Ještě před 
spuštěním propagačním akcí by-
la prodána celá pětina vstupe-
nek. Po mimořádném ohlasu 
premiéry Magické noci truba-
dúrů čekáme velmi pěknou náv- 
štěvu.“ 

Program je skutečně nabi-
tý a nezbývá, než si uvědomit 
výjimečnost celé produkce, je-
jímiž patrony jsou spisovatelé 
Jenny Nowak a Jaroslav Monte 
Kvasnica. Předprodej probíhá 
v pokladně KaSS Vltava a ce-
lorepublikově na portálu www.
ticketstream.cz. Více informací 
naleznete na www.bratrstvolu-
ny.com. Začátek celé produk-
ce je v sobotu 18. 10. 2014 již 
od 16:30 hodin!

Na Magické noci trubadúrů čekají plný dům!

Senior minichór Kralupy nad Vltavou 
Kralupský Senior minichór 
s kapelníkem Mgr. Pavlem Ryntem.
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Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 734 621 386, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Od nového školního roku nabízíme dlouhodobé kurzy: 
Pro děti

Výtvarníček + Keramika ......................pro děti od 4 let
Dramaťáček .............................................pro děti od 6 do 10 let
Zálesák ......................................................pro děti od 5 let
sportovní tance ......................................pro děti od 5 do 12 let
tanečky......................................................pro děti od 4 do 7 let
Cvičení rodičů s dětmi .........................pro děti od 3 měsíců do 3,5 roku
Kojenecké cvičení .................................pro kojence a batolata
Kurz masáží miminek ...........................pro děti 0 – 4 roky
Dětská jóga ..............................................pro děti od 5 do 9 let
Jogohrátky ...............................................pro děti od 2 do 4 let
Hudební kurzy YAMAHA......................pro děti už od 4 měsíců
Mortimer English Club .........................pro děti od 18 měsíců a mládež

Pro dospělé

Taiji (Tai-chi), Jóga pro dospělé, REM cvičení, Mortimer English Club.

Dále nabízíme nové kurzy
Pilates (pro všechny), Balet a Logohrátky (pro děti)

Jednorázové akce na měsíc říjen
Bubnování – 12. 10. 2014 od 15, 17 a 19 h.
Dětský bazárek – 21. 10. – 23. 10. 2014 od 9 h. (první den příjem, další dny prodej)

AZ školka – dovolujeme si vás upozornit, že v AZ školce jsou ještě volná 
místa pro následující školní rok. Neváhejte a zaregistrujte se včas. Rádi 
vaše ratolesti přivítáme už od věku 18 měsíců. Nabízíme vzdělání podle ŠVP 
a příjemné prostředí s velkou zahradou.

TJ Sokol Kralupy nad Vltavou zve 
všechny děti ve věku 0 – 10 let

Připravili jsme pro vás veselé soutěžení 
s opékáním buřtů, které vyvrcholí 
lampionovým průvodem v 18:45 hodin. 
nezapomeňte špekáčky, lampion a děti 
masku strašidla!!! 

Vstup: sokolové po předložení průkazky 
s platnou známkou zdarma, 
ostatní děti 30,- Kč, doprovod každého dítěte 10,- Kč.

na 9. strašidelné 
odpoledne

pátek 17. 10. 2014 - 17:00 h. 
hřiště TJ Sokol

odměna pro děti převlečené za strašidla.

Rok 2014 = 130 let TJ Sokol Kralupy - CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ

toUŽÍtE Po PEJsKoVi? ADoPtUJtE Ho Z KRAlUPsKÉHo útUlKU!

Žeryk eliška

Kříženec, pes, středního vzrůstu, 2 roky. Do útulku byl přivezen spolu 
s Jessií a Flekem. Zpočátku byl bázlivý a opatrný, ale brzy se s námi 
začal kamarádit. nyní je on tím nejodvážnějším a nejkontaktnějším 
z této psí trojky. V útulku probíhá jeho socializace, bude se učit chodit 
na vodítku. V kotci se projevuje čistotně. Ostatní psi mu nevadí.

Kříženka pudla, fena, narozena přibližně v 2/2014. Eliška byla do útulku 
přivezena majitelkou, která nemá čas na její výchovu a údajně Eliška 
neumí být doma sama. Eliška je kontaktní a milé štěně. Je zvyklá žít 
v domě i na zahradě. nemá ráda kočky, se psy je kamarádka. Vyrůstala 
v prostředí s dětmi. Úpravu srsti a ošetření zvládá dobře.

LESAn - MĚSTSKý ÚTULEK PRO PSY 
Kralupy nad Vltavou – na Hrombabě

 Monika Kolková, U  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. Vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

Další fotky a videa nejen těchto dvou psů 
najdete na webových stránkách útulku  

a nově také na Facebooku.
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když v africe prší, je to radost. Když prše-
lo při africkém dni v Kralupech, dělaly 

se vrásky pořadatelům, protože část progra-
mu se odehrávala na prostranství před di-
vadelní klubovnou DS Scéna. Rozprostřené 
stany ale nápor deště vydržely, kdo se pod 
ně nevešel, brzy uschnul a na africkou po-
hádku bylo v klubovně tak plno, že leckterý 
rodič musel zůstat venku. 

Charitativní obchůdky byly v obležení, stej-
ně jako dílny s africkou tematikou. Lidí přišlo 
hodně a bylo znát, že všichni přišli s úmyslem 
pomoci. africký den měl totiž charitativní 
poslání. Všechny tam utracené peníze putují 
na sbírku nazvanou Naše děti v Kongu. Těmi 
dětmi je míněno třicet sirotků v konžském 
dětském domově v Luangu, které dlouhodobě 
podporuje kralupská Farní charita. 

Kněz z Konga Jean-Martin Nlandu, který 
sirotčinec řídí a v Kralupech měl o své prá-
ci přednášku, odlétal z Prahy směr afrika 
hned druhý den. Ještě se ale dozvěděl, že 
při africkém dnu na podporu „jeho“ dětí se 
vybralo zaokrouhleno patnáct tisíc korun. 
To představuje školné pro všechny luang-
ské děti na tři měsíce, nebo jejich půlroční 
zdravotní péči, anebo jídlo pro celý sirotči-
nec téměř na měsíc. 

Africký den se povedl, i když pršelo 

Velké díky patří všem sponzorům - fir-
mám BIDVeST a Tesco, kralupské rodin-
né pražírně a kavárně Longberry, velvar-
skému obchůdku Beruška, šperkařkám 
z Velvar a PerníKáče rovněž z Velvar, KD 
Vltava Kralupy a také kralupskému Do-
mu s pečovatelskou službou. Děkujeme 
za záštitu kralupskému starostovi Petru 
Holečkovi. a také přibližně dvěma desít-

kám dobrovolníků, bez kterých by af-
rický den nebyl tak hezký - vlastně by 
nebyl vůbec. 

