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Už v průběhu července se rozběhly 
rozsáhlé práce na budoucí zubní kli-

nice, která bude stát na místě staré školy, 
přičemž vzhled i výška nové stavby bu-
de s původní budovou v architektonické 
shodě. „Od zubní kliniky si slibujeme, 
že alespoň částečně vyřeší nedostatek 
stomatologů ve městě. Realizace je zcela 
v režii soukromého investora, který po-

zemek odkoupil,“ uvedl starosta Kralup 
Petr Holeček.

Dalším významným krokem v rámci revi-
talizace centra bude akce s názvem „Řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy 
nad Vltavou – I. etapa“. Ta spočívá v opravě 
prostranství mezi kostelem a radnicí, dále 
zahrnuje rekonstrukci komunikací, veřej-
ného osvětlení a zeleně. „Stávající živičné 

Neváhejte a přijďte si zahrát na klavír ve dnech 20. – 23. září 
před městským úřadem na Palackého náměstí! 
Klavír je k dispozici všem kolemjdoucím.
Akce je pořádána v rámci festivalu Seifertovy Kralupy 2016 
pod patronací spolku Piana na ulici, založeného Ondřejem 
Kobzou, jehož nápad oživit život ve městech oslovil mnoho 
dalších. Dnes veřejná piana najdete na více než 50 místech 
po celé republice.

Více na www.kasskralupy.cz

Oživlé piano v Kralupech

Palackého náměstí dozná do konce 
roku několika zásadních změn 
Centrum Kralup se brzy velmi zásadně změní. Město totiž s koncem letních 
prázdnin začalo s realizací několika schválených investičních činností, jejichž 
primárním cílem je kultivace Palackého náměstí a okolních prostranství.

povrchy budou nahrazeny žulovou dlažbou 
a v prostoru kostela původní mozaikovou 
dlažbou. V parku bude ponechán pomník, 
lípa a keřový porost na jeho severní straně. 
Travnatý povrch bude nahrazen povrchem 
mlatovým. Převážná část území bude mít 
funkci pěší zóny s umožněním dopravní 
obsluhy,“ uvedl místostarosta Libor Lesák. 
Celková investice činí 12.600.510,11 Kč (včet-
ně DPH) a akci bude provádět litoměřická 
firma Chládek & Tintěra, a. s. 

Jak to bude v centru s dopravou a chodníky?
Práce si celkově vyžádají tři měsíce, během 
kterých dojde v centru města k redukci do-
pravy, přičemž i samotní chodci budou mu-
set na přechodnou dobu strpět určitá ome-
zení, byť nikterak zásadní. „Projektant už 
dopředu vytvořil jednotlivé fáze všech prací 
tak, aby byl umožněn přístup do všech pro-
vozoven, obchodů a úřadů. Po celou dobu 
realizace tak bude veřejnosti umožněn pohyb 
přes náměstí,“ uvedl Dušan Osladil, jenž má 
na starosti stavební dozor na odboru realiza-
ce investic a správy majetku. Zároveň však 
připomíná, že výraznější omezení nastanou 
zejména v důsledku demolice hotelu Praha, 
která začne 1. 9. 2016 a bude tímto probíhat 
souběžně s revitalizací ploch kolem radnice 
a kostela.  Pokračování na str. 4

KD VltaVa VstupuJe 
Do Další sezóny

VýstaVa fotografií
 od 19. 9. na malém sále KD Vltava

BlázniVý petříčeK
 28. 9. – T. Vilhelmová a V. Dyk

JaroslaV sVěcený
 13. 10. – Koncert pro deset strun 

Podrobný program uvnitř Zpravodaje.

Palackého 
náměstí v srpnu 
ještě s budovou 
hotelu Praha
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KrátKé zprávy

Zdravím vás,  
milí čtenáři!
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Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu 
Středočeského kraje v celkové výši 32.897 Kč. 
Dotace je určena na náklady na činnost odborného 
lesního hospodáře.  
◆ přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR v celkové výši 1.650.000 Kč 
k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016.
◆ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 36.100 Kč na projekt Paprsek 2016.
◆ dodavatelem akce „Dodávka vysokozdvižné 
plošiny“ společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny 
s.r.o., Praha 9, IČ: 48108677, za celkovou cenu 
1.656.490 Kč vč. DPH.
◆ dodavatelem akce „Úpravy vodního díla 
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“ společnost 
Petr Kožený, s.r.o., Brandýsek, za celkovou cenu 
1.331.392 Kč vč. DPH.
◆ dodavatelem akce „Demolice objektu hotelu 
Praha na Palackého náměstí“ společnost 
Arimet plus s.r.o., Praha 10, za celkovou cenu 
2.210.628,26 Kč vč. DPH.
◆ dodavatelem akce „Řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ 
společnost Chládek & Tintěra, a. s., Litoměřice, 
za celkovou cenu 12.600.510,11 Kč vč. DPH.
◆ zajištění autorského dozoru na akci „Řešení 
zpevněných ploch v centru města – I. etapa“ 
za celkovou cenu 113.437,50 Kč vč. DPH. Náklady 
budou hrazeny z rozpočtu odboru realizace investic 
a správy majetku na rok 2016, z prostředků 
určených na centrum města.
◆ dodavatelem akce „Rekonstrukce výměníkové 
stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost SYSTHERM, s.r.o., Plzeň, za celkovou 
cenu 2.292.950 Kč vč. DPH.
◆ poskytnutí dotace z fondu starosty SKI klubu 
Kralupy, z. s. ve výši 5.000 Kč na pořádání 
Mistrovství ČR 2016 a finále Českého poháru CILA 

CUP 2016 v inline slalomu a obřím slalomu, které 
se budou konat pod záštitou starosty města Petra 
Holečka ve dnech 17. - 18. září 2016. 
◆ pořádání happeningu „Zažít město jinak“ dne  
17. 9. 2016 organizátorkou Karolínou Shipstead 
v ulici V Olších. Dále RM schválila využití panelového 
oplocení fotbalového hřiště v ulici V Olších na street 
art. Zeď bude tematicky využita z části na osvětu 
v třídění odpadů a v další části na básně.  
◆ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava přístupového schodiště a ramp 
na Hostibejk – I. etapa“.
◆ změnu termínu dokončení akce „Výstavba 
komunikace v lokalitě Nad Hostibejkem“ ke dni 
31. 7. 2017.
RM neschválila:
◆ čerpání rezervního fondu Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou ve výši 193.900 Kč 
na úhradu výroby a dodání replik osmi kusů 
historického nábytku z pracovny Jaroslava Seiferta 
od firmy Truhlářství Jozef Majerčák, Veltrusy. 

RM vzala na vědomí:
◆ projektovou dokumentaci na akci „Regenerace 
panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou 
– etapa 2016“, kterou vypracovala společnost 
DONDESIGN s.r.o., Praha 4, IČ: 29062942. 
Zároveň RM schválila vyhlášení veřejné zakázky, 
a to včetně práva nerealizovat veřejnou zakázku 
v případě, že zadavatel (město) neobdrží dotaci 
z MMR na samotnou realizaci.  
◆ projektovou dokumentaci bouracích prací na akci 
„Demolice bývalé pivovarské stáčírny a dalších 
objektů v areálu pivovaru, Kralupy nad Vltavou“, 
vypracovanou Ing. arch. Květuší Berkovou, A.D.U. 
atelier, s.r.o., Kralupy nad Vltavou.
◆ že odbor ŽP zajistí provedení a financování 
výsadeb zeleně na záhonu a ve třech nádobách 
kolem vstupu do KD Vltava podle návrhu, který byl 
zpracován firmou Ing. Milan Janda.

StŘÍpKY z jednání rady města

uzávěrky vydání  
říjen

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 9. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 9. 2016, 12 hodin.

21.září

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

„Tak už abychom se zase chystali na Vánoce, 
co?!“ Touto větou mě odzbrojila známá v půlce 
srpna! Dovolené byly v plném proudu, děti 
trávily své volné dny na táboře, z médií zněla 

předpověď tropických dnů na konci 
prázdnin a ona už plánovala vánoční 
úklid a kupovala dárky pro všechny 
blízké!? Možná trochu předčasné, 
možná i manažersky prozíravé.
Ale do Vánoc je ještě daleko, čeká 
nás ještě spousta letních aktivit. 

Kralupy v září opět ožijí tradičními i novými 
akcemi, a jak to tak vypadá, nebudete vědět, 
kam dřív. Podle pozvánek, které se v tomto 
čísle Zpravodaje sešly, vypadají zářijové dny 
jako červnové městské slavnosti. Zejména 
o víkendech se určitě nebudete nudit. 
I když jsem se snažila umístit do Zpravodaje 
vše, co jste mi poslali, i když má zářijové číslo 
výjimečně 36 stran, ani tak se nedostalo 
na všechno a na všechny. Proto se 
nezapomeňte podívat i do online  
verze Zpravodaje na stránku  
www.kralupskyzpravodaj.cz. Najdete 
tam pozvánky na další akce, informace 
a zajímavé aktuality, zprávy o prázdninovém 
dění v našem městě, a v neposlední řadě 
kompletní kalendář zářijových akcí. 
Protože září bude opravdu pestré, barevné, 
akční i hektické, přeji vám, abyste ho 
prožili, jak nejlépe budete moci. Dětem, 
žákům, studentům, učitelům a pedagogům 
přeji klidný a pohodový start do nového 
školního roku. A berte, co vám život dal 
– radost, žal i lásku, vždyť život je jak 
karneval, kdy měníme stokrát masku...
Krásné babí léto všem přeje

Radka Holeštová, 

šéfRedaktoRka kZ

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
27. 9. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

V září 2016 si připomeneme úmrtí 

T. G. Masaryka 
(14. 9. 1937)
pietní zastavení se uskuteční na Masarykově mostě ve středu 

14. září 2016 v 10 hodin
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ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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

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

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERmíNy mObIlNíhO SVOZu
září

5. 9. - 9. 9. ............bioodpad              
19. 9. - 23. 9. ........rozměrný odpad z domácností 

říJen
3. 10. - 7. 10. ........bioodpad
17. 10. - 21. 10. ....rozměrný odpad z domácností

Během letošních prázdnin proběhla cel-
ková rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 

Václava Havla. Již nevyhovující stav nahra-
dila moderní multifunkční plocha včetně 
běžecké dráhy s novým bezúdržbovým povr-
chem. Kromě toho přibyly nové branky, bas-
ketbalové koše, sloupky na tenis a volejbal. 

Investorem celé akce bylo Město Kralupy 
nad Vltavou a ze svých finančních prostřed-
ků se částečně podílela i sama škola.

Hned druhý školní den si všichni nový 
areál vyzkoušíme. Štafetovým způsobem 
zdoláme trať olympijského maratonu. Pře-
svědčíme se, že když spojíme své síly, ne-
musíme se bát žádné výzvy.

Nový areál si přijďte prohlédnout a vy-
zkoušet i vy. V sobotu 10. září se od 8:30 ho-
din uskuteční druhý ročník soutěže O nej-
všestrannějšího sportovce Kralup, na který 
jste srdečně zváni. MgR. MaRtin luksík

Jsou dvě možnosti. Buď si zakoupíte, nebo 
pronajmete ještě jednu 120 litrovou nádobu, tím 
získáte požadovaný objem 240 l. Nebo si objednáte 
240 litrovou nádobu, kterou si můžete opět 
pronajmout, popř. odkoupit do osobního vlastnictví. 
Vámi již dříve zakoupená 120 litrová nádoba Vám 
v obou případech zůstane. 

V případě dalších dotazů ohledně svozu 
bioodpadu a pronájmu nebo koupě bionádoby 
kontaktujte, prosím, odbor životního prostředí MěÚ 
Kralupy, tel. 315 739 944, e-mail: helena.traxlova@
mestokralupy.cz.

VÝMĚNA BIOPOPELNICE

Město investovalo do rekonstrukce školního hřiště

poDzemní KonteJnery 
nebudou dva dny v provozu
Ve středu 21. 9. 2016 budou na podzemních 
kontejnerech v Kralupech prováděny servisní 
práce. Z tohoto důvodu budou kontejnery mimo 
provoz od úterý 20. 9. do středy 21. 9. 2016. 
V úterý začne postupné vyprazdňování nejprve 
nádob se sklem a ve středu v ranních hodinách 
i plastů a papíru. Teprve po vyprázdnění všech 
sedmi stanovišť s podzemními kontejnery bude 
možno začít se servisními pracemi. 

Vhozové otvory budou označeny cedulí „MI-
MO PROVOZ“ a pro zdárné provedení servis-
ních prací je důležité, aby byly všechny kon-
tejnery zcela prázdné. Dále je nezbytně nutné, 
aby byl před stanovišti podzemních kontejnerů 
volný prostor pro manipulaci. Z tohoto důvodu 
je na většině míst před podzemními kontej-
nery zákaz parkování, v některých případech 
s časovým omezením. V případě nedodržení 
tohoto zákazu budou zaparkované automobily 
odtaženy. Ve středu 21. 9. v odpoledních hodi-
nách bude provoz podzemních kontejnerů opět 
obnoven. Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 
odbor životního prostředí

Zeptali jsMe se Za vás!

Vlastníme biopopelnici o obsahu 120 l zakoupenou již v době, kdy bioodpad začal 
být v Kralupech svážen. rádi bychom ji vyměnili za větší - s obsahem 240 l. Jak 
v tomto případě postupovat?

Odpovídá Helena Traxlová, 
referentka odboru životního prostředí 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Nové školní hřiště 
u ZŠ V. Havla
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Dokončení ze str. 1
„Protější parkoviště, které je součástí Pa-
lackého náměstí, bude po dobu demolice 
nefunkční, neboť v tomto místě dojde k vy-
stavění ochranného plotu. Uzavřen bude 
i chodník pro pěší. Naopak parkoviště na-
proti budově České spořitelny nedozná vý-
raznějších omezení. V důsledku demolice se 
ale částečně zkomplikuje doprava v Žižkově 
ulici, přes kterou budou nákladní automo-
bily odvážet sutiny,“ uzavřel Dušan Osladil. 
Místostarosta Kralup Libor Lesák k dlouho 
očekávané akci dodává: „Demolici hotelu 
Praha jsme měli spočítanou na asi pět mi- 
lionů korun, ale vybraná firma ji provede ani 
ne za polovinu, což je pro městský rozpočet  
velmi pozitivní zpráva. Tou další je, že akce 
bude z devadesáti procent kryta částkou, kte-
rou Město obdrží z dotace od Ministerstva 
pro místní rozvoj.“ Demoliční práce provede 
pražská společnost Arimet plus s.r.o. za cel-
kovou cenu 2.210.628,26 Kč s DPH. 

Další investiční činnosti ve městě
Přestože centrum Kralup vzbuzuje určitě 
největší mediální pozornost, tak rozhodně 
za připomenutí stojí i další investiční ak-

ce, které byly zahájeny v průběhu srpna. 
Tou nejviditelnější byla bezesporu rekon-
strukce části stávajícího veřejného osvětlení 
v Mostní ulici, jež byla původně plánována 
na dva měsíce. „Firma se sama rozhodla, 
že všechny práce stihne během srpna, a to 
čistě z toho důvodu, aby město nemuse-
lo být po celou dobu prázdnin rozkopáno. 
Následně se začneme společně s odborem 
životního prostředí zabývat terénními úpra-
vami. Finanční prostředky na to byly zvlášť 
vyčleněny,“ uvedla Marcela Horčičková, ve-

doucí odboru realizace investic a správy 
majetku. „V současné době probíhá oprava 
silnice v ulici Školská v Zeměchách a úpl-
ně nová výstavba komunikace je v plném 
proudu v lokalitě Nad Hostibejkem. Zde 
jsme se snažili systém prací nastavit tak, 
aby lidé neměli problém se s dopravními 
prostředky dostat přímo ke svým domovům. 
Z toho důvodu je vždy jedna část silnice 
k dispozici řidičům. Neprůjezdná bude jen 
v době pokládání asfaltu,“ uzavřela Marce-
la Horčičková.

Z dalších investičních činností město 
započalo revitalizaci břehu Zákolanského 
potoka, jež potrvá do poloviny září. O dva 
měsíce déle si vyžádá rekonstrukce byto-
vého domu v ulici Vrchlického, kde byly 
nedávno dokončeny bourací práce a již br-
zy se zde začne s přímou rekonstrukcí. Ta 
zahrnuje provedení nových povrchů podlah 
v bytech, nové keramické obklady, dveře se 
zárubněmi a částečně i repase omítek vč. 
nové výmalby. Rekonstrukce také řeší nové 
vnitřní rozvody TZB (vodovod a kanaliza-
ce), vytápění, plyn a elektroinstalaci. 

aleš levý, 

tiskový Mluvčí MěÚ kRalupy

Nový systém „sebevzdělává-
ní“ na MěÚ Kralupy nad Vl-

tavou každoročně ušetří desítky 
tisíc z městského rozpočtu, které 
bude možné využít na jiné, pro 
občany užitečné, investice.

