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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

Zveme Vás  
do KD Vltava

15. 2. - pondělí - 19:00 hodin

vstupné 220 Kč

Vstupenky již v prodeji 
v pokladně KD Vltava, 
nám. J. Seiferta 706

Koncert 
Milana 

Drobného
s hostem Yvettou Simonovou

VýstaVba letiště 
ve Vodochodech je opět reálná

Dne 14. prosince 
proběhlo jedná-

ní u Městského soudu 
v Praze ohledně rozhod-
nutí Ministerstva životního 
prostředí ČR ve věci rozšíření 
letiště ve Vodochodech. Soud 
určil, že rozhodnutí minister-
stva se zrušuje a věc se mu 
vrací k dalšímu řízení. 

Na následujícím jednání 
starostů obcí a dobrovolných 
spolků i iniciativ sdružených 
ve spolku Stop letišti Vodochody  
17. prosince 2015 bylo rozhodnu-
to, že až se zástupci obcí seznámí  
s plným zněním rozsudku, při-

pojí se  k předpoklá-
danému kroku  MŽP 
a obcím Zlončice, Pa-

nenské Břežany a Dola-
ny a podají proti rozhodnutí 

soudu kasační stížnost. 
Kasační stížnost se podává 

k Nejvyššímu správnímu soudu 
v Brně. Zástupci obcí na násle-
dující tiskové konferenci potvr-
dili, že jejich nesouhlas s vybu-
dováním mezinárodního letiště 
ve Vodochodech nadále trvá,  
a  je potvrzen referendy i ko-
munálními volbami ve městech 
a obcích.  Petr Holeček, 

starosta kraluP nad VltaVou

Letiště ve vodochodech by se mělo proměnit na mezinárodní terminál s pravidelným leteckým provozem.  
Místní ranvej bude sloužit hlavně pro nízkonákladové a charterové přepravce. Vlastník letiště firma Penta chce na letišti,  
jehož rozšíření bude stát 3 miliardy korun, přepravit ročně přes 3 miliony cestujících. V průměru by se denně odbavilo  

48 letounů. Proti rozšíření bojují obce v okolí Vodochod. Víc než 36 tisíc lidí se bojí hlavně nárůstu hluku z letecké dopravy.
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Tisková konference 17. 12. 2015 
- zástupci iniciativy Stop letišti 
Vodochody
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři 
Zpravodaje, 

2

zdravím vás v novém roce 2016 a věřím, že jste pro-
žili nezapomenutelné Vánoce a s radostí a ve zdraví 
oslavili Silvestra. A protože nejkrásnější na světě ne-
jsou věci, ale chvíle, okamžiky a vteřiny, přeji vám, 

aby dny nového roku byly poskládané 
ze samých takových okamžiků... Aby rok 
2016 byl rokem nejkrásnějším! 

Držím palce všem, kteří si dali nějaké 
předsevzetí, aby se jim podařilo ho spl-
nit… A protože v lednu nejen začíná 
nový rok, ale také končí první pololetí 

roku školního, přeji žákům a studentům úspěch 
u testů a zkoušek, aby pololetní vysvědčení bylo 
takové, jaké si zaslouží.

A co nového přinesl rok 2016 na stránky Zpra-
vodaje? Zejména možnost vyjádřit se k aktuál-
nímu dění ve městě, a to na stránce, která nese ná-
zev „Aréna názorů“. V tomto čísle najdete reakce 
k tématům herny ve městě a bourání hotelu Praha 
na Palackého náměstí. 

Uvítám Vaše další postřehy, které se týkají našeho 
města a jeho občanů. Nemusíte reagovat na něco, 
co ve Zpravodaji již zaznělo, ale můžete otevřít 
téma nové. Své podněty, články, reakce i fotogra-
fie zasílejte, prosím, na e-mail zpravodaj@mesto-
kralupy.cz.

Těším se na další spolupráci se všemi pravidel-
nými přispěvateli a věřím, že bude pokračovat i na-
dále minimálně tak dobře, jako doposud, za což 
moc děkuji. Stejně tak děkuji za přízeň všem inze-
rentům, kteří se rozhodli zviditelnit svou firmu nebo 
činnost prostřednictvím Zpravodaje. 

Přeji vám - čtenářům, spoluobčanům i těm, 
kteří Zpravodaj byť jen letmo prolistují - abyste 
na všechno v roce 2016 pohlíželi z toho správného 
úhlu.

radka HoleštoVá, 

šéfredaktorka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová, Martin Odvody.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 4. 1. 2016. Příští číslo vyjde 1. 2. 2016.

◆ Rada města (dále jen RM) schválila zpra-
cování žádosti o dotaci na akci „Efektivní veřejná 
správa“ společností ACCON managers & partners, 
s.r.o., Praha 7, IČ: 28367146, a to za celkovou cenu 
60.500 Kč s DPH + 3 % z celkové výše přiznané 
dotace.
◆ RM schválila dodavatelem akce „Rekonstruk-
ce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vl-
tavou“ společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9, IČ: 
26177005, za celkovou cenu 4.099.999,73 Kč bez 
DPH, resp. 4.960.999,67 Kč s DPH.
◆ RM schválila uzavření nájemní smlouvy s pa-
ní Hanou Kloboučkovou, Kralupy nad Vltavou, IČ: 
62965379, na pronájem nebytových prostor o roz-
loze 108,70 m2 v budově čp. 22 a teras včetně pří-
střešku pro popelnice o rozloze 178 m2, vše na po-
zemku parcelní číslo st. 1737 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou, za účelem provozování infocentra s občer-
stvením, za nájemné 108.000 Kč / rok včetně DPH. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  
5 let. Veškeré úpravy potřebné k provozu občerst-
vení a vybavení kuchyně včetně příručního skladu 
provede nájemce na vlastní náklady tak, aby provoz 
byl zahájen nejpozději 1. 3. 2016.
◆ RM schválila Memorandum o vzdálené podpo-
ře mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR a Městem Kralupy nad Vltavou. Podpi-
sem memoranda pověřuje starostu města pana 
Petra Holečka.

◆ Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schválilo 
návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2016. Více 
informací na straně 4. Dále ZM schválilo rozpoč-
tový výhled Města Kralupy nad Vltavou na roky 
2017 – 2022. 
◆ ZM schválilo podání žádosti a realizace zá-
měru projektu „Regenerace panelového sídliště 
Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“ dle projektové 
dokumentace formou finanční dotace ze státního 
rozpočtu z programu podpory bydlení MMR ČR 
pro rok 2016 – podprogramu 117D512 Podpora 
regenerace panelových sídlišť pro rok 2016. Dále 
ZM schválilo zajištění spolufinancování projek-
tu „Regenerace panelového sídliště Kralupy nad 
Vltavou – 1. etapa“ z vlastních rozpočtových pro-
středků Města Kralupy nad Vltavou v maximální 
výši 2.500.000 vč. 21 % DPH, tedy min. 30 % in-
vestičních nákladů akce.
◆ ZM vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Terezy 
Hinterholzingerové ze dne 7. 10. 2015 na členství 
v Kontrolním výboru ZM. Zastupitelstvo města 
zvolilo členem Kontrolního výboru ZM Ing. Jaku-
ba Gleicha.
◆ ZM schválilo Komunitní plán sociálních slu-
žeb města Kralupy nad Vltavou a spádového úze-
mí 2015-2019 a Akční plán města Kralupy nad 
Vltavou a spádového území na období 2015-2016 
a Strategický plán sociálního začleňování Kralup 
nad Vltavou 2015-2018.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

17.února

Veřejné jednání 
zastupitelstva  
města 
se koná 

v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

uzávěrky 
vydání únor

uzávěrka příjmu inzerce: 18. 1. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 1. 2016, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

schůzka se koná:
26. 1. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

Vážení a milí příznivci pohybu 
a sportu vůbec. Opět máte 

možnost zapojit se do tradič-
ní ankety Sportovec Kra-
lup nad Vltavou 2015.

Znáte někoho ve svém 
okolí, kdo by si zaslou-
žil být viděn a oceněn 
za to, co ve své sportov-
ní kariéře dosud dokázal? 
Potom neváhejte a nomi-
nujte jej.

Své nominační hlasy zašlete 
nejpozději do 31. ledna 2016. Můžete 
si zvolit jeden ze tří způsobů:

1) pošlete e-mail se jménem a sportovním 

odvětvím nominovaného sportovce 
na adresu sportovec 2015@mes-

tokralupy.cz
2) vyplňte nominační lís-

tek – viz poslední strana 
tohoto čísla – a vhoďte jej 
do boxu na infocentru 
Městského úřadu v Kra-
lupech nad Vltavou, Pa-

lackého nám. 1.
3) nominační lístek vyplň-

te online na adrese www.kra-
lupskyzpravodaj.cz

Další informace k anketě Sportovec 
Kralup nad Vltavou najdete na poslední 
straně tohoto vydání. radka HoleštoVá

Anketa sportovec Kralup 2015 startuje!

2015
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AKtUALIty

Vážení spoluobčané!
Každý začátek nového roku je 
spojen s očekáváním něčeho 
nového. Něčeho lepšího a pří-
jemnějšího. Někdy si člověk dá 
i předsevzetí, kterým chce zlep-
šit svůj život, či zdraví. Někdy 
se rozhodne skoncovat se stereo- 
typem a věnovat se jiné práci, 
změnit bydlení, auto, životní styl 
- někdy třeba jen účes nebo styl 
oblékání. Všichni to ale plánuje-
me, nebo dokonce - ti odvážnější 
a rozhodnější - i realizujeme. Byl 
bych rád, kdyby i my v Kralu-
pech jsme si dali do roku 2016 
nějaká předsevzetí, která by byla 
ku prospěchu našeho společného 
života ve městě, ve městě, které - 
jak říkal Jaroslav Seifert - ,,Není 
hezké město a nikdy nebylo!“. 

Tato věta, psaná před mno-
ha desetiletími, však již není 
tak úplnou pravdou. Kralupy 
se mění, modernizují a krůček 
po krůčku se stávají i pohledněj-
ším a příjemnějším místem k ži-
votu. Jde to pomalu, ale spousta 
věcí se dělá s rozmyslem, s vý-
hledem do budoucna, ale i s po-
hledem do městské peněženky 

a s tím, že priorit města 
je hodně, peněz však 
méně. Zastupitelé 
města a radnice 
se však pokouší 
městské části, uli-
ce i městský maje-
tek opravit, a i citlivě 
předělávat právě s po-
hledem do dalších let. Mění 
se různá zákoutí, městské parky 
a zeleň, svou tvář mění a měnit 
bude i samotné centrum měs-
ta. Některé z vás určité zásahy 
do tváře města i zamrzí, někteří 
je však vítáte a fandíte jim - to 
je život - nikdy se nezavděčí-
te všem. Pohledy na svět jsou 
různé. 

Ale nyní k tomu novoroční-
mu předsevzetí. Člověka občas 
zabolí kritika, potěší pochvala 
nebo porozumění. Dokáže se vy-
rovnat s názorovým rozdílem, 
s nadávkami, s hulvátstvím. Co 
mě osobně však nejvíce vadí, co 
mi bere elán do práce a s čím 
se nedokážu vyrovnat, je van-
dalství a lidská bezohlednost. 
Jak může někdo zničit dřevěný 
betlém pod stromkem v Mini-

cích, který dělal radost 
desítkám a stovkám 
dětí i dospělých? 
Miničtí hasiči 
ho přeci vyrobili 
a instalovali pro 
potěchu a radost 

svým spoluobča-
nům. Kdo má to srdce 

posprejovat opravený, no-
votou zářící dům? Proč někdo - 
do rána - vyrýpne několik čerst- 
vě zasázených keříků a zbytek 
pošlape? Z jakého důvodu jsou 
před prodejnou, na chodníku, 
desítky nedopalků od cigaret, 
když koš na odpadky je metr 
vlevo? (Když se podíváte pod 
balkony na sídlištích, nemluv-
me o desítkách, ale o stovkách 
zbytků cigaret a taky papírech 
a plastových lahvích). Proč ne-
jsou majitelé psů stejní a někte-
ří si mohou po svých zvířatech 
uklidit a jiní to bohorově ignoru-
jí i v parku vedle školky? Z jaké-
ho důvodu nevydrží informační 
tabule na Hostibejku a u řeky 
déle než několik týdnů, aby pak 
byly polámány, popsány a zcela 
znehodnoceny? Proč... Nemohu 

pokračovat dále, mám jen ome-
zený prostor, ale vyplnil bych 
svými postřehy celý Zpravodaj. 
Je to o lidské lhostejnosti, nevší-
mavosti a nevychovanosti. Je to 
nevážení si lidské práce, je to 
o neúctě k hodnotám, je to o fa-
lešném pocitu síly a všemoci. 

Můj návrh pro slušné Kralu-
páky zní: nebuďme nevšímaví. 
Kritizujme takovéto „spoluobča-
ny“, ale i nevychované děti, upo-
zorňujme na ně, nenechme se 
otrávit pocitem bezmoci. Přeci ti 
slušní patří do města, za své da-
ně a práci si zaslouží žít v nor-
málním a spořádaném prostředí. 
Dejme si předsevzetí, že v tomto 
roce již nebudeme tolerovat to, 
co nás běžně rozčiluje a trápí. 
Musíme začít od sebe, od svého 
okolí, od svých sousedů. Bude 
to těžký boj, nikdy nekončící, 
ale nesmíme ho vzdát. 

Vážení spoluobčané!
Věřím, že tento rok bude pro 

nás ještě lepším a úspěšnějším, 
než ten minulý! 

 Přeji vám do něj hodně zdra-
ví, spokojenosti a vzájemné po-
hody!  Váš Petr Holeček 

Novoroční pozdrav starosty Kralup

Umateřských škol v ulici U Jeslí, Dr. E. 
Beneše, Gen. Klapálka a nábř. J. Holu-

ba na podzim vyrostly nové dětské envi-
ronmentální zahrady s poetickými názvy 
Zahrada na dlani (U Jeslí), Hrou k poznání 
přírodních krás (Gen. Klapálka), Příroda při-
šla k nám (Dr. E. Beneše) a Zahrada plná 
úsměvů (J. Holuba). 

Nyní se děti mohou těšit na herní prvky 
z přírodních materiálů a environmentální 
vzdělávací pomůcky vhodné k výuce péče 
o životní prostředí: 
} dendrofony, 
} chodníky, kde děti zjišťují materiály 
povrchů, 
} naučné tabule s různými živočichy,
} nejrůznější herní sestavy znázorňující 
např. mravence, koňské spřežení atd. 
} zastřešené venkovní učebny s tabulí,
} lanové prolézačky, 
} pískoviště,
} bylinkové záhony, 
} vodní prvky,
} kompostéry.

Nedílnou součástí této akce bylo i nové 
ozelenění zahrad a vybudování chodníků 
a cest mezi jednotlivými stanovišti. Až pů-
jdete kolem zmíněných školek, nahlédněte 
přes plot a jistě uznáte, že se dětem nové 
zahrady určitě líbí a jak se zpívá v jedné 
české písni: „Co děti, mají si kde hrát?“… 

V kralupských školkách určitě! 
Městu Kralupy nad Vltavou se podaři-

lo získat na tuto akci dotaci z Operační-
ho programu životní prostředí ve výši cca  
13 mil. Kč a celkové náklady se pohybují 
okolo 14,5 mil. Kč.  

lenka MoraVcoVá

Čtyři školky ve městě se pyšní novými zahradami
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Nové herní prvky na zahradách 
kralupských mateřských škol.
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PříjMy v celkové výši  
256.702,30 tis. Kč

Výdaje v celkové výši  
273.284,30 tis. Kč

ROZdíl mezi příjmy a výdaji činí 
-16.582,00 tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Kralupy 
nad Vltavou na rok 2016 je 
sestaven jako schodkový s tím, 
že schodek ve výši 16.582,00 
tis. Kč bude financován 
z vlastních finančních zdrojů.

Financování se skládá 
z těchto položek:

+ 21.600,00 tis. Kč  
přebytek hospodaření roku 2015

- 5.018,00 tis. Kč
splátka úvěru  

„Adaptace OD Máj na MěÚ“

+ 16.582,00 tis. Kč

Město počítá s částkou ve výši 
9.550 tis. Kč 

 na finanční spoluúčast 
k dotacím. 