Podrobnosti o sbírce Naše děti v Kongu 
jsou na webových stránkách kralupské Far-
ní charity nebo na Facebooku.

za ds sCénu kraLupy a Farní CHaritu kraLupy 

 paVLína maLoy řezáčoVá 

a magdaLena čeCHLoVská

V kralupském divadelním 
klubu vystoupil při 

Africkém dni také sbor 
Nsango Malamu.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

tj SoKol KRalupY naD VltaVou pořádá
v neděli 5. října 2014

Prezentace: 8:30 – 9:00 h.
Start: 9:00 h.
Startovné: 10,- Kč pro členy Sokola, 20,- Kč pro ostatní
KATEGORIE A DISCIPLÍNY:
Starší žactvo (1999-2000)
sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m
Mladší žactvo (2001-2002)
sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m
Přípravka I. (2003-2004)
sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m
Přípravka II. (2005-2006)
sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m
Přípravka III. (2007 a mladší)
sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m
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PROGRAM
� Skladby swingové hudby

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je 
lze týden před koncertem u pí. Hronkové (tajemnice KPH 
č. tel. 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace 
bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. Jednotné vstupné 
pro tento koncert je 200,- Kč. Doprava autobusem 
z Kralup nad Vltavou zajištěna. Odjezd v 18:45 hodin 
ze zastávky autobusu MHD na Jízku a v 19:00 hodin 
ze zastávky u kulturního domu Vltava v Lobečku.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou pořádá v rámci 
42. ročníku Hudebních slavností A. Dvořáka v jeho 

rodném kraji, který je věnován Roku české hudby 2014
ve spolupráci s hudebním festivalem Americké jaro  

a Mezinárodní společností Antonína Dvořáka

Klavír – Milan Dvořák
Kytara – Adam tvrdý
Kontrabas – Vít Fiala

úterý - 7. října 2014 – 19:30 hodin
 - Rytířský sál zámku v Nelahozevsi

PĚVecký recitál
EVy PiLarOVé

KDY? neděle 5. 10. 2014 v 15:00
KDE? Louka za tůněmi  
 pod Paloučkem

POHÁDKOVÁ CESTA
S KRALUPSKÝMI STRAŠIDLY

VSTUP ZDARMA

s sebou dobrou náladu!



ř í jen 2014

K Z

27

DDM

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

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

PoHÁDKoVÝ lEs

Cesta pohádkovým lesem je připravena 
na 9. října od 16 hodin na Hostibejku. 
Průvodcem dětem bude Večerníček a jeho 
pomocníky se stanou pohádkové postavič-
ky z jeho vysílání. Start bude u hostibejc-
kých schodů. Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 
10,- Kč.

BRAMBoRiÁDA

Podzim máme již tradičně spojený s peče-
ním brambor na zahradě tělocvičny V Zá-
tiší. Letos Bramboriáda proběhne 16. října 
od 16 hodin. Pro děti budou připraveny 
hry a činnosti s bramborovými tiskátky. 

Vstupné: 40,- Kč. Na místě bude možné ta-
ké zakoupit buřty k opékání. akce se koná 
pouze při příznivém počasí.

soBotNÍ KURZY 
- i. PololEtÍ
Kurzy jsou určeny pro mládež a dospělé. 
Děti mladší 13 let se mohou zúčastnit v do-
provodu rodiče. 
upozorňujeme, že je nutné kurzy hradit pře-
dem – do stanoveného data. Sobotní kurzy 
budou začínat ve 13 hodin v budově DDM, 
a to při dostatečném počtu zájemců.
18. 10. - Podzimní keramické hrátky
- přihlášky do 8. 10. - cena: 350,- Kč
22. 11. - Pedig
- přihlášky do 10. 11. - cena: 380,- Kč
6. 12. - Vánoční dílna
- přihlášky do 24. 11. - cena: 380,- Kč
17. 1. - Tiffany
- přihlášky do 5. 1. – cena: 480,- Kč

DRAKiÁDA
K podzimu patří nejen pečení brambor, ale 
také pouštění draků. Není důležité, zda jste 
si je vyrobili sami nebo koupili. Společně se 
sejdeme 30. října v 16 hodin před restaurací 
na Hostibejku.

PoDZiMNÍ PRÁZDNiNY 

Podzimní prázdniny jsou příležitostí pro 
rodiny s dětmi strávit několik dní společ-
ně. Využít k tomu můžete naše rekreační 
zařízení v Mokrosukách. Nabízíme volná 
místa na pobyt ve dnech 25. - 29. října. 
areál je umístěn v krásné pošumavské 
krajině a nabízí širokou možnost vycházek 
i výletů. Kuchařky se o vás rády postarají 
a připraví vám výbornou domácí kuchyni. 
Přidejte se k těm, kteří rádi v Mokrosu-
kách tráví své dny volna a rádi se k nám 
vrací. Tipy na výlety s dětmi: Western 
ranč Podolí, Sportovní areál Sušice s nově 
otevřeným krytým aquaparkem, Pohád-
ková chalupa Mlázovy, Jízdárna Divišov 
u Sušice.
Podrobné informace a rezervace:
paní Špinarová, tel.: 315 722 236.

Dům dětí a mládeže bude pro děti otevřen 
v době prázdnin 27. a 29. října. Od 8 do 15 
hodin zde budou k dispozici spontánní čin-
nosti: počítače, stolní tenis, kulečník, stolní 
hokej, stolní fotbal. Cena: 30,- Kč / hod.

NoCoVKA
Vodnická a podvodnická Nocovka se ko-
ná od pátku 7. 11. od 18 hodin do soboty  
8. 11. do 9 hodin. Cena 150,- Kč. V ce-
ně je započítána večeře a snídaně, pomůc-
ky a materiál na činnosti. Přihlášky si vy-
zvedněte v kanceláři DDM. Odevzdávejte 
je do 31. 10. 2014.

ZÁJEZD Do DRÁŽďAN
Druhou adventní sobotu se chystáme na vý-
let do Drážďan. Podrobnosti uveřejníme 
v příštím čísle, ale předběžné přihlášky při-
jímáme již nyní.

RARÁŠEK
Je další z novinek v nabídce ZÚ DDM. ur-
čen je pro děti od 6 do 10 let. Náplní bude 
směs aktivit k rozvoji dovedností: cvičení, 
pohybové hry, rozvíjení fantazie a umění 
improvizace. 