Město Kralupy nad Vltavou 
obdrželo od Ministerstva vnit-
ra ČR rozhodnutí o „Akreditaci 
vzdělávací instituce“. Na měst-
ském úřadě vznikla možnost 
samostatně průběžně zvyšovat 
kvalifikaci zaměstnanců. 

„Zákonnou povinností za-
městnanců úřadu je průběžné 
vzdělávání u akreditovaných ex-
terních školitelů, což město stojí 
nemalé peníze. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli naplno využít 
potenciálu budovy radnice, kte-
rá nabízí možnosti pro vzdělá-
vání na nejvyšší úrovni,“ uvedla 
Petra Urbanová, tajemnice MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, zároveň 

zdůrazňuje, že nejen vhodné 
prostory pro vzdělávání se sta-
ly hlavním motivem pro podání 
žádosti. „V současné době měs-
to zaměstnává řadu odborníků, 
kteří mohou tvořit lektorský 
tým. Jsem velice ráda, že může-
me naplno využít jejich poten-
ciálu,“ říká tajemnice. 

Stejného názoru je starosta 
města Petr Holeček, jenž spat-
řuje pozitiva i v možnosti poz-
dější spolupráce s okolními ob-
cemi v regionu, neboť i ony mají 
povinnost průběžně vzdělávat 
své úředníky. 

Školení průběžného vzdělává-
ní bude vždy zaměřeno na kon-
krétní odborné téma, s cílem zo-
pakovat a aktualizovat potřebné 
znalosti a dovednosti ve vyko-
návaných agendách. 

aleš levý, 

tiskový Mluvčí MěÚ kRalupy

Kralupy uspěly s žádostí 
o akreditaci vzdělávací instituce

Výběrová řízení  
Město Kralupy nad Vltavou

Vedoucí ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou

Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

Podání přihlášek: do 9. 9. 2016. Nástup ihned, popř. dle dohody.

Místo a způsob podání přihlášek:
osobně do podatelny MěÚ

písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 
278 01  Kralupy nad Vltavou 

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Terezy Pulcové 
a uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na  funkci vedoucí 
ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT“; 

„Výběrové řízení na vedoucího odboru dopravy  
MěÚ Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT“.

V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele 
i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 
Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést 

v přihlášce telefonický kontakt. 
MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo nevybrat žádného 

uchazeče nebo výběrové řízení zrušit. 

Úplné znění obou výběrových řízení, včetně požadavků a náležitostí 
přihlášky, najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz  

a www.mestokralupy.cz. 

Palackého náměstí dozná do konce roku několika zásadních změn 
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Výstavba nové komunikace 
Nad Hostibejkem
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VRůžovém údolí v Mikovi-
cích můžeme v travnaté 

ploše autobusové otoče spatřit 
180 cm vysokou sochu, spočíva-
jící na dvoumetrovém podstavci. 
Postava světce sv. Jana Nepo-
muckého, stojící v kontrapostu 
(postoj vyjadřující zároveň dy-
namiku a klid), drží v levé ru-
ce kříž s Kristem a jeho hlava 
s biretem je nakloněna směrem 
k Ukřižovanému. Socha byla 
zhotovena z mšenského pís-
kovce. Postupem času doznala 
většího úbytku hmoty, zejmé-
na plastických částí v obličejo-
vé partii, na rukou, drapérii 
i na korpusu Krista.

Restaurování, které probíha-
lo na místě, se zhostila paní 
MgA. Tereza Korbelová. V rám-
ci restaurátorských zásahů bylo 
provedeno jednak mechanické 
očištění sochy od prachových 
depozitů a jednak odstranění 
biologického napadení v podo-
bě mechů a lišejníků. Časem 
usazené sádrovcové a silikátové 

krusty byly odstraněny společně 
s dožilými doplňky z dřívějších 
oprav. Takto očištěná socha by-
la konsolidována chemickými 
zpevňovači a trhliny v kameni 
ošetřeny. Úkolem vloženého ne-
rezového trnu do krční oblasti 
je zajištění statiky celé sochy. 
Narušená modelace díla byla 
doplněna do takové míry, aby 
byla obnovena jeho vypovídají-
cí a estetická hodnota, a přesto 
byla zachována jeho autenticita 
v co největší míře. Závěrečná 
sjednocující retuš, patinace no-
vých doplňků včetně hydrofobi-
zace, dovršily zdařilé restaurá-
torské práce. 

Mezi zásahy, které jsou na prv-
ní pohled patrné, lze zařadit ta-
ké doplnění atributu sv. Jana 
Nepomuckého – svatozář s pěti 
hvězdami. (Pět hvězd se objevilo 
na Vltavě nad místem zachycení 
utonulého těla sv. Jana Nepomuc-
kého. Také znamenají slovo TA-
CUI - mlčel jsem, kdy zachování 
zpovědního tajemství bylo mož-

ná jedním z důvodů mučednické 
smrti sv. Jana Nepomuckého.)

Zrestaurován byl i podstavec, 
na kterém se po odstranění sta-
rých vysprávek objevila kontura 
kartuše, která rámovala pravdě-
podobně nápis v kameni. Co by-
lo jeho obsahem, se asi již ne-
dovíme, ale kochat se pohledem 
na sochu světce s pohnutou mi-
nulostí budeme moci i nadále. 

Na tento projekt se podaři-

lo Městu Kralupy nad Vltavou 
získat dotaci ze Středočeské-
ho kraje již v roce 2015. Cel-
kové náklady jsou vyčísleny 
na 102.500 Kč. Z této částky pů-
jde 5.125 Kč z městského rozpoč-
tu a 97.375 Kč je hrazeno z dota-
ce Středočeského kraje z Fondu 
kultury a obnovy památek.
ing. jana Bendová, paMátková péče, 

odBoR RealiZace investic a spRávy 

Majetku MěÚ kRalupy nad vltavou

Od zahájení nového školního roku, tj. 
od 1. 9. 2016, je ve špičkách pracov-

ních dnů prodloužena trasa stávající pří-
městské linky 316 do Kralup nad Vltavou. 
Linka zajišťovala spojení obcí Holubice, Tur-
sko, Velké Přílepy, Statenice a Horoměřice 
pouze s hlavním městem Prahou. Změna 
trasy pomůže zajistit dlouhodobě chybějící 
spojení i severním směrem od těchto obcí 
a umožní cestujícím rychlejší cestování ne-
jen do Kralup nad Vltavou, ale při přestupu 
na ostatní autobusové nebo vlakové linky 
Pražské integrované dopravy i lepší spoje-
ní například do Kladna, Slaného, Mělníka 
či Neratovic.

Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vl-
tavou vzniklo především na základě poža-
davku vybraných obcí sdružených do Dob-
rovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě. 
Vzhledem k dlouhodobému nárůstu počtu 
žáků a omezené kapacitě základních škol 
stávajících obcí je možným řešením přijí-
mání těchto žáků do školských zařízení 
v Kralupech nad Vltavou, která disponují 
dostatečnou kapacitou. Nová trasa by však 
neměla mít význam pouze pro dopravu žá-
ků základních a středních škol, ale také pro 

propojení obcí a pro využití dalších služeb 
a zdravotnických zařízení.

Mezi Prahou a Holubicemi bude zacho-
ván stávající rozsah provozu linky 316, 
v úseku Holubice – Kralupy nad Vltavou, 
Žel. st. pojede v přepravních špičkách pra-
covních dnů včetně prázdnin 8 párů spojů. 

Na lince vznikne na území města Kralupy 
nad Vltavou celkem 11 nových autobuso-
vých zastávek, které budou zřízeny ve stá-
vajících zastávkách linky 457 a budou za-
řazeny do třetího tarifního pásma.

nové zastávky linky 316:
Kralupy nad Vltavou, Minice – Kralupy nad 
Vltavou, Modrá hvězda – Kralupy nad Vlta-
vou, Na Krétě – Kralupy nad Vltavou, Če-
chova – Kralupy nad Vltavou, U Požárního 
domu – Kralupy nad Vltavou, Gymnázium 
– Kralupy nad Vltavou, U Jízku – Kralupy 
nad Vltavou, V Zátiší – Kralupy nad Vlta-
vou, ÚNZ – Kralupy nad Vltavou, Městský 
úřad – Kralupy nad Vltavou, Žel. st.

V souvislosti s prodloužením vybraných 
spojů linky 316 do Kralup nad Vltavou bu-
de provedena i změna jízdního řádu linky 
456. Na té dojde k posunům stávajících 
spojů z důvodu zajištění návazností v Ho-
lubicích nebo prokladů s linkou 316. Linka 
456 bude zároveň obousměrně odkloněna 
přes zastávku „Kralupy nad Vltavou, ÚNZ“ 
a ve směru do Holubic navíc zastaví i v za-
stávce „Kralupy nad Vltavou, hřbitov“.

ing. filip dRápal, Ropid

Do Kralup nově jezdí z Prahy linka 316

Socha sv. Jana Nepomuckého byla opravena

Manželé Korbelovi 
restaurují sochu  
sv. Jana Nepomuckého
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Veškerá původní projektová příprava by-
la zpracovaná (červen 2015) na rekon-

strukci objektu a byla připravená pro po-
dání na stavební úřad. V průběhu července 
2015 bylo dopracováno vlhkostní měření 
s poměrně negativním výsledkem na více 
jak polovině objektu přízemního zdiva. Zá-

roveň v objektu v místech největších trhlin 
nosné konstrukce, která měla být zachována 
(zdivo k Technoparku a objektu bývalého 
MěÚ č.p. 6), byly umístěny sádrové terče 
pro detekci případného pohybu konstruk-
cí. Všechny byly prasklé a v podélné stěně 
u Technoparku zásadně a prostorově posu-

Během letošního července byla zbořena v za-
lomení Jodlovy ulice budova první kralupské 

školy č. p. 68 postavená v roce 1867. Až do tohoto 
roku musely kralupské děti chodit do školy v Mini-
cích. Z Kralup chodily nejkratší cestou, a tou byla 
prastará cesta hlubokým, dnes zasypaným údolím, 
tzv. Skřivanovou roklí, dále přes minický vrch a pak 
dolů dnešní Hybešovou ulicí až k minickému rybní-
ku, u kterého stála minická škola.

Kralupy se rozhodly postavit si v roce 1867 školu 
vlastní. Žádost obecního zastupitelstva a starosty 
Josefa Berana byla kladně vyřízena, a tak byla první 
kralupská škola zřízena na základě místodržitelské-
ho rozhodnutí č. 293887 ze dne 8. června 1867. 
Obec vykoupila pozemek Šestákova statku a zadala 
stavbu zednickému mistru Janu Hraběti z Lobče. 
Byla postavena nákladem 8000 zlatých. Kralupská 
obec zaplatila třetinu této částky a zbytek uhradila 
kralupská dráha. Jan Hrabě navrhl školu jako jed-
nopatrovou budovu obdélníkového tvaru s valbovou 
střechou, na jejímž hřebeni byla umístěna zvonička 
se zvonkem. Při výkopu základu budovy byly nale-
zeny pravěké artefakty, kamenná sekera a motyka, 
svědčící o dávném osídlení kralupské doliny. 

Jan Hrabě si dal záležet hlavně na fasádě domu. 
Velkou čelní plochu budovy rozčlenil dvěma pásový-
mi kordonovými římsami a okna horního patra oz-
dobil šabránami. Vstupní domovní dveře umístěné 
do středu budovy zdobila edikula. V střešní zvoničce 
byl umístěný zvon zasvěcený sv. Janu Nepomucké-
mu. Zachoval se dodnes a je v depozitáři Městského 
muzea v Kralupech. Po dokončení stavby byla budova 
školy pokládána za nejkrásnější dům v Kralupech.

Škola byla slavnostně otevřena a vysvěcena  
10. listopadu 1867. Prvním kralupským učitelem se 
stal Karel Chmel z Lidic. Plat měl 350 zlatých roč-
ně. Zemřel ve věku pouhých 43 let. Karel Chmel se 
narodil 9. ledna 1844 ve staré lidické škole. Zemřel 
v nové škole kralupské č. p. 68. v roce 1887 a byl 
pochován na minický hřbitov do hrobu č. 663, je-
hož pomník si ještě za života navrhl. Po jeho smrti 
nastoupil na místo řídícího učitele jeho pomocník, 
tedy podučitel, František Heveroch. Zemřel v roce 
1889. Jeho hrob č. 68 v odd. A ve druhé řadě je 
na kralupském hřbitově. Hroby obou prvních kra-
lupských učitelů jsou opuštěné.

Jak postupem doby přibýval počet obyvatel Kra-
lup, a tím i jejich dětí, přestala již budova první kra-

lupské školy vyhovovat, a tak byla v roce 1883 ote-
vřena druhá, mnohem větší škola naproti č. p. 111. 
Původní stará škola byla postupně rušena a v roce 
1892 se stala obecní radnicí. Od roku 1893 zde byla 
umístěna knihovna čtenářského kroužku „Řemesl-
nicko-čtenářské besedy“. V roce 1895, kdy Kralupy 
dostaly kostel, bylo horní patro určeno dočasně pro 
duchovního správce. Obecní úřad sídlil v budově 
první kralupské školy až do roku 1922.

O první kralupské škole a prvním kralupském uči-
teli Karlu Chmelovi věděl i „otec národa“ František 
Palacký. Dozvěděl se to z vyprávění zámečnického 
učně Františka Beneše, který u Palackých v Praze 
opravoval truhlu, a který byl žákem učitele Chmela.

ing. josef stupka

Proč se bourá stará školička
Prvotním záměrem bylo budovu staré školičky plně zrekonstruovat a zachovat 
původní vzhled historické budovy. Bohužel budova utrpěla po dvou povodních  
v letech 2002 a 2013 značné újmy a následně též při stavbě technoparku otřesy 
při použití těžké techniky.

nuté, tedy stěna byla cca uprostřed vybou-
lená a stále v pohybu. Bohužel se potvrdil 
i předchozí stavebně technický průzkum 
z 12/2007 - Ing. Ladislav Bukovský, navíc 
ještě stav zhoršený následným chátráním 
objektu po dobu, kdy sloužil jako zařízení 
staveniště.

Z těchto výsledků průzkumů, zejména 
statických, vyplynulo zásadním způsobem 
ubourání a přezdění obvodových konstruk-
cí. Po celkovém vyhodnocení statických vad 
jsme s kolegy došli k závěru objekt zbourat. 
Proto se v září 2015 přistoupilo k přepraco-
vání celé projektové dokumentace (dále jen 
PD). Na základě požadavku investora bude 
objekt realizován v souladu s přepracova-
nou PD opět ve stylu dle původního objektu 
- tedy repliky původní budovy.

Závěrem ještě uvedu, že předchozí zjiště-
ní se následně potvrdila při vlastní demoli-
ci objektu, kdy například vnitřní nosné zdi 
neměly prakticky žádné základy na úrovni 
okolního terénu. Navíc realizovat takovou-
to rekonstrukci s nejistým výsledkem bu-
doucích vlhkostních a statických závad, je 
nesmyslné.

Novostavba bude sloužit jako zdravot-
nické zařízení – převážně stomatologic-
ká klinika, v úvahu připadají i ordina-
ce jiných lékařů dle aktuální poptávky. 
V přízemí pak naleznete obchod zaměře-
ný na zdravý životní styl a medicínské 
produkty.

ing.aRcH. pavel skalička

Poslední dny první 
kralupské školy

Demolice první kralupské školy

Z první kralupské školy se v roce 1892 stala 
radnice.
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Z linky 156

☛ Dne 22. 6. ve 14:48 h. na  
l. 156 oznámil pan P., že na Lidové 
náměstí přišla velmi opilá žena 
se svým psem, který zaútočil 
na jeho malého syna. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se 
na místě spojila s oznamovatelem, 
a tento uvedl, že šli se synem přes 
náměstí, přičemž začal kolem 
nich pobíhat malý kříženec, který 
vrčel a choval se velmi agresivně. 
Hlídka MP zjistila majitelku paní 
S., strážníkům známa jako 
bezdomovkyně, jež byla v silně 
podnapilém stavu. Paní S. 
na výzvy strážníků k zabezpečení 
svých psů, kteří pobíhali po okolí, 
nereagovala a naopak hlídku MP 
slovně napadala a její chování 
bylo velmi arogantní. Paní S. si 
následně oba psy zajistila a z místa 
byla vykázána. Jelikož nebylo 
možné paní S. hlídkou MP vyřešit 
na místě pro její podnapilost, byla 
celá věc postoupena k dalšímu 
opatření příslušnému odboru při 
MěÚ Kralupy. 

☛ Dne 17. 7. v 18:18 h. 
na l. 156 oznámil občan, že 
po Hostibejku jezdí nějaký muž 
velmi rychle svým motorovým 
vozidlem a je zřejmě pod vlivem 
alkoholu. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, k terá prověř ila 
uvedenou lokalitu a věc byla také 
oznámena na OO PČR Kralupy. 
V 18:23 h. na l. 156 oznamovatel 
uvedl, že muž ponechal své vozidlo 
u novostaveb ul. Lešanská a utekl 
směrem do ul. Přemyslova. O této 
skutečnosti byla vyrozuměna 
hlídka PČR. Vozidlo bylo hlídkou 
následně zjištěno na polní cestě 
s proraženými pneumatikami. 
V 18:30 h. na l. 156 oznámil 
pan S., že byl svědkem dopravní 
nehody u Nelahozevsi, odkud 
viník ujel. Dle popisu se jedná 
o totožné vozidlo, které bylo 
nalezeno na polní cestě. Celou věc 
si následně převzala k dalšímu 
opatření SDN PČR Mělník a SKPV 
PČR Mělník.