› Z toho 15.350,00 tis. Kč bude finan-
cováno z evropských a státních do-
tačních fondů, ke kterým město přidá 
ze svého rozpočtu 7.250,00 tis. Kč. 
Z těchto finančních prostředků bu-
dou realizovány tyto akce: první etapa 
regenerace panelových sídlišť – část 
sídliště V Zátiší I. ve výši 6,5 mil. Kč, 
dále rekonstrukce chodníku v ulici 

Gen. Klapálka ve výši 1,6 mil. Kč a re-
konstrukce rozvodů tepla na sídlišti 
Cukrovar ve výši 14,5 mil. Kč. 

dalšími schválenými akcemi 
pro příští rok jsou: 
› Rekonstrukce komunikace v uli-
ci Hostivítova – 6 mil. Kč, výstavba 
komunikace, chodníků a veřejného 
osvětlení v lokalitě Hostibejk – Nad 

Lobčí – 8 mil. Kč, rekonstrukce elek-
trozařízení a osvětlení v ZŠ Gen. Kla-
pálka – 14,5 mil. Kč, výstavba víceú-
čelového hřiště v ZŠ V. Havla – 4 mil. 
Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení 
komunikace Mostní v Lobečku – 2,8 
mil. Kč, rekonstrukce bytového domu 
Vrchlického ul. – 8,5 mil. Kč.
› Na rekonstrukci městského cen-
tra bude převedeno 9,5 mil. Kč ne-
vyčerpaných finančních prostředků 
v roce 2015.
› Příspěvky na provoz příspěvkových 
organizací města na příští rok činí cel-
kem 72.746,97 tis. Kč.  
› Neinvestiční dotace Kralupské spor-
tovní, spol. s r.o. činí celkem na příští 
rok 7.955,45 tis. Kč.
› V rozpočtu byla odsouhlasena i fi-
nanční dotace pro sportovní oddí-
ly ve výši 4,5 mil. Kč. Z toho částka  
1 mil. Kč pro Hokejový klub. Pro ostat-
ní zájmové organizace bude vypsána 
grantová výzva, na kterou je aloková-
no 1,5 mil. Kč.
› MHD je dotována částkou 4,2 mil. 
Kč, na údržbu městské zeleně je urče-
no 11,5 mil. Kč a na odvoz a likvidaci 
odpadů 13,2 mil. Kč. 

Rekapitulace rozpočtu Příjmová čáSt rozPočtu  výdajová čáSt rozPočtu
  – v tiS. Kč – v tiS. Kč

Odbor ekonomický ..........................................................................231.723,00 .....................................................106.308,07
Odbor sociálních věcí, školství a kultury ............................................... 240,30 .......................................................55.421,95
Odbor správní ......................................................................................1.605,00 ........................................................... 266,00
Odbor realizace investic ................................................................................. 0 ........................................................37.052,12
Městská policie ...................................................................................... 800,00 .......................................................11.538,53
Odbor správy majetku .........................................................................9.199,00  .......................................................17.138,77
Oddělení infocentrum ............................................................................ 650,00 ......................................................... 1.162,00
Odbor životní prostředí ....................................................................... 2.330,00 .......................................................25.468,00
Kancelář starosty  .................................................................................... 70,00 ........................................................ 5.550,36
Odbor kancelář tajemníka ..................................................................... 205,00 .........................................................7.086,00
Odbor dopravy .................................................................................... 8.535,00 ........................................................ 5.640,00
Odbor výstavby a územního plánování ................................................. 820,00 ............................................................652,00
Obor obecní živnostenský úřad ............................................................ 525,00 .....................................................................0

SchodeK ve výši .................................................................................. 16.582,00 tiS. Kč
Financování příjmy ve výši ........................................................................................................................ + 21.600,00  tis. Kč
Financování výdaje ve výši .......................................................................................................................... - 5.018,00  tis. Kč
Financování celkem .......................................................................................................................................16.582,00 tis. Kč

Rozpočet města pro rok 2016
dne 16. prosince 2015, v souladu se zákonem č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, schválilo zastupitelstvo města 

kralupy nad vltavou na veřejném zasedání rozpočet města na rok 2016.

Libor Lesák, místostarosta

V roce 2016 budou v Kralupech nad Vltavou prováděny 
investiční akce v celkovém objemu cca 66.500.000 Kč: 
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AKtUALIty

Rada města Kralupy nad Vltavou dne 
15. prosince 2015 schválila vyhlášení 

řízení o poskytnutí grantu z Grantového 
schématu na podporu zájmových aktivit 
na rok 2016 v Kralupech nad Vltavou, dle 
platných Pravidel pro udělení grantu v ob-
lasti zájmových aktivit na rok 2016.

Účastníci řízení jsou povinni seznámit se 
s těmito pravidly a důsledně se jimi řídit.

Zájemcům jsou všechny dokumenty upravující 
výběrové řízení Grantového schématu k dispozici:
a) ke stažení na webových stránkách města www.
mestokralupy.cz pod záložkou Grantové schéma,

b) v informačním centru města (přízemí budovy 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého 
nám. 1, Kralupy nad Vltavou),
c) na vyžádání budou zaslány na adresu / e-mail 
žadatele nebo předány při osobní návštěvě po do-
mluvě s Lenkou Moravcovou, tel.: 315 739 888, 
lenka.moravcova@mestokralupy.cz.

Oproti loňskému roku došlo ke změně 
výše podaných žádostí. V grantovém řízení 
v roce 2016 bude možno podat maximálně 
dvě žádosti. 

Žádost musí být vyhotovena na předepsa-
ném formuláři, který je dostupný na mís-

tech shodných jako Grantové schéma.
} žadatel může podat maximálně 2 žádos-
ti o grant.
} Maximální požadovaná částka grantu 
nemůže přesáhnout 100.000 Kč.
} Minimální spoluúčast žadatele grantu činí 
15 % z celkových požadovaných nákladů.

Termíny pro příjem žádostí: od pondělí 
18. 1. 2016 do pátku 5. 2. 2016 (do 14:00 
hodin), žádosti došlé po stanoveném ter-
mínu nebudou posuzovány. Pro posouze-
ní včasnosti podání žádosti je rozhodující 
datum uvedené na otisku podacího razítka 
podatelny MěÚ – nikoli pošty.

ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 
zhotovilo za finanční podpory společ-

nosti AVE Kralupy s.r.o. interaktivní odpa-
dovou mapu města. 

Jedná se o elektronickou interaktivní 
aplikaci, kdy jsou do mapy města Kralu-
py nad Vltavou vyznačena místa, kam mo-
hou lidé odkládat svůj separovaný odpad. 
U každého místa separovaného odpadu je 
vyznačeno, jaké kontejnery se zde nacházejí 

a jaký je jejich počet. V mapě jsou zachyce-
na i další místa, kde je možno ukládat se-
parované složky domovního odpadu, např. 
sběrný dvůr, sběrné suroviny, kontejnery 
na textil apod. 

Zobrazení v mapě je srozumitelné pro 
všechny uživatele, vyhledávání v ní je jed-
noduché a přehledné. Mapa je dostupná 
online na webu Ekologického centra www.
eckralupy.cz.     Jana krátká

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit je vyhlášeno

Nový rok přinesl 
změny při 
vydávání dokladů

Novela zákona o občanských průka-
zech a cestovních pasech s sebou 

nese od 1. ledna 2016 několik změn:
} Občanské průkazy (dále jen OP) se 
občanům starším 70 let budou nově 
vydávat s platností na 35 let od data 
vydání dokladu. V případě změny ně-
kterého údaje (např. o místě trvalého 
bydliště) bude však přesto nutné OP 
vyměnit.
} Pokud má občan trvalý pobyt na úze-
mí České republiky a nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho vydá-
ní po dovršení 15 let, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 
15 let.
} I nadále bude možné podat žádost 
o vydání OP nebo cestovního pasu 
na kterémkoli obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž vydá-
vajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten úřad, u kterého občan o vy-
dání OP nebo cestovního pasu požádal. 
V případě, kdy občan při podání žádosti 
sdělí, že si přeje převzít doklad na jiném 
úřadu, bude převzetí dokladu zpoplat-
něno správním poplatkem 100 Kč.
} Občanům, kteří potřebují urychleně 
vycestovat do zahraničí, se na žádost 
vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů ces-
tovní pas s biometrickými údaji s plat-
ností na 10 let, občanům mladším 15 let 
s dobou platnosti 5 let. V tomto přípa-
dě bude možné hotový doklad převzít 
pouze v místě podání žádosti. Správní 
poplatek v tomto případě činí 4.000 Kč, 
pro občany mladší 15 let 2.000 Kč.

Zároveň se ruší vydávání cestovních 
pasů bez biometrických údajů ve zkrá-
cené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 
6 měsíců. radka HoleštoVá, 

ZdroJ: MVčr

Odpadová mapa města
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Odpadová mapa 
města Kralupy 
nad Vltavou

Umístění kontejnerů 
na separovaný sběr, 

podzemních kontejnerů, 
mobilního svozu odpadu, 

sběrného dvora, sběrných 
suroviny, kontejnerů  

na textil apod.
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Reagujeme tímto na článek starosty města 
P. Holečka z prosincového Zpravodaje 

s názvem „Jaký osud čeká hotel Praha?“. 
V článku chybí pro téměř tisícovku signa-
tářů petice odpověď: demolice!

Osobně jsme se zúčastnili veřejného zase-
dání ZM dne 4. 11. 2015. Oba se shodujeme 
v tom, že „zakopaný pes“ současné situace 
je dle našeho názoru v předčasném schvá-
lení „Urbanistického a dopravního řešení 
prostoru centra města“ v říjnu 2014, které 
definitivně počítá s demolicí budovy hotelu 
a jiné varianty nepřipouští a v jehož důsled-
ku noví zastupitelé již v podstatě nemají 
o čem diskutovat a co řešit. Problémem 
schváleného řešení je naplánování nové vý-
stavby i na soukromých pozemcích p. Kar-
bana. Pozemky dosud slouží jako veřejný 
průchod, předtím jako tržnice. Toto řešení 
chtě nechtě zhodnocuje cenu těchto pozem-
ků. Morálně i právně čistší by byl postup, 
kdyby město za vzájemně přijatelnou cenu 

pozemky nejprve odkoupilo, a až poté plá-
novalo jejich definitivní využití. Pokud by 
toto vlastník pozemků neakceptoval, je mož-
né řešení centra města i bez nich. Ve studii 
č. 2 architekta Picka, která počítá se zacho-
váním hotelu, je na těchto pozemcích plá-
nován pouze „obytný dvůr“.

Pro většinu současných zastupitelů je zřej-
mě nepřijatelné zachování budovy hotelu, 
která zasahuje i do „většího obdélníku“ no-
vého náměstí. Architekt Picek, který vypra-
coval variantu studie centra města i bez 
tohoto hotelu, zastupitelům města v r. 2006 
také sám však doporučil následující: „Pro-
vést selekci nejhodnotnějších staveb, reha-
bilitovat jejich původní fasády a oprostit je 
od všech „přílepků“, které je utiskují. Celou 
plochu centra je pak možno chápat jako jed-
no velké náměstí se solitéry – architektonic-
kými šperky, které kolem sebe prostor musí 
dostat, aby vyzněly, obdobně jako vynikne 
obraz ve vhodném rámu.“ (Podobný princip 

soliterní zástavby na náměstích lze nalézt 
např. na Mírovém či Karlínském náměstí 
v Praze, ve Vídni, Florencii atd.)

Kralupským spoluobčanům, kteří podepsa-
li petici, by bylo podle našeho názoru férové 
oznámit, že v současné době připravovaný 
„projekt na úpravu vzhledu nového náměs-
tí“ počítá pouze s bouráním budovy hotelu 
a každý z občanů města se bude moci při mi-
mořádném veřejném jednání zastupitelstva 
seznámit pouze s tímto řešením a projekt 
nebude moci s ničím jiným srovnávat.

Zastupitelé hospodaří s veřejnými pro-
středky, proto by se v konečném řešení 
centra města mimo urbanistických před-
ností měla porovnat i ekonomická výhod-
nost řešení z více projektů. Věříme, že za-
stupitelé konečné řešení této problematiky 
znovu důkladně zváží a před kralupskou 
veřejností obhájí.

Mgr. anna kašParoVá, Za Petiční Výbor; 

Mgr. PaVel rynt, signatář Petice

Živnostenský úřad provádí 
státní dozor nad dodržo-

váním zákona o loteriích, kon-
krétně v oblasti provozu výher-
ních hracích přístrojů a heren, 
v nichž výherní hrací přístroje 
povolil. Pokud v rámci dozo-
rové činnosti zjistí provozo-
vání výherních hracích pří-
strojů v rozporu se zákonem 
o loteriích, ukládá pokutu, je-
jíž výše může dosáhnout až 
150.000 Kč. 

Kontrolováno je zejména do-
držování zákazu hry a vstupu 
osob mladších 18 let do herny 
a přítomnost osob odpovědných 
za dodržování tohoto zákazu, 
počet a identifikační znaky po-
volených výherních hracích pří-
strojů a jejich označení, dodržo-
vání schválených herních plánů, 
provozování herny v souladu se 
schváleným herním řádem a do-
držování podmínek manipula-
ce s výherními hracími přístroji 
při výběru peněz a prováděných 
opravách.

Každoročně jsou zkontrolová-
ni všichni provozovatelé výher-
ních hracích přístrojů v našem 
městě, někteří i vícekrát. V roce 
2015 proběhly kontroly heren 
jak v denních, tak i v nočních 
hodinách v součinnosti s PČR. 
Porušení zákona o loteriích by-
lo v průběhu roku zjištěno u tří 
provozovatelů výherních hra-
cích přístrojů, jimž byly uloženy 
sankce ve výši 66.000 Kč.

Co se týče regulace počtu 
heren a kasin ve městě, obec 
má možnost stanovit obecně 
závaznou vyhláškou podmín-
ky provozu těchto zařízení, 
od jejich úplného zákazu až 
po místní nebo časové ome-
zení provozu. Tato úprava je 
věcí samosprávy, která se ne-
pochybně zabývá pozitivními 
i negativními hledisky plynou-
cími z provozu loterií na úze-
mí našeho města.

ing. Zdeňka bőHMoVá, 

Vedoucí odboru 

obecní žiVnostenský úřad

K čemu byla petice občanů proti bourání hotelu Praha?

Jak může živnostenský úřad 
regulovat či kontrolovat 
provoz heren ve městě?

Město nemá vyhlášku, která 
by regulovala či omezova-

la vznik a provoz heren. Ani za-
stupitelé dosud neiniciovali zpra-
cování takovéto vyhlášky. Ano, 
gamblerství je závažný sociální 
problém, ale je otázka, zda ho 
vyřeší zánik veřejných heren. 

Město se vždy záporně vyjad-
řovalo ke vzniku heren, které by 
byly v sousedství škol a veřej-
ných budov, například v posled-
ní době u nové herny v Riegro-
vě ulici. Ale neznamená to ještě, 
že naše vyjádření bude nebo by-
lo akceptováno příslušnými úřa-
dy, které zřízení povolují. 

Podle denních záznamů Měst-
ské policie Kralupy nedochází 
před hernami ke zvýšenému 
porušování veřejného pořádku 
či trestné činnosti. Každopádně 
mají strážníci kralupské městské 
policie za úkol přednostně pro-
story před stávajícími hernami 
kontrolovat. 

Doplním ještě informaci, kte-
rou mnozí neznají - město v ro-
ce 2015 obdrželo od příslušných 
finančních úřadů příspěvek 
do rozpočtu z odvodů za pro-
vozování výherních hracích 
přístrojů a loterií ve výši cca  
13 mil. Kč. 

PokračoVání Z ProsincoVéHo čísla

reakce na prosincové 
téma „další herna v centru 
kralup“, konkrétně 
na poznámku z diskuze 
na facebooku – „...naše 
město v dnešní době ještě 
stále nemá žádnou vyhlášku  
na regulaci hazardu...“

Reaguje 
Ing. Marek CzeChMaNN, 

místostarosta Kralup nad Vltavou

Regulační vyhláška
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Vsobotu 12. prosince došlo v Kralupech 
nad Vltavou k havárii na vodovodním 

řadu. Ve spoustě domácností několik hodin 
netekla voda. Na sociálních sítích a dis-
kusních fórech však tok informací neustal. 
K čemu skutečně došlo? 