Rarášek se bude konat každou středu 
od 15 do 16 hodin v tělocvičně V Zátiší. 
Vedoucí: Mirka Pupíková.

ZUMBA s KÁČoU
Hodiny Zumby nabízíme v DDM pod vede-
ním Kateřiny Lamačové. Kluby jsou otevře-
né pro všechny věkové kategorie:

� Děti: středa 17:00 - 18:00 hodin
 v tělocvičně V Zátiší; 30,- Kč

� Dospělí: středa 18:00 - 19:00 hodin 
 v tělocvičně V Zátiší; 60,- Kč

stolNÍ tENis
Dům dětí a mládeže pořádá 21. a 22. října 
okresní kolo středních škol ve stolním te-
nisu. Turnaje se zúčastní děvčata a chlap-
ci z celého okresu Mělník. Turnaj se bude 
konat v tělocvičně V Zátiší. Vítěz postoupí 
do krajského kola.
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každý rok se snažíme tento den našim 
nejmenším co nejvíce zpříjemnit, proto 

než usednou do školních lavic, pozveme je 
i s rodiči na školní zahrádku, nebo v pří-
padě špatného počasí do tělocvičny, jak 
tomu bylo letos.

Všechny přítomné nejprve uvítala krát-
kým proslovem ředitelka školy Mgr. Jiřina 
Hereinová, následovalo vystoupení školního 
pěveckého sboru Hvězdičky pod vedením 
pana učitele Bendy. Pak už pro prvňáčky 
nastala chvíle, kdy byli rozděleni do skupin 
a každý z nich dostal kornout se sladkostmi. 
Poté se všichni vydali se svou paní učitelkou 
do třídy, kde na ně čekaly připravené sešity 
a učebnice. Paní učitelka se s dětmi i rodi-
či krátce seznámila a pak už mohli všichni 
odejít domů. Přece jen bylo těch zážitků 
na první školní den celkem dost.

V dnešních dnech už mají všichni více 
jak měsíc školního roku za sebou. Proto 
jsme zavítali znovu do prvních tříd a ze-
ptali se dětí na dojmy z naší školy.

pHdr. barbora černá

Prvňáčkům se ve škole líbí

Mám tu víc kamarádů než 
ve školce a je to tu lepší. Učí-
me se čísla, abecedu a hráli 
jsme na molekuly. 

(Michaela Jurková, 1.A)

Škola je větší než školka, má-
me tu tabuli. Malovali jsme 
ovečkám vlnu, učíme se an-
glicky. Moc se mi líbil první 
školní den. 

(nora Habová, 1.C)

Ve škole se učíme, líbí se 
mi to. Umím už počítat 
do pěti. 

(Aneta Fousková, 1.B)

Ve škole se mi líbí a mám tu 
lepší kamarády než ve škol-
ce. O hodinu můžu sedět 
sám v lavici. 

(Jan Bajger, 1.C)

Baví mě hlavně angličtina 
a počítání. První školní den 
jsme si prohlíželi školu a se-
známili se s paní učitelkou. 
Mám ji moc ráda.

 (nela Košičárová, 1.C)

Byli jsme rádi, že tu byla s námi první školní den 
maminka. Teď už jsme tu sami, učíme se abece-
du, počítání a angličtinu. A líbí se nám družina. 

(Petr a Filip Karvánkovi, 1.B)

První školní den je vždy něčím výjimečný. Po dlouhých týdnech volna se žáci vrací do svých lavic a připravují se na další 
kolotoč testů, zkoušení, ale i exkurzí a zajímavých poznatků. Zvlášť výjimečný je ovšem pro prvňáčky. vždyť ti vchází 
do školní budovy vůbec poprvé! 

Několik žáků mladších 5 let však ještě 
můžeme přijmout prostřednictvím spol-

ku artuš do Veselého pískání (společná hra 
na zobcovou flétnu dětí a rodičů) a do ta-
nečního a výtvarného oboru. 

RoZVRH VÝUKY JE NÁslEDUJÍCÍ:
Veselé pískání: čtvrtek 16:00 – 16:45 
Taneční obor: čtvrtek 14:30 – 15:15 
 (S. Hodková)
Výtvarný obor: středa 16:15 – 17:00
 (J. Jeslínková)

Pozn.: výuka pod hlavičkou Artuše probíhá v sute-
rénních prostorách ZŠ a MŠ Třebízského.  
Elektronické přihlášky najdete na:
http://www.zuskralupy.cz/prihlaska

ZVEME VÁs:
u Nejbližší naší veřejnou akcí je dne  
16. října vernisáž prací žáků výtvarného 
oboru s názvem Houby, les a já, jejíž součás-
tí bude i vystoupení pěveckého sboru Lištič-
ky. Začátek v 17:00 v malém sále KD Vltava 
– viz program KD Vltava na straně 18.
u Stěžejními akcemi prvního pololetí 
pak bude nejprve koncert žáků naší školy 
s Komorním orchestrem Dvořákova kraje  
10. listopadu od 18:30 hodin ve velkém sá-
le KD Vltava a poté provedení České mše 
vánoční J. J. Ryby v kralupském kostele dne  
19. prosince od 17:30 hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat Radě 
města Kralupy nad Vltavou za kladné roz-

hodnutí v možnosti pronájmu zasedací 
místnosti bývalého sídla městského úřadu 
v hotelu Sport, kde se bude od října ode-
hrávat převážná většina našich interních 
a veřejných koncertů a která bude záro-
veň sloužit jako zkušebna našich větších 
hudebních souborů.

Bližší informace naleznete na www.zus- 
kralupy.cz nebo na telefonních číslech 
603 14 39 49 (ředitel školy L. Harazin), 
603 14 51 59 (zástupce ředitele V. Sedláč-
ková), 603 14 51 16 (zástupce ředitele pro 
kolektivní výuku J. Bouchner).

těšíme se na sHLedanou

Luboš Harazin, řediteL škoLy

zákLadní uměLeCká škoLa  kraLupy nad VLtaVou

kralupskou zuŠ navštěvuje 750 žáků
Začátek školního roku má naše škola úspěšně za sebou s tím výsledkem, že má zcela naplněnu cílovou kapacitu určenou 
MšMt, která činí 750 žáků. tento zájem o výuku nás značně potěšil, nicméně v současné době již bohužel nemůžeme další 
žáky ke studiu na 1. a 2. stupni přijímat.