☛ Dne 20. 7. ve 13:50 h. 
na l. 156 požádalo OO PČR 
Kralupy o spolupráci při dopravní 
nehodě v ul. U Dýhárny. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která 
prováděla usměrňování silničního 
provozu v místě dopravní nehody 
tří osobních vozidel se zraněním, 

kdy příčinou byl mikrospánek 
jednoho z řidičů.

☛ Dne 22. 7. ve 22:19 h. 
na l. 156 oznámila paní J., že 
bydlí v obytné zóně v Minicích, 
má malé děti a tyto nemohou 
spát, protože je slyšet velký hluk 
z pole, kde jezdí zemědělské 
stroje. Dozorčí služba MP ženu 
poučila o právě probíhajících žních 
a doporučila, aby si žena uzavřela 
okna, pokud ji hluk ruší. Na toto 
žena odpověděla, že je velké teplo 
a okna mít otevřená musí. Hlídka 
MP uvedenou stížnost prověřila 
a byl zjištěn jeden obilný kombajn, 
k terý sklízel úrodu daleko 
od obytné části obce. 

☛ Dne 25. 7. v 19:31 h. 
na l. 156 oznámil muž, že dochází 
k domácímu násilí a podřezání 
žil muže na Palackého nám. 
u masny a poté zavěsil. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, PČR 
a RZS. Hlídka před prodejnou 
masny na Palackého nám. zjistila 
oznamovatele pana S., který se 
zde nacházel s panem G. Pan G. 

měl obě zápěstí ovázaná obinadly 
a uvedl, že došlo k hádce mezi ním 
a matkou pana S., přičemž si sám 
poranil zápěstí o sklo, které měl 
v bytě pana S. rozbít. Pan G. byl 
následně RZS převezen do slánské 
nemocnice a hlídka PČR si celou 
věc převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 27. 7. ve 12:04 h. 
na l. 156 oznámil pan H., že 
ve fontánce před MěÚ se koupe 
nějaká žena. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila 
známou bezdomovkyni paní B., 
jež vykonávala „osobní hygienu“ 
ve fontánce. Hlídka MP ženu 
z místa vykázala.

☛ Dne 31. 7. ve 21:44 h. 
na l. 156 oznámil pan J., že jeho 
bývalá přítelkyně paní H. mu volala 
ze svého mobilního telefonu, že si 
vezme nějaké silné prášky, protože 
se rozcházejí, a poté zavěsila. 
Od té doby již telefon nezvedá. 
Paní H. má u sebe tříletého syna. 
Na místo byla vyslána hlídka MP 
a PČR, kde bylo zjištěno, že paní 
H. doma usnula a její syn se díval 

na televizi. U paní H. byla provedena 
orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu 
výsledkem 1,6 promile. Na místo 
byla také přivolána RZS, jež paní 
H. převezla do zdravotnického 
zařízení a sociální pracovnice při 
MěÚ Kralupy, která si nezletilého 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ Dne 8. 8. ve 22:14 h. 
na l. 156 oznámil (dle hlasu malý 
chlapec), že se jmenuje P. M., je 
mu 14 let a bydlí na sídl. Hůrka. 
Chlapec uvedl, že je doma bez 
rodičů a krájel brambory, přičemž 
se řízl do prstu a nedaří se mu 
zastavit krvácení. Dále uvedl, že 
bude na hlídku MP čekat před  
č. p. 1051. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která prověřila okolí 
výše uvedené adresy s výsledkem 
negativním. Dozorčí službou MP 
bylo zpětně prověřeno tel. číslo, 
ze kterého bylo přijato oznámení. 
Dozorčí služba MP zjistila, že se 
jedná o telefonní budku v Lobečku 
na Seifertově nám. Hlídka MP 
proto prověřila toto uvedené místo, 
avšak s negativním výsledkem. 

☛ Dne 11. 8. ve 12:18 h. 
na l. 156 oznámila paní B., že 
na příjezdové cestě v ul. Lešanská 
stojí odstavené osobní vozidlo 
a pohybuje se u něj nějaká osoba. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila vozidlo a majitele 
pana L. Dozorčí služba MP požádala 
na OO PČR Kralupy o prověření, 
zda se osoba a vozidlo nenachází 
v celostátním pátrání. Na toto byl 
sdělen negativní výsledek. Avšak 
pan L. je možným pachatelem 
vloupání do motorového vozidla 
v obci Lešany z dnešní noci. Na místo 
byla vyslána hlídka OO PČR Kralupy 
a SKPV PČR Mělník, která si celou 
věc převzala k dalšímu opatření. 

VysVětliVKy: 

SDN PČR Mělník – Skupina dopravních 
nehod Policie ČR Mělník
SKPV PČR Mělník – Skupina kriminální 
policie a vyšetřování Policie ČR Mělník
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Po-
licie ČR Kralupy nad Vltavou
MP – Městská policie
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad

MgR. teReZa doBRovolná, 

ManažeR pRevence 

kRiMinality, Městská policie 

kRalupy nad vltavou



 

21. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy

SEIFERTOVY
kralupy2016

20. – 24. 9. 2016

15:30 KD Vltava, velký sál
Slavnostní zahájení festivalu, přehlídka vítězů dětské recitační soutěže 
za přítomnosti herců Evy Hruškové a Jana Přeučila.

16:30 KD Vltava, zahrada 
Dílny a workshop pro děti „Všecky krásy slova“ – hry se slovy, verši a básněmi 
v režii YMCA Kralupy.

17:30 KD Vltava, malý sál
Studio Damúza: Turnaj krále Karla - pohádka vznikla u příležitosti výročí 700 let 
od narození Karla IV. Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých 
disciplínách, a tak odhalíte neznámou tvář Karla IV. Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl 
jako my nebo byl něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, 
a co se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl 
Karel IV. nějakou? Jaký plán měl s českou zemí? A co vy, chtěli byste se stát králem 
a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV. do doby, kdy žil, do Prahy, kterou 
proměňoval. Vstupné: 35 Kč 

19:30 KD Vltava, velký sál
Všecky krásy světa - literární večer věnovaný J. Seifertovi. Účinkují: Jana Šulcová, 
František Skřípek a studenti Mezinárodní konzervatoře Praha. Vstupné: 50 Kč

14:45 kralupský hřbitov 
Pietní zastavení u hrobu J. Seiferta za přítomnosti herce Ladislava Freje. 
Hudební doprovod zajistí hudebníci ZUŠ Kralupy. Odjezd autobusu MHD 
od nádraží v 14:25 hodin.

16:00 městské muzeum
Vyhlášení výsledků autorské literární soutěže - vítězné práce recituje 
Ladislav Frej, hudební doprovod Markéta Wagnerová-Lipšová a Ondřej 
Moroz „Seifertova 40. léta“.

18:00 městské muzeum
Šansony - nejznámější písně interpretů českého i francouzského šansonu 
zazpívá zpěvačka a herečka Michala Břízová. „Zpěv a herectví je zpověď 
duše a náplň mého života, které vždy musí mít výraz a sílu.“ Klavírní 
doprovod Martin Hořejší.
 Vstupné do městského muzea: 50 Kč (v ceně drobné občerstvení)

P
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20. – 23. 9. Seifertovy Kralupy -  
prostor před městským úřadem na Palackého náměstí:
Oživlé piano – klavír, který je k dispozici pro všechny 
kolemjdoucí. Neváhejte a přijďte si zahrát!

20. 9. 16:30 Setkání u klavíru –  literárně 
hudební odpoledne, vystoupení hudebního a literárně 
dramatického oboru Základní umělecké školy v Kralupech

21. 9. 16:00 Ptačí slet - vydejte se společně 
s orly, supy a plameňáky hledat krále Simorga. Divadelní 
happening, na kterém si (nejen) děti mohou vyrobit masku 
a zapojit se do příběhu inspirovaného knihou Petra Síse; 
16:00  – výtvarná díla, výroba masek, 
17:00 – happening. Pořádá YMCA Kralupy.

V letošním roce vzpomene dvojí výročí 
slavného básníka, 115 let od narození a 30 let od úmrtí.
FestiVal  se Koná za Finanční 

poDpory střeDočesKého Kraje
Změna programu vyhrazena.

Ve dnech 13. 9. - 22. 9. bude v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt. 
připraven doprovodný program pro školy SEIFERTOVA POEZIE HROU. 
Více na webových stránkách www.muzeumkralupy.cz

Vstupenky na pořady lze zakoupit v předprodeji v pokladně KD Vltava od 1. 9. 2016

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

23. 24.



K Z

 

pozvánKy

9září 2016

...odpoledne vás zveme na po-
uliční happening Zažít Kralu-
py jinak v ulici V Olších. Zažít 
Kralupy jinak je součástí soused-
ských slavností Zažít město jinak 
(http://zazitmestojinak.cz), které 
zastřešuje společnost Auto*mat. 

Letos budou Kralupy jedním 
ze 17 měst a 73 pražských lo-
kalit, kde se budou slavnosti ko-
nat. Na jeden den se zavře ulice 
pro auta a otevře se společnému 
setkávání, posezení a zábavě, 
na které se podílejí sami míst-
ní. Hlavním smyslem je zapojit 
místní obyvatele, aby se zajímali 
o dění za hranicí vlastního po-
zemku, domu nebo bytu, oživo-
vání a posilování lokálních ko-

munit, podpora neautomobilové 
dopravy, zvelebení problematic-
ké části města, recyklace. 

Ulici V Olších jsme si vybrali 
proto, že ji vnímáme jako pro-
blematickou ne tolik kvůli do-
pravě, ale hlavně z důvodu ne-
vzhledného hromadění odpadků 
kolem kontejnerů a v místě svo-
zu objemného odpadu. Jedním 
z cílů akce je upozornit občany, 
že za vzhled svého města jsou 
zodpovědní i oni sami. Ulice ne-
ní jen cesta domů, ale prostor, 
který všichni sdílíme a na jehož 
podobě se můžeme podílet. Jed-
ním dnem v roce, kdy se koná 
akce Zažít město jinak, to jenom 
začíná... 

Zažijte Kralupy jinak

V sobotu 17. září...

Zažít kralupy jinak můžete 17. září od 14 do 19 hodin na půlce ulice 
V Olších (vedle stadionu FC kaučuk) a v přilehlém parčíku. Více 
aktuálních informací najdete na: www.facebook.com/zazitkralupyjinak

připraVoVaný program mimo Jiné zahrnuJe:
� vystoupení sboru Playground English
� zpěv lidovek – Ivan Tatar
� koncert Ondřeje Galušky
� divadelní představení Ptačí sněm
� malování cyklotrasy na ulici a následné ježdění
� cvičení na trávě, slackline a představení sportovních oddílů:  
    horolezení, rugby, Playreal...
� dílna Šikovné tlapky
� stánek Veselá věda
� minibazar knih a oblečení
� výstava fotek Petra Bouchala
� Houpací prkno
� zahradní tvoření s Trees
� recyklační stánek Ekocentra Kralupy
� dílna Farní charity Chic.ke.pa
� nošení dětí v šátku
� miniopravna kol
� soutěž v pečení bábovek a jiných pochutin
� občerstvení: škvarkové dobroty, zdravá výživa Quiet Life,  
    čokoláda Pralinka, kafe Longberry, mošt Mikovický mlýn a další

Zapojit se můžete tím, že 17. září přijdete a přinesete něco na společný stůl, nebo tím, 
že vymyslíte, co nám v programu chybí, a přidáte se jako aktivní spolutvůrci. 
S sebou si vezměte kolo / odrážedlo / tříkolku, vlastní hrnek na nápoje, bábovku nebo 
jinou vlastnoručně vyrobenou pochutinu do soutěže a na společný stůl, knížku / čisté 
zánovní oblečení na věnování do bazaru a veselou náladu! 

Halka Varhaníková

Akce je dobrovolnická, vstupné se neplatí.
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muzeum

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

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

POZVánKA nA MĚSíC Září

Po vyučení automechanikem šel na voj-
nu, vrátil se do civilu a vzápětí, v roce 

1968, odešel do švýcarského exilu. 
Ve francouzské části Švýcarska ve měs-

tě Lausanne pracoval jako malíř pokojů, 
umývač aut, od benzinové pumpy se vrátil 
k profesi automechanika, pak byl kulisákem, 
dekoratérem v obchodním domě a posléze 
designérem hodinek. V té době se věnoval 
surrealismu a abstraktní malbě, a tak měl 
první větší výstavu ve francouzském Mul-
hause.

Po návratu do Československa nemaloval. 
Tedy maloval, ale pokoje, dělal závozníka, 
řidiče, dokončil večerní studium stavební 
průmyslové školy a jako stavební mistr, trať-
mistr a stavební technik památkové péče 
především obnovoval zemědělskou usedlost, 
kterou koupil u Kralup nad Vltavou.

Roku 1990 navštívil po 17 letech Švýcar-

sko a byl překvapen, že jeho obrázky jsou 
stále výzdobou bytů jeho přátel. Na začát-
ku nového tisíciletí slíbil při víně příteli, 
že do Velikonoc namaluje obrázek. Zjistil, 
že malování je dobrý únik z každodenní 
reality, a tak v červenci 2000, když už měl 
namalováno 10 obrazů, využil příležitosti 
vystavovat v kulturním centru v Šemanovi-
cích u Kokořína. Obrázky se líbily, množi-
ly, prošly výstavami v galerii Na Hradbách 
v Kolíně, galerií Ve Věži v Mělníku, v Praze 
v Malostranské besedě, v Litoměřicích, Čes-
kých Budějovicích, ve foyeru brněnského 
Divadla Bolka Polívky, v Třebíči, Karlových 
Varech a mnoha dalších městech.

Ve čtvrtek 8. září 2016 v 18:00 se slavnost-
ně vernisáží otevře další jeho nápaditá vý-
stava právě v krásném výstavním sále Měst-
ského muzea v Kralupech nad Vltavou.  

iveta Bendíková

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

9. muzejní noc s překvapením – 
2.6.2016

Děkujeme za krásný večer v muzeu, 
ukázku řemesel, zajímavý kviz, 
perfektní odměnu
a krásné šperky, kterým jsem 
neodolala Zuza Czech + Dřevokaz Dan

Je to tu moc hezké otázky z testu jsou 
trochu těžší ale jinak je to tu fajn.                                  
(bez podpisu)

Krátkodobá výstava: Kreslený humor 
pavla rychtaříka – dojmy z vernisáže 
(9.6. – 13.8.2016)

V dnešní uspěchané době fakt něco 
krásného pro odlehčení. Moc děkujeme 
za úžasnou výstavu. Nováci 

Áďa

Pavle, myslím že za všechny hasiče 
z Minic Ti mohu pogratulovat 
k povedené výstavě.
Jen tak dál!          
 (hasičský podpis nečitelný)

Super legrace, opravdu dobrý humor.
Líbí se mi, že tento humor nemá hranice. 

Petr a Míša                                                                                             
Michálkovi

8. 9. - čtvrtek, 18:00 hodin

Vernisáž výstavy:  
oBrazy – petr pěnKaVa 

13. 9. – 22. 9. (mimo pondělí 19. 9.)

Doprovodné programy festivalu 
Seifertovy Kralupy pro školy s názvem: 
SEIFERTOVA POEZIE HROU, vstupné 
pro žáky ZDARMA. Více informací 
na www.muzeumkralupy.cz. 
Přihlášky na info@muzeumkralupy.cz, 
nebo telefonicky 315 723 035.

Petr Pěnkava bude vystavovat v muzeu
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Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Zveme vás na autorské čtení z knihy 

Očarovaná 
v pondělí 3. října 2016 
od 17:00 hodin. 

Nebude chybět povídání o Africe 
s promítáním fotek a videí. 
(Provoz studovny bude ukončen 
v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.)

zveme vás  
na 6. bazar 

učebnic, 
který se bude konat v knihovně ve dnech  

1. – 16. září v provozních hodinách studovny.

V září SVětlušky září
Pracovnice knihovny již poněkolikáté pomohou při realizaci 
celonárodní sbírky, která je součástí dlouhodobého projektu 
SVĚTLUŠKA, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těž-
kým zrakovým postižením.
Sbírka bude zahájena 12. září, ukončena 30. září.
Kupte si v oddělení pro dospělé čtenáře předměty za symbo-
lické ceny a pomozte rozzářit svět nevidomých. Děkujeme!!!! P ro příznivce historie připravujeme 

setkání se spisovatelem a histori-
kem Vlastimilem Vondruškou.

Vlastimil Vondruška má již na kontě 
okolo sedmdesáti knižních titulů. Jako 
poslední vyšel čtvrtý díl rozsáhlého 
historického románu Husitská epopej. 
Původně ho ale proslavily především 
středověké kriminálky s hlavním hr-
dinou Oldřichem z Chlumu. Autorův 
první román o Oldřichovi z Chlumu 
vyšel v roce 2002.