První oznámení:
V sobotu 12. 12. 2015 v 15:09 h. na l. 156 
požádalo OS HZS Kladno o prověření sku-
tečnosti, že v ul. Ke Hřbitovu mělo prasknout 
vodovodní potrubí, ze kterého má v masiv-
ním množství vytékat voda na komunika-
ci. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě, 
konkrétně se jedná o křižovatku ul. U Hřbi-
tova, Ke Hřbitovu a Minická. Dozorčí služ-
bou MP byly vyrozuměny Středočeské vo-
dárny a.s., které vyslaly na místo výjezdovou 
skupinu. Dále bylo zjištěno, že voda zatéká 
na lampu veřejného osvětlení a rozvodnou 

skříň přilehlého rodinného domu. Proto by-
la na místo také přivolána pohotovost ČEZ. 
Následně byla uskutečněna žádost na TSM 
Kralupy o povodňové pytle s pískem, které 
by alespoň z části zamezily vtékání vody 
do přilehlého rodinného domu a dále pevné 
zábrany z důvodu propadajícího se chodníku 
a komunikace. Celá věc již dále byla v řeše-
ní provozovatele vodovodní sítě, kterému se 
podařilo obnovit přívod vody do domácností 
druhý den v odpoledních hodinách. 
bc. tereZa dobroVolná, Městská Policie kraluPy

jaKý je běžNý PoStuP v Situaci, KdY 
dojde K havárii Na vodovodNím řadu?

odPoVídá lukáš Hodík, dis.,

kriZoVé říZení Města

Prioritou je včasné ohlášení havárie, tedy co 
nejrychlejší předání informace dotyčnému 
orgánu, který má zajistit nápravu. Vzhledem 
k tomu, že nejoperativnější složkou města 

je městská policie, děje se tak často pro-
střednictvím její dozorčí služby. Spolupráce 
na odstranění závady může probíhat např. 
právě za asistence MP při usměrňování do-
pravy či pomoci pracovníků Technických 
služeb města nebo jednotky sboru dobro-
volných hasičů. Občané jsou informováni 
především vyrozumívacím systémem města, 
tzn. bezdrátovými hlásiči a pochopitelně 
v současné době i např. prostřednictvím 
sociálních sítí.

Na situaci vzniklou 12. prosince 2015 ak-
tivně reagovali strážníci Městské policie 
Kralupy, kteří okamžitě po zjištění havárie 
iniciativně kontaktovali příslušné orgány. 
Chtěl bych tímto vyzvednout příkladnou 
práci Městské policie Kralupy, která zcela 
správně splnila své povinnosti a to i díky 
tomu, že se jedná o složku, která zajišťuje 
nepřetržitou službu, kdy k havárii došlo 
o víkendu.

Poruchy rozeznáváme tekou-
cí a netekoucí, to znamená, 

že buď dojde k vývěru vody 
na povrch, nebo pouze k vy-
tékání vody do podloží. Strate-
gické body vodovodní sítě jsou 
monitorovány přes centrální 
dispečink 24 hodin denně. Jak-
mile systém zaznamená nárůst 
spotřeby vody oproti běžnému 
stavu, ihned je zalarmována po-
hotovost, která vyjede do dané 
lokality, provede přesnou loka-
lizaci místa poruchy a zajistí 
odstavení poškozeného potru-
bí, s ohledem na minimalizaci 
dopadu na obyvatele postižené 
lokality, např. uzavřením pit-
né vody. 

Na centrální dispečink je 
oznámena přesná lokace havá-
rie a následně jsou informová-
ny všechny příslušné instituce, 
na které se vztahuje zákonem 
stanovená oznamovací povin-
nost (MěÚ nebo OÚ, Krajská 
hygienická stanice, vodoprávní 
úřady aj.) Dále jsou všem re-

gistrovaným zákazníkům sys-
tému SMS Info rozesílány tex-
tové zprávy s informací týkající 
se odstávky pitné vody. Záro-
veň jsou informace o přeruše-
ní dodávky vody zveřejněny 
na webových stránkách www.
svas.cz.

Před započetím výkopových 
prací musí být správci inže-
nýrských sítí vytýčena veške-
rá podzemní vedení tak, aby 
došlo k minimalizaci rizika je-
jich poškození. V případě nedo-
držení tohoto postupu se naše 
společnost vystavuje nebezpe-
čí porušení uvedených vedení, 
i případným peněžitým sank-
cím. Když nelze z jakéhokoliv 
důvodu provést vytýčení inže-
nýrských sítí, je využíváno al-
ternativního postupu provádění 
výkopových prací ručně, avšak 
tento postup neúměrně prodlu-
žuje dobu potřebnou k jejich 
provedení.

Po ukončení výkopových pra-
cí a odhalení potřebného úseku 

potrubí je stanoven rozsah ha-
várie, z něhož lze s určitou to-
lerancí upřesnit časový odhad 
opravy porušeného potrubí. Ča-
sový odhad provedení montáž-
ních prací je závislý především 
na materiálu a stáří potrubí, ná-
ročnosti technického provedení 
opravy a výskytu podzemních 
vedení.

Po ukončení montážních pra-
cí dochází dle stanového po-
stupu k proplachu a desinfek-
ci potrubí, po němž následuje 
postupné napouštění odstavené 
části vodovodního řadu. S ohle-
dem na rozsah havárie a místní 
podmínky se může napouštění 
a natlakování potrubí pohybo-
vat v časovém intervalu od jed-
né až do několika hodin. Z dů-
vodu kompletního vyprázdnění 
potrubí může docházet při jeho 
napouštění k přesycení bublin-
kami vzduchu a k uvolňování 
inkrust ulpělých na stěnách 
potrubí, které mohou následně 
ovlivnit senzorické vlastnosti 

vody, především její barvu, re-
spektive zákal.

Během napouštění vodovod-
ního řadu zaměstnanci vodárny 
provádějí na podzemních hyd-
rantech odvzdušňování a odka-
lovaní celého systému v dané 
lokalitě. Všem odběratelům za-
saženým havárií se doporučuje 
nechat vodu odtéct, a následně 
provést vyčištění perlátorů vo-
dovodních baterií.

Zaměstnanci Středočeských 
vodáren se v maximální míře 
snaží vyřešit havárii vody v co 
nejkratším čase a s co nejmen-
ším dopadem na své odběratele 
bez ohledu na klimatické pod-
mínky.

ing. lenka koZloVá, 

tiskoVá MluVčí středočeskýcH 

Vodáren, a. s.

Když voda teče víc než moc...

Odstranění havárie na vodovodním řadu  
není záležitostí jedné hodiny
k havárii vodovodního řadu může dojít z několika příčin – stáří materiálu potrubí nebo jeho 
skrytá vada, pnutí podloží a tlak zeminy na potrubí – převážně v období sucha či mrazů, 
nedostatečné krytí potrubí a zátěž silniční dopravou a v neposlední řadě poškození potrubí 
vlivem cizího zavinění při provádění zemních prací.
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PožadavKY:
} vzdělání: min. VOŠ (vyšší vzdělání vítáno), stavební zaměření 
výhodou
} zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě 
v oblasti stavebního a územního řízení vítána
} příslušná zvláštní odborná způsobilost ve smyslu ust. § 21 zá-
kona č. 312/2002 Sb. vítána, zkušenosti s vedením pracovního 
kolektivu vítány 

} splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (bezú-
honnost, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.)
} aktivní a samostatný přístup 
} řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno
Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 1. 2016 do 12:00 hodin 
místo a způsob podání přihlášek: osobně na podatelně MěÚ 
Veltrusy; písemně na adresu: MěÚ Veltrusy, Palackého 9, Vel-
trusy, 277 46

Město Veltrusy – Městský úřad na základě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků,  
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:  

vedoucí StavebNího odboru měÚ veLtruSY S NáStuPem 1. 2. 2016.

Více informací na: www.veltrusy.cz

12. prosince 
18:38 – V současné době došlo k závažné havá-
rii vody ve městě. Dle informace z linky Středo-
českých vodáren, a.s. 840 121 121 není možné 
upřesnit termín zprovoznění dodávky pitné vody. 
O dalším dění Vás budeme informovat.
18:53 – To je super přijet večer z práce a zjistit 
že neteče teplá ani studená voda.
18:55 – Stane se, je to nepříjemné, kor s mimi-
nem. Každopádně děkujeme za informaci 
19:45 – Uveřejněno oznámení o Omezení 
dodávky vody: Středočeské vodárny, a.s. 
oznamují, že z důvodu provozní havárie bude 
přerušena dodávka pitné vody. Dotčené ulice: 
Arbesova, Bořivojova, Josefa Spitze, Ke Hřbitovu, 
Lešanská, Lutovítova, Minická, Na Horkách, Nad 
Zámkem, Pod Hájem, Pod Svahem, Poděbradova, 
V Luhu. 
19:53 – A co Cukrovar?
19:56 – Lobeček taky neteče a cisterny až v Mi-
nicích!
20:00 – Tak si zahrajem do středy, jako že jsme 
na fesťáku. Budeme se mýt neperlivou Bonaqou. 
A na záchod budeme chodit ven.
20:01 – do středy??? To jako nemyslí vážně to-
hle??? Tady v Mikovicích žádný cisterny jako ne-
jsou

20:08 - V Zátiší taky ani kapka.... Město Kralupy 
nad Vltavou mohli byste se prosím vyjádřit?? 
20:54 – Co s tím maj společnýho?

20:56 – Asi, že událost je ve městě, tak se mají 
aspoň starat o informování občanů
20:08 – Lidi, co blbnete... Jako chápu, že voda je 
potřeba... Ale evidentně tohle nejde opravit máv-
nutím kouzelné hůlky... Cisterny někde již jsou, 
někam je teprve přistaví...
20:13 – Hlavně, že za vodu v tomto regionu platí-
me nejvíce z celého státu víc jako v Praze 
20:18 – a jakou to má souvislost s tou havárií?
20:15 – Tak už na Zátiší trochu teče, asi to po-
malu spouštějí v ostatních řadech, než zaopatří 
provizorně tu havárii...
21:23 – Hlavně, že bude zase ohňostroj
21:40 – Udivují mě primitivní reakce některých 
lidí. Ve zprávě je jasně psáno, že se jedná o HA-
VÁRII, tedy o situaci, kterou nelze ovlivnit ani její 
místo předem určit... Místo podobných reakcí, 
které jsou hodny hospodskému povaleči 4. ce-
nové, byste měl být rád, že někdo z MěÚ sem tu 
informaci v sobotu večer vůbec napíše!!!
22:08 – Hůrka ani kapka a cisterny se asi taky 
nedočkáme!!
13. prosince 
07:08 – uběhla nám klidná noc, na místě havárie 
stále nikdo nedělá (07:00 hod.) Voda teče, tedy 
po silnici a větším proudem než večer, z kohout-
ku ani kapka

12. prosince 
18:29 – Kralupáci, také vám neteče doma voda?
18:35 – Na Hůrce už teče. Prý havárka někde 
pod hřbitovem.
18:37 – Dobrá zpráva, V Zátiší zatím neteče.
18:41 – Potvrzuji, ten guláš z minerálky bude 
něco úžasného.

18:50 – V Lobečku už teče
19:28 – Lobeč stále nic
20:31 – Ruplo to na stopce, když se přijíždí 
od hřbitova
20:39 – A zřejmě tím, že je sobota, tak je tam 
jen páska a nikdo nikde. Přeci někdo nebude ma-
kat v sobotu.

20:42 – Nám na Liďáku ani nedali vodu a ani ne-
jsme na seznamu, že tu voda neteče, nechápu...
21:31 – Prý do 16. prosince nepoteče
13. prosince 
03:43 – Na Cukráku nepoteče prý 3 dny – hrů-
za!
07:39 – Lobeč teče

DisKUze Na FacebOOKU  
u profil města Kralupy nad Vltavou

u skupina Kralupy nad Vltavou

(přepis diskuze, omlouváme se za nespisovné výrazy či gramatické chyby)

Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru MěÚ Veltrusy
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Nový odpolední pár vlaků mezi Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi
V pracovní dny pojede v 16:30 nový pár osobních vlaků z Kralup nad Vltavou 
do Neratovic a zpět. Vlaky budou mít v Kralupech přípoj od / do Prahy a v Ne-
ratovicích přípoj do Mladé Boleslavi.

Nový večerní pár vlaků mezi Kralupy nad Vltavou a lužcem nad Vltavou
V pracovní dny pojede v 19:21 nový pár osobních vlaků z Kralup přes Nela-
hozeves a Vraňany do Lužce a zpět. Tyto vlaky budou mít v Kralupech přípoj 
od / do Prahy.

Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2016.

NOViNKy v jízdních řádech pro rok 2016
v neděli 13. 12. 2015 začal platit nový jízdní řád. 
některé změny se dotkly i našeho regionu.

Od 1. 1. 2016 jsou začleněny 
linky MHD Kralupy n. Vlt. 

do systému Pražské integrova-
né dopravy. Původní linky č. 1 
a 2 nově jezdí pod označením 
457 a 458. Cestující tak získali 
možnost kombinovat kralupskou 
MHD s ostatními železničními 
i autobusovými linkami PID. Zá-
roveň zůstala zachována alterna-
tiva místního jízdného pro jedno-

rázové cesty kralupskou MHD. 
Každý si tedy může vybrat typ 
jízdného podle potřeby.

změna jízdních řádů
Oproti předchozímu stavu ne-
došlo kromě přečíslování linek 
k žádným podstatným změnám. 
U vybraných spojů jsou mírně 
posunuty časové polohy pro lep-
ší návaznosti zejména na vlaky 

s jízdenkou PiD i v MHD

druh jízdného – místní tarif mhd jízdné z předprodeje jízdné hrazené
 (bločky) hotově u řidiče

Jednotlivé plnocenné 10 Kč 12 Kč

Jednotlivé pro děti 6–15 let 5 Kč 6 Kč

u kralupského nádraží. Zároveň 
byl zaveden nový večerní spoj 
v pracovní dny z železniční sta-
nice ve 23:20 přes Lešany, Ne-
lahozeves, Veltrusy, Tesco zpět 
k železniční stanici (linka 458).

místní tarif mhd  
Kralupy nad vltavou
Platí pouze na linkách PID 457 
a 458 a zahrnuje jen jednotlivé 
nepřestupní jízdné. Jednotlivá 
jízdenka místního tarifu z před-
prodeje nebo zakoupená u řidiče 
platí v rámci obvodu MHD Kra-
lupy jako nepřestupní, tj. vždy 
na jednu jízdu daným spojem 
bez ohledu na vzdálenost, a po-
zbývá platnosti okamžikem vy-
stoupení cestujícího z autobusu. 
Oproti jízdnému PID může být 
výhodnější zejména při delší 
jednorázové cestě bez přestupu 
na jiné linky PID.

Předplatní časové jízdné exis-
tuje jen v podobě kuponů PID 
(viz dále).

tarif Pražské integrované 
dopravy (Pid)
V systému PID jsou všechny za-
stávky linek 457 a 458 na území 
sídel Kralupy nad Vltavou, Vel-
trusy, Nelahozeves a Miřejovice 
zařazeny do tarifního pásma 3. 
Jízdní doklady systému PID platí 
jako síťové a přestupní. V rám-
ci své pásmové a časové plat-
nosti lze na ně tedy přestupovat 
na jinou autobusovou linku PID, 
na vlak PID nebo je lze použít 
v MHD Praha (pásma P, 0, B).

Obyvatelům Kralup nad Vl-
tavou, kteří dojíždějí za prací, 
do škol atd., například do Pra-
hy, a vlastní již doplňkový kupon 
PID BUS+VLAK platný pro  
3. vnější pásmo, nově platí tento 
kupon i na MHD Kralupy, tedy 
na linkách 457 a 458. Při cestách 
jen po Kralupech (a přilehlých 
obcích na linkách 457 a 458) 
na jednotlivé jízdenky zůstává 
výhodnější místní tarif MHD.

Pokud ovšem cestující má již 
označenou jízdenku z předchozí 
linky PID, a tato jízdenka splňu-
je časovou a pásmovou platnost 
pro pásmo 3, je možné na ni pře-
stoupit i na linky PID 457 a 458. 
Při použití jízdenek dle Tarifu 
PID je třeba dát pozor na pásmo-
vou i časovou platnost jízdenek 
(tj. nepřekročit dobu platnosti).

Kde získat jízdenku Pid
Jízdenky pro jednotlivou jízdu 
PID lze zakoupit buď přímo u ři-
dičů příměstských autobusů ne-
bo v automatech či v omezeném 
sortimentu u dalších smluvních 
prodejců včetně vybraných po-
kladen ČD. Zlevněné jízdenky 
MHD je možné zakoupit ve stá-
vající prodejní síti také v infor-
mační kanceláři ČSAD Střední 
Čechy na kralupském nádraží.