Foto: Lenka šaFratoVá
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Začátek školního roku očima žáků
otázka a odpověď 
- motivační hodina literatury

byla první hodina literatury a celá třída 
se dostavila před budovu školy. Nikdo 

nevěděl, co se bude dít. V tom nám paní uči-
telka rozdala dotazníky a šli jsme do města 
ptát se lidí, zda znají a četli knihy literatury 
19. století, o kterých se letos budeme učit 
– Kytice, Babička, Máj, Povídky malostran-
ské a Staré pověsti české. Lidé byli celkem 
ochotní a zjistili jsme, že většina obyvatel 
Kralup knihy zná. Což svědčí o tom, že 
i oni museli jako děti také číst. Bylo to moc 
fajn dopoledne.

joseF zeLený, barbora pětíkoVá z 8.a

Když chceš, tak to dokážeš  
- beseda s Radkem Bangou

dne 11. září jsme měli besedu s romským 
raperem Radkem Bangou z Gipsy.cz. 

V životě to neměl vůbec lehké, ale i přesto 
se dokázal poprat se všemi překážkami, kte-
ré ho potkaly. O všem nám dokázal klidně 
vyprávět a ještě to bral s humorem. Samo-
zřejmě že nám i zarepoval. Zaujalo nás jeho 
postavení k životu. ukázal nám, že rozdíly 
mezi lidmi nejsou problém, ale může to být 
přednost. Velice se nám to líbilo.

jakub roušaL, LuCie pšeničkoVá z 8.C

Čas letního lenošení se ne-
návratně naplnil a my 

jsme se vrátili do školních la-
vic. Jelikož v naší škole probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce, posky-
tl nám Městský úřad Kralupy 
nad Vltavou své již nevyužíva-
né prostory. Za pomoc s orga-
nizací přesunu a stěhování ná-
bytku děkujeme Technickým 
službám města Kralup nad Vl-
tavou. Vše se zdárně podařilo 
a my zahájili 1. září nový škol-
ní rok v náhradních prostorách. 
Cvičení v přírodě, které proběh-
lo 18. září, je již tradičně jednou 
z prvních zářijových akcí, kona-
ných na naší škole. Žáci se učí 

bezpečnému chování v přírodě 
a poskytnutí první pomoci v te-
rénu. S nadcházejícím ročním 
obdobím pozorují změny v pří-
rodě. Vše zakončeno sportovní-
mi hrami a soutěžemi. 

Dalším projektem, do kterého 
se naše škola zapojila, je „Zá-
ložka do knihy, má oblíbená 
kniha“. Cílem akce je navázání 
kontaktů mezi českými a sloven-
skými školami. Zpestření výuky 
nám poskytla také Bc. Tereza 
Dobrovolná akcí „Den pro stráž-
níka“ určenou pro první stupeň 
a přednáškou „O trestní odpo-
vědnosti“ pro stupeň druhý.

martina raškoVá, učiteLka

Adaptační pobyt šesťáků

Na adaptačním pobytu jsme strávili pět 
dní. Snad asi jediné, co se mi tam ne-

líbilo, byly pokoje. Jinak si však myslím, že 
hry byly zábavné, jídlo dobré a paní uči-
telky hodné. Zřejmě nejvíce se mi zamlou-
valy slepecké hry s šátkem. ale i ostatní 
hry se zdařily. Ve většině seznamovacích 

her jsem poznávala stále nové a nové ka-
marády. Měli jsme také diskotéku a módní 
přehlídku. Řekla bych, že se vše vydařilo 
přesně podle našich představ. Všichni jsme 
si to užili, ale také jsme se těšili domů. 
Byl to nejhezčí pobyt, na který jsem kdy 
jela se školou.

anna bramboroVá, 6.C
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První školní den 
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v naší škole do lavic poprvé 
zasedlo 53 prvňáčků. Paní 
učitelky se s dětmi scházely 
už na jaře a společně se 
chystaly na 1. září. Starší 
žáci už šli do své školy 
„najisto“.

Stejně jako každý rok, i letos 
se nám podařilo přes prázd-

niny leccos vylepšit a opravit. 
V rámci projektu snížení ener-
getické náročnosti budovy byl 
od roku 2013 realizován pro-
jekt spolufinancovaný evrop-
skou unií. Jednalo se o stavební 
úpravy obou tělocvičen a spo-
jovacího krčku, zateplení fasá-
dy tělocvičen, spojovací chodby 
a zateplení střechy nad spojo-
vací chodbou. Celkové nákla-
dy byly 4.630.860 korun. Město 
nám poskytlo příspěvek 463.086 
korun. 

Byl rekonstruován přestávko-
vý dvůr. Původní dlažbu vystří-

dala dlažba zámková a záhony 
byly nově osázeny. Na betono-
vých podezdívkách jsou smrko-
vé lavičky.

Město Kralupy nad Vltavou 
nám do pěkně vymalované 
spojovací chodby věnovalo por-
trét prezidenta Václava Havla 
od akademického malíře Mar-
tina Frinda. Na obraze je jeden 
z Havlových citátů: „Lhostejnost 
k druhým a lhostejnost k osudu 
celku je přesně tím, co otevírá 
dveře zlu“. Věřím, že si z něj 
vezmeme ponaučení a nebu-
deme lhostejní k utrpení dru-
hých. 

Během školního roku chystá-
me nejrůznější akce a projekty 
nejen pro žáky a přátele naší 
školy. Můžete se těšit na Den 
otevřených dveří, šachovou li-
gu, florbalovou ligu škol, herní 
odpoledne s deskovými hrami, 
matematické soutěže, hlásková-
ní, vánoční jarmark a veliko-

zš VáCLaVa HaVLa

PoDěKoVáNí
Město Kralupy nad Vltavou se rozhodlo upravit vstupní prostranství 
Základní školy Václava Havla. Velice bychom chtěli poděkovat firmě pana 
Ing. Milana Jandy. Celý tým vše zvládal bez větších problémů za běžného 
provozu školy. Výsledek nás všechny velmi potěšil. Parková výsadba byla 
provedena s citem a v souladu s okolní výsadbou.

soš a sou kraLupy nad VLtaVou 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pořádá ve dnech
13. listopadu 2014 a 15. ledna 2015 vždy od 8 do 17 hodin

DNy OTeVřeNých DVeřÍ
Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme 

celou školou, ukážeme jim odborné učebny, dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme 
s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.

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

Do všech výše jmenovaných oborů přijímáme dívky i chlapce, kteří mají úspěšně ukončenu 9. třídu základní školy. 
Do oboru strojní mechanik přijmeme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v 8. třídě. 