Kriminální romány V. Vondrušky 
z doby Přemysla Otakara II. i rozsáh-
lé historické ságy patří k nejprodáva-
nějším románům. Také v kralupské 
knihovně si tvorba Vlastimila Von- 
drušky získala mnoho příznivců. Je-

ho knihy patří k těm nejčastěji půj-
čovaným.

Nenechte si ujít vyprávění o tom, 
jak se jako historik dostal k psaní 
beletrie, o životě spisovatele a také 
o zásadách tvorby historické belet-
rie. Vlastimil Vondruška přiblíží his-
torické prameny, které jsou k dispo-
zici a jak se dají používat. Pokusí se 
také naznačit, jak na jejich základě 
přichází autorská inspirace. Na po-
stavě Oldřicha z Chlumu rozebírá 
principy středověkého soudnictví 
a ve společnosti panoše Oty pak 
milostný život našich předků. Vy-
právěním se prolínají nejen odbor-
né informace z dějin, ale i zábavné 
historky ze života. 

Setkání 
s Vlastimilem 
Vondruškou

„oldřich z chlumu, historický román a skutečnost“
čtvrtek 22. září od 17:00 hodin. 

(Provoz studovny bude ukončen v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.)

Připravujeme na Týden knihoven
...další setkání se spisovatelkou  
Hankou Hindrákovou, autorkou ně-
kolika románů, ve kterých upozorňuje 
na problémy černého kontinentu, nevy-
hýbá se obchodu s dětmi, dětem ulice, 
HIV ani diskriminaci. Od roku 2005 jako 
rozvojový pracovník pětkrát navštívila 
keňu (nejvíce času strávila v chudin-
ských čtvrtích hlavního města Nairobi 
a v západní keni u Viktoriina jezera).

...KuRZ TRéNOVáNí PaMěTi
Kurz bude zahájen 4. října v 9:30 hodin, 
bude pokračovat vždy v úterý 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. 
v dopoledních hodinách ve studovně knihovny. 
Účastnický poplatek 250 Kč.

Informace a rezervace míst na tel. čísle 315 727 852.
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Slovem „mobil“ je míněn mobilní, tedy pohyblivý telefon, zatímco slovo 
„nehošť“ je názvem vrchu za kralupským hřbitovem. ve Zpravodaji jsme již 
o lokalitě nehošť s telekomunikační věží psali v roce 2011. letos je výročí 20 let 
šíření signálu z této vyvýšeniny pro Kralupy a široké okolí.

Když jsem před dvaceti lety na podzim 
roku 1996 procházel ulicemi Kralup, 

upoutal mou pozornost dlouhý konvoj ná-
kladních aut se stavební technikou. K mé-
mu překvapení vedoucí vozidlo v čele kon-
voje přede mnou zastavilo a řidič se mne 
zeptal, kde je Nehošť. Kde je toto nezales-
něné návrší jižně od města jsem samozřej-
mě dobře věděl, ale nevěděl jsem, jak mu 
cestu přes celé město a dále kolem hřbi-
tova k dolanské křižovatce a pak napravo 
po polní cestě popsat. A tak jsem k řidiči 
přisedl do auta a až na vrchol Nehoště 
ho zavedl.

Pracovníci stavební firmy byli až z Os-
travy a na Nehošť přijeli postavit teleko-
munikační věž pro radiotelefonní systém 
Eurotel. Celá stavba spočívala v montáži 

prefabrikovaných normalizovaných dílů. 
Věž byla sestavena z betonových skruží až 
do výšky padesáti metrů. Na vrchol věže 
byly pak umístěny antény pro provoz mo-
bilních telefonů v pásmu 450 MHz a 900 
MHz a později přidány i antény pro pro-
voz rozhlasu na VKV. Stavba celé komu-
nikační věže trvala pouhý týden. Stala se 
součástí celulární sítě základových stanic, 
které umožňují pokrytí rozsáhlého území 
pomocí rádiových vln. Elektrická energie 
pro napájení vysílačů a přijímačů je přivá-
děna zemním kabelem z Dolan.

V nadpisu článku je mezi slovy „mobil“ 
a „Nehošť“ jen malá mezera, ale v čase, 
který uplynul mezi vznikem těchto názvů, 
je časové rozpětí asi tisíc let. Slovní záso-
ba českého jazyka byla obohacena o slovo 

Vyvýšenina Nehošť s telekomunikační věží.
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Upříležitosti výročí povýšení 
Kralup na město jsou každo-

ročně oceňováni významní a vý-
jimeční občané našeho města.

I Vy můžete rozhodnout, kdo 
ocenění získá. Do 30. 9. 2016 
zasílejte své návrhy se jmény 
osob, které by si toto ocenění 
za mimořádný přínos městu za-

sloužily, a to na e-mail: lenka.
cislerova@mestokralupy.cz nebo 
poštou na adresu: MěÚ Kralu-
py nad Vltavou, Lenka Císlero-
vá, Palackého nám. 1, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. Předmět 
zprávy či obálku označte hes-
lem „Oceňování občanů“.

Radka Holeštová

NOmiNUJte  
významné osobnosti Kralup
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mobil 
a Nehošť

„mobil“ teprve v minulém století. Název 
mobil byl odvozen od latinského mobilitas 
(pohyblivost, přemístitelnost), zatímco slo-
vo „Nehošť“, které je zřejmě staročeského 
původu, dodnes nebylo objasněno a není 
uvedeno ani v obsáhlém díle „Pomístní 
jména v Čechách“, vydaného Akademií 
věd. Podstatné jméno host se vyskytuje 
často jak v místních, tak i pomístních jmé-
nech buď jako předpona, nebo jako pří-
pona. V přivlastňovacím tvaru se mění 
koncová souhláska -st na -šť. O tom svědčí 
celá řada názvů obcí nebo kopců, např. 
Čihošť, Ředhošť, Unhošť, Živohošť nebo 
Dobrohošť. Obec Dobrohošť byla tedy ma-
jetkem Dobrohosta a snad Nehošť byl kdysi 
majetkem nějakého Nehosta.

Komu patřila tato vyvýšenina s nad-
mořskou výškou 268 metrů, která domi-
nuje náhorní rovině nad naším městem 
od dávnověku, dnes již nezjistíme. Kdo 
byl majitelem posledním, však víme. Byl 
to Josef Vochomůrka z Minic. Jeho rod 
žil v Minicích po tři sta let. Jedno z po-
lí tohoto selského rodu bylo i na Nehoš-
ti, jehož vrchol je zcela plochý. Poslední 
Vochomůrka, který ve druhé polovině mi-
nulého století tam ještě oral, o pole přišel 
v rámci kolektivizace zemědělství, a pak 
již vrchol Nehoště zarostl travou. Pod 
malou vrstvou ornice je obrovská kupa 
štěrkopísku čtvrtohorní vltavské terasy. 
Dokonce na jižní straně vrchu bývala 
malá pískovna. 

Jestliže si do internetového prohlížeče 
napíšete slovo „Nehošť“, objeví se Vám 
spousta informací a hlavně fotografií této 
málo známé lokality. Turisté oceňují krás-
ný rozhled. Z Nehoště je dobře vidět horu 
Říp a Mělník a vlastně celé Podřipsko, 
a při dobré viditelnosti i České středohoří 
a hřebeny Krušných hor, Bezděz a někdy 
i Ještěd a Krkonoše. Majitelé GPS si mo-
hou pro určení místa nastavit souřadnice: 
50.2272219N, 14.3166428E.

ing. josef stupka

Co se zde 
staví?

V ul. Dr. E. Beneše u polikliniky roste budova lékárny, 
do které se příští rok přestěhuje Lékárna Lobeček 

z Gagarinovy ulice za poliklinikou.
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Od září můžete v Kralupech 
nad Vltavou navštívit no-

vé muzeum – Muzeum historic-
kých kočárků a panenek. Založi-
la ho místní vášnivá sběratelka 
paní Věra Čížková. Muzeum na-
jdete v hale číslo 4 v areálu Bar-
vy a laky (nachází se mezi uli-
cemi Poděbradova, Ke Hřbitovu 
a Minická). Tedy v dostupnosti 
centra města i nádraží. V areálu 
je dost prostoru na parkování, 
takže se do muzea už teď mů-
žou vypravit větší skupiny.

Jak říká paní Čížková, mít 
vlastní muzeum byl její sen. 
„Vždy jsem toužila mít muze-
um. Kočárky sbírám už řadu let 
a nejsou doma kam dát. Stále 
shánět prostory na uskladnění 
také není donekonečna možné. 
I když pořádám putovní výsta-
vy, tak potom musím stejně ko-
čárky někde uskladnit. Navíc 
transportem kočárky hodně 
trpí, při každém stěhování se 
něco zlomilo, protrhlo, poško-
dilo… Takže muzeum je vlastně 

Již dvacátým rokem pořádám 
tábor pro děti od pěti do pat-

nácti let (Letní tábor s Evou). 
Jeho náplní je spousta soutěží 
a dvě celotáborové hry, které 

jsou zaměřeny na sport, vědo-
mosti a nejrůznější dovednosti. 
Tábořiště se nachází v krásné 
oblasti kousek od Poličky, obklo-
pené zelení a lesy s protékajícím 

potůčkem. Největším úskalím je 
vždy doprava na toto místo. Pro-
to tímto děkuji Radě města Kra-
lupy nad Vltavou za grantovou 
podporu, která nám umožnila 

Máme nové muzeum historických kočárků

logickým vyvrcholením mého 
sběratelství.“

V naší republice je muzeí to-
hoto typu asi pět. Na ploše 335 
m2 bude paní Čížková vystavo-
vat nejen kočárky, ale i panenky 
a historické hračky pro holčičky. 

Exponáty bude pravidelně ob-
měňovat, takže když se přijdete 
podívat i příště, budete mít stále 
co obdivovat.

„Otvírací doba je prozatím 
stanovena na tři dny v týdnu 
– čtvrtek, sobotu a neděli, ale 

samozřejmostí je možnost ná-
vštěvy i v jiné dny, a to po te-
lefonické nebo mailové dohodě 
(tel . č. 776 448 886, e-mail ko-
carky.sberatelka@email.cz),“ do-
dává paní Čížková. 

Radka Holeštová
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Kočárky na výstavě
v KD Vltava v září 2013.

Poděkování radním Kralup sjednat si autobusovou dopravu 
pro děti až na tábořiště a zpět. 

Jinak pro všechny účastníky 
a případné zájemce: příští rok 
ve stejnou dobu, a na stejném 
místě, se zase sejdeme. 

s díky eva sláMová, 

Hlavní vedoucí
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Loučení 
s prázdninami
v sobotu 3. 9. 2016 od 9 do 13 hod. 

� Sportovní soutěže
� Hrátky pro děti
� Dětské dopravní hřiště (el. autíčka)
� Ukázky práce sportovních klubů
� Lezecká stěna
� Ukázky práce hasičů

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

Všechny aktivity 
jsou pro děti zdarma

Komise MěÚ (školství, prevence, sport) pořádá
v centru města, u ZŠ Komenského a na hřišti Sokola
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Loučení 
s prázdninami

Milé dámy,
srdečně vás zveme na Dámskou jízdu 
v kině, která se bude konat 16. září  
od 19 hodin. Připravili jsme pro 
vás premiéru nového filmu Dítě 
Bridget Jonesové se skvělou Renée Zellweger, kterému 
bude předcházet bohatý doprovodný program. 

Těšit se můžete na čokoládové pralinky, výtečnou kávu, handmade 
výrobky. Z večera si můžete odnést profi fotografie z malého fotokout-
ku. Představena vám bude nejnovější technologie manikúry a pedikúry 
a celý večer lehce okoření vystoupení kralupských Strongmanů. Pro 
všechny je připraven welcome drink zdarma. 

Vstupenky k zakoupení na www.kasskralupy.cz nebo v pokladně 
kulturního domu.

Vstupné: 150 Kč

v kině Vltava v pátek 16. 9. – 19:00 hodin

Dítě Bridget 
Jonesové

„mužům Vstup zaKázán“

13. 10. – čtvrtek – 19:00 hodin – KD Vltava

Koncert pro Deset strun
(jedinečný večer s jedinečným umělcem)

Jaroslav Svěcený – housle
Miloslav Klaus – kytara

Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších současných 
českých houslistů a výraznou osobností české hudební 

scény. Je proslulým populizátorem houslové tvorby 
a také uznávaným znalcem historie a stavby houslí.
vedle početných skladeb italských autorů (paganini, 
Gragnani, Giuliani) mohou posluchači na koncertě 
vyslechnout i slavné maličkosti velikánů světové 

hudby – Fauré, Schumann, Gounod, martinů.
Vstupné: 250 Kč

Vsobotu 12. 11. budou Kralupy hostit již 
třetí ročník dark indie festivalu Magic-

ká noc trubadúrů s podtitulem Musica - 
Theatrum - Magia. Z pódia bude znít temně 
romantická rocková hudba, jejíž důmyslnou 
součástí se stanou i dvě prověřená domácí 
umělecká tělesa - divadelní soubor Scéna a 
Taneční skupina Naděje. Hvězdou noci bu-
de gothic rocková legenda XIII. STOLETÍ. 
„Štěpánovci“ zde odehrají výjimečné kon-
certní vystoupení okořeněné bonusy, které 
nebudou nikde jinde k vidění. Bude zde 
také křtěn sběratelský box vydaný u příle-
žitosti 25. narozenin kapely! Slavnostního 
aktu se zúčastní i šéf vydavatelského kon-

cernu Warner Music (ČR) Vladimír Kočan-
drle. Třináctka navíc předá Magické noci 
zcela unikátní dar. Pouze zde zahraje jejich 
kultovní píseň „Transylvanian Werewolf“ - 
a to po neuvěřitelných 20 letech! 

Výjimečné postavení festivalu dokládají 
i další avizované události. Svá nová alba 
zde představí mostečtí Carpatia Castle a 
domácí Bratrstvo Luny, které při jediném 
letošním koncertním vystoupení nabídne 
svým fanouškům speciální koncertní show. 
Roli speciálního zahraničního hosta obsta-
rají na evropské scéně respektovaní Poláci 
Deathcamp Project. Koncertní pětici doplní 
postpunková kapela Výsměch?. V celém pro-

storu „kulturáku“ bude probíhat tematická 
výstava fotografií URBEX TEAMU - „lovců 
obrazů chátrajícího jsoucna“. Samozřejmostí 
produkce budou stánky s originálními pro-
prietami, módou, doplňky, hudebními nosiči 
i knihami. Účast již potvrdilo mnoho foto-
grafů i tuzemských hudebních publicistů. 
Není to náhoda, podobná akce u nás nemá 
alternativu. Karneval hudby, extravagantní 
módy a mnoha uměleckých profesí přináší 
dotyk magie! Jak napsala patronka akce, 
spisovatelka Jenny Nowak: „Dejte se zvábit 
i vy. Naslouchejte. Nechte se vést. Pojďte. 
Vejděte ze své vlastní svobodné vůle. Ma-
gická noc čeká.“ jindřicH koHM

magická noc trubadúrů s jedinečnými bonusy! 

Více informací: Facebook 

- událost magická noc 

trubadúrů III. nebo na webu 

www.kasskralupy.cz.

VSTUPENKY: 
předprodej v KD Vltava přímo na poklad-

ně nebo je možné využít online prodej 
z pohodlí domova na adrese www.kass-

kralupy.cz. Cena vstupenky v předprodeji 
290 Kč. Na vyžádání obdržíte v případě 
vašeho zájmu i třetí vydání šestnácti-
stránkových novin TRUBADÚR, které 

jsou programovým manifestem festivalu.
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Středa 7. 9. - 16:30

Čaj O PáTé 
Vaše oblíbená odpoledne s přáteli při výborné 
hudbě jsou zpátky. Všechny vstupenky jsou 
slosovatelné.  Vstupné: 50 Kč

Středa 14. 9. - 19:00-22:00

TaNČíMe laTiNu! 

Neobyčejný taneční večer pro všechny mi-
lovníky latinskoamerických rytmů. V případě 

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

předprodej otevřen po-pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích hodinu 
před začátkem první projekce v kině. tel. č. 315 726 101. 

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

program na září

16:00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – první lekce 18. 9.
18:00 .....Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20:15 ......Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

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

Taneční kurzy neděle 4., 11., 18. a 25. 9. 2016

pokračovací taneční 
kurzy pro dospělé

Absolvovali jste v zimě základní kurz ta-
nečních pro dospělé a rádi byste pokra-
čovali? Anebo jste už na „pokračovačky“ 
chodili a máte chuť se v tanci zdokonalovat 
dál? Tak přesně Vám je určen tento kurz, 
který vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička 
a svým osobním přístupem je schopen do-
stát potřebám všech párů různých úrovní.
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé bu-
dou probíhat v neděli (první hodina je 18. 9.) 
v čase od 16:00 do 17:45 hodin.
Cena kurzu je 3.000 Kč za pár. 
Termíny tanečních lekcí jsou: 18. 9.,  
25. 9., 9. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11.,  
20. 11., 27. 11. 2016.
Přihlašovat se můžete v kanceláři KD Vlta-
va, 1. patro, nám. J. Seiferta 706.