Předplatní jízdenky PID lze 
získat přes e-shop Dopravní-
ho podniku hl. m. Prahy nebo 
osobně v předprodejních mís-
tech. Nejbližší předprodejní mís-
to v oblasti je železniční stanice 
Kralupy nad Vltavou (prodává 
pouze papírové kupony).

ing. filiP dráPal,

tiskoVý MluVčí roPid
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Na kralupském hřbitově 
před 30 lety

v lednu před 30 lety, tedy v roce 1986, se kralupský hřbitov zaplnil davy lidí,  
daleko více než v roce 1945, kdy při americkém náletu zahynulo 145 obyvatel 
kralup. tentokrát přišli ale návštěvníci kralupského hřbitova vzdát čest jen 

jedinému mrtvému.  k věčnému odpočinku byl ukládán básník a nositel  
nobelovy ceny za literaturu jaroslav seifert.

Jaroslav Seifert zemřel  
10. ledna 1986 v Praze 

a pohřben byl do rodinného 
hrobu na kralupském hřbito-
vě 21. ledna 1986. Od té doby 
bylo v Kralupském Zpravodaji 
na velkého básníka již několi-
krát vzpomenuto. Připomeňme 
si při letošním výročí, jak teh-
dy pohřeb probíhal.

Seifert žil a zemřel v Praze, 
ale přál si být pohřben v Kra-
lupech do rodinného hrobu, 
ve kterém již spočívali jeho 
prarodiče, rodiče a sestry je-
ho matky. Hrob je umístěný 
v dolní části starého hřbitova 
v oddělení „C“ a má číslo 981. 
Kralupský pohřební ústav se 
nabídl, že zařídí vše potřeb-
né včetně odvozu rakve s po-
zůstatky básníka z baziliky  
sv. Markéty na pražském Břev-
nově a postará se o pohřeb bás-
níka. Byl však rázně odmítnut. 
Celý pohřeb musel proběhnout 
podle scénáře Sboru tajné bez-
pečnosti.

Seifert byl v nemilosti komu-
nistického režimu a patřil k ne-
pohodlným autorům. Nemoh-
li mu odpustit, že na Sjezdu 
spisovatelů si dovolil kritizovat 
kulturní politiku KSČ. Po so-
větské okupaci a tzv. „norma-
lizaci“ patřil mezi první signa-
táře Charty 77. Od té doby byl 
neustále sledován orgány stát-
ní bezpečnosti.

Vzpomínám, jak jsem v úterý 
21. ledna 1986 vyšel z domu, 
abych se odebral na kralup-
ský hřbitov. Bylo jasné, celkem 

vlídné počasí s teplotou kolem 
nuly. Den předtím, v pondělí, 
se prudký vítr změnil ve vich-
řici a vyfoukal zbytky sněhu 
z brázd na polích. Ale v úterý, 
v den pohřbu, se přírodní živel 
uklidnil, jakoby i příroda vzdá-
vala básníkovi úctu. Abych se 
vyhnul zástupům lidí na sil-
nici ke hřbitovu, vyšel jsem 
z Podháje, kde bydlím, lesní 
cestou na Hrombabu do polí 
a zamířil ke hřbitovu. Již z dál-
ky bylo vidět nekonečný proud 
lidí na silnici i před vchodem 

na hřbitov. A u vchodu, či lé-
pe řečeno u železné branky, 
stála služební bledězelená Vol-
ha příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti.

Z těch několika set lidí stá-
le přicházejících ke hřbitovu 
asi málokdo znal Seifertovo 
dílo a jistě přicházeli hlavně 
proto, aby manifestovali svůj 
nesouhlas s komunistickým 
režimem. A to strana a vláda 
dobře věděla, a proto ke hřbi-
tovu místo čestné stráže po-
stavila stráž policejní a mezi 

návštěvníky hřbitova umístila 
obávané tajné policisty v civi-
lu ze sboru STB. Ti kontrolo-
vali v úzké brance vedle vrat 
všechny procházející. Prošel 
jsem bez problémů. Neměli 
mne v žádném seznamu. Ne-
prošel Václav Havel ani he-
rečka Vlasta Chramostová. Ko-
lem otevřeného hrobu s rakví 
se tísnily davy lidí a ti méně 
ohleduplní stáli i na vedlej-
ších hrobech.

S básníkem se u hrobu roz-
loučil také básník Jan Skácel. 
Po něm se ujal slova kralup-
ský farář Dušan Řezanina 
a podřipský vikář Alois Kubý. 
Po projevu byla rakev spuštěna 
do hrobu za zvuků hudebního 
kvarteta. Na rakev v otevřeném 
hrobě pak dopadly první hrou-
dy hlíny a první kytice. Po-
slední kytici ještě před lopatou 
hrobníka vhodil do hrobu Jaro-
slava Seiferta jeho osobní lékař 
a přítel MUDr. Alois Volkman. 
Celý akt proběhl pietně a dů-
stojně bez jediného incidentu. 
Seifert upadl v nemilost komu-
nistické strany a komunistic-
ká strana upadla v nemilost 
vlastních občanů. Blížil se rok 
1989, kterého se bohužel velký 
básník už nedočkal.

Seifert byl v roce 1992 jme-
nován čestným občanem měs-
ta za celoživotní literární čin-
nost a osobní angažovanost. 
V městském muzeu má svou 
stálou pamětní síň a v Lobeč-
ku náměstí i ulici.

ing. Josef stuPkahrob Jaroslava Seiferta
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V neděli 10. 1. 2016 v 15:30 hodin se uskuteční pietní zastavení 
u hrobu jaroslava Seiferta.
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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 Leden

čteme 
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: MARTIN PATŘIČNÝ „60“ 

26. 11. 2015 
Milý Martine, ať Tě neopouští múzy, ať se tě drží zdraví, rodina 
i kamarádi! Dobrá práce! Petr Holeček

Milý Martine,
Pán Bůh obdarovává spoustu lidí.
Ale jen málokterý člověk dokáže
se svým obdarováním tak nádherně nakládat. 
Cítím pokoru a úctu 
k materiálu a velké srdce.                              Děkuju (podpis nečitelný)

Ač všechny obrazy mají svůj krásný příběh, 
naše srdce si získal ten se jménem Dřevěná knihovna. Jana a Honza

9.12.2015
HEZKÁ VÝSTAVA, KRÁSNÁ DÍLA, ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ,
DOKONČENO A DOVRŠENO VÝROBOU PŘÁNÍČEK K VÁNOCŮM,
VŠE BYLO MOC FAJN. DĚKUJEME ZŠ NELAHOZEVES

dO SObOty 9. 1. 2016 tRVá 
VýStaVa MaRtIN PatřIČNý „60“

10. 1. – neděle   15:30 
PIetNí ZaStaVeNí u hrobu 
Jaroslava Seiferta u příležitosti 
30 let od úmrtí básníka, recitace 
František Kreuzmann.

10. 1. – neděle   17:00
SlaVNOStNí POdVeČeR 
připomene 30 let od úmrtí 
básníka Jaroslava Seiferta. 
Klavír - Boris Krajný, recitace 
František Kreuzmann.

12. 1. – úterý   18:00
„ROZVOj OSObNOStI“ – třetí 
přednáška ze čtyřdílného cyklu 

o univerzálních principech. Příčina 
životních krizí a jak jim porozumět. 
 Vstupné: 50 Kč

21. 1. – čtvrtek   18:00
Vernisáž výstavy CO MáMe 
RádI – jiří Karas + Patrik 
Podhrázský. Fotografie oblíbených 
horizontů dvojice umělců 
(výstava trvá do 21. 2. 2016)

chystáme na únor: 
} Komentovaná prohlídka 
výstavy „Co máme rádi“
} Přednáška – zámek 
Mikovice, Jan Racek
} Čtvrtá přednáška z cyklu 
Univerzální principy

VSeifertově ulici v Praze 3 vznikne bě-
hem roku 2016 trvalá a důstojná pa-

mátka na pobyt J. Seiferta v žižkovské čás-
ti Prahy 3, na kterou tak rád vzpomínal 
ve svých básních i v próze Všecky krásy 
světa. Základní kámen monumentu byl od-
halen 22. září 2015.

Manželé Kočí nabídli svůj soukromý po-
zemek, aby zde vznikl monument milova-
nému básníku Jaroslavu Seifertovi. K fi-
nančnímu zabezpečení tohoto záměru byl 
založen Nadační fond na realizaci objektu 
k poctě J. Seiferta, nositele Nobelovy ceny.

Slavnostní akt podpořili jak představi-
telé městské části Prahy 3 v čele se sta-

rostkou Vladislavou Hujovou, tak ministr 
kultury ČR Daniel Herman, PEN Klub 
s jeho prezidentem Jiřím Dědečkem, růz-
ní sponzoři včetně Divadla Járy Cimrma-
na, reprezentovaného hercem Zdeňkem 
Svěrákem.

Městské muzeum Kralupy nad Vltavou 
bylo zastoupeno Jitkou Lískovou a Ivetou 
Bendíkovou. Naskytla se při tom příležitost 
pozvat starostku Prahy 3 do Kralup, která 
1. prosince 2015 spolu s dcerou básníka 
Janou Seifertovou-Plichtovou navštívila Pa-
mětní síň J. Seiferta v našem muzeu, kde 
se v přátelském duchu rozvíjela naše spolu-
práce. Závěr návštěvy patřil krátké prohlíd-

ce nového městského úřadu, v doprovodu 
starosty pana Petra Holečka. 

Pozvání pro vzácné hosty, ale i pro veřej-
nost, platí na neděli 10. ledna 2016 od 17 ho- 
din, kdy se v muzeu uskuteční slavnostní 
podvečer věnovaný 30 letům od úmrtí mi-
lovaného básníka Jaroslava Seiferta, s kla-
vírním vystoupením Borise Krajného a re-
citací veršů J. Seiferta v podání Františka 
Kreuzmanna. Předcházet mu bude zastave-
ní u básníkova hrobu v 15:30 hodin.

Výtěžek tohoto podvečera bude věnován 
Nadačnímu fondu na realizaci výše zmíně-
ného monumentu k poctě J. Seiferta. 

iVeta bendíkoVá

Vzpomínka na Jaroslava seiferta

„horizont“  
P. Podhrázského
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pozvánKy

44. ročník hudebních 
slavností antonína dvořáka 
je připravován jako cyklus 
komorních koncertů 
v rytířském sále zámku 
v nelahozevsi. dopravu 
z kralup a zpět zajišťuje 
podporovatel.

Hudební slavnosti tvoří šest 
koncertů, ve kterých vy-

stoupí:
Smetanovo trio – klavírní trio ve slo-
žení Jitka Čechová  – klavír, Jiří Vodička 
– housle, Jan Páleníček - violoncello
Radoslav Kvapil – klavírní recitál – 
cyklus Setkání s hudbou a osobností 
– antologie české a světové klavírní 
tvorby
americké jaro – Yossi Arnheim – 
flétna, Alice Fiedlerova – klavír
bretas-Kevorkian duo – brazilské 
klavírní duo
Muchovo kvarteto – vítěz Meziná-
rodní soutěže smyčcových kvartet 

2015 pořádané Janáčkovou akade-
mií múzických umění v Brně
Musica dolce Vita – Daniela Demu-
thová – mezzosoprán, Žofie Vokálková 
– flétna, Zbyňka Šolcová – harfa

Vstupenky na koncerty bu-
dou v prodeji před koncertem 
na místě a objednat je lze týden 
před koncertem u Ing. Hron-
kové (tajemnice KPH č. tel. 
725 837 912, e-mail: hronko-
vai@seznam.cz). Rezervace bu-
de potvrzena, pokud to kapacita 
sálu umožní. Odjezd autobusu 
v 18:45 hodin ze zastávky auto-
busu MHD Na Jízku a v 19:00 
ze zastávky u Kulturního domu 
Vltava v Lobečku.

Pro členy Kruhu přátel hudby 
budou na zahajovacím koncertu 
připraveny k odebrání členské 
průkazy po uhrazení členského 
příspěvku.

Při tvorbě dramaturgie Hu-

debních slavností Antonína 
Dvořáka sleduje KPH naplně-
ní smyslu činnosti, kterým je 
pěstování hudebních a dvořá-
kovských tradic v kralupském 
regionu organizováním koncer-
tů na vysoké umělecké úrovni. 
Hudební festival podporuje spo-

lečenský život obyvatel města 
Kralupy nad Vltavou a obce Ne-
lahozeves. Konkrétním drama-
turgickým cílem 44. ročníku je 
zařazovat do programu koncertů 
skladby skladatelů českého pů-
vodu, kteří působili a proslavili 
se v cizině. VoJen očenášek

zahaJoVaCí KoNCeRT SMeTaNoVa TRIa Se USKUTečNí Ve čTVRTeK  
14. ledNa 2016 V 19:30 hodIN V RyTířSKéM Sále záMKU V NelahozeVSI. 

JedNoTNé VSTUPNé 100 Kč.

Kralupy nad vltavou – Lobeč, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St-Pá 15–18 h.,  
při kulturních akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,  

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii 
zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 

děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podporuje provoz galerie.

jeN Pár SLoK... jaroSLava SeiFerta
Dovolujeme si vás pozvat na literární pořad 
z díla Jaroslava Seiferta při příležitosti 
30. výročí od básníkova úmrtí. Program je 
kompozicí z poezie a vzpomínek / Maminka, 
dětství, Žižkov, dospívání, první lásky, Praha, 
Láska, ženy, O básnictví. Nejvýraznější 
témata básnické tvorby Jaroslava Seiferta 
jsou doplněna ukázkami z jeho vzpomínkové 
knihy Všecky krásy světa.

 
účinkují: Rudolf Kvíz - přednes 
 Veronika Sedláčková - flétna

13. LedNa 2016 od 18:00 hodiN

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 

papíru paniku?! Chcete to změnit? 

KURZ TUŽKA
Kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou jsou 
určeny všem, kteří si chtějí 
vyzkoušet něco nového - i pro 
naprosté začátečníky, kteří 
tvrdí, že neumí kreslit. Je i pro 
ty, kteří si o sobě myslí, že ne-
mají žádný talent, ale i pro ty, 
kteří se už s kreslením setkali.
                                    

KURZ PASTELKA
Pastelky mají nejedno kouzlo. 
Poznáte, jak se při nanášení 
chová jednotlivá barva a jak 
namícháte správný odstín, 
jak budete pastelky vrstvit 
a překrývat a jak budete 
rozmývat kresbu akvarelovou 
pastelkou. Vyzkoušíte všech-
ny jejich možnosti, budete si 
hrát s barvami. 

KDY: termíny najdete na www.slabikarkresleni.cz
KDE: hotel Sport Kralupy nad Vltavou, salonek č. 2, vždy od 9 do 17 hodin

CO S SEBOU? NIC, JEN DOBROU NÁLADU,  
VŠE POTŘEBNÉ KE KRESLENÍ DOSTANETE

KONTAKT: tel.: 775 685 591, mail: info@slabikarkresleni.cz

PODROBNOSTI A OBJEDNÁVKU NAJDETE NA WWW.SLABIKARKRESLENI.CZ

PŘED KURZEM PO KURZU

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ  
V NOVÉM ROCE 2016

pozvánka na koncerty 44. ročníku hudebních 
slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
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LU 2016

T entokrát se ale s diváky uvidíme v sobotu 23. ledna 2016 
na (staro)nové adrese: festival se přesune do komornější-

ho prostředí divadelního klubu DS Scéna v Lobečku. Tím ale 
změny končí, program bude opět pestrý a zajímavý nejenom 
pro hudební fajnšmekry, kteří s sebou mohou na festival vzít 
i své děti: začínat se totiž bude Houpacími pohádkami v po-
dání pražského studia Damúza. Toto divadelní představení 
s písničkami, které bude v Kralupech uvedeno hned po své 
premiéře, vzniklo podle stejnojmenných pohádek spisovate-
le Aloise Mikulky, jehož osobitá poetika a humor si získaly už 
nejedno dětské (i dospělácké) srdce. 

Pak už se na pódiu budou celý večer střídat nepřehlédnutel-
né postavy české hudební scény. Kapelník skupiny Traband 
Jarda Svoboda se při vystoupení bude doprovázet na har-
monium, klávesový nástroj, jehož zvuk „mezi kostelem a hos-
podou” výrazně poznamenal trabandí album Přítel člověka 
(2007), na které jeho nové písně navazují. Společnost mu bude 
v Kralupech dělat hudebník Fanda Holý. 

Fyzické básnictví představí fascinující experimentátor a front-
man kapely Ty Syčáci Petr Váša, který si kapelu udělal 
z vlastního těla. Vášova vystoupení jsou částečně založena 
na improvizaci, můžeme se tedy těšit na bezpochyby originál-
ní vystoupení.