Žáci tříletých oborů (strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje) budou dostávat každý měsíc sti-
pendia za předem stanovených podmínek. Pokud v pololetích prospějí s vyznamenáním, dostanou ke stipendiu 
ještě jednorázovou peněžní odměnu.

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

Jaroslava Mazourková, SOŠ a SOU Kralupy

Aktuality o dění na škole a také o projektu Erasmus+ najdete již nyní na www.kralupskyzpravodaj.cz

Chemie je atraktivní obor
Pro žáky základních škol Kralupska 
připravujeme hodiny moderní che-
mie na říjen 2014. Ve spolupráci se 
studenty Vysoké školy chemicko-
technologické z Prahy představíme 
chemii jinak – atraktivně, neotřele, 
zajímavě, poutavě. Vždyť přece život 
je chemie, ne?

Rafinérie bude  
přístupná žákům 
Den otevřených dveří v České rafi-
nérské, a. s. čeká dvě skupiny na-
šich žáků dne 3. 10. 2014. Mohou 
se těšit na zajímavý program, jehož 
součástí budou autobusové okruž-
ní jízdy po areálu rafinérie, kam má 
jinak veřejnost přístup zakázán, 
ukázka požární techniky hasičské-
ho záchranného sboru nebo soutěže 
o ceny. Akce nese podtitul „Tvoříme 
svět z ropy“.

Mgr. J. Mazourková

je čas naostřit tužky a zbystřit mysl
noční dílny. V červnu se mů-
žete přijít podívat na „malou 
maturitu“ a posedět si s námi 
při loučení s žáky devátých tříd 
v KaSS Vltava.

Přeji všem našim žákům, ro-
dičům a zaměstnancům školy 
úspěšný a podnětný školní rok.

ing. stanisLaVa bednářoVá, 

řediteLka
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Zveme Vás  
na tradiční cyklistický  

závod na vrchu Hostibejku a v jeho okolí 

EKOR CUP 2014

KRALUPSKÝ KRyTÝ bAZéN 
ZAhÁJiL SEZóNU
rekonstrukce horkovodu v Kralupech se dotkla i provozu krytého pla-
veckého bazénu. odstávka dodávky teplé vody byla ukončena v polovině 
září, a tak se mohl bazén opět otevřít veřejnosti. od října startují hodiny 
vodního aerobiku a zájemci o kurzy plavání batolat se již nyní mohou 
přihlásit na zimní kurz, který začíná 5. 12. 2014. Více informací najdete 
na http://www.sportkralupy.cz/nemo.

oTEVíRAcí DobA PRo VEŘEJNoST
VELKÝ bAZéN
Pondělí ............6:15 – 8:00 .................17:00 – 21:00 (od 6. 10. do 20:00)
Úterý ...............6:15 – 8:00 .................14:00 – 17:00, 19:30 – 21:30
Středa ..............6:15 – 8:00 .................17:00 – 21:00 
    (od 5. 11. změna - 18:30 – 21:30)
Čtvrtek ............6:15 – 8:00 .................14:00 – 17:00, 19:30 – 21:30
Pátek................6:15 – 8:00 .................14:00 – 21:00
Sobota .............10:00 – 20:00
Neděle .............10:00 – 18:30.............18:30 – 19:30 vodní aerobik

DĚTSKÝ bAZéN
Pondělí ............17:00 – 21:00 
Úterý ...............14:00 – 16:00.............18:30 – 21:30
Středa ..............17:00 – 21:00 .............(od 5. 11. změna - 18:30 – 21:30)
Čtvrtek ............14:00 – 16:00.............18:30 – 21:30
Pátek................14:00 – 21:00
Sobota .............10:00 – 20:00
Neděle .............10:00 – 18:30 

VSTUPNé – cENíK:
Dospělí / posilovna ..............................................70,- Kč
Důchodci / ZTP .....................................................60,- Kč
Děti do 12 let ........................................................50,- Kč
Děti do 6 let ..........................................................30,- Kč
1 dosp. + 1 dítě do 6 let .......................................90,- Kč (bez čas. omezení)
1 dosp. + 1 dítě do 12 let .....................................90,- Kč
1 dosp. + 2 děti do 12 let .....................................110,- Kč
2 dosp. + 1 dítě do 12 let .....................................140,- Kč
Vodní aerobik .......................................................50,- Kč

PERMANENTKy
Dospělí  .................................................................980,- Kč
Důchodci / ZTP .....................................................840,- Kč
Děti do 12 let ........................................................700,- Kč
Děti do 6 let ..........................................................420,- Kč
Pozn: jeden vstup = 90 minut včetně převlečení

závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2014 
 

Pořádá Bike Team Kralupy – EKOR Koloservice 

 
 

Prezentace 10:30 – 12:30 hod. před restaurací Hostibejk.
start závodu: 13:00 hod. v ulici Hálkova

Cíl: před restaurací Hostibejk

Zúčastnit se může každý, kdo si troufne na cca 30 km 
dlouhou trasu v prakticky pouze přírodním terénu. 

Fandit a podpořit cyklisty může ale určitě přijít každý.
 

Aktuální informace na webu 

http://www.biketeamkralupy.cz/

v neděli 5. 10. 2014
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Nejmladší kategorie u11 přinesla další 
vítězství Bětky Čiperové (počtvrté v řa-

dě). Bětka si vytvořila osobní rekordy jak 
v plavání, tak v běhu. Na kompletně promá-
čené trati předvedla Bětka vynikající výkon. 

Běžecký čas o více než 10 vteřin rychlejší 
než většina ostatních dívek (kromě dvou 
závodnic) mluví za vše. 

Verča Laurová plavala 50 kraula také 
na hranici osobáku a v běhu výborným 

finišem těsně vybojovala třetí místo. Vinca 
Zelenka se po plavání pohyboval na 6. - 7. 
místě. Ovšem Vinca běžel zdaleka nejrych-
leji ze všech chlapců. Čas 1:35,4 mu vynesl 
celkové 3. místo. 

V kategorii u15 Maruška Martínková 
obsadila 2. místo. Marušce se nepodařila 
střelba. Kromě několika málo závodníků se 
však střelba nevedla v neděli nikomu (první 
závod podzimu). V plavecké části také ne-
došlo k rozhodnutí a všichni napjatě čekali 
na běžeckou disciplínu. Závod startoval tzv. 
hendikepovým způsobem, tj. součet před-
chozích disciplín umístí závodnice na start 
– jako první běží nejlepší. V běhu na nároč-
né 1.000 metrové trati se vyplatilo poprvé 
v kariéře nasadit tretry. Maruška nasadi-
la možná až příliš ostré tempo v začátku, 
převálcovala soupeřky před sebou a pouze  
K. Tomanová z Dukly ji dokázala v dlou-
hém finiši porazit a naše závodnice vybo-
jovala stříbrnou medaili.