Přijímáme páry do pokračovacích 
tanečních kurzů pro dospělé.

Vstupné: 35 Kč děti;  
50 Kč dospělí (v ceně vstupenky 
je sladkost pro dítě a pohárek 
burčáku pro dospělého).

6. Slavnosti burčáku
tradiční setkání oslavující narození léčivého moku

sobota 3. 9. 2016 
14:30 hodin

Již pošesté 
společně oslavíme 
narození burčáku, 
lahodného a léčivého 
moku. Burčák a víno 
budou z Vinotéky Na Františku, 
těšit se můžete na spoustu dobrot.

V programu vystoupí Kosí bratři,  
TPS Z. Štarkové, Divadlo 100 opic, připraveny 
budou Dřevohry, praková střelnice pro děti, 
praková střelnice pro dospělé, kuchařská dílnička.

Divadlo 100 opic pro vás připravilo: „Chytej 
ušima“ - pásmo písniček pro děti a jejich rodiče; 
„Medoušek je hrdina“ - temperamentní 

plyšovou pohádku o medvídkovi, který miluje 
med a knihy. A o zlém kominíkovi, který 
tvrdí, že je hrdina z pohádek a nechává 
si sloužit od rozbitých hraček na půdě. 

Pohádka je prvním 
pořadem z cyklu Z pohádky 
do pohádky. Opět budete 
sbírat razítka, za nasbírání 
alespoň pěti vás čeká 
slosování o ceny, které 
věnuje Global Kralupy.

novinka
v letošní sezóně
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PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
6. 10.  Čaj o páté
12. 10.  Strašidelné odpoledne
13. 10.  Houslový  koncert  J. Svěceného
14. 10.  Švandovo
 divadlo: 
 Cry baby cry
16. 10.  Kralupský talent
19. 10.  Baby Balet 
 Praha - 
 Vítej na světě
20. 10.  Tančírna
25. 10.  Žalman a spol.

vašeho zájmu se „Tančíme latinu!“ stane pra-
videlným pořadem KD Vltava.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Čtvrtek 15. 9. - 19:30

22. COuNTRy SalON 
S RaNgeRS BaND 
Country salon patří již neodmyslitelně ke stá-
licím programu kulturního domu Vltava. Hos-
tem podzimního večera bude Pepa Fousek.

Vstupné: 250 Kč

Sobota 17. 9. - 9:00

2016

Tématem letošní soutěže, která se koná  
16. 10., je muzikál. Organizátoři děkují Městu 
Kralupy nad Vltavou a sponzorům za podpo-
ru akce.

19. 9. – 24. 9. 

SeifeRTOVy 
KRaluPy 2016 
21. ročník festivalu poezie a přednesu Sei-
fertovy Kralupy 
Podrobný program najdete na straně 8.

Čtvrtek 22. 9. - 19:30

TaNČíRNa 
Taneční večery pod taktovkou tanečního mi-
stra Jana Kvasničky jsou opět tady.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Středa 28. 9. - 19:30
la fabrika, Peter Serge Butko: 

BláZNiVý PeTříČeK 
Divadelní hra na film, aneb gangsterská po-
hádka na motivy filmu J. L. Godarda Bláznivý 
Petříček.
Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Vilhelmová
Scénář, režie, výtvarná supervize: Peter 
Serge Butko
Hudba: Roman Holý
Příběh lásky krásné teroristky a mladého mu-
že znuděného všedností se odehrává na útěku 
před policií, rodinami, ale také před životem. 
Výprava představení je koncipovaná jako starý 

filmový ateliér, kterému dominuje automobil 
s využitím zadních projekcí. 
Délka představení: 100 minut

Vstupné: 450 Kč; 420 Kč senior, student

Neděle 2. 10. 

PRVNí PRODlOužeNá 
Prodloužená základních tanečních kurzů pro 
mládež - 16:15-19:00 odpolední kurz; 19:30-
22:15 večerní kurz.

Vstupné: 100 Kč

Pondělí 3. 10. - 18:00
Koncert Karla Štědrého a Pavlíny filipovské

jaK TO DOOPRaVDy 
BylO! 
Přes padesát let trvá přátelství Karla Štědré-
ho a Pavlíny Filipovské, které začalo v divadle 
Semafor, u jehož zrodu oba stáli, a přátelství 
trvá dodnes. Mnoho obdivovatelů a diváků je 
ve svých představách spojovalo dohromady, 
a tak se po letech spolupráce rozhodli, že vy-
myslí pořad (tak trochu Hovory přes rampu), 

ve kterém by si povídali s diváky, odpovídali 
na jejich otázky a zazpívali jim písničky, které 
je provázely po léta umělecké činnosti. Tento 
pořad se rozhodli nazvat: Jak to doopravdy 
bylo! Vstupné: 220 Kč

Úterý 4. 10. - 16:30

Divadlo andromeda: 

O CHyTRé 
KMOTře liŠCe 

Kmotra liška svou chytrostí a sympatickou 
lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pá-
ny tvorstva. Situace řeší s důvtipem, hu-
morem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale 
také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou 
únosnou míru a své chyby napravit. Děti če-
ká spousta zápletek, které samozřejmě dob-
ře dopadnou. Pohádka je součástí razítkové 
soutěže. 

Vstupné: 60 Kč

první zkouška

u

Hvorka Miroslav – České středohoří   
Výstava fotografií
Miroslav Hvorka vystudoval chemii v Lovosicích, kde také celý život žil. 
Fotografický přístroj byl nedílnou součástí jeho života. Spolupracoval 
s litoměřickým a lovosickým muzeem, fotil portfolia pro modelky. Fo-
tografoval děti, staré ženy, hory. 
Tato výstava je věnována jeho životní lásce – Českému středohoří.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 19. září 2016 v 17 hodin v malém sále KD Vltava.
Úvodní slovo pronese starosta města Petr Holeček. 
Hudebním vystoupením vernisáž doprovodí Markéta Wagnerová – Lipšová.
Výstava potrvá do 19. října 2016. Bude přístupna v pracovní době kanceláře KD a při všech ak-
cích KD Vltava. Vstup volný
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BUCHTY A KLOBÁSY
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2016, 15+, 89 min.

První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film vypráví 
o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny 
rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se 
doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket.

CESTA DO FANTAZIE
JAPONSKO, ANIMOVANÝ, 2001, 125 min.

Dobrodružný snímek, kde se nesvádějí bitvy, hlavní postava 
není nadaná nadpřirozenými schopnostmi, ani se zde nesváří 
dobro se zlem. Vypráví o desetileté dívce, která se ocitne 
v roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel. Diváky každého 
věku pohltí a uhrane unikátní vize autora, díky níž každý záběr 
dýchá roztodivností, hravostí, nápaditostí, ale i melancholií 
a emotivností.

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 87 min.

Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro 
celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší 
doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho povýšen, 
když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv 
autorizace vyrobí rozkošnou holčičku.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
USA, KOMEDIE, 2016, 15+, 123 min.

Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu 
napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované 
těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou 
Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to 
rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. 
Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival 
a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick 
Dempsey). A když se záhy na jedné společenské akci na vlastní 
tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár 
lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo.

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
ČESKO / RAKOUSKO, DRAMA, 2016, 100 min.

Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana Němce Italská 
spojka se odehrává mezi Prahou a Vídní v dramatickém roce 
1968. Proměnlivá doba, která směřovala k událostem Pražského 
jara i srpnové okupaci, je rámcem pro moderní špionážní 
drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých společenských 
okamžicích postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací 
a sebedestruktivním hrdinstvím.

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
USA, ANIMOVANÝ, 2015, 84 min.

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho 
instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním 
z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru 
historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi 
začne být les trošku nepohodlný.

PRÁZDNINY V PROVENCE
ČESKO / FRANCIE, KOMEDIE, 2016, 15+, 95 min.

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof 
Hádek se vrací na plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou 
vůní v komedii Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír Michálek je 
obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou 
před svojí manažerkou až do slunné Francie k tetě jednoho z nich.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
PRO PODIVNÉ DĚTI
USA, FANTASY, 2016

Díky tajemným stopám objeví Jake kouzelné místo, sirotčinec. 
Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale 
i jejich strašlivé nepřátele… 

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
USA, DRAMA, TITULKY, 2016, 12+, 96 min.

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece 
Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) nouzově 
přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson 
a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože 
veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho 
letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho 
pověst a kariéru.

TAXI 121
ČESKO, THRILLER, 2016, 12+, 90 min.

Snímek inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy 
sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně policie 
přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti stále 
neznámý. 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
VB / USA, DOKUMENT, TITULKY, 2016

Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinciho kód, Rivalové, 
Inferno) přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila 
svět - THE BEATLES. Tento jedinečný filmový projekt autenticky 
zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy 
samotných členů The Beatles.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
ČESKO, DRAMA, 2016, 90 min.

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba 
těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale 
i způsobem obživy.

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC  130 KČ

 25.  NE 14:30  CESTA DO FANTAZIE  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ 
   20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 27.  ÚT 20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 28.  ST 20:00  CAFÉ SOCIETY 120 KČ

 29.  ČT  20:00  HAPPY DAY: SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 100 KČ / 130 KČ

 30.  PÁ 17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 150 KČ

   20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/T. 130 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  TAXI 121 120 KČ

 2.  PÁ 17:00 STAR TREK: DO NEZNÁMA  2D/T. 120 KČ

   20:00  TOHLE JE NÁŠ SVĚT 120 KČ

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

   17:00  OBR DOBR  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

 4.  NE 14:30  DOBA LEDOVÁ:  
    MAMUTÍ DRCNUTÍ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 6.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – DĚDA 60 KČ / 110 KČ

   20:00  TAXI 121 120 KČ

 7.  ST 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL  2D/T. 120 KČ

 8.  ČT 20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 9.  PÁ 17:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

   20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 10.  SO 14:30  LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 110 KČ / 130 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 11.  NE 14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  OBR DOBR  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 13.  ÚT 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL  2D/T. 130 KČ

 14.  ST  20:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ 
 15.  ČT  20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 16.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA  
    – DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 150 KČ

 17.  SO 14:30  LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 110 KČ / 130 KČ

   17:00  CESTA DO FANTAZIE  2D/T. 130 KČ

   20:00  PRÁZDNINY V PROVENCE 130 KČ

 18.  NE 14:30  MŮJ KAMARÁD DRAK  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/T. 130 KČ

 20.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – UČITELKA 60 KČ / 130 KČ

   20:00  THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK 110 KČ

 21.  ST  18:00  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

 22.  ČT 20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 23.  PÁ 17:00  PRÁZDNINY V PROVENCE 130 KČ

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

 24.  SO  14:30  ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 110 KČ / 130 KČ

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
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.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

HAPPY 
DAY

Promítáme  
v premiérový 

den filmu

Promítání filmu 
Strašidla, který 

hrajeme 21. září, 
se osobně zúčastní 

režisér filmu  
ZDENĚK TROŠKA.  
Tato akce je pořádána 

ve spolupráci s DDM 
Kralupy nad Vltavou.
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BUCHTY A KLOBÁSY
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2016, 15+, 89 min.

První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film vypráví 
o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny 
rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se 
doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket.

CESTA DO FANTAZIE
JAPONSKO, ANIMOVANÝ, 2001, 125 min.

Dobrodružný snímek, kde se nesvádějí bitvy, hlavní postava 
není nadaná nadpřirozenými schopnostmi, ani se zde nesváří 
dobro se zlem. Vypráví o desetileté dívce, která se ocitne 
v roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel. Diváky každého 
věku pohltí a uhrane unikátní vize autora, díky níž každý záběr 
dýchá roztodivností, hravostí, nápaditostí, ale i melancholií 
a emotivností.

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 87 min.

Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro 
celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší 
doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho povýšen, 
když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv 
autorizace vyrobí rozkošnou holčičku.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
USA, KOMEDIE, 2016, 15+, 123 min.

Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu 
napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované 
těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou 
Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to 
rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. 
Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival 
a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick 
Dempsey). A když se záhy na jedné společenské akci na vlastní 
tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár 
lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo.

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
ČESKO / RAKOUSKO, DRAMA, 2016, 100 min.

Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana Němce Italská 
spojka se odehrává mezi Prahou a Vídní v dramatickém roce 
1968. Proměnlivá doba, která směřovala k událostem Pražského 
jara i srpnové okupaci, je rámcem pro moderní špionážní 
drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých společenských 
okamžicích postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací 
a sebedestruktivním hrdinstvím.

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
USA, ANIMOVANÝ, 2015, 84 min.

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho 
instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním 
z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru 
historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi 
začne být les trošku nepohodlný.

PRÁZDNINY V PROVENCE
ČESKO / FRANCIE, KOMEDIE, 2016, 15+, 95 min.

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof 
Hádek se vrací na plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou 
vůní v komedii Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír Michálek je 
obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou 
před svojí manažerkou až do slunné Francie k tetě jednoho z nich.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
PRO PODIVNÉ DĚTI
USA, FANTASY, 2016

Díky tajemným stopám objeví Jake kouzelné místo, sirotčinec. 
Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale 
i jejich strašlivé nepřátele… 

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
USA, DRAMA, TITULKY, 2016, 12+, 96 min.

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece 
Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) nouzově 
přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson 
a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože 
veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho 
letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho 
pověst a kariéru.

TAXI 121
ČESKO, THRILLER, 2016, 12+, 90 min.

Snímek inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy 
sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně policie 
přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti stále 
neznámý. 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
VB / USA, DOKUMENT, TITULKY, 2016

Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinciho kód, Rivalové, 
Inferno) přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila 
svět - THE BEATLES. Tento jedinečný filmový projekt autenticky 
zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy 
samotných členů The Beatles.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
ČESKO, DRAMA, 2016, 90 min.

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba 
těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale 
i způsobem obživy.

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC  130 KČ

 25.  NE 14:30  CESTA DO FANTAZIE  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ 
   20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 27.  ÚT 20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 28.  ST 20:00  CAFÉ SOCIETY 120 KČ

 29.  ČT  20:00  HAPPY DAY: SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 100 KČ / 130 KČ

 30.  PÁ 17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 150 KČ

   20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/T. 130 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  TAXI 121 120 KČ

 2.  PÁ 17:00 STAR TREK: DO NEZNÁMA  2D/T. 120 KČ

   20:00  TOHLE JE NÁŠ SVĚT 120 KČ

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

   17:00  OBR DOBR  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

 4.  NE 14:30  DOBA LEDOVÁ:  
    MAMUTÍ DRCNUTÍ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 6.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – DĚDA 60 KČ / 110 KČ

   20:00  TAXI 121 120 KČ

 7.  ST 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL  2D/T. 120 KČ

 8.  ČT 20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 9.  PÁ 17:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

   20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 10.  SO 14:30  LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 110 KČ / 130 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 130 KČ

 11.  NE 14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  OBR DOBR  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 13.  ÚT 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL  2D/T. 130 KČ

 14.  ST  20:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ 
 15.  ČT  20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 130 KČ

 16.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA  
    – DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 150 KČ

 17.  SO 14:30  LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 110 KČ / 130 KČ

   17:00  CESTA DO FANTAZIE  2D/T. 130 KČ

   20:00  PRÁZDNINY V PROVENCE 130 KČ

 18.  NE 14:30  MŮJ KAMARÁD DRAK  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/T. 130 KČ

 20.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – UČITELKA 60 KČ / 130 KČ

   20:00  THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK 110 KČ

 21.  ST  18:00  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

 22.  ČT 20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 23.  PÁ 17:00  PRÁZDNINY V PROVENCE 130 KČ

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

 24.  SO  14:30  ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 110 KČ / 130 KČ

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
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.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

HAPPY 
DAY

Promítáme  
v premiérový 

den filmu

Promítání filmu 
Strašidla, který 

hrajeme 21. září, 
se osobně zúčastní 

režisér filmu  
ZDENĚK TROŠKA.  
Tato akce je pořádána 

ve spolupráci s DDM 
Kralupy nad Vltavou.
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KralupsKá

ťapka
start od 8:30 hodin na kynologickém cvičišti 

v Kralupech nad Vltavou

Základní kynologická organizace
Kralupy nad Vltavou - Strachov

vás zve v sobotu 10. 9. 2016 na turistický pochod

občerstvení zajištěno
dobrou náladu s sebou

bližší informace na 
www.zkokralupy.cz

sponzor: 

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
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21září 2016

Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  
e-mail: azcentrumkralupy@email.cz, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

Na Měsíc září jsMe prO 
Vás připraVili:

Bubnování pro děti a dospělé – pátek 16. 9. od 17:30 do 19:00 hodin - 
přijďte se společně s námi odreagovat a strávit čas s rodinou nebo přáteli 
a zažít energii, která se při společném hraní, bubnování, zpívání a také 
tancování tvoří. Bubnováním vás provedou Dáša a Vráťa Kratochvílovi.