Na kralupském festivalu jsou už jako doma hudebník, zpěvák 
a jeden z frontmanů kapely eggnoise Ondřej Galuška a Ma-
rek Doubrava, kapelník skupiny Hm... Poznávacím zname-
ním této pražské kapely jsou zhudebnělé texty velikánů české 
a evropské poezie. Tentokrát vystoupí tito bývalí spolužáci ze 
základní školy společně. 

Kralupským divákům také zahraje všestranná umělkyně Te-
rezie Palková, jejíž písně se pohybují na pomezí šansonu, ka-
baretu, kramářské písně a folku. Vokálně-instrumentální sou-
bor Markéta Aptová a Vocal Band zahraje vlastní tvorbu 
i evergreeny populární hudby v novém aranžmá, další účinkující 
jsou v jednání.

23. leden 2016 – klubovna DS Scéna 

Hudební festiválek lU 2016
Leden v kralupech se v uplynulých dvanácti letech nesl ve znamení hudby, kterou 

posluchač z mainstreamových rádií jen tak neuslyší. díky festivalu Lednový 
underground zavítalo do města již mnoho skvělých českých i zahraničních hudebníků 
různých žánrů a ani letos o výjimečné hudební zážitky a přívětivou atmosféru festivalu 

kralupští diváci nepřijdou. 

B enefiční Hudební festiválek LU 2016 
pořádá Společnost pro rozvoj Dvo-

řákova gymnázia, o.p.s. Každý návštěv-
ník tak svou účastí podpoří rozvoj ta-
lentu studentů Dvořákova gymnázia 
a Střední odborné školy ekonomické 
v Kralupech nad Vltavou. 

Vstupenky jsou k dostání v předpro-

deji v KD Vltava a Dvořákově gymná-
ziu. Cena vstupenek je 150 Kč v před-
prodeji, na místě pak 200 Kč. Vzhledem 
k omezené kapacitě klubu doporučuje-
me divákům, aby si zakoupili vstupen-
ky včas.

Aktuální informace o festivalu, včetně 
podrobného programu a přesné časy 

jednotlivých koncertů najdete na webu 
festivalu www.lukralupy.cz a na Fa-
cebooku. 

Užijte si leden hudebně s Hudebním 
festiválkem LU 2016!

soňa čerMákoVá, 

Produkce HudebníHo festiVálku lu 2016, 

sonacerMakoVa@gMail.coM

Fascinující experimentátor 
a frontman kapely Ty Syčáci 
Petr Váša

Kapelník skupiny 
Traband Jarda Svoboda

zpěvák a jeden z frontmanů kapely 
eggnoise ondřej Galuška
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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 půl hodiny  
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 LedeN

7. 1. – čtvrtek 19:30 hodin

taNČíRNa 
I v novém roce pokračují oblíbené taneční ve-
čery pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

12. 1. – úterý 18:00 hodin  

taNeČNí galaVeČeR ZUŠ 
KRalUPy, ZUŠ VelVaRy 
a tPS Z. ŠtaRKOVé  

Základní umělecká škola v Kralupech nad 
Vltavou ve spolupráci s KD Vltava pořádá 
Taneční galavečer. V bohatém programu vy-
stoupí žáci ZUŠ Kralupy, ZUŠ Velvary a Ta-
nečního a pohybového studia Zuzany Štar-
kové. Přijďte se potěšit pohledem na ladnost 
pohybu a tanečního umu malých i větších 
umělců. Vstupné: 60 Kč

13. 1. – středa 16:30 hodin

KaRNeVal „SafaRI 
– dIVOČINa VOlá“
I když je venku pořádná zima, my se přene-
seme do horké Afriky. A zveme všechna zví-

řátka na báječnou párty 
plnou soutěží, tancování 
a legrace.
Karneval je prvním po-
řadem ze série předsta-
vení, za která děti ob-
drží sluníčkové razítko 
do skládanky. Při nasbí-
rání alespoň pěti razí-
tek budou děti zařazeny 
do slosování. Hlavní výhrou je výlet pro dva 
od CA ABACA Lenka Malíková.
 Vstupné: 60 Kč

14. 1. – čtvrtek 16:30 hodin

Čaj O Páté 
KOZelKOVa  
tROjKa  
Oblíbená taneční odpoledne se skvělou mu-
zikou Kozelkovy trojky jsou tu i v novém roce. 
Jako vždy jsou všechny vstupenky slosova-
telné. Vstupné: 50 Kč

21. 1. – čtvrtek 16:30 hodin

SVáťOVO dIVIdlO  
Sváťa s Alenkou si pro 
malé diváčky připravi-
li vyprávění O pejskovi 
a kočičce. Pohádku uve-
deme v Kině Vltava.
Pohádka je součás-
tí razítkové soutěže, 
za alespoň pět razítek 
budou kartičky zařaze-
ny do slosování o výlet 
od CA ABACA Lenka Malíková.

 Vstupné: 60 Kč

27. 1. – středa 19:30 hodin

dIVadlO StUdIO dVa, PatRIK HaRtl: 

VySaVaČ  
Jedinečná one man show Boba Klepla v režii 
Patrika Hartla o zamilovaném uklízeči z ná-
kupního centra. Máte chuť nechat si vysát 
každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat 
na tuto romantickou komedii plnou vtipných 
eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, 
trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, 
autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér 
nejúspěšnější české one man show Caveman, 
představuje výjimečný komediální talent Bo-
humila Klepla v osvěžujícím milostném příbě-
hu, který vás zaručeně příjemně naladí.
Vstupné: 320 Kč / 290 Kč studenti, senioři

6. 2. – sobota

KRalUPSKý MaSOPUSt  
Podrobnosti v samostatné pozvánce na str. 15.

16:30  ...Pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30  ...Základní kurzy tance pro dospělé
20:30 ...Pokračovací kurzy tance pro dospělé

vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Taneční kurzy neděle 17. a 24. ledna 2016

zápis do základních tanečních kurzů pro mládež se uskuteční 
ve středu 17. 2. 2016 od 8:00 hod. v kanceláři Kd vltava, 1. patro.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

PŘIPRAVUJEME NA úNOR:
6. 2.  Kralupský masopust
12. 2.  Ples KaSS a ZUŠ Kralupy
13. 2.  Rybářský ples
15. 2.  Koncert Milana Drobného 
 a Yvetty Simonové
19. 2.  Ples GJP Mělník
20. 2.  Ples SZŠ Mělník
24. 2.  Minipárty – Šíp a Náhlovský
26. 2.  Ples GJP Mělník

PLESY V LEDNU 2016:
8. 1.  Ples DG Kralupy
15. 1.  Ples OA Kralupy
22. 1.  Ples SOŠ a SOU Kralupy
29. 1.  Ples SŠ Mělník
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lOUtKOVý SOUbOR ROlNIČKa
uvede ve středu 20. 1. 2016 od 16:30 hodin pohádku  
„O ZaKleté PRINCeZNě“, režie Z. Hrazděrová 
Vstupenky koupíte na místě před představením.

Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek. Duo 
Jamaha, nejúspěšnější kapela a hvězda TV Šlágr, přijede 

do kulturního domu Vltava v Kralupech nad Vltavou. 
SlOVeNSKé HUdebNí dUO jaMaHa působí na scéně v současném 

složení - otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci. Výběr písní této 
hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové generace 

a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneční 
písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. Sami 

Kotvanovci říkají: „Přijedeme zahrát všude tam, kde potřebují hudbu 
a zábavu,“ a poprvé tak přijíždějí i do Kralup nad Vltavou! 

Vstupenky jsou již v prodeji v pokladně KD Vltava, rezervovat je můžete 
na tel. č. 315 726 101. Rezervace platí jeden týden a zakoupené vstupenky 
již nelze vracet. Poslední možný den pro rezervaci vstupenek je 25. 2. 2016.

Vstupné: 290 Kč přízemí, 260 Kč balkon (slevy nelze uplatnit)
Kd vltava není pořadatelem této akce!

středa 2. 3. 2016 - 18:00 hodin

S příchodem nového roku bilancujeme rok minulý. Jaký byl rok 2015 
v kulturním domě Vltava? Rozhodně pestrý  a úspěšný v návštěvnosti 

pořadů, které jsme pro vás připravili. Několikrát vyprodaná divadelní 
představení, kulturní dům praskající ve švech při rockových koncertech, 
stoupající zájem o eventové akce a představení pro školy... 

Děkujeme vám všem, kteří kulturní dům navštěvujete. Naším mottem je po-
těšit vás, pohladit duši, přenést vás na chvíli do světa fantazie a radosti.

Srdečně všem v novém roce přejeme mnoho lásky, svobody, radosti 
a sluníčka.  Za kd VltaVa Jitka košťáloVá, Produkční

m
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S
S
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T

Kralupský 

11:00 Masopustní trh před KD Vltava - uzenářské 
 a masové speciality, koláče, trdelník, pokud bude 
 trošku hřát sluníčko, přijede i kolotoč.
14:00 – 15:00 Hry a soutěže na hřišti T.J. Sokol, 
 projížďky na koních
15:00 Masopustní průvod s muzikou, maškarami 
 a pravou moravskou slivovicí, ze sokoliště městem
 k DPS na Cukrovaru a dále ke KD Vltava v Lobečku.
16:45 Maškarní karneval pro děti i dospělé - KD Vltava.
 Pokud napadne sníh, bude karneval v zahradě 
 KD Vltava.  Vstupné: 60 Kč

KD Vltava děkuje za spolupráci Sokolu Kralupy a DPS Kralupy.

6. 2. 2016 
sobota 11.00 hodin

Ples KD Vltava 
a ZUS Kralupy

ˆ

12. února 2016 - 19:30 hodin
Kulturní  dům Vltava a Základní umělecká škola v Kralupech 
a sdružení artUš z. s. vás srdečně zvou na společný ples.
V bohatém programu vystoupí 
KralupSwing, Big Band Kralupy, 
dechový orchestr Kralupanka 
a Kosí bratři. Bohatá tombola, 
výborná hudba a skvělé taneční 
výkony mladých tanečníků.

Vstupné: 150 Kč

Vstupenky v prodeji od 11. ledna 2016 
v pokladně KD Vltava a kanceláři ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou, Riegrova ulice.
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HODNÝ DINOSAURUS
2015, USA, ANIMOVANÝ, DABING, 101 min.

Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši 
planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Dobrodružná výprava  
do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem...

LEDOVÁ SEZÓNA
2016, USA, ANIMOVANÝ, DABING, 86 min.

Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd 
Norm. Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně má rád jako 
kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté  
na Arktidě. 

LÍDA BAAROVÁ
2016, ČESKO, DRAMA, 110 min.

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských 
filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood.  
Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém 
Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších 
žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího 
idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, 
ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který 
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském 
kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá...

MALÝ PRINC
2015, FRANCIE, ANIMOVANÝ, DABING, 108 min.

Malou holčičku se její maminka snaží připravit na skutečný svět 
dospělých. Ale její plán naruší dobrosrdečný soused, letec, který holčičce 
představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou ukázal Malý 
princ...

MOST ŠPIONŮ
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 135 min.

Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo 
teď ohrožuje studená válka. Když v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela 
(Mark Rylance), sovětského špióna, který řídil síť agentů a do Moskvy 
důmyslným způsobem odesílal kódované zprávy, osloví americká vláda 
Jamese Donovana (Tom Hanks), uznávaného právníka z Brooklynu, aby se 
chopil Abelovy obhajoby...

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
2016, ČESKO, MUZIKÁL, 12+, 85 min.

Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet 
Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku 
znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během 
zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou 
choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale 
i street dance, hip-hop či pohybové divadlo.

OSM HROZNÝCH
2015, USA, WESTERN, TITULKY, 15+, 182 min.

Osm pocestných se shodou náhod sejde v jedné malé dřevěnici. Dva 
lovci lidí, jižanský odpadlík, zločinka, na kterou je vypsána odměna 
a čtyři neznámí cizinci, kteří se vůbec netváří přívětivě. Každý má svůj 
účel cesty.  Nad horským průsmykem ale zuří sněhová bouře a osm 
pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou. Osmý film 
Quentina Tarantina!

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
2016, USA, KOMEDIE, TITULKY, 15+, 

Parodie hitu Padesát odstínů šedi. Stejně jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá 
poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady! Co kdyby byl 
Christian spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným způsobem 
a v posteli by byl úplně marný?

PADESÁTKA
2015, ČESKO, KOMEDIE, 12+, 97 min.

Komedie podle scénáře Petra Kolečka se odehrává v zimě na horách 
a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, běžkařského závodu 
Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce. Hrají: 
Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Ondřej Pavelka, Oldřich Kaiser 
a Vojta Kotek, který film i režíroval.

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
2015, USA, DOBRODRUŽNÝ, TITULKY, 15+, 156 min.

Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Zkušený lovec a trapper Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) je těžce raněn medvědicí.  Zatímco většina 
lovců pokračuje v cestě, s Glassem a jeho synem zůstanou jen dva muži, 
John Fitzgerald (Tom Hardy) a Jim Bridger (Will Poulter). Ti více méně 
jen čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat v cestě. Ale 
zraněný lovec stále neumírá, a tak se Fitzgerald rozhodne čekání zkrátit. 
Při pokusu o nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne Glassův syn, 
kterého Fitzgerald zabije. Ještě živého Glasse se pokusí pohřbít. Ten má 
ale tuhý kořínek a dokáže se z hrobu dostat a začíná honba za pomstou...

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
2015, USA, SCI-FI, 136 min.

Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu 
přenesli do předaleké galaxie. Opět se dočkáme známých tváří jako Han 
Solo, princezna Leia nebo Žvejkal. O slovo se ale hlásí i Temná strana síly, 
kterou nově vede Kylo Ren, jenž je následovníkem Darth Vadera...

TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 111 min.

Vyšetřovatelé FBI Jess (Julia Roberts) a Ray (Chiwetel Ejiofor) dostanou 
za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici 
a na místě zjišťují, že mrtvá dívka je Jessinou nezletilou dcerou. Údajný 
vrah zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti letech 
posedlého pátrání na vlastní pěst objeví Ray nové vodítko. Do případu se 
zakousne a zároveň vyvíjí nátlak na státní návladní (Nicole Kidman), aby 
mu pomohla...

ZKÁZA KRÁSOU
2016, ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 90 min.

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem 
i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala 
největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit 
i nejobávanější muže své doby. To vše a ještě mnohem víc nám představí 
nový dokument Heleny Třeštíkové.

25. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26.  ÚT  15:00  MOST ŠPIONŮ SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

   20:00  SÁZKA NA NEJISTOTU 110 KČ

 27.  ST  20:00  TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ 110 KČ

 28.  ČT  20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 29.  PÁ  14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
    ČIPERNÁ JÍZDA  100 KČ / 125 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 90 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 30.  SO  14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:  
    ČIPERNÁ JÍZDA 100 KČ / 125 KČ

   17:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 31.  NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ 110 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

4. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 20:00  CREED 110 KČ

 6.  ST 20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 7.  ČT  20:00  OSM HROZNÝCH                                 PREMIÉRA 120 KČ

 8.  PÁ  17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /DAB. 140 KČ

   20:00  SÁZKA NA NEJISTOTU 110 KČ

 9.  SO  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 90 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 10.  NE  14:30  MALÝ PRINC   120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ             2D/T 110 KČ

   20:00  ZKÁZA KRÁSOU 80 KČ

11. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT  15:00  V SRDCI MOŘE SENIOŘI 60 KČ / 100 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 13.  ST  20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 14.  ČT  20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PREMIÉRA 120 KČ

 15.  PÁ  16:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /TIT. 140 KČ

 16.  SO  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/DAB. 110 KČ

   20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

 17.  NE  14:30  LEDOVÁ SEZÓNA 110 KČ

   17:00  MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ 130 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

18. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT  20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 20.  ST  20:00  LES SEBEVRAHŮ 120 KČ

 21.  ČT  20:00  LÍDA BAAROVÁ                                   PREMIÉRA 130 KČ

 22.  PÁ  17:00  TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ 110 KČ

   20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

 23.  SO  14:30  LEDOVÁ SEZÓNA 110 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /DAB. 140 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 24.  NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS   130 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV   120 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 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 půl hodiny před začátkem první projekce.

Revenant: Zmrtvýchvstání
Leonardo DiCaprio
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LEDENFacebook  
Kino Vltava

HODNÝ DINOSAURUS
2015, USA, ANIMOVANÝ, DABING, 101 min.

Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši 
planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Dobrodružná výprava  
do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem...