Celkové výsledky všech dětí a fotogalerii 
závodu v Příbrami naleznete na webu od-
dílu www.petiboj-kralupy.cz

petr martínek

Vsobotu 13. září 2014 se usku-
tečnilo v Bátovcích (Slo-

venská republika) Mezinárodní 
mistrovství – evropský pohár 
v turistickém závodě. 

Právo reprezentovat má vždy 
osm nejlepších závodníků pří-
slušné kategorie, do týmu Čes-

ké republiky se probojovalo  
i 17 kralupských závodníků.

Tratě v Bátovcích byly po deš-
tích hodně promáčené a bah-
no prověřilo opravdu každého. 
Všichni naši reprezentanti poda-
li bojovný výkon, a to se projevi-
lo i v konečných výsledcích. 

Naše umístění: 
1. místo ..... Kamila Zázvorková (nejmladší žákyně)
2. místo ..... Tereza Popová (mladší dorostenky), Zdeněk Vejrosta (muži B)
3. místo .....Daniel Sosnovec (mladší dorostenci), Blanka Rosáková (ženy A), 
 Jan Vejrosta (muži A)
4. místo .....Romana Vejrostová (ženy B)
5. místo ..... Adéla Nejedlá (mladší dorostenky)
6. místo ..... Albert Málek (starší dorostenci), Lucie Malíková (ženy A)
8. místo ..... Kateřina Popová (mladší žákyně), Eliška Došková (starší žákyně)
11. místo ... Jakub Humhej (starší dorostenci)
12. místo ... Klára Buncová (mladší žačky), Kryštof Vávra (starší dorostenci),
 Lenka Pechová (ženy A)
Disk ........... Jan Blahůšek (nejmladší žáci)

zdeněk Vejrosta, kčt kraLupy n. VLt.

Kralupští přivezli šest medailí z mistrovství

Zisk šesti medailí (jedna zlatá, dvě stříbrné a tři bronzové) je obrovským 
oddílovým úspěchem.
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Pětibojaři zabodovali v Příbrami
Český pohár mládeže v moderním pětiboji zahájil sezónu v neděli 14. září 
v Příbrami. Příbram a místní, dnes už mezi dětmi oblíbená a tradiční trať běhu 
okolo rybníka, nám přinesla úspěchy na několika frontách. Kralupský oddíl 
moderního pětiboje do boje tentokrát „nasadil“ 10 dětí.

Horní řada zleva: Petr Martínek, Barbora 
Berková, Vincent Zelenka, Michaela Svobodová, 
Marie Martínková, Veronika Laurová. Dolní řada 
zleva: Šárka Zdanovcová, Veronika Vojtová, 
Dominika Vojtová, Alžběta Čiperová.fo
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hokejový klub Kralupy nad Vltavou 
vstupuje do další sezóny a díky našim 

předchůdcům, kteří pro nás zachovali část 
historie, víme, že jde o 92. sezónu. Jedná se 
tedy o klub s dlouhou historií a jistě je me-
zi vámi hodně těch, kterých se tento sport 
v tomto městě nějak dotknul. 

V minulém a letošním roce se nám po-
dařilo několik podstatných úspěchů. Mo-
ment, který ovšem zcela zásadně přispěl 
k budoucí stabilitě klubu, se odehrál dne 
27. 8. 2014, kdy byla na řádném zasedání 
rady města a zastupitelů Kralup nad Vlta-
vou jednomyslně schválena podpora pro 
HK Kralupy nad Vltavou v rozsahu 800 
hodin volných ledů na každý rok. Tato 
podpora má konkrétně definovanou po-
dobu v trojstranné smlouvě mezi Městem 
Kralupy nad Vltavou, Kralupskou sportovní 
spol. s r.o. a Hokejovým klubem Kralupy 
nad Vltavou. 

VLadimír műLLer, 

předseda a čLen VýkonnéHo Výboru Hk

Pokračování článku najdete na
www.kralupskyzpravodaj.cz

kralupský hokej vstoupil do 92. sezóny
Pozvánka na domácí 

hokejové zápasy 
Liga mladších žáků 
4. 10. - 10:45 HK Kralupy x HC Letňany
18. 10. - 10:45 HK Kralupy x HC Vlašim 
28. 10. - 14:15 HK Kralupy x HC Sedlčany

Liga starších žáků 
4. 10. - 12:45 HK Kralupy x HC Letňany
18. 10. - 12:45 HK Kralupy x HC Vlašim
28. 10. - 16:15 HK Kralupy x HC Sedlčany

Krajská liga dorostu 
12. 10. - 10:00 HK Kralupy x HC Benešov

Krajská liga juniorů 
12. 10. - 15:00 HK Kralupy x HC Děčín
26. 10. - 15:00 HK Kralupy x HC Vlašim

Krajská liga mužů 
4. 10. - 18:00 HK Kralupy x HC Jesenice 
11. 10. - 18:00 HK Kralupy x Spartak Příbram
25. 10. - 18:00 HK Kralupy x HC Junior Mělník

„Kralupská bruslička“
výuka bruslení pro děti z Kralup a okolí

Kde: zimní stadion Kralupy nad Vltavou
Kdy: neděle 5. a 26. 10. 2014 od 10:00 hodin
S sebou: brusle, helmu, rukavice, dobrou náladu 
a chuť naučit se něco nového.

Výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů.
Pořádáno za podpory Města Kralupy n. Vltavou.

www.hokejkralupy.cz
www.mestokralupy.cz
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Kralupští florbalisté pokračují 
ve svém „boomu“ a do další sezóny 
2014/15 vstupují s rekordním počtem 
12 družstev, která jsou přihlášena 
do soutěží České florbalové unie. 

Oproti loňsku se oddíl rozrostl o star-
ší žákyně (r. 2000-2003), elévy (2004-

2005) a přípravku (2006 a mladší). Klub i na-
dále nabírá nové hráče a hráčky nejenom 
do výše zmíněných týmů, ale i na doplnění 
dalších kategorií. Více zjistíte na mailu na-
bor@fbckralupy.cz nebo tel.: 720 56 55 56. 