Dále nabízíme:
Dětská skupina aZ školka – přijímáme děti již od 1,5 roku, pestrý 
program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova), 
každý týden jiné téma dle ŠVP, otevřeno i o prázdninách, adaptační 
program, individuální přístup.
Kurzy pro rodiče s dětmi: Hudební škola Yamaha - Kojenecké cvičení 
– Pohybovky – Poradna pro maminky s miminky – Hernička pro děti - 
Tanečky
Kurzy pro dospělé: Orientální tance – Jóga – Taichi – Předporodní kurz 
aneb příprava na porod a šestinedělí – Cvičení pro těhulky – Cvičení 
po porodu
Ostatní služby: Psychologické poradenství – Klasické masáže – Medové 
masáže – Čínské masáže – Thajské masáže – Aromaterapeutické 
těhotenské masáže – Manuální lymfodrenáž – Tělová svíce

Více informací:

Divadelní Ptačí sněm opět před radnicí! 
týdenní tvořivou dílnu po- 

dle knihy Petra Síse pořá-
dala v červenci YMCA Kralupy 
(zřizovatel YMCA Praha). Pat-
náct dětí ve věku od 4 do 10 
let se ponořilo do života ptáků. 
Také letos vyzval ptáky básník 
Attar proměněný v dudka, aby 
se vydali hledat svého krále. 
Plameňáci nechtěli odletět ze 
své slavnosti, supi se obávali, 
že na cestě nebude dost potravy 
a orli byli pohlceni do trénin-
ku lovení. Nakonec je dudek 
přesvědčil, aby se na nelehkou 
cestu vydali…

Chcete vědět, jestli ptáci své-
ho krále našli? Přijďte se podí-
vat na další happeningy: v sobo-
tu 17. 9. u fotbalového stadionu 
V Olších v rámci sousedské slav-
nosti Zažít město jinak. Před 
radnicí se ptáci slétnou u příle-
žitosti oslav Seifertových 
Kralup 21. září.

YMCA Kralupy bu-
de i ve školním roce 

2016/17 nabízet dětem divadel-
ní kroužek. 

Děkujeme všem dobrovolní-
kům za výtvarný ateliér a hu-
dební spolupráci a všem zúčast-
něným za vytvoření přátelské 
atmosféry.  Blanka vRZáčková, 

Blanka dyMáčková,

 jan vRZáček, yMca kRalupy

Blanka Vrzáčková, 732 155 487
kralupy.ymca@gmail.com

facebook.com/ymcakralupy
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Závěr celého tábora proběhl v prostoru před radnicí

Při přípravách došlo i na akrobatické kousky

Děti připravují masky
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Sdružení rodáků a příznivců města
Zveme vás na výlet do Mnichova Hradiš-

tě a Svijan. Přihlásit se můžete v Domě 
s pečovatelskou službou na Cukrovaru, v sa-
lonku, 2. patro, ve čtvrtek 1. září ve 13 h. 
Výlet se koná 14. 9. 2016. Autobus bude stát 
200 Kč, vstup do zámku 75 Kč, do pivovaru 
s ochutnávkou 50 Kč. Oběd zajištěn. Lze se 
objednat též telefonicky (728 939 510 paní 
Vaňková, 315 704 145 paní Fabiánová).

mnichoVo hraDiště

Zámek s areálem dal postavit na místě pů-
vodní tvrze na počátku 17. století Václav 
Budovec z Budova. Dvoupatrová budova 
nad půdorysem podkovy stojí na severním 
okraji města. K původní dispozici patří řa-
da pokojů se štukovými stropy, k cennému 
inventáři patří sbírka zbraní a keramiky, 
přivezené sem ze zámku v Duchcově. Areál 
bývalého kláštera kapucínů má bohatě čle-
něné průčelí. V interiéru s bohatou štuko-

vou výzdobou se nachází hrobka Albrechta 
z Valdštejna, vévody frýdlantského, zavraž-
děného r. 1614 v Chebu. Areál navazuje 
na zámeckou zahradu. Na rampě pod zám-
kem je sousoší sv. Jana Nepomuckého od Jo-
sefa Jelínka. Můžeme obdivovat pomník 
Václava Budovce z Budova, šlechtice, vý-
znamného politika, jednoho z vůdců sta-
vovského povstání (1618-20), který byl po-
praven na Staroměstském náměstí s dalšími 
šlechtici a měšťany. Pomník je z roku 1937 
od Karla Lidického.

sViJany
Ve Svijanech navštívíme pivovar známý ze-
jména pivařům. Budeme seznámeni s vý-
robou tohoto moku, který též ochutnáme. 
Po obědě návrat domů, doufejme v pěkné 
počasí, v bezproblémovou jízdu, a ať můžeme 
konstatovat, že výlet byl opravdu úspěšný.

Přejeme si totéž, též vaši přízeň a srdečně 
zdravíme! Rodáci

Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v září 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

92 let ..............Müllerová Miroslava

Dodatečně blahopřejeme 
k srpnovým narozeninám
85 let ...............................Hlaváčková Libuše
80 let ...............................Kulhanová Miloslava

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na prohlídku

výstavy Žezlo a koruna:  
Karel IV. a české královské korunovace

Kdy? V sobotu 10. září 2016

N a výstavě jsou představeny předměty 
používané při korunovacích českých králů, 

které se odehrávaly podle korunovačního řádu 
karla IV. až do 19. století. mezi nejvýznamnější 
exponáty patří Zlatý relikviářový kříž, zvaný 
korunovační, dále tzv. korunovační kříž Přemysla 
Otakara II., zapůjčený pro výstavu z Řezna, nebo 
koruna českých královen z pokladu ve Slezské 
Středě.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud se přesuneme 
metrem do stanice Národní a dále pojedeme 
tramvají č. 22 do stanice Pražský hrad, kde se 
v 10 hodin sejdeme s mimo kralupskými. Základní 
cena vstupného je 190 Kč / pro seniory nad 65 let 

100 Kč. Členové KPP zaplatí 50 Kč. Tato vycházka 
bude spolufinancována z grantu MěÚ Kralupy nad 
Vltavou.

Vycházku připravila: Milena Vovsová

zapsaný spolek kruh přátel Prahy 

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

SOUKROMÁ INZERCE
} proDám zahráDKu s chatKou, 
Kralupy n. Vlt. - Na Žebrech.  
Tel.: 721 130 154.

} hleDáme milou paní na občasné 
hlídání dětí, případně na vyzvedávání 
ze školy / školky. Jsme mladá rodina 
z Kralup nad Vltavou. V případě zájmu 
volejte na tel. č. 775 946 368.

} proDám DVě DětsKá Kola  
zn. Genesis (i jednotlivě), perfektní 
stav, jako nové. Cena 2.299 / 2.150 Kč. 
Kontakt: 774 668 092  

} DaruJeme DVě KoťátKa
Dva zachránění černohnědí kocourci 
hledají nový domov. Vychovaní 
a čistotní, zvyklí 
na kočkolit. Nejlépe 
se zahradou.
Další fota na  
goo.gl/kBjxDH
Více informací na  
tel. 606 388 594.

BlaHOPřáNí K NaROZeNiNáM
Ve čtvrtek 22. září tohoto roku oslaví kralup-
ský rodák, dlouholetý velvarský učitel, sportov-
ní nadšenec a stále aktivní sportovní redaktor 
TV Kralupy Mgr. jaROSlaV TluSTý krásné  
80. narozeniny. Přejeme mu hodně elánu, zdraví, 
pohody a energie do dalších tvůrčích let.

Redakce KZ
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Městský klub důchodců

 25. 6. marie KRÁLOVÁ ........................... 83 let
 27. 6. Jiří FAIFR ......................................... 67 let
 29. 6. Stanislav MAtERNA.................... 58 let
 2. 7. Pavel KAREL .................................. 75 let
 6. 7. Stanislava pOSpÍCHALOVÁ..... 62 let
 11. 7. Dagmar ŠKANtOVÁ .................. 88 let
 17. 7. Petr pŘIBYL .................................... 90 let
 19. 7. miluška KASALICKÁ .................. 87 let
 21. 7. Anežka ŠEtINOVÁ ...................... 90 let

22. 7. Blanka JELÍNKOVÁ ..................... 38 let
23. 7.  ing. Vladislav ŘEHÁK ..................84 let
23. 7. Vladimíra ŽÁČKOVÁ ................... 91 let
1. 8.  Zdenek pORtÁŠIK ...................... 70 let
8. 8.  Vlasta SVOBODOVÁ .................. 94 let
12. 8. Věra SVOBODOVÁ ...................... 80 let
17. 8.  Jiří BLAŽEK .................................... 62 let
 22. 8. Věra ŠpAČKOVÁ ........................... 94 let
 24. 8. Božena ZAVORALOVÁ .............. 87 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky

Milí přátelé,
měsíce prázdnin a dovolených máme za se-
bou, věříme, že jste si odpočinuli a užili 
si letních radovánek, samozřejmě babičky 

a dědové se svými vnoučaty. I činnost na-
šeho klubu byla tak trochu prázdninová, 
scházelo se nás méně, přesto poslední vý-
let do severních Čech byl zcela naplněn, 
na některé zájemce se nedostalo.

Těšíme se, že se již budeme scházet v pl-
ném počtu, na září a říjen máme připraveny 
zajímavé akce. Tou nejlákavější bude určitě 
výlet po středních Čechách, tentokrát se po-
díváme 24. září do Koněpruských jeskyň, 
Mníšku pod Brdy a Jílového. 

Přihlásit se ještě můžete naposledy 6. 9. 
2016 od 13 hodin v Domě s pečovatelskou 
službou v klubu, nebo na tel. čísle 728 720 763 
u pana Koláře, eventuelně na tel. čísle 
606 824 003. s poZdRaveM členové Mkd

„Neplačte, že odešel,
ten klid a mír mu přejte
a vzpomínky jen v srdci svém
mu stále zachovejte.“
Dne 28. 6. 2016 
uplynulo šest let, co nás 
nečekaně opustil ve věku 

nedožitých 30 let MaRTiN DOBROVODSKý. 
S láskou vzpomíná bratr a rodiče.
 

Dne 1. září 2016 to bude rok, 
kdy nás náhle opustil ve věku 
20 let můj drahý bratr 
fRaNTiŠeK BaRTONíČeK, 
absolvent Dvořákova 
gymnázia.

Dne 19. listopadu 2016 
uplynou dva roky, co 
zemřela má milovaná 
maminka paní RaDOVaNa 
BaRTONíČKOVá, roz. 
Havelková, ve věku 45 let. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomíná Kristýna s rodinou.

Milovaná maminka, 
babička a prababička 
MaRie NOVOTNá - 
porodní asistentka - by 
se 3. září 2016 dožila 95. 
narozenin. Připomeňme si, 
s jakou radostí a odhodláním 

přiváděla děti na svět. Nezapomeneme 
na lásku, kterou nám dávala a na její osobitý 
humor.  
Dcera Eva Komárková s rodinou,  
rodina Moravcova

S veselou myslí vzpomeňte 
vy, co jste znali jaROSlaVa 
fialu z Kralup nad Vltavou. 
Život měl rád, avšak letos 
v září tomu bude dvacet 
let, co zemřel po těžké 
nemoci. „Nic z toho 

dobrého a krásného, co jsi pro nás učinil, 
se neztratilo. Vše zůstává v našich srdcích 
a vzpomínkách...“ 
Vzpomíná manželka s dcerami a celou rodinou.

Před rokem odešel můj 
manžel, ing. BOHuSlaV 
VaCeK, dlouholetý kaučukář. 
Vždy víc dával, než bral. 
Život bez něj je smutný 
a těžký. Děkuji všem, kteří mi 
pomáhali a pomáhají. 

Libuše Vacková, manželka
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Lázně Libverda

Kříženka velkého knírače, narozena 9/2015, 
67 cm, 16 kg. annie byla do útulku dána 
majitelem. je mladá, kontaktní, vhodná 
k výcviku, s ostatními psy se snáší dobře 
a vyhovoval by jí domek se zahradou.

Kříženec německého ovčáka a labradora, 
pes, narozen přibližně v 12/2010. frank je 
milý, kontaktní a klidný. Na vodítku chodí 
dobře, umí „sedni“ a na kotec byl zřejmě 
zvyklý. Vhodný do domku se zahradou. 

annie

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

 monika Kolková, u  cukrovaru 1075, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

chcete peJsKa? aDoptuJte ho 
z KralupsKého ÚtulKu

frank

faCeBOOK.COM/KRaluPSKyZPRaVODaj/

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

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

Pá 8.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

název ZÚ věk dětí

Výtvarné hrátky I.   4-5 let
Výtvarné hrátky II.   6-8 let
Výtvarně-keramický I.   6-8 let
Výtvarně keramický II.   9-12 let
Výtvarně-keramický III.   6-9 let
Výtvarně-řemeslný Ateliér   8-16 let
Paličkování   od 10 let
Keramika I.   8-12 let
Keramika II.   12-16 let
Mladý fotograf   9-18 let
Krůček I.   3-5 let

název ZÚ věk dětí

Krůček II.   4-6 let
Krok za krokem   6-9 let
Taneční hýbání   4-7 let
Taneční skupina   od 12 let
Orientální tance   od 8 let
Street dance   9-12 let 
Modern dance  ZŠ
Hip-hop dance I.   6-11 let
Hip-hop dance II.   11-16 let
Aikido – sebeobrana I.   od 6 let
Aikido – sebeobrana II.   od 8 let

název ZÚ věk dětí

Aikido – sebeobrana III.   od 10 let
Badminton   od 6 let
Florbal I.   7-10 let
Florbal II.   11-16 let
Sportovní hry   od 6 let
Stolní tenis   od 6 let
Volejbal – přípravka   2.-3. třída
Volejbal – přípravka   4.-5. třída
Volejbal – ml. žákyně   6.-7. třída
Programování   ZŠ
Angličtina   ZŠ

název ZÚ věk dětí

Šachy - začátečníci  od 6 let
Šachy - pokročilí  od 9 let
Lovci draků   9-16 let
Loutkohraní   8-12 let
Hrátky s pohádkou   od 6 let
Žonglování   od 10 let
Mladý zahradník   ZŠ
Písně k táboráku – kytara   ZŠ
Klavírní školička   od 5 let
Flétna – Veselé pískání   od 11 let

ZÁJMOVé útVARY pRO NOVý ŠKOLNÍ ROK

seifertoVy Kralupy
V červnu se uskutečnila v DDM Kralupy 
nad Vltavou recitační soutěž dětí a mláde-
že. Její vítěze si můžete poslechnout v rám-
ci slavnostního zahájení festivalu Seiferto-
vy Kralupy v pátek 23. září od 15:30 hod. 
ve velkém sále KD Vltava. Vítěze jednotli-
vých kategorií bude uvádět herecký a man-
želský pár Eva Hrušková a Jan Přeučil. 
Po skončení programu oba s dětmi přátelsky 
posedí a pobesedují.

poháDKoVý les
Zveme všechny předškoláčky na Cestu po-
hádkovým lesem ve čtvrtek 22. 9. od 16:00 
hodin. Na cestu se můžete vydat u schodů 
na Hostibejk. Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 
10 Kč

soBotní Kurzy
Pro všechny tvořivé z řad mládeže a dospě-
lých (děti mladší 13 let pouze v doprovodu 
rodičů) jsou opět připravena kreativní sobot-
ní odpoledne. Na kurzy je třeba se předem 
přihlásit a uhradit poplatek 400 Kč. Kurzy 
začínají vždy ve 13 hodin. 
8. 10. - Papírová dílna; 5. 11. - Keramika; 
26. 11. - Vánoce s tiffany

nastal čas přihlásit sVé Děti 
Do našich záJmoVých ÚtVarů
Přiložený seznam zájmových útvarů je stále průběžně aktualizován a doplňován.  
Naleznete jej na www.ddmkralupy.cz. Zde je také možnost si stáhnout přihlášku. Zájmo-
vé útvary začínají v týdnu od 19. 9. 2016.

S řadou dětí z Kralup a okolí jsme se setkávali i během léta na příměstských a pobytových tábo-
rech, které jsme si společně příjemně užili. nyní nám začíná nový školní rok, ve kterém dochází 
ke změně ve vedení ddM Kralupy nad vltavou. od 1. srpna nastoupila do pozice ředitelky ddM  
Mgr. Kateřina viktorová. Rozhovor s ní najdete v příštím čísle Kralupského Zpravodaje. 