LEDOVÁ SEZÓNA
2016, USA, ANIMOVANÝ, DABING, 86 min.

Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd 
Norm. Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně má rád jako 
kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté  
na Arktidě. 

LÍDA BAAROVÁ
2016, ČESKO, DRAMA, 110 min.

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských 
filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood.  
Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém 
Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších 
žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího 
idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, 
ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který 
po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském 
kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá...

MALÝ PRINC
2015, FRANCIE, ANIMOVANÝ, DABING, 108 min.

Malou holčičku se její maminka snaží připravit na skutečný svět 
dospělých. Ale její plán naruší dobrosrdečný soused, letec, který holčičce 
představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou ukázal Malý 
princ...

MOST ŠPIONŮ
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 135 min.

Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo 
teď ohrožuje studená válka. Když v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela 
(Mark Rylance), sovětského špióna, který řídil síť agentů a do Moskvy 
důmyslným způsobem odesílal kódované zprávy, osloví americká vláda 
Jamese Donovana (Tom Hanks), uznávaného právníka z Brooklynu, aby se 
chopil Abelovy obhajoby...

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
2016, ČESKO, MUZIKÁL, 12+, 85 min.

Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet 
Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku 
znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během 
zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou 
choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale 
i street dance, hip-hop či pohybové divadlo.

OSM HROZNÝCH
2015, USA, WESTERN, TITULKY, 15+, 182 min.

Osm pocestných se shodou náhod sejde v jedné malé dřevěnici. Dva 
lovci lidí, jižanský odpadlík, zločinka, na kterou je vypsána odměna 
a čtyři neznámí cizinci, kteří se vůbec netváří přívětivě. Každý má svůj 
účel cesty.  Nad horským průsmykem ale zuří sněhová bouře a osm 
pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou. Osmý film 
Quentina Tarantina!

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
2016, USA, KOMEDIE, TITULKY, 15+, 

Parodie hitu Padesát odstínů šedi. Stejně jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá 
poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady! Co kdyby byl 
Christian spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným způsobem 
a v posteli by byl úplně marný?

PADESÁTKA
2015, ČESKO, KOMEDIE, 12+, 97 min.

Komedie podle scénáře Petra Kolečka se odehrává v zimě na horách 
a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, běžkařského závodu 
Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce. Hrají: 
Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Ondřej Pavelka, Oldřich Kaiser 
a Vojta Kotek, který film i režíroval.

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
2015, USA, DOBRODRUŽNÝ, TITULKY, 15+, 156 min.

Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Zkušený lovec a trapper Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) je těžce raněn medvědicí.  Zatímco většina 
lovců pokračuje v cestě, s Glassem a jeho synem zůstanou jen dva muži, 
John Fitzgerald (Tom Hardy) a Jim Bridger (Will Poulter). Ti více méně 
jen čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat v cestě. Ale 
zraněný lovec stále neumírá, a tak se Fitzgerald rozhodne čekání zkrátit. 
Při pokusu o nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne Glassův syn, 
kterého Fitzgerald zabije. Ještě živého Glasse se pokusí pohřbít. Ten má 
ale tuhý kořínek a dokáže se z hrobu dostat a začíná honba za pomstou...

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
2015, USA, SCI-FI, 136 min.

Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu 
přenesli do předaleké galaxie. Opět se dočkáme známých tváří jako Han 
Solo, princezna Leia nebo Žvejkal. O slovo se ale hlásí i Temná strana síly, 
kterou nově vede Kylo Ren, jenž je následovníkem Darth Vadera...

TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 111 min.

Vyšetřovatelé FBI Jess (Julia Roberts) a Ray (Chiwetel Ejiofor) dostanou 
za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici 
a na místě zjišťují, že mrtvá dívka je Jessinou nezletilou dcerou. Údajný 
vrah zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti letech 
posedlého pátrání na vlastní pěst objeví Ray nové vodítko. Do případu se 
zakousne a zároveň vyvíjí nátlak na státní návladní (Nicole Kidman), aby 
mu pomohla...

ZKÁZA KRÁSOU
2016, ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 90 min.

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem 
i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala 
největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit 
i nejobávanější muže své doby. To vše a ještě mnohem víc nám představí 
nový dokument Heleny Třeštíkové.

25. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26.  ÚT  15:00  MOST ŠPIONŮ SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

   20:00  SÁZKA NA NEJISTOTU 110 KČ

 27.  ST  20:00  TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ 110 KČ

 28.  ČT  20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 29.  PÁ  14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
    ČIPERNÁ JÍZDA  100 KČ / 125 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 90 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 30.  SO  14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:  
    ČIPERNÁ JÍZDA 100 KČ / 125 KČ

   17:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 31.  NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ 110 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

4. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 20:00  CREED 110 KČ

 6.  ST 20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 7.  ČT  20:00  OSM HROZNÝCH                                 PREMIÉRA 120 KČ

 8.  PÁ  17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /DAB. 140 KČ

   20:00  SÁZKA NA NEJISTOTU 110 KČ

 9.  SO  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 90 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 10.  NE  14:30  MALÝ PRINC   120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ             2D/T 110 KČ

   20:00  ZKÁZA KRÁSOU 80 KČ

11. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT  15:00  V SRDCI MOŘE SENIOŘI 60 KČ / 100 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 13.  ST  20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

 14.  ČT  20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PREMIÉRA 120 KČ

 15.  PÁ  16:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /TIT. 140 KČ

 16.  SO  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/DAB. 110 KČ

   20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

 17.  NE  14:30  LEDOVÁ SEZÓNA 110 KČ

   17:00  MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ 130 KČ

   20:00  OSM HROZNÝCH 120 KČ

18. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT  20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 20.  ST  20:00  LES SEBEVRAHŮ 120 KČ

 21.  ČT  20:00  LÍDA BAAROVÁ                                   PREMIÉRA 130 KČ

 22.  PÁ  17:00  TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ 110 KČ

   20:00  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 120 KČ

 23.  SO  14:30  LEDOVÁ SEZÓNA 110 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  /DAB. 140 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 130 KČ

 24.  NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS   130 KČ

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV   120 KČ

   20:00  LÍDA BAAROVÁ 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 půl hodiny před začátkem první projekce.

Revenant: Zmrtvýchvstání
Leonardo DiCaprio
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Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v  lednu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti.

Současně gratulujeme panu
Karlu VápeníKoVi k jeho 
80. narozeninám.

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

                     rok 2016

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

na členskou schůzi do sálu domu s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar

Kdy? Ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17:00 hodin

Program:

16:30 – 17:00 › vybírání členských příspěvků (100 Kč)  
- pro potvrzení platby si přineste členské průkazky KPP.

17:00 › zahájení › kulturní vystoupení › zpráva o činnosti v roce 2015  
› pokladní zpráva › plán akcí pro rok 2016 › různé, diskuse.

Na setkání se těší Výbor KPP

Rádi bychom poděkovali městu Kralupy nad Vltavou za finanční podporu 
zájmového spolku Kruh přátel Prahy, který bude v roce 2016 pracovat  

již 40. sezónu. Také bychom rádi popřáli čtenářům Kralupského Zpravodaje  
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2016.

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy zve své členy

pozn. redakce: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

maLé máSLovicKé muzeum máSLa v máSLovicích SrdečNě zve
na výstavu Vánoce po anglicku – 3. díl z cyklu Vánoce ve světě

a do 31. ledna 2016 je možnost zhlédnout originální betlém z másla.
otevírací doba muzea:

so + ne 10-12 a 13-16 hodin, mimo tyto dny na objednávku.

Vážení přátelé 
a naši příznivci!
Dožili jsme se roku 2016, s ním nové 

naděje v lepší dny v tomto neklidném 
světě, který uklidní jen přání stálého zdraví, 
klidné domácnosti a trochu toho štěstíčka, 
které je v tomto případě na místě. Nakonec 
ať se nám letošní rok vyvede alespoň jako 
ten loňský. Hlavně, ať je bez tragédií, s tep-
lým jarem, snesitelným létem, barevným 
podzimem atd. Prostě ať se to pravidelné 
střídání čtvero ročních období vyvede, než 
nás ta pravidelnost začne děsit. Nastávající 
zima ať je milosrdná a netrvá dlouho.

Pro „Rodáky“ snad bude letošní sezóna 
příznivější. Získáním paní pokladní bude-
me moci pokračovat v naší činnosti i letos. 
Výroční členská schůze, kde se hodnotí čin-
nost za uplynulý rok, bude v penzionu DPS 
ve 14 hodin ve čtvrtek 18. února 2016.

Prosíme o zachování přízně i v tomto ro-
ce a děkujeme za ni. 

Ruku tiskne a štěstí přeje vám i sobě 
vaše „Sdružení rodáků a příznivců města 
Kralupy nad Vltavou“.

Za Výbor b. fabiánoVá

chtěla bych touto cestou po-
děkovat policistům Státní 

policie města Kralupy nad Vlta-
vou za jejich perfektní nasazení 
v mém případě, kdy zodpovědně 
zareagovali včas v dané věci. Má-
me tu mezi nimi mladé příslušní-
ky a kdekdo si myslí, že nemají 
žádné zkušenosti. Mýlíme se.

V mém případě musím jme-

novitě poděkovat panu Davidu 
Hájkovi, který vyřizoval trestný 
čin neoprávněné transakce z mé-
ho bankovního účtu. Děkuji mu 
za reakci a pohotovost. S podpo-
rou náčelníka Jiřího Doška spo-
lečně dali celému vyšetřování 
rychlý spád a pomohli tomu, aby 
mé peníze nebyly zneužity.

děkuJi, anna PoláčkoVá, kraluPy

i mladí policisté můžou mít větší zkušenosti, než si myslíme
PF 2016
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Milí přátelé, příznivci 
klubu důchodců
Vstoupili jsme do dalšího roku, roku 

plného očekávání. Doufáme, že jste si 
užili vánočních svátků ve zdraví, klidu 
a pohodě a jste plni elánu. I my v klubu se 
těšíme na další společné schůzky, na naše 
krásné výlety, na radost ze setkání s přá-
teli. Poprvé se sejdeme již v úterý 12. led-
na ve 13 hodin v Domě s pečovatelskou 

službou, kde si povíme o našich plánech 
do roku 2016.

Nyní nás již čekají Tři králové, pomalé 
prodlužování dne a doufejme, že i trochu to-
ho sněhu. Přejeme všem přátelům, důchod-
cům a všem spoluobčanům hodně zdraví, 
pohody a štěstí v novém roce.

členoVé MěstskéHo klubu důcHodců

 24. 11. Miloslav ALINGER ..................... 78 let
 24. 11.  PhDr. Jan ŠtURZ ........................ 75 let
 26. 11. božena ŠAFROVÁ ..................... 86 let
 27. 11. zdeněk KALACH.........................61 let
 21. 12. Michal KEJMAR .......................... 45 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky
Dne 10. 12. 2015 jsme si připomněli 10 let 
od doby, kdy nás opustil pan aNtONíN deyl 
z Kralup, bývalý zaměstnanec Kaučuku. 
A dne 17. prosince 2015 by babička, paní 
eVa deylOVá oslavila 90. narozeniny. 
Děkujeme všem, kteří si na oba s námi 
vzpomenete. Dcera Pavlína s manželem 
a synem.

1. ledna 2016  by se 
naše milovaná maminka 
a babička, paní RůžeNa 
ŠVIHlíKOVá, bývalá 
paní učitelka ve škole 
v Mikovicích, dožila 90 let. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Děkujeme, dcera RNDr. Růžena Jirková 
s manželem a vnuk Jakub Dvořáček 
s rodinou

5. ledna 2016 uplyne 1 rok ode dne, kdy nás 
navždy opustila naše maminka paní lIbUŠe 
SVaČINOVá. S láskou vzpomínají dcery 
Libuše a Alena se svými rodinami.

libreto z operní árie Dvořákova Jako-
bína „My cizinou jsme bloudili“ platí 

i pro skupinu kralupských seniorů, kteří již  
8 let zpívají v Senior minichóru. Podstatné 
je však to, že svou pravidelnou zájmovou 
činností rozdávají radost, pohodu i úlevu 
v životě i svým posluchačům. 

V roce 2015 Senior minichór absolvoval 
celkem 18 veřejných vystoupení převážně 
v Kralupech, ale i Velvarech, Všestudech 
a Nové Vsi. 

Největší naší odměnou je úsměv, dobrá 
nálada i slzičky v očích našich posluchačů 
a často i společný zpěv publika a účinkují-
cích. Jsme také rádi, že jsme svým reperto-

árem mohli přispět do programu celoměst-
ských akcí a i nadále pomáhat v propagaci 
veřejné sbírky na postavení sochy Josefa 
Švejka v Kralupech.

Grantová podpora práce seniorů z pro-
gramu „Občané třetího věku“, kterou kaž-
doročně schvaluje kralupská samospráva, 
má svůj smysl. Děkujeme.

Také děkujeme svému sbormistrovi 
Mgr. Pavlu Ryntovi. V roce 2016 se nadále 
budeme scházet v kralupském Domě s pe-
čovatelskou službou každé úterý od 15:30 
hodin. Rádi mezi sebou přivítáme novou 
členku i člena.

Vlasta brixoVá, organiZační Vedoucí sboru

SOUKROMÁ INZERCE
} Nabízím speciálně pedagogické 
poradenství, doučování dětí s poruchami učení 
a ADHD. Kralupy a okolí. Kontakt: Mgr. Ivana 
Trnková, e-mail: spolekjesterka@gmail.com, 
www.zsjesterka.cz

} věNuje NěKdo za odvoz harmonium 
nebo obrázky a různé předměty s duchovní 
tématikou? tel.: 607 149 267

} jmeNuji Se Marek, 35 let, nekuřák, 
štíhlé postavy, touto cestou hledám zatím 
kamarádku z Kralup n. Vlt. nebo okolí, nejlépe 
zrzečku, může být i silnější postavy. 
tel.: 722 412 759

} Prodám byt 3+1 v Kralupech – Lobečku. 
Volat od 17:00 do 20:00 hodin.
tel.: 724 555 313. Ne RK!

} ProbLémY s matematikou pomůže 
vyřešit aprobovaný učitel s dlouholetou praxí. 
Učivo matematiky ZŠ a příprava na přijímací 
zkoušky na SŠ. tel.: 723 607 667

Jen ve zpěvu jsme našli úlevu

Josef ŠvejkPF 2016
přeje všem příznivcům dobré nálady 

a veřejné sbírky na Švejkovu  
sochu v Kralupech 
veselý nový rok 

2016 a úspěchy 
na všech frontách
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☛ 20. 11. v 09:40 h. na l. 156 oznámila 
paní Š., že jim v nemocnici na LDN nějaký 
opilý bezdomovec poškodil dveře, když se 
chtěl dostat za svou přítelkyní, která zde má 
ležet. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
v muži zjistila strážníkům velmi známého 
bezdomovce pana V., který uvedl, že se 
chtěl dostat za svou přítelkyní, ale poté, co 
mu zdravotní sestra zamítla vstup, jelikož 
je v podnapilém stavu, v rozčilení poškodil 
vstupní dveře na oddělení. Dveře pan V. 
prorazil a tímto způsobil škodu na cizím 
majetku v odhadované výši 3.500 Kč. 
Orientační dechovou zkoušku na přítomnost 
alkoholu v dechu pan V. odmítl. Jelikož 
nebylo možné celou věc vyřešit na místě 
zasahujícími strážníky, byla tato postoupena 
k příslušnému odboru při MěÚ Kralupy. 

☛ 26. 11. v 18:52 h. na l. 156 oznámila paní 
K. záchyt zloděje na prodejně OD Penny 
v ul. Mostní. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila paní Ch. Tato měla odcizit 
zboží v hodnotě 515 Kč, které bylo následně 
vráceno nepoškozené zpět na prodejnu. 
Přes dozorčí službu MP Kralupy bylo 
zjištěno, že paní Ch. má vysloven zákaz 
pobytu na území města Kralupy, čímž je 
podezřelá ze spáchání trestného činu. Celá 
věc byla předána k dalšímu opatření OO 
PČR Kralupy.