Pod drobnohledem bude určitě také  
a-tým mužů spolu s juniory, kteří v minu-
lé sezóně postoupili do vyšších soutěží. Jak 
se jim povede, můžete zjistit hned na prv-
ním domácím turnaji 3. ligy juniorů, který 
se uskuteční 4. října. Od 9:10 se domácí 
utkají s Floorball Club Falcon ze Staré Bo-
leslavi a posléze od 11:30 s Fa Mladá Bo-
leslav. Obě utkání se konají ve sportovní 
hale na Cukrovaru. 

Přijďte naše mládí podpořit!
jiří CimLer, 

FbC kraLupy

Vsobotu 30. srpna proběhl v loděnici Kot-
va již druhý ročník obnovené tradice 

v plavání v řece Vltavě.
Teplota vzduchu ukazovala pouhých  

14 stupňů Celsia a účastníky čekala trasa 
dlouhá 1.000  m v sedmnáctistupňové řece.

Pro mnohé nepředstavitelné, přesto účast 
byla více jak dvousetprocentní oproti loň-
skému prvnímu ročníku.

atmosféra nejen na břehu byla velmi pří-
jemná a přátelská. a ne malou měrou tomu 
jistě pomohlo právě vyšlé slunce, podpora 
všech, ale například i přítomnost „Švejkov-
ců“.

ano, i Švejk zde měl, jak na břehu, tak 
i ve vodě, velkou podporu. Ve vodě Švejka 
zastupovali hned tři nadšenci oděni do re-
tro proužkovaných pánských plavek s la-
clem, vláčící s sebou po celou dobu plavby 
bójku s postavičkou Švejka. 

Své plavecké zkušenosti předvedla i nej-
mladší účastnice Michaela Svobodová, pěti-
bojařka, která řeku plavala mimo kategorie 
a soutěž. Patří jí velký respekt. ač nejmlad-

ší, doplavala do cíle jako první s neuvěři-
telným časem 14:02 minut.

až o 42 vteřin později doplaval první re-
gistrovaný účastník závodu Lukáš Boháček. 
S časem 15:02 minut mu patří v kategorii 
mužů 1. místo. Druhé místo obsadil s časem 
16:48 minut Martin Kořínek a třetí doplaval 
Pavel Janouškovec s časem 17:23 minut.

Kategorie žen měla pouze tři účastnice. 
Přesto byly obsazeny pouze první dvě po-
zice. První doplavala loňská spoluorganizá-
torka Kralupského kilometru alena Fohlo-
vá s časem 21:40 minut a stříbrnou příčku 
obsadil „tandem“ Dagmar Vrátná a alena 
Škvarová s časem 23:35 minut.

Časový rozdíl mezi Míšou Svobodovou 
a posledními Švejkovci činil neuvěřitelných 
14 minut.

Pod heslem: „Nezáleží vyhrát, ale zúčast-
nit se“ obdrželi všichni účastníci plaveckého 
závodu Ocenění za účast na Kralupském 
kilometru a my se těšíme na další, již třetí 
ročník, kde se opět na startu sejdeme v ještě 
hojnějším počtu. Lenka CísLeroVá

4. 10. - sobota
kadetky (1. liga) x Liberec ............... 10.00, 14.00

5. 10. - neděle
juniorky (1. liga) x Střešovice .......... 10.00, 14.00

18. 10. - sobota
ženy (krajský přebor) x Rakovník.... 10.00, 14.00

Hraje se v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka.
ZMĚNY VYHRAZENY!

POZVáNkA 
NA DOMácÍ 

VOLejbAL V řÍjNU

 
Aktuální informace najdete na 

www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník 

www.kralupyvolejbal.cz

Florbalisté vstupují do sezóny 
s rekordním počtem družstev

Kralupský kilometr 2014 
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Účastníci Kralupského 
kilometru 2014.
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KALENDáŘ / INzErCE

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPáN
daňov� poradce, auditor

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

nezapomeŇte si 
(podruhé v tomto roce) 

změnit čas!
Zimní čas začíná v neděli 
26. října 2014 – ve 3 hodiny 
ráno posuneme ručičky 
hodin, hodinek, budíků atd. 
zpět o jednu hodinu 
na 2:00 hodin.
Pozor, ať nejste v pondělí 
o hodinu dříve v práci nebo 
ve škole! :o)

změna času!

Rodinný podnik s přátelskou atmosférou, 

večer kultivované a přitom uvolněné posezení.

snídaně

teplé snídaně – farmářská vajíčka na přání: krémová, 
míchaná, na slanině, hemenex, sýrové omelety nebo 

cereálie s ovocem miXiT a jogurtem z radonic nebo teplým mlékem, naše 
domácí plněné housky s pomazánkami, lívance s povidly, palačinky.

od 10:00 přesnídavková polévka a v poledne čerstvé 
podzimní menu z lokálních surovin.

od 09:00

od 10:00
Kralupy - Palackého nám., vedle MěÚ v budově Global www.terassacafe.cz

Kralupy - Palackého nám., vedle MěÚ v budově Global

retro

FB/Retro večery na Terasse www.terassacafe.cz

Organizujete firemní večírek?  Školní sraz? Setkání s přáteli? Připravíme vám RETRO 
VEČER s dokonalou atmosférou  80. let, socialistický jídelníček, totalitní drinky, hudba 
reprodukovaná nebo živá, české šlágry, doprovodná videoprojekce. 
9 vlašský salát na papíru s rohlíkem 9,80 Kčs
9 kuřecí stejk s broskví a sýrem, hranolky 14,60 Kčs
Platby přijímáme ve valutách a v odběrných poukazech, tzv. bonech,  
které zakoupíte u obchodníků na veřejných prostranstvích, tzv. veksláků.