Vítáme děti a rodiče v novém školním roce 2016/17

Podrobné informace o všech zájmových útvarech, seznam a přihlášky vám rádi poskytneme na akci 
Loučení s prázdninami, která se koná v sobotu 3. 9. od 9:00 do 13:00 hodin na hřišti TJ Sokol.

lovci draků - od 10 let 
Dobrodružná výprava za draky a rytířskými příběhy. Celoroční hra rozvíjející 
logické myšlení, manuální zručnost a fyzickou zdatnost. Staň se lovcem draků 

a otevři s námi bránu do světa fantazie, legend a bájných zvířat. 
loutkohraní - od 9 let 

Dramatický kroužek spojený s výrobou kulis, kostýmů, rekvizit a loutek.

připraVuJeme noVé záJmoVé ÚtVary
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Školní budova Obecné (ná-
rodní) školy v Lobečku,  

č. p. 153, byla vysvěcena 1. října 
1916. Pozemek pro její výstavbu 
byl vhodně zvolen v rovinném 
terénu, jehož nadmořská výška 
činí 176,50  m. Hlavní průčelí 
budovy bylo obráceno k jiho-
západní straně, k vltavskému 
nábřeží. Celková výška budovy 
činila 11,60  m. Omítka byla po-
řízena z břízolitu, střecha sedlo-
vá a valbová. Původně zde byly 
čtyři učebny, dvě šatny + pří-
slušenství, dva kabinety a sbo-
rovna pro žáky obecné školy. 
A nejen to, mezi vybavení teh-
dejší školy patřila i tělocvična, 
eventuálně přednáškový sál pro 
280 osob, balkon pro 100 osob, 
jeviště a šatny pro herce. 

Mateřská škola zahájila v té-
to budově svou činnost 23. led-
na 1947. Nejprve v zahradním 
domku, ve kterém bylo zřízeno 
jedno oddělení. Vzhledem k ne-
vyhovujícím prostorám tohoto 
domku se oddělení následně 
přestěhovalo do sborovny obec-
né školy.

V roce 1950 došlo k rozšíření 
kapacity mateřské školy, a sice 
tím, že byla zřízena dvě oddě-
lení po 35 dětech. Dalším vel-
kým mezníkem pro rozvoj ma-
teřského školství bylo datum  
1. září 1967, od kdy byla ka-
pacita mateřské školy rozšířena 
na pět tříd. V této podobě fungo-
vala školka až do let 1991/1992, 
kdy, za plného provozu, proběh-

Stejně jako v minulých letech bude SKI 
klub Kralupy pořádat i letos v září (kon-

krétně o víkendu 17. - 18. 9. 2016) inline 
slalomové závody. Jedná se již o 12. ročník 
závodů a i letos budou pořádány jako Mis-
trovství České republiky v inline slalomu.

Program závodů je koncipován tak, že 
v sobotu by měly proběhnout dva závody 
v inline slalomu (druhý závod jako Mis-
trovství ČR) a v neděli pak finálový závod 
Českého poháru CILA CUP 2016.

Na startu očekáváme kolem sedmdesáti 
účastníků. Do Kralup se chystá kompletní 
česká inline slalomová špička. Na startu by 

tak neměl chybět ani Jan Möller, šestý muž 
letošního Světového poháru WIAC 2016, 
ani Gabriela Kudělásková, aktuálně čtvrtá 
žena pořadí Světového poháru WIAC 2016, 
která bude letos obhajovat své loňské vítěz-
ství z Poháru starosty města Kralup 2015.

SKI klub Kralupy může tyto prestižní 
závody pořádat především díky finanční 
i organizační podpoře Města Kralupy nad 
Vltavou a jeho organizací (technické služby, 
městská policie). Starosta města Petr Ho-
leček převzal nad závody záštitu, celkové 
výsledky z celého víkendu pak rozhodnou 
o držitelích Poháru starosty města 2016. 

Nad závody převzal záštitu též hejtman 
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že po-
řádání závodů s sebou přinese nutnost úpl-
né uzavírky Hálkovy ulice, a to od křižo-
vatky s Hostivítovou na spodním konci, až 
po pravotočivou zatáčku na jejím horním 
konci (tj. nad křižovatkou s ulicí Ježkovou), 
a to po celou dobu konání akce (sobota – 
neděle 8:00 – 18:00 hodin). Důsledkem to-
ho bude omezena i pravidelná autobusová 
doprava do Lobče. Po oba dva dny je proto 
s tímto potřeba počítat.

MaRtin štěpán, ski kluB kRalupy

Vrchol inline-slalomové sezóny opět v Kralupech

Šípková Růženka je stoletá
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la celková rekonstrukce elektric-
kých rozvodů a osvětlení. Pří-
zemní, původně logopedická 
třída se sníženým počtem dětí, 
byla v tomto období přebudová-
na na prostornou šatnu, která 
tu dříve chyběla. Šatna byla vy-
bavena novým nábytkem, který 
slouží dodnes.

Ačkoli byl při zahájení škol-
ního roku 1992/1993 snížen po-
čet dětí na dvacet dětí na třídu, 
pro velký zájem rodičů byla se 
svolením zřizovatele udělena 
výjimka a počet se zvedl z 20 
na 25 dětí na třídu. Zároveň 
docházelo k postupné renovaci 
hygienických zařízení tak, aby 

odpovídala normám pro navý-
šený počet dětí. Mateřská škola 
získala mezi místními obyvateli 
název „Břehy“.

26. listopadu 1998 byla, u pří-
ležitosti 30. výročí působení teh-
dejší školnice paní Růženky Šíp-
kové, pokřtěna za přítomnosti 
místní kabelové televize na Ma-
teřskou školu „U Šípkové Rů-
ženky“.

Od dubna do konce června 
roku 2008 probíhala renovace 
fasády. Tuto rekonstrukci hradil 
zřizovatel, Město Kralupy nad 
Vltavou, který se snažil podle 
dostupné fotodokumentace vrá-
tit budově zašlou krásu pomocí 

autentických barev a původní 
štukové omítky. Jediná secesní 
budova v Kralupech nad Vlta-
vou si to jistě zasloužila.

Mateřskou školou U Šípko-
vé Růženky prošla spousta dětí 
a pedagogických i nepedagogic-
kých pracovníků. Její prioritou 
vždy bylo, je a bude, aby se 
zde děti cítily dobře a chodily 
do školky rády. A nejen do škol-
ky, ale i na prostornou a stinnou 
zahradu, jejíž rekonstrukce pro-
běhla na podzim roku 2015. 

na Základě infoRMací MěstskéHo 

MuZea a Zápisů Z kRoniky sepsaly 

jaRoslava kRuntoRádová, 

jana vesZeleiová a MgR. pavla kicková

mateřská škola U Šípkové růženky, nábřeží J. Holuba 153, zve všechny bývalé 
zaměstnance i absolventy na oslavy stého výročí jejího založení, které se budou konat 
v pátek 30. září 2016 od 9:00 hodin.

PROgRaM: 
› Slavnostní znovuuvedení do provozu
› Prohlídka školy › Vernisáž výstavy dětských prací
› akademie › Občerstvení
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Slackline je pružné lano, 
po kterém se chodí nad ze-

mí nebo se na něm provádějí 
akrobatické prvky (salta a po-
dobně). Pro chůzi je popruh 
(tzv. lajna) 2,5 cm široký, pro 
akrobacii (tzv. trickline) 5 cm 
široký. Natahuje se mezi stromy 
nebo jakýmikoli dvěma pevný-
mi body. Existuje několik dru-
hů tohoto sportu, například lon-
gline, což je chůze nad zemí, 
highline – chůze ve výšce nad 
10 m s jištěním, trickline – ak-
robacie a další.

od kdy se, lukáši, slackline 
věnujete a jste zaregistrován 
v nějakém klubu? 
Slackline jsem objevil v roce 
2012 díky kamarádovi. On do-
stal po úrazu od doktora doporu-

RoZHovoR s... lukášem plíškem, sportovcem, který provozuje slackline – chůzi po laně

Dá se přejít po laně mezi kralupskými věžáky?
čení, zkusit jako rekonvalescenci 
slackline. Já se k němu přidal. 
Natáhli jsme si lano v lese mezi 
stromy a učili se na něm udržet. 
Zkoušel jsem to tak dlouho, až se 
to podařilo. Jakmile jsem přešel 
po lajně 10 metrů, věděl jsem, že 
chci přejít víc, až se z toho sta-
la závislost. Jsem zaregistrován 
v klubu SLACK.CZ, který založil 
bývalý horolezec Jiří „Kolouch“ 
Janoušek. Ten přivedl slackline 
do České republiky. 

Jaký osobní rekord zatím 
držíte?
Přešel jsem 47 m v 50 metrové 
výšce v Adršpachu na highline 
festivalu, který se zde pořádá 
jednou za rok.

Je tento sport vůbec bezpečný?
Ano, je to velice bezpečné. Když 
se vše udělá tak, jak má a dodr-
žují se určité bezpečností pod-
mínky, je to bezpečné. Napří-
klad k popruhu, po kterém se 
chodí, je přilepené ještě jedno 
lano, které je na koncích jištěno 
v jiném bodu. Takže kdyby slack 
praskl, druhé lano mě udrží. Jiš-
těný jsem v klasickém lezeckém 
sedáku lanem, které mě spojuje 
s ocelovými kruhy navlečenými 
na lajně (ne karabinami, u nich 
hrozí vyšroubování). 

Vím, že chcete přejít po laně 
mezi věžáky v lobečku, proč?
V první řadě je to můj velký sen. 
Jsou to nejvyšší budovy v Kra-
lupech. Vyžaduje to velkou pří-
pravu, věnuju tomu veškerý svůj 
volný čas, je to věc, která mě na-

plňuje. Rád bych tento přechod 
spojil s nějakou charitativní ak-
cí a upozornil tak na člověka 
nebo organizaci v Kralupech, 
která momentálně potřebuje po-
moc. Také by tato akce mohla 
být zajímavým zpestřením Dnů 
Kralup.

Například nedávno jsem pře-
šel v rámci Dnů Sušice z kance-
láře místostarostky na budovu 
České spořitelny. Akce to byla 
zajímavá, vítaná, není to nic, co 
by nikdo předtím už neudělal. 
Jde o zábavu, adrenalin, nevšed-
ní zážitek.

co Vám to komplikuje?
Potřeboval bych souhlas Sdru-
žení vlastníků v jednotlivých 
věžácích. Bohužel se mi zatím 
nepodařilo přesvědčit všech-
ny dotčené osoby, že se jedná 
o bezpečný přechod, že by kot-
vení bylo provedeno tak, aby 
nedošlo k poškození střechy 

ani žádného zařízení, které je 
na střechách instalováno.

Jak byste slackline 
charakterizoval Vy?
Je to úžasný pocit, kdy zvlád-
nete překonat něco, o čem si 
myslíte, že na to nemáte. Rád 
překonávám vlastní hranice.
Pokud by si chtěl někdo slackli-
ne vyzkoušet, může mě kdykoli 
kontaktovat na e-mailu lukaspli-
sek@seznam.cz.

Radka Holeštová

AdršpachPraha

Adršpach Monte Piana
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
t. J. SOKOL KRALUpY NAD VLtAVOU pořádá

v sobotu 10. září 2016

Prezentace: 8.30 – 9.00 (hřiště T.J. Sokol, Jodlova ul.)

Start: 9.00 
Startovné: 10 Kč pro členy Sokola, 20 Kč pro ostatní

KATEGORIE a DISCIPLÍNY:

Starší žactvo (2001-2002) ...............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m

Mladší žactvo (2003-2004) ............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m

Přípravka I. (2005-2006) .................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

Přípravka II. (2007-2008) ................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

Přípravka III. (2009 a mladší) .........sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

Po letní pauze startuje opět kolo-
toč florbalových turnajů a klání. 

Po letní přípravě se do nové sezóny 
zapojí celkem devět kralupských tý-
mů napříč kategoriemi. Od září navíc 
startujeme projekt rozšíření naší dívčí 
složky, na který jsme úspěšně získali 
grant od Středočeského kraje. Jeho 
cílem bude zejména vybudování týmů 
starších žákyň (ročníky 2002-2004), 
který bude sloužit jako odrazový můs-
tek pro náš stále se zlepšující tým do-
rostenek. 

S novou sezónou nabíráme nové 
členy i do dalších družstev. Pakliže 
máte zájem, přijďte si vyzkoušet flor-
bal na některý z našich tréninků. První 
tři měsíce máte na vyzkoušení zdar-
ma. Hokejky či brankářskou výstroj 
máme samozřejmě na půjčení. 

V případě zájmu či pro bližší in-
formace nás kontaktujte na telefonu 
720 56 55 56 či e-mailové adrese  
nabor@fbckralupy.cz. 

 jiRka ciMleR,

 ManažeR fBc

Zapoj se do nové florbalové sezóny i ty!
SK FIT FOR YOU vypisuje

ZÁPIS PRO ŠKOlNí ROK 2016/2017
ve dnech 1. 9. – 7. 9. 2016  od 16:00 do 18:00 

v Aerobic Centru - areál zimního stadionu  
v Kralupech nad Vltavou, Mostní 812

v těchto kurzech:
� ROPESKIPPING 

� AEROBIK – PÓDIOVÉ SKLADBY
� SPORTOVNÍ AEROBIK
� REKREAČNÍ AEROBIK
� DĚTI NA STARTU 

(pohybová průprava pro předškolní děti)
� DANCE FOR KIDS 

� TRAMPOLÍNKY PRO DĚTI 
� SPORTOVNÍ PRŮPRAVA PRO KLUKY

� GYMNASTIKA

Info: Mgr. Blanka Bělíková, fitforyou@centrum.cz
www.fitforyou.cz

Těšíme se na vás a držte celému FBC i v nové sezóně palce :-)
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První prázdninový týden se 
Kralupy proměnily už po-

šesté na hlavní město basket-
balu České republiky. Champi-
ons Camp, který se za podpory 
města v tomto termínu tradičně 
odehrává, přilákal na 110 hráčů 
a hráček z pěti zemí světa. 

Stěžejní částí programu byl 
samozřejmě basketbal. Ten mě-
li na starosti dva Američané 
se zkušenostmi z nejlepší ligy 
světa – NBA. Michael Holton 
v současnosti pracuje jako TV 
expert týmu Portland Trail Bla-
zers a Mike Sanders, který ješ-
tě v předminulé sezóně působil 
na lavičce Utah Jazz.

Na pořadu byly i atletické 
tréninky, regenerační a kom-
penzační cvičení nebo lekce 
mentálního tréninku. Kempeři 
si vyzkoušeli doplňkové sporty 

jako Zumba, Piloxing, Move it 
nebo Tabata.

Hlavním stanem Champions 
Campu se stal tradičně hotel 
Sport, kde měly děti zajištěno 
ubytování a stravování, a roze-
bírala se zde i videa natočená 
v průběhu tréninků. Sportov-
ní program probíhal v městské 
sportovní hale, tělocvičnách ZŠ 
Gen. Klapálka, Dvořákova gym-
názia a DDM „V Zátiší“. Využity 
byly i tenisové haly na Cukrova-
ru, Párty Klub a kino Vltava. 

Účastníci odjížděli z Kralup 
plni zážitků a velmi spokojeni. 
Organizátoři děkují všem part-
nerům za ochotu a podporu, 
a pro rok 2017 si kladou za cíl 
akci rozšířit a přilákat více me-
zinárodních basketbalistů a bas-
ketbalistek.

štěpán řenč

VČeských Budějovicích se 
sešly nejlepší týmy z Čech 

(sedmi krajů západní části ČR). 
Zúčastnilo se celkem 56 oddílů 
a zhruba 900 dětí odehrálo bě-
hem dvou dnů 1.600 utkání. 

Pouze sedm nejlepších týmů 
z každého kraje v každé barvě 
má právo účasti na této velké 
akci, která je zároveň kvalifikací 
na celostátní finále. To se letos 

bude konat v Brně 17. - 18. 9. 
2016 při příležitosti kvalifikace 
na ME žen. 

Celkem 30 dětí z Kralup mělo 
možnost zúčastnit se této vel-
ké akce a byly velice úspěšné. 
VŠECH DESET NAŠICH TÝMŮ 
POSTUPUJE NA CELOSTÁT-
NÍ FINÁLE! Mámě dvě medaile 
a v elitní desítce neuvěřitelných 
sedm týmů. jitka kuBištová

žluTý MiNiVOlejBal: 
8. místo Nelča Slavíková 
a Natálka Tučková 
ORaNžOVý MiNiVOlejBal: 
4. místo Kuba Kubišta, Kuba Hlaváček 
a Míša Kratina 
ČeRVeNý MiNiVOlejBal: 
3. místo Johy Malíková 
a Terka Faifrová 
9. místo Marťa Pokorná 
a Vanda Nováková
18. místo Terka Nová, Ája Pekarská
a Nikča Kozlovská 

ZeleNý MiNiVOlejBal: 
3. místo Julča Justová, 
Klárka Volemanová a Sára Míková
10. místo Áďa Janůrková, 
Kája Turečková, Kačí Šmídová 
a Jindřiška Plasová 
12. místo Kačka Kotrčová, Hanča 
Křemenáková a Zuzka Křemenáková 
MODRý MiNiVOlejBal dívky: 
5. místo Kačka Hlaváčková, Nikol Mo-
ráňová, Lucka Nová a Áďa Fejtová
MODRý MiNiVOlejBal chlapci: 
19. místo Honza Kubišta, Míša 
Bolčák, Dan Valko a Filip Michálek

trenéři se zkušenostmi  
z NBA opět v Kralupech
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24. 9. ...... juniorky 1. liga x Kometa Praha ............ 9.00, 13.00
 kadetky 1. liga x Jihlava .......................11.00, 15.00
25. 9. ......st. žákyně Krajský přebor 
 x Roztoky u Prahy ...........................10.00 (sokolák)

Domácí VoleJBal 
V září 2016

 aktuální informace: www.KRaluPSKeVOlejBaliSTKy.ORg
Kralupský volejbalový rozcestník: www.KRaluPyVOlejBal.CZ

Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají Krajský 
přebor, kadetky a juniorky 1. ligu. Druhé zápasy mohou 
začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny!