☛ 27. 11. ve 12:09 h. na l. 156 oznámila paní 
S., že v restauraci „U Mrzáka“ na nádraží ČD 
mají hosta, který se zde nevhodně chová 
a přinesl si svůj alkohol. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která ztotožnila výše 
uvedeného muže jako pana D., který byl 
v silně podnapilém stavu. Hlídka MP pana 
D. uklidnila a z místa vykázala, což učinil. 
Ve 12:40 h. na l. 156 byla přijata opětovná 
stížnost na výše uvedeného muže, který se 
do restaurace vrátil a slovně uráží a napadá 
přítomné hosty. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která pana D. opakovaně vyzvala, aby 
zanechal protiprávního jednání s poučením, 
že bude předveden na OO PČR Kralupy, 
avšak s negativním výsledkem. Pan D. 
i nadále pokračoval ve slovních urážkách 
směrem k hostům restaurace a k samotné 
obsluze baru. Vzhledem k tomu, že pan 
D. kladl aktivní odpor směřující vůči 
zasahujícím strážníkům, byl použit vůči jeho 
osobě donucovací prostředek - pouta a byl 
předveden na OO PČR Kralupy. Celá věc 
byla postoupena příslušnému odboru při 
MěÚ Kralupy. 

☛ 3. 12. v 08:17 h. na l. 156 oznámila paní 
Š., že u řeky Vltavy na straně Lobečku se 
nachází červeně zbarvená kachna, která 
zřejmě patří do zoologické zahrady. Dále 
paní Š. sdělila, že hovořila s pracovníkem 
Ligy na ochranu ptactva a tento jí měl 
sdělit, že se na místo dostaví cca do hodiny, 
a proto odchyt musí provést MP. Na místo 
byla vyslána hlídka MP Kralupy. V 08:24 
opětovně oznámila paní Š., že hlídky MP již 
není třeba, jelikož kachny z místa odletěly 
neznámo kam. 

☛ 3. 12. v 12:25 h. na l. 156 požádala paní 
E. o pomoc hlídku MP, kdy se její dcera 
v místě bydliště v ul. Lidická opila, zůstala 
ležet na zemi, nehýbe se a nemůže sama 
vstát. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se na místo dostavila současně s hlídkou 
OO PČR Kralupy a se zaměstnanci firmy 
Grál, kteří odemkli vrata domu a následně 
bylo zjištěno, že paní K., která je ve velmi 
podnapilém stavu a je bez zranění, leží vedle 
své matky na posteli. Na dotaz hlídky MP 
paní E., proč hlídku MP volala, odpověděla, 
že jen chtěla, aby strážníci dceru vzbudili 
a sdělili jí, aby již nepožívala alkoholické 
nápoje. Paní E. byla strážníky na místě 
poučena, že celá věc bude postoupena 
příslušnému odboru při MěÚ Kralupy, jelikož 
se jedná o neustále opakující se zbytečné 
výjezdy hlídky MP k její opilé dceři. 

☛ 3. 12. v 14:53 h. na l. 156 byla přijata 
stížnost paní Ch. na paní S., která má 
neustále puštěné své psy volně v okolí 
zahrádkářské kolonie na Lutovníku a tito psi 
jsou velmi agresivní a napadají kolemjdoucí 
lidi. Na místo byla vyslána hlídka MP a OO 
PČR Kralupy, kde se obě hlídky spojily 
s majitelkou psů paní S., která si psy 
zabezpečila. Celou věci si nadále řešila 
hlídka OO PČR Kralupy pro opakované 
jednání paní S. 

☛ 6. 12. v 16:59 h. na l. 156 oznámil pan 
P., že v ul. U Jeslí je zaklíněný pes v plotu 
a nemůže dýchat. Na místo byla vyslána 
hlídka MP. Po příjezdu bylo zjištěno, že 
zlatý retriever, který při snaze utéct uvízl 
mezi plotovými dílci z „kari sítí“, se vyprostil 
těsně před příjezdem hlídky MP. Dle místní 
znalosti byl uvědomen majitel psa, který si 
jej osobně převzal. 

☛ 7. 12. v 16:15 h. na l. 156 předalo OO 
PČR Mělník informaci o přepadení, které 
se mělo stát v ul. Hakenova, kde dva 10leté 
chlapce měl pod pohrůžkou násilí okrást 
cca 14letý mladík romského původu o jízdní 
kolo a mobilní telefon. Oba chlapci měli poté 
běžet do místa svého bydliště, kde oznámili 
tuto skutečnost svým rodičům, kteří věc 
ihned předali telefonicky na PČR. Hlídka 
MP společně s hlídkou OO PČR Kralupy 
prověřila okolí do příjezdu SKPV PČR Mělník 
s negativním výsledkem. 

☛ 9. 12. v 03:31 h. oznámil pan B., 
zaměstnanec Domu na půl cesty v ul. 
Pražská, že zde mají klientku, která je 
v podnapilém stavu, ač je v pokročilém 
stavu těhotenství, velmi nevhodně se chová 
a má u sebe 3 nezletilé děti. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která ověřila totožnost 
paní O. a orientační dechovou zkouškou 
na přítomnost alkoholu v dechu jí bylo 
naměřeno 1,7 promile. Dále bylo zjištěno, 
že mělo dojít ke slovní rozepři mezi jejím 
manželem a jí samotnou, kdy paní O. poté 
měla odejít spát údajně ke své tetě, ale vrátila 
se zpět cca po hodině v podnapilém stavu. 
Jelikož se na místě nacházely nezletilé děti, 
byla přivolána sociální pracovnice při MěÚ 

Kralupy, která si celou věc na místě převzala 
k dalšímu opatření. 

☛ 9. 12. v 15:02 h. na l. 156 oznámila 
paní S., zaměstnankyně prodejny drogerie 
v ul. Jungmannova, že mají na prodejně 
zloděje. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila, že se zloděj na místě již 
nenachází, ale dle zákaznické karty, která 
byla na prodejně ponechána, byla zjištěna 
paní N., která dle kamerového záznamu 
měla odtrhávat čárové kódy ze zboží a toto 
následně odcizila. Ženu později hlídka MP 
kontaktovala v místě bydliště, kde se žena 
k činu doznala, odcizené zboží vrátila zpět 
a přítomnými strážníky byla řešena blokovou 
pokutou. Z kamerového záznamu prodejny 
byl však zjištěn další zloděj, ve kterém byl 
zjištěn dle místní znalosti pan S., kterého 
hlídka následně zajistila nedaleko prodejny 
a přivedla zpět, kde se také k činu doznal. Pan 
S. odcizil zboží v celkové hodnotě 4.000 Kč, 
které bylo vráceno na prodejnu. Hlídka 
MP provedla lustraci na OO PČR Kralupy, 
zda se pan S. nenachází v celostátním 
pátrání, přičemž bylo zjištěno, že pan S. byl 
za krádeže několikrát řešen. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo 
vyslána hlídka OO PČR Kralupy, která si 
pana S. převzala k dalšímu opatření.

bezpečnostně-preventivní akce
dne 27. 11. od 23:00 h. do 28. 11. 04:00 h. 
proběhla bezpečnostně-preventivní akce 
zaměřená na kontrolu nalévání alkoholických 
nápojů mladistvým osobám v restauračních 
a zábavních podnicích a dále dodržování 
silničního zákona, a to zejména parkování 
vozidel v ulicích města. V průběhu výše 
uvedené akce bylo zkontrolováno celkem 
23 restaurací a heren, kde byly zjištěny dvě 
mladistvé osoby, kterým bylo po provedené 
orientační dechové zkoušce zjištěno 0,4 
promile. Oba mladiství byli následně 
předány přítomné sociální pracovnici při 
MěÚ a tato je předala jejich zákonným 
zástupcům. V případě špatného parkování 
bylo v ulicích města rozdáno 13 „výzev“ 
za účelem podání vysvětlení k objasnění 
přestupku v dopravě. 

Šťastný a poklidný vstup do nového 
roku 2016 přeje kolektiv Městské 

policie Kralupy nad Vltavou. 

vYSvětLivKY: 

MP Kralupy – Městská policie Kralupy nad Vltavou
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy 
nad Vltavou
SKPV PČR – Skupina kriminální policie a vyšetřování 
Policie ČR
OS HZS – Operační středisko Hasičského záchranné-
ho sboru
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou

ZPracoVala bc. tereZa dobroVolná, 

Manažer PreVence kriMinality,  

Městská Policie kraluPy nad VltaVou
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Už půl roku v tělocvičně 
kralupského gymnázia 

probíhají lekce věnované výuce 
pohybu. Jejich cílem není maxi-
mální výkonnost, ani speciali-
zace na úzké spektrum doved-
ností, nýbrž komplexní rozvoj 
lidské bytosti, ať po stránce fy-
zické, tak psychické. Na lidské 
tělo zde není nahlíženo pou-
ze jako na nástroj vykonávají-
cí jednoduché úkony, ale jako 
na složitý organismus, který 
pro svůj optimální rozvoj vy-
žaduje širokou škálu podnětů. 
Jedním z hlavních cílů je obno-
va schopnosti volně se hýbat, 
znovu najít v pohybu radost, 
omezit bolest a hlavně znovu 
získat svobodu, kterou můžeme 
pozorovat například u dětí – 
možnost hrát si.

K obnově této oblasti je vy-
užíváno progresivních meto-
dologií. Čas je věnován cílené 

kloubní a silové přípravě, práci 
na mobilitě, rozvoji koordina-
ce a rovnováhy. Často se leze 
po zemi, balancuje na rukou, 
visí na hrazdě, hrají se pohybo-
vé hry a řeší se pohybové há-
danky. Skrze jednodušší úkony 
jsou cvičenci postupně navádě-
ni do složitějších situací, vede-
ni k schopnosti improvizovat 
a adaptovat se.

Největší přínos mají lekce 
pro ty, kteří k nim přistupují 
aktivně a mají zájem o vlastní 
rozvoj, chtějí objevit nové pohy-
bové možnosti a zjistit, čeho je 
jejich tělo schopné. Pokud Vás 
to, co jste právě přečetli oslovilo, 
a měli byste zájem zažít výuku 
pohybu na vlastní kůži, tak má-
te možnost. V únoru 2016 bude 
otevřena nová lekce pro začáteč-
níky. Více informací naleznete 
na www.playreal.cz/vyuka.

Jan VořecHoVský
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První prosincovou neděli 
uspořádala Tenis Akademie 

Bálek ve spolupráci s Kralup-
skou sportovní spol. s r. o. teni-
sový turnaj dětí ve víceúčelové 
hale u zimního stadionu v Kra-
lupech nad Vltavou. Nejmenší 
hráči tenisové školičky soutěžili 
o medaile v tenisové olympiá-
dě, následně proběhly tenisové 

boje o pohár Tenis Akademie 
v kategorii mini a baby tenis. 
Po tenisovém turnaji nejmen-
ších se prezentovali mladší žá-
ci. Na dvou tenisových kurtech 
se odehrálo 57 zápasů. Všichni 
se už těší na další tenisový tur-
naj, kdy se bude hrát o Veliko-
noční pohár. 

Mgr. MiloslaV bálek

lekce pohybu 
v Kralupech
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V Kralupech proběhl 
Mikulášský 
tenisový turnaj

Celý článek se jmény vítězů v jednotlivých kategoriích 
najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Další venkovní 
posilovna 
Příznivci silových sportů mo-

hou zdokonalovat své do-
vednosti na dalším venkovním 
hřišti. Nová sestava byla vysta-
věna u sídliště V Zátiší. Město 

Kralupy nad Vltavou děkuje spo-
lečnosti Česká rafinérská, a. s. 
za finanční příspěvek.

lenka MoraVcoVá, Měú 

kraluPy nad VltaVou
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Při příležitosti regionálního derby, 
v sobotu 12. prosince, jako před-

zápas před samotným utkáním A-tý-
mů Kralup a Neratovic se při exhibici 
utkaly týmy vedené bývalými repre-
zentanty ČR, složené z přátel kra-
lupského respektive neratovického 
hokeje. V Kralupech trénující Michal 
Broš si do týmu vybral např. naše-
ho trenéra Jiřího Exnera, dlouholeté-
ho kralupského funkcionáře Otakara 
Pátka, člena výkonného výboru HK 
Libora Štajera nebo bývalého hráče 
a současnou hvězdu kralupské AHL 
Ivoše Loskota. Tým Martina Chabady 
s přáteli neratovického hokeje bojoval 
statečně, avšak k radosti domácího 
publika vítězství ukořistil kralupský 
výběr v poměru 8:5.

Po zaznění hymny z úst operního 
pěvce a sólisty Národního divadla pa-
na Zahradníčka a slavnostní buly vho-
zené náměstkem hejtmana Středo-

českého kraje 
panem dokto-
rem Němcem 
již nic nebránilo 
zahájení dlouho očekávaného a zdra-
vě vyhecovaného derby HK Kralupy  
x HC Buldoci Neratovice. Vítězství 
Kralup 7:3 korunovalo tento mimo-
řádný hokejový den.

Před závěrečnou třetinou stihli 
na hrací ploše funkcionáři domácího 
HK Kralupy předat přítomným zástup-
cům z řad vedení a dětí z místního 
Dětského domova Kralupy dárkový 
šek na částku 23.509 Kč, což byl 
kompletní výtěžek ze vstupného 
na právě probíhající zápas navýšený 
o osobní příspěvky kralupských hoke-
jových funkcionářů a trenérů. Rozhod-
ně jde o velmi dobrý příklad vhodný 
následování.

daVid blaHoš, 

Martin tlustý

Vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. doprovod: 10,- Kč 
Děti do 12 let: 40,- Kč. Děti do 6 let (včetně) zdarma.  

Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč

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

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

pondělí, úterý, čtvrtek ..............10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ............................10.00 – 12.00 hod.
sobota .......................................15.00 – 17.00 hod.
neděle .......................................13.00 – 15.00 hod.

10. 1. ................ mladší žákyně – Kralupy A, Kladno,
 Příbram, Brandýs ................................ 10.00
16. 1. ................ ženy – Roztoky ........................... 9.00, 15.00
16. 1. ................ kadetky – Červený Kostelec......11.00, 15.00
17. 1. ................. starší žákyně – Kralupy B, Benátky, 
 Hořovice, Benešov ...............................10.00
24. 1. ................ juniorky – Jirkov ........................ 10.00, 14.00

Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají Krajský přebor, 
kadetky a juniorky 1. ligu.

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

domácí voLejbaL 
v LedNu 2016

 aktuální informace: WWW.KRalUPSKeVOlejbalIStKy.ORg
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRalUPyVOlejbal.CZ

děkujeme za přízeň všem fanouškům 
i sponzorům, přejeme pohodový rok 2016 

a těšíme se na shledanou při volejbalových akcích

Hokejisté Kralup vyhráli 
mistrovské derby

fK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na 

Ples sPortoVců
19. 2. 2016 od 20 hodin v hotelu sport

K tanci i poslechu bude hrát skupina Akce
} předtančení } soutěž o ceny

Předprodejní místa:
hřiště FK Čechie – Třebízského 945, pan Jan Beránek,  

tel.: 739 223 698, 605 948 495,
nebo v hotelu Sport (recepce) od 6. 1. 2016.

Cena vstupenky 
150 Kč
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Kralupští lezci zakončili sezó-
nu 2015 na horolezecké stě-

ně u ZŠ Komenského večerním 
závodem „Výstup na Komendu“. 
Přes propršené počasí se sešla 
spousta zájemců, lezců i „nelez-
ců“. Všichni ve velké zimě udat-
ně bojovali, dokud nezůstali jen 
ti nejlepší. 

Ve vyšší kategorii zvítězil Jirka 
Převorovský a v kategorii nižších 
vyhrála šikovná Kamila Štropo-
vá. Každému, kdo v nehostin-
ném počasí vydržel až do konce, 
děkujeme. Za odměnu následo-
valo promítání skvělých lezec-
kých snímků s tím správným 
občerstvením. eliška ZýkoVá

Letošní zimní sezónu 
zakončili plavci kralup 
na žákovských mistrovstvích 
České republiky. 

Na začátku prosince se zú-
častnila naše nejstarší nadě-

je Míša Svobodová mistrovství 
republiky 14letých v Prostějově. 
V silné konkurenci svých ko-
legyň z reprezentace obsadila 
jen těsně druhá místa v disci-
plínách 100 a 200 m motýlek. 
Potvrdila tím svou dlouhodobou 
vysokou výkonnost v těch nejná-
ročnějších disciplínách a v těch 
doplňkových (200 m polohový 
závod a prsa, 400 a 800 m vol-
ný způsob) se vždy vešla mezi 
deset nejlepších.