Každý pátek retro večery
10. 10. od 19 h. speciál: Volíme a bavíme

DATUM ZAHÁJEní AKCEDATUM ZAHÁJEní AKCE

2. 10. čt 16:30 ...... Sváťovo dividlo – pohádka (kinosál Vltava)
4. 10. so 9:00 ...... Den plný pohybu (Fit for you)
  10:00 ...... Koláčové posvícení (zámek v Kolči)
   13:00 ...... Den s HK Kralupy (zimní stadion)
 13:00 ...... Čarování na půdě – prodejní výstava (mlýn v Olovnici)
5. 10. ne 8:30 ...... Atletický čtyřboj (TJ Sokol Kralupy)
  10:00 ...... Kralupská bruslička (zimní stadion)
  10:30 ...... Ekor cup – závod MTB (Hostibejk)
  13:00 ...... Čarování na půdě – prodejní výstava (mlýn v Olovnici)
  15:00 ...... Pohádková cesta (Lobeček, tůň u Vltavy)
  16:15 ...... První prodloužená (KD Vltava)
6. 10. po 8:00 ...... Týden knihoven – do 10. 10. (městská knihovna)
7. 10. út 18:00 ...... Signatura Kars? – přednáška s promítáním 
   (městské muzeum)
  19:30 ...... Pěvecký recitál Evy Pilarové (zámek Nelahozeves)
8. 10. st 8:00 ...... Výtvarná dílnička (městská knihovna)
  20:00 ...... Koncert Blue effect (KD Vltava)
9. 10. čt 16:00 ...... Cesta pohádkovým lesem (Hostibejk – DDM)
10. 10. pá 14:00 ...... Komunální volby 2014
11. 10. so 8:00 ...... Komunální volby 2014
12. 10. ne 15:00 ...... Bubnování (AZ centrum)
15. 10. st 8:00 ...... Den zdraví 2014 (KD Vltava)
  12:00 ...... Uzávěrka příjmu inzerce do Kralupského Zpravodaje
16. 10. čt 16:00 ...... Bramboriáda (tělocvična V Zátiší – DDM)
  17:00 ...... Houby, les a já – výstava (KD Vltava)

  19:30 ...... Tančírna (KD Vltava)
17. 10. pá 17:00 ...... Strašidelné odpoledne (TJ Sokol Kralupy)
18. 10. so 8:00 ...... Výstava drobného zvířectva (Dřevák, Lobeček)
  8:00 ...... Dýňování (Zahradnictví Jelínek Veltrusy) 
  9:00 ...... Zámecké dýňování (Nelahozeves)
  13:00 ...... Podzimní keramické hrátky – kurz (DDM)
  13:00 ...... Máslovické dýňování (obec Máslovice)
  16:30 ...... Magická noc trubadúrů (KD Vltava)
19. 10. ne 8:00 ...... Výstava drobného zvířectva (Dřevák, Lobeček)
  8:00 ...... Dýňování (Zahradnictví Jelínek Veltrusy) 
  15:00 ...... Komentovaná prohlídka výstavy k 1. sv. válce 
   (městské muzeum)
20. 10. po 14:00 ...... Uzávěrka příspěvků do Kralupského Zpravodaje
  16:30 ...... Halloweenská zahrada (KD Vltava)
21. 10. út 8:00 ...... Turnaj ve stolním tenisu (tělocvična V Zátiší – DDM)
  9:00 ...... Dětský bazárek – do 23. 10. (AZ centrum)
  19:30 ...... Saturnin – divadelní představení (KD Vltava)
22. 10. st 8:00 ...... Turnaj ve stolním tenisu (tělocvična V Zátiší – DDM)
  14:00 ...... Písničky Josefa Švejka – Senior minichór (DPS)
23. 10. čt 14:00 ...... Písničky Josefa Švejka – Senior minichór (DPS)
  16:30 ...... Čaj o páté (KD Vltava)
26. 10. ne 10:00 ...... Kralupská bruslička (zimní stadion)
27. 10. po 13:00 ...... Pietní zastavení u pomníků
30. 10. čt 16:00 ...... Drakiáda (Hostibejk – DDM)
2. 11. ne 10:00 ...... Zajíček a strašidla (KD Vltava)

Kalendář říjnových akcí 
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SALESiANER MiETTEX
chEMUNG s.r.o. 
Jsme prestižní dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která 
se zabývá prodejem služeb (servisní pronájem prádla, textilií a sanitární 
techniky).

hledáme vhodné kandidáty/-ky na pozici:

Pracovník/-ce expedice prádla
Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit:
� expedice pracovního oblečení pomocí čárových kódů
� třídění, skládání a balení dle zákaznických čísel
� jde o manuální práci kombinovanou s prací na počítači v prostorách
     prádelny
� práce je na ranní a odpolední směnu

očekáváme:  
� samostatnost a pečlivost
� ochotu učit se novým věcem a zodpovědnost k zadaným úkolům

Nabízíme: 
� práci v perspektivní firmě
� platové ohodnocení odpovídající dané pozici
� příspěvek na stravné
� věrnostní bonusy

Pracovní životopis zašlete na adresu: 
salEsianEr miETTEX ChEmUnG s.r.o.
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 221

Pro soukromou galerii koupím za nejvyšší ceny 
obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku,  

v rozmezí až do 40.000,- Kč, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. 
Vždy zaplatíme vyšší cenu než jakékoli starožitnictví nebo bazar. 

Platba v hotovosti při převzetí obrazu.
Vaše obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

Volejte v dobrém na 775 392 379.
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ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKY

ZPRACOVÁní PRŮKAZU 
EnERgETICKÉ 

nÁROČnOSTI BUDOVY

CEnA:
rD - 2.500,- až 3.000,- kč

BD od 200,- do 500,- kč
za bytovou jednotku
(dle velikosti domu)

Zpracování do týdne 
od předání podkladů.

   ING. J. KAŇKA
tel.: 602 286 628, 739 661 989
jaroslav.kanka@atlas.cz
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cLT IMPORT s.r.o. 
Žižkova 141, kralupy nad Vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

PRoDEJNA KÁVy
 a kavárna Longberry
objednávky a rezervace 
tel. 702 007 310

SoUČÁSTí KAVÁRNy JE i PRoDEJNA ČERSTVĚ PRAžENé KÁVy

V naší kavárně můžete zakoupit kvalitní čerstvě praženou jednodruhovou, 
vícedruhovou a ochucenou kávu. nově u nás zakoupíte dárkový poukaz  
na naše zboží v hodnotě 300,- nebo 500,- Kč.
Provozní doba kavárny a prodejny:
Po-Čt 11:00 - 20:00
Pá-ne 12:00 - 21:00
Veškeré informace naleznete na 
www.longberry.cz

!!! Již od roku 2008 jsem tu pro Vás !!!
masáže, kosmetika, výživové poradenství

Salon KAMEL
1. patro nad Penny
Tel.: 724 335 604, e-mail: KEliasova@seznam.cz, www.salonkamel.cz

Kamila Eliášová

� masáže s použitím rostlinných a éterických olejů pro maximální relaxaci 
  těla i duše 
�  Kosmetické ošetření obličeje s hluboce relaxačním účinkem na zvýšení
  elasticity pokožky, regeneraci podkoží a vypnutí obličeje  
�  Výživové poradenství zaměřené k správnému fungování celého 
  organismu a nabytí ideální hmotnosti
� rehabilitační cvičení pro odstranění bolestí organismu

akce ŘíJEn, LISTOPAD relaxační masáž s prohřátím lávovými kameny za 500,- Kč
DÁRKOVÉ POUKAZY