Obrovský úspěch 
v barevném minivolejbalu
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Nejlepší hráčky a hráči kralupského minivolejbalu na Oblastním kole 
v Českých Budějovicích.
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O letošních úspěších kralup-
ských plavců jste se už 

ve Zpravodaji dočetli. Ve výji-
mečné sezóně ale naši plavci ne-
řekli své poslední slovo. V dub-
nu se Viki Mostková zúčastnila 
mezinárodních závodů v Grazu 
na olympijském bazéně, na kte-
rém měřila síly s dalšími ev-
ropskými konkurentkami. Vedla 
si skvěle, získala totiž medaili 
z každého ze svých šesti růz-
norodých startů.

Po těchto závodech jsme ještě 
na chvilku zalezli do výborných 
tréninkových podmínek na na-
šem domácím bazénu. Protože 
máme ve svých řadách samé 
mlaďochy, nejstarší z nich se 
zúčastnili MČR 12letého žactva 
v Brně a 11letého v Domažli-
cích. Individuální medaile zís-
kaly Kamča Nováková a Kač-
ka Váňová, v Brně se k nim 
přidali ještě Vinc Zelenka a Vi-
ki Mostková. Důkaz o tom, že 

Kralupy patří mezi ty nejlepší 
v České republice, nemůže být 
výraznější, než štafetové úspě-
chy holek na obou událostech 
v celkové bilanci čtyř medailí. 
Kromě zmíněných naše město 
reprezentovali: Ema Amazou-
zová, Verča Vojtová, Justýnka 
Kotálová, Vilda Kořínek, Bětka 
Čiperová, Verča Laurová a Kris-
týna Seidlová.

Za úspěšnou sezónou stojí 
především usilovná každoden-
ní práce dětí. Děkujeme za péči 
trenérům a rodičům a vážíme 
si také podpory města Kralupy 
a Kralupské sportovní, které dě-
lají všechno možné proto, aby 
se mohl plavecký oddíl v Kra-
lupech dál rozrůstat.

Informace k náboru do oddí-
lu a k hodinám kondičního pla-
vání pro děti najdete na www.
plavanikralupy.cz.

Za plavecký oddíl kRalupy, 

toMáš BRtník

Již tři roky chodí do Základní 
školy na Komenského nám. 

jedna z nejlepších juniorských 
kickboxerek v ČR. Michaela  
Góralczyková obhájila v létě 
na Mistrovství ČR v kickboxu 
titul mistryně ČR a získala tak 
již v pořadí pátý titul. 

Míša cvičí bojová umění 
od svých 6 let, kdy začala s Jiu 
Jitsu pod vedením svého otce 
a zakladatele kralupského Jiu 
Jitsu, a později přesedlala na ju-
niorský polokontaktní kickbox 
Pointfighting, který je vhodný 
právě pro děti a juniory od 7 
do 15 let. Dnes má na svém 
kontě již slušnou řádku vítěz-
ství jako např. 1x juniorská mi-
stryně světa, 2x vicemistryně 
světa, vítězka Světového po-
háru z Maďarska, čtyřnásob-
ná vítězka Evropského poháru 
z Polska, čtyřnásobná vítězka 
German open a pětinásobná 
mistryně ČR a mnoho dalších 
vítězství. 

Cesta byla nelehká, ale tvrdá 
dřina a odříkání se vyplatily. 
V době, kdy ostatní děti seděly 
doma u počítače, koukaly na te-
levizi nebo se nudily na ulici, 
Míša pravidelně trénovala, jez-
dila na soustředění a tvrdě pra-
covala a šla za svým cílem. Díky 
kickboxu měla možnost nejen 
procestovat Evropu, ale poznat 
především nové kamarády, být 
v televizi nebo setkat se s celeb-
ritami. Zároveň se díky kickbo-
xu nikdy nesetkala s fyzickou 
šikanou a někdy se i stalo, že se 
zastala mladších a slabších. 

Letní závodní maraton strongmanů za-
počal kralupskému oddílu pořádáním 

Strongmana Kralupy na začátku června, 
kterého se účastnili Filip Sukovatý (nová-
ček) a Pavel Košťál (strongman 105).

Dalším závodem bylo GP Strongman 
v Čelákovicích 25. 6., na který se pilně při-
pravoval Pavel Košťál. Závod probíhal pod 
taktovkou spolupořadatelů Zdeňka Tuháčka 
a Richarda Nejmana. Soupeři byli silní, ale 
nakonec se Pavlovi podařilo v jeho oblíbené 

disciplíně farmers walk 110 kg vzít druhé 
místo a porazit tak zkušenější kluky. V ce-
lém závodě nakonec skončil na 5. místě.

Hned o týden později vyzkoušel sílu Pav-
la a Filipa tentokrát Strongman Varnsdorf 
(mimo GP). Filipovi závod nevyšel podle 
představ, přestože se na závod velice pilně 
připravoval. Nervozita na něm byla znát 
a tak mu nevyšly ani jeho oblíbené disci-
plíny a celkově bral až 8. místo, což bylo 
zklamáním. Pavlovi se v jeho kategorii z po-

čátku soutěže také moc nedařilo, ale dis-
ciplínami farmářská chůze se 100 kg a ob-
racení 350 kg pneu bral 2. místo a celkově 
skončil na děleném 2.-3. místě. 

Jako další závod bylo nečekané pozvání 
ze Slovenska od Maria Fusky ze Šale, kde 
se pořádal mezinárodní závod Strongmanů 
v kategorii open. Závodníci měli minimum 
času na přípravu, ale i tak Pavel vyrazil 
se svým tréninkovým parťákem Filipem 
na Slovensko.  Pokračování na str. 30

Siláci z Kralup bodovali v závodech strongmanů

Kralupy mají pětinásobnou 
miStRyNi ČR v kickboxu

Kralupští plavci patří 
k nejlepším v republice

náBor Do oDDílu 
KicKBoXu 

(pointfighting kickbox) 
a Do oDDílu 

Jiu Jitsu
Přihlásit se můžete 

od září v době tréninků, 
které budou probíhat 
vždy v úterý a čtvrtek 

na ZŠ Komenského nám. 
Děti a junioři 17-18 hodin, 
dospělí 18-19 hodin. Bližší 
informace: 608 454 819.

Právě bojové sporty a umění 
s sebou nesou jeden zásadní roz-
díl oproti jiným sportům. A to 
především to, že kromě kvalitní 
fyzické přípravy pracují a vště-
pují do dětí a juniorů i hodnoty, 
jako jsou respekt, čest, disciplí-
na, cílevědomost, skromnost ne-
bo schopnost pomáhat jiným.

Milan Hečko
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Viki Mostková v Grazu
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V MĚSíCi Září VáM nAbíZíMe:

www.ZaHRadnictvi-jelinek.cZ
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-sobota ..............................................................8.00 - 18.00
neděle .............................................................................8.00 - 17.00
státní svátek 28. 9. otevřeno ........................................8.30 - 17.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

PřiPrAVujeMe:
7. ročník dýŇování 

22. a 23. 10. 2016
☛

Dokončení ze str. 29
Atmosféra závodu byla nesku-
tečná, přihlíželo zhruba 400 li-
dí, závod moderoval Jirka Tka-
dlčík a Pavel se svými 102 kg 
byl nejlehčí závodník v katego-
rii open. Proti němu byli samí 
těžcí a velcí chlapi, reprezen-
tující Slovensko, Česko, Polsko 
a Maďarsko. I když to byl zá-
vod těžký, na jedné disciplíně 
se Pavel ukázal – nošení dřevě-
ného rámu o 250 kg, kde skončil 
na druhém místě. Celkově Pavel 
obsadil 9. místo a nasbíral zde 
spousty zkušeností.

Poté se ještě konaly závody 
v Boskovicích na Moravě, kde 
opět závodili Pavel a Filip. Ten-
tokrát se jednalo o silácké disci-
plíny. Pavel skončil na 8. místě 
a Filip na 10. Oběma borcům se 
příprava ve strongmanech vy-
platila, nechali za sebou dalších 
14 závodníků.

Do konce srpna závodníky če-
kaly ještě závody v Klobukách 
a dále Strongman Praha, Strong-
man Kolín, kdy však do uzávěr-
ky tohoto vydání nebyly známy 
výsledky. 

Zdeněk tuHáček
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Filip Sukovatý

kalendář akcí 
1. 9. čt ..............16:00 ....... Slavnostní otevření Muzea historických 
   kočárků (areál Barvy laky, hala č. 4)
3. 9. so ...............9:00 ....... Loučení s prázdninami (centrum města)
  9:30 ....... Kralupský kilometr 2016 (loděnice Kotva)
  10:30 ....... Švejkovy motomanévry 
   (restaurace U Kohouta)
  14:30 ....... Slavnosti burčáku (KD Vltava)
7. 9. st ..............13:00 ....... Bezpečně s Městskou policií Kralupy 
   (Hálkova ul.)
  16:30 ....... Čaj o páté (KD Vltava)
  19:00 ....... Pavel Šporcl – Dvořákova Nelahozeves 
   (nádvoří zámku)
8. 9. čt ..............18:00 ....... Vernisáž výstavy Petra Pěnkavy 
   (městské muzeum)
10. 9. so .............8:30 ....... Atletický čtyřboj (hřiště T.J. Sokol)
  8:30 ....... Soutěž O nejvšestrannějšího sportovce 
   (hřiště ZŠ V. Havla)
  8:30 ....... Kralupská ťapka (Strachov)
  14:00 ....... Happening na starém mostě 
   (Veltrusy – Nelahozeves)
  15:00  ...... Country festival (Na Paloučku)
14. 9. st  ...........10:00 ....... Pietní zastavení (Masarykův most)
  19:00 ....... Tančíme latinu (KD Vltava)
15. 9. čt ............19:30 ....... Country salon s Rangers band (KD Vltava)

Celý kalendář zářijových akcí je ke stažení na 
www.kralupskyzpravodaj.cz
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ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: Kralupy, Velvary, Kladno
JÓGA: Kralupy, Velvary

a semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

Firma zabývající se konzultacemi a kontrolou staveb hledá

STAVEBNÍHO TECHNIKA
místo pracoviště: Veltrusy

typ pracovního poměru: práce na plný úvazek / ŽL

požadavky: vzdělání vysokoškolské / 
středoškolské / po škole, řidičský průkaz sk. B

kontakt: J. Herain, tel. 732 585 668, 
e-mail: herain@herain-group.cz

Přijmeme šikovné 

PRODaVaČe
PRODaVaČKy 
na prodejnu maso-uzeniny 
v Kralupech nad Vltavou. 

Volejte 725 263 672

Dynamická společnost se sídlem v Korycanech přijme:

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

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

ÚČETNÍ SLUŽBY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com

Ing. Michaela Koušová

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
MODERNÍ NEINVAZIVNÍ METODA,  
VHODNÁ TAKé PRO DIABETIKY.
Tel.: 732 674 853
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Kontakt a bližší informace:

easy english® jazyková škola  www.easyenglish.cz 

telefon: 315 727 581, mobil: 606 839 398,  
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz 

učebny: Nerudova ul. (bývalá telekomunikační budova vedle pošty) 
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách,  

případně se můžete přihlásit telefonicky.

Jazyková škola EASY ENGLISH®

- skupinová i individuální výuka 
pro každou úroveň i každý věk 
(dospělí, studenti, děti)

- trojnásobná záruka 
spokojenosti s možností 
vrácení kurzovného!!! 

- velká sleva na online kurz 
angličtiny pro všechny naše 
klienty (kurz na 6 měsíců 
za 490 Kč)

❏ skupinové odpolední / 
večerní kurzy angličtiny –  
1x týdně 90 minut

❏ víkendové kurzy angličtiny – 
jednou měsíčně 9 nebo  
13 vyučovacích hodin

❏ výuka na objednávku pro 
jednotlivce, dvojice i malé 
skupiny – různé jazyky

❏ pobytové kurzy v ČR 
i v zahraničí (Anglie, Malta, 
Německo atd.)

kurzy angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a španělštiny 

v centru Kralup
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OD ZÁŘÍ 2016

KURZY ANGLICKéHO
 JAZYKA V LOBEČKU
Úrovně: mírně pokročilí ❍ pokročilí

Kombinace poslechu, čtení, psaní, 
prohloubení a následné rozšíření Vaší slovní zásoby.

Kurzy probíhají 1x týdně – každé pondělí 16:00-16:45 hodin
TERMÍN KURZU: 5. 9. 2016 – 31. 1. 2017

CENA: 1.400 Kč (20 lekcí)
LEKTORKA: Ing. Renata Bazalová, +420 733 516 307

r.bazalova@seznam.cz

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

jazykové kurzy: školní rok 2016/2017 

antonín otáhal

ENGLISH SERVICE 
angličtina, němčina, 

francouzština, ruština, španělština 

mobil: 602 564 321 e-mail: info@otahal.cz 

www.otahal.cz 
speciální nabídka: příprava na státní maturitu
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To je otázka položená úplně nesprávně, návodně a tak, jak myslí, bohužel, dnes většina z nás. Když udělám to a to, co 
mi to (tedy potažmo Kralupům) přinese. Otázka by spíš měla znít - a stejně tak třeba i v komunálních nebo krajských 
volbách - zda člověk, kterého se rozhodnu zvolit, má dobrý morální kredit, je zodpovědný vůči svým spoluobčanům 

(a voličům), je za ním vidět nějaká práce, není jen tlučhubou a... a to je důležité… chce v určité funkci pracovat a ne ji jen 
užívat. Z odpovědi by šlo vydedukovat, zda onen člověk pak bude mít „přínos“ nejen pro obec nebo oblast, z které pochází, ale 
je důvěryhodnou osobou, která bude mít určitě zájem o rozvoj a blaho všech lidí v této zemi. Ale abych se nevyhýbal přímé 
odpovědi. jako možný senátor za oblast Mělnicka bych si samozřejmě v určitých oblastech hlídal vše, co by se 
našeho okrsku a kralup týkalo. narodil jsem se tu, bydlím tu a pracuji a na to se nezapomíná.

www.petr-holecek.cz

S nikým se nevezu...
Petr HOlEČEk 

kandidát do Senátu
Na volbách do Senátu se mi líbí, že je to volba přímá a v určitém obvodu. Kandidát je volen v poměrně malé oblasti, 
kde je sám za sebe a lidé mají šanci poznat ho i osobně. Dle mého názoru by senátora lidé neměli volit podle poli-
tické strany, nebo hnutí, ale spíše podle toho, jak znají jeho práci nebo jakou má pověst. Zkrátka měla by za ním být 

určitá práce pro region, z kterého pochází, ale hlavně pro zemi, kterou jako senátor spravuje. Aby za šest let mohl voličům 
říct – tohle se mi, i díky vaší podpoře, podařilo.

Senát nemá takové pravomoci v moci zákonodárné jako Sněmovna, přesto ale jeho složení může významně ovlivňovat po-
litiku v naší zemi. Jeho popularita je nízká, spousta lidí si myslí, že jeho existence je zbytečná, což média někdy pilně 
podporují. Senát je však důležitým kolečkem v určitém soukolí, které se musí vzájemně doplňovat a otáčet. A tomu 
bych rád, i díky vaší přízni, pomáhal.

PoKud BySte Se Stal SenátoReM, 
mělo by to nějak� přínos pro naše město?„

„

“

“

Senátní i krajská kampaň Starostů v Kralupech 

bude zahájena 6. září v 16 hodin
na Palackého náměstí.  

RoZdáMe

ale spravedlivě
Melouny,

Všichni víme, že se na kraji přehazují hromady melounů.
Někdy to smysl dává, jindy moc ne. Někdy se s nimi dokonce čaruje.

Existují dokonce kouzelníci, kteří umí nechat zmizet celých  
sedm melounů v krabici od vína. To chceme změnit.

Nejde nám o to, aby se melouny z kraje sypaly do obcí nekontrolovaně, zbytečně 
a v co největším množství, bez ohledU na potřeby vesnic a měst a jejich obyvatel. 

My Starostové chceme, aby obce nedostávaly od kraje dotace podle toho, jaké 
stranické tričko nosí ten který starosta, ale podle toho, jaké potřeby je nutné 

 řešit a jakou mají prioritu. Chceme, aby se rozhodovalo co nejblíže  
vám, voličům, a abyste měli nad porcováním melounů kontrolu.

Zkrátka: Melouny spravedlivě!

přijĎte si pRo ten svůj  
a pRoBeRte se staRosty, kaM By se 

Hodilo další Melouny nasypat.

dana dRáBová

vít Rakušan
Petr Holeček