O týden později vyrazila bo-
jovat početnější výprava našich 
plavců o úspěchy s nejlepšími 
plavci v Čechách. Tým 10letých 
odcestoval do Chomutova, po-
hár 11letých se konal v Táboře. 
Obě soutěže byly pro plavecký 
oddíl Kralupy úspěšné. Důkaz 
o tom, že plavci z našeho měs-
ta patří k nejlepším, přinesly 
štafetové závody 4x50 m volný 
způsob a 4x50 m polohová šta-
feta, ve kterých vyplavaly Viki 
Mostková, Verča Laurová, Bětka 
Čiperová a Bára Berková dvě 
první místa. Neztratily se ani 
mladší holky - Kamča Nová-
ková, Emča Amazouzová, Jus-
týnka Kotálová, Kačka Váňová 
a Verča Vojtová, které obsadily 
dvě třetí místa ve stejných dis-
ciplínách. Nejlepších výsledků 

Kralupští plavci opět zářili

na vrcholu sezóny dosáhla Viki 
Mostková, která kromě uvede-
ných zvítězila i v disciplínách 
50, 100 a 400 m volný způsob, 
svou univerzálnost ještě potvr-
dila druhými místy na 800 m 
volný způsob, 100 m znak a tře-
tím místem na 50 m motýlek. Je-
jí výkon na 50 m volný způsob 
byl navíc tím nejhodnotnějším 
na celých závodech. 

V mladší kategorii získali in-

dividuální medaile Kačka Váňo-
vá (2. místo na 100 m motýlek  
a 3. místa na 50 m motýlek 
a 50 m znak) a Vilda Kořínek 
(2. místo na 50 m znak). Dobrý 
směr kralupského plavání pod-
pořily i osobní rekordy Vencka 
Zelenky a skutečnost, že v mlad-
ší kategorii se všichni závodníci 
startující na krajských přeborech 
kvalifikovali na mistrovství, ze 
kterého si všichni vezou medaile. 

Aktuální informace o dění 
v plaveckém oddíle můžete sle-
dovat na webových stránkách 
klubu (najdete na www.plavani-
kralupy.cz), fotky a videa zveřej-
ňujeme také na facebookových 
stránkách plaveckého oddílu.

ať je Váš rok 2016 úsPĚšný jako ten 

Loňský Pro nás Přejí Za PLaVeCký 

oddíL kraLuPy autoři čLánku 

Viki mostkoVá a tomáš brtník

Tým 11letých žáků na mistrovství v Táboře. Nahoře zleva: Bětka čiperová, Vincek zelenka, Viki Mostková;  
dole Bára Berková a Verča laurová
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A další Výstup  
na Komendu...

zleva Tomáš Vlach 
(3. místo), Kamila 

Štropová (1. místo), 
Irena zmeškalová 

(2. místo).
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Bowling Lobeček, U Dýhárny 1162
vměstské části Lobeček postavil se sto-

leček, okolo něj židličky a na stole vid-
ličky. A nože. 

A taky kuželky. A dvě dráhy na ně. 
takhle nějak možná vypadal začátek re-

staurace Bowling Lobeček. 
Dráhy zůstaly, restaurace také, ale kvůli 

neutuchajícím a podle personálu i neopráv-
něným stížnostem nájemníků z vedlejšího 
bytového domu, omezila svoji činnost na mi-
nimum. A tak funguje každý den pouze v čase 
od 11 do 13 hodin. Lidé z okolních firem sem 
na oběd občas zajdou, větší část porcí se ale 
rozváží po okolí na objednávku. 

vstup přes zakouřenou recepci ubytovny 
může někoho odradit hned na začátku. mě 
také nenaladil. 

samotnou restauraci tvoří dlouhý zajímavě 
členěný prostor v oranžovo-modrém prove-
dení, zařízení však působí zastarale a trochu 
omšele. zajít si sem občas odvedle na rychlou 
hotovku, přesně na to je Bowling Lobeček mo-
mentálně uzpůsoben. 

Jídlo mě ale (ano, byl jsem sám, domluve-
nou kolegyni skolila předvánoční chřipka) 
příjemně překvapilo. K doslova výborné zele-
ninové polévce (20 Kč) jsem dostal i kvalitní 
těžkou lžíci, která se jen tak nevidí. možná 
v obchodu s antique zbožím! 

vzhledem k času mojí návštěvy - 12:15 ho-
din - a okolním firmám zaměstnávajících spí-
še manuálně pracující, byla denní nabídka už 
z poloviny proškrtaná. ze zbývajících dvou 

jídel jsem zvolil hovězí na pepři (85 Kč). mís-
to knedlíků jsem ale požádal o rýži. číšník 
mojí prosbě bez problémů vyhověl a během 
pěti minut jsem dostal chuťově zajímavé jídlo 
s přesně uvařenou rýží i s velkým okurkovým 
salátem (44 Kč). ten jsem si samozřejmě také 
objednal. Kromě mírně slanější omáčky bylo 
jídlo opravdu chutné, maso se rozpadalo. salát 
by potřeboval výraznější zálivku.  

Jak jsem se v průběhu krátkého oběda do-
zvěděl od milé obsluhy, v létě restauraci využí-

valy i děti z příměstských táborů z Az centra. 
Kartou tady nezaplatíte, stravenkami ano. 

dobrou cHuť i V roce 2016 

VáM PřeJe Váš oskar sucHar

13. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kde se V kraluPecH dobře Vaří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? náš degustátor oskar suchar ochutnal chutné - i jiné obědy 
a přichází s informacemi, které možná ještě nemáte!

SERIÁL

hovězí na pepři s rýží
okurkový salát

zeleninová polévka

V e dnech 18. - 20. 12. 2015 se konal bas-
ketbalový turnaj Regionálních výběrů 

dívek kategorie U14 České republiky v Bran-
dýse nad Labem.

Turnaje se zúčastnily vybrané hráčky jed-
notlivých regionů z České republiky a hlavní-
ho města Prahy. Do družstva Středočeského výběru 
byly nominovány z našeho basketbalového oddílu 
BK Junior Kralupy hráčky: Kohoutová Adéla, Malí-
ková Petra, Helebrantová Kristýna, kterou z důvodu 
zranění nahradila na turnaji Zábojníková Adéla.

Družstvo Středočeského výběru postupně po-

razilo region Východních Čech, Severní 
Moravy, Západní Čechy v semifinálovém 
boji vyhrály nad Jižní Moravou a až tepr-
ve ve finále podlehly silnému týmu Prahy. 
Tímto obsadily na turnaji velice cenné dru-
hé místo. Kralupské hráčky podaly velice 

kvalitní a zodpovědný výkon, Kohoutová Adéla byla 
jednou z klíčových podkošových hráček družstva, 
Petra Malíková na postu rozehrávačky a zároveň 
kapitánky družstva byla ohodnocena za své výko-
ny nominací do All stars týmu celého turnaje a také 
Zábojníková Adéla, přestože nedostala tolik her-

ního prostoru, se při hře neztratila. Helebrantová 
Kristýna do hry nemohla zasáhnout pro zranění 
ruky, ale i svým příkladným přístupen podporo-
vala své kamarádky z týmu svou účastí po dobu 
celého turnaje.

Bezpochyby je velice důležité poznamenat kva-
litní a příkladnou práci trenérů našich vycházejících 
nadějí, Janákové Adély, Janákové Kristýny a Měcha 
Rostislava. Jsme velice rádi, že tyto výsledky jsou 
odrazem jejich profesní práce a samozřejmě činnos-
ti celého kralupského basketbalového oddílu. 

radana HniličkoVá

Úspěch hráček kategorie U14 BK Junior Kralupy
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pozvánKy

třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  
email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

První pololetí školního roku pomalu končí a nové je již za dveřmi... 
zápis do kurzů na 2. pololetí bude spuštěn 8. ledna 2016, 

tak neváhejte a vybírejte z naší nabídky!

Kurzy pro rodiče s dětmi:
Hudební škola Yamaha - Kojenecké cvičení – Pohybovky – Masáže pro 

miminka – Poradna pro maminky s miminky – Hernička pro děti

Kurzy pro děti: 
Dětská jóga – Jogohrátky – Tanečky – Výtvarníček + keramika 

Kurzy pro dospělé: 
Orientální tance – Jóga – Taichi – Cvičení pro těhulky – Cvičení po porodu

Přijďte se podívat do hodiny vámi vybraného kurzu - všichni 
máte právo na ukázkovou hodinu! v případě, že se vám hodina 

z jakéhokoliv důvodu nebude líbit, odcházíte a nic neplatíte. 
v opačném případě zaplatíte danou částku a v kurzu pokračujete.

az školka jako jediná přijímá děti již od 1,5 roku!
AZ školka se těší na nové tvářičky. Na děti čeká pestrý denní 

program i různorodě tematicky laděné týdny. Naše školka je založena 
na individuálním přístupu nejen k dětem, ale i k rodičům. Rodinná 

atmosféra vládne celým centrem a děti se tak u nás cítí jako doma.

ostatní služby: 
Psychoterapeutická poradna – Klasické masáže – Medové 

masáže – Čínské masáže – Thajské masáže – Aromaterapeutické 
těhotenské masáže – Manuální lymfodrenáž – Tělová svíce

úterý 26. 1. 2016 a středa 27. 1. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin

uskuteční zápisy dětí do 1. tříd základních škol 
pro školní rok 2016/2017 v těchto školách:

› ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, třebízského ul. 523 

› ZŠ Václava Havla; revoluční ul. 682

› ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198 

› ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka 1029 

› ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, mikovice 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní 
docházce. Zapsány budou děti narozené v období 

od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. K zápisu je třeba přinést 
průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, 
u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

záPis DO 1. tříDy  
pro školní rok 2016/2017

Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí, školství a kultury  

Městského úřadu kralupy nad vltavou oznamují,  
že v souladu se zákonem č. 561/2004 sb.,  

o předškolním, základním, středním,  
vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady PřiPraVila gabriela JunáškoVá

PředáNí ceN 
váNočNí Soutěže
Děkujeme všem účastníkům vánoční sou-
těže. Předání diplomů a drobných odměn 
proběhne 11. 1. 2016 v DDM. O vítězích 
rozhodli návštěvníci výstavy takto:
1. místo - anděl: ZÚ Výtvarně řemeslný Ateliér 
DDM (Šimková Tereza, Šnýdrová Daniela, Mode- 
sová Nella, Schulcová Karolína, Karásková Karolína, 
Rajnohová Anežka, Sitař Radim)

2. místo - Sněhulák: ŠD při ZŠ Generála Klapálka 
(Trčka Jan, Hanžlová Míša, Kimlová Amálka, Ro-
háčková Anetka, Pulec Jan)

3. místo - Zimní krajina: Kroužek Šikulky při ZŠ 
Václava Havla
3. místo - Zimní domeček: ZŠ praktická – 8. roč-
ník (Červeňák Erik, Srstka Pavel)

v KateGorii doSPěLých zvítěziLi:
1. místo - Skleněné svícny se zimním motivem: 
Pavlína Janulíková
2. místo - Vánoční věnec: Ema Wertheimová
3. místo - Paličkovaný stromeček: Eva Popová

vYhLášeNí výtvarNé  
a FotoGraFicKé Soutěže
Vyhlašujeme výtvarnou a fotografickou sou-
těž Můj mazlíček. Soutěž je určena pro 
jednotlivce i kolektivy. Výtvarné práce ne-
jsou omezeny ani technikou, ani formátem. 
Fotografie, prosíme, zhotovené ve formátu  
15 x 21 cm nebo A4.

U každé práce je třeba uvést jméno, ka-
tegorii (např. A/II – viz níže) a kontakt. 
Odevzdávat je můžete v kanceláři DDM  
do 17. února 2016. Výstava všech prací pro-
běhne v týdnu od 22. do 26. 2. 2016. 
KategORIe:
a. kresba, malba, grafické techniky -  
I. kategorie: mateřské školy; II. kategorie: 1. - 5. 
třída ZŠ; III. kategorie: 6. - 9. třída ZŠ a prima  
až kvarta gymnázia; IV. kategorie: střední školy 
a učiliště

b. keramika - I. kategorie: mateřské školy;  
II. kategorie: 1. - 5. třída ZŠ; III. kategorie:  
6. - 9. třída ZŠ a prima až kvarta gymnázia;  
IV. kategorie: střední školy a učiliště

C. fotografie - I. kategorie: 1. - 5. třída ZŠ;  
II. kategorie: 6. - 9. třída ZŠ a prima až kvarta 
gymnázia; III. kategorie: střední školy a učiliště

SobotNí Kurz tiFFaNY
Práce se sklem bude jistě zajímavá pro 
všechny, kteří rádi tvoří a zkoušejí něco 
nového. Vyrábět budeme šperky, zrcadla 
a drobné dekorace. Kurz se koná 16. 1. 
od 13:00 hodin. Základní cena skla a po-
můcek je 480 Kč.

PirátSKý KarNevaL
Při tomto karnevalu k nám připlují 28. led-
na v 16 hodin lodě plné pirátů a pirátek, 
proto nezůstaňte pozadu, vezměte si mas-
ku a přijďte si k nám zatančit a pohrát. 
Na všechny piráty bude čekat i pirátská 
dílnička a odměny. 

Prosíme děti i rodiče, aby si na akci při-
nesli přezůvky. Vstupné 40 Kč děti a 10 Kč 
dospělí.

jarNí PříměStSKý týdeN
Letošní jarní příměstský tábor 1. - 5. 2. 
bude plný her, a to jak společenských, tak 
i venkovních, slovních, karetních. V týdnu 
uskutečníme výlet do Prahy do muzea hra-
ček na Pražský hrad. 

Cena na jeden den je 105 Kč. V ceně je 
zahrnut teplý oběd, pitný režim, materiál 
na činnosti a zajištění programu na celý 
den. V den výletu 160 Kč. V ceně je zahr-
nuto jízdné a vstupné. Tábor bude probíhat 
od 8:00 do 16:00 hodin.

Přihlášku na tábor si můžete vyzvednout 
v DDM nebo stáhnout na www.ddmkra-
lupy.cz. 

Závazné přihlášky a platby odevzdávejte 
do 22. ledna 2016. Tábor bude uskutečněn 
při minimálním počtu 10 dětí.

začátek roku s sebou povětšinou nese 
předsevzetí. Jedno z našich se dotýká 

dopravní výchovy, konkrétně využití co 
nejvíce efektivních metod pro získávání klí-
čových kompetencí v této oblasti. Vzhledem 
k tomu, že se naše škola nachází v centru 
města, jsou žáci denně účastníky silniční-
ho provozu a je proto nezbytné, aby získá-
vali vědomosti, dovednosti a návyky, díky 
kterým se může předejít nebezpečným si-
tuacím. 

Pokud se děti již odmala učí ohleduplné-
mu a bezpečnému chování, ponesou si ho 
do dospělosti, kdy se z chodců stanou řidiči. 
Škola má v této oblasti nezastupitelnou roli. 
Dopravní výchova se prolíná vyučováním 
během celého školního roku, především 
v rámci prvouky, výchovy ke zdraví atd. 

V loňském roce jsme se zapojili do pro-
jektu pro oblast dopravní výchovy realizo-
vaného NIDV v Praze. Součástí vzdělávání 
bylo i předvedení zážitkové lekce na naší 

škole lektorem. Vzhledem k tomu, že lekce 
byla pro děti i pedagogy velkým přínosem, 
rozhodli jsme se v tom i nadále sami po-
kračovat. Principem zážitkové lekce jsou 
krátké scénky s námětem daných témat 
dopravní výchovy sehrané dětmi vyššího 
ročníku, které předvedou spolužákům z niž-
ších ročníků. Jde o komentované scénky, 
které díky diskuzi pedagoga s diváky ve-
dou ke správnému zakončení podle pravidel 
bezpečného chování.

Získané znalosti, dovednosti a vědomosti 
by si děti měly ověřit v reálném dopravním 
provozu.  bc. MicHaela obytoVá HacMacoVá

Zš Praktická

Do nového roku bezpečně
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Zš koMenskéHo

proč právě na Komendu!
Základní škola kralupy nad Vltavou, komenského nám. 198

Úspěšný rok 2016 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ komenského kralupy

tel.: 315 726 664, info@zskomenda.cz, www.zskomenda.cz

soš a sou kraluPy nad VltaVou 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pořádá
14. ledna 2016 od 8 do 17 hodin

den otevřených dveří
Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme celou školou, ukážeme jim odborné učebny, 

dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy. 
V době od 9:00 do 13:00 hodin proběhnou ukázkové hodiny moderní chemie, které si připravili studenti VŠCHT Praha.

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

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

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

Pokud nás zájemci nebudou moci navštívit v uvedeném termínu, mohou si dohodnout individuální návštěvu na telefonu 315 723 415.

Blíží se zápis do prvních tříd.
Nevíte, na kterou školu své dítě přihlásit? Máme pro vás několik důvodů, 

rozšířená výuka anglického jazyka
} Výuka angličtiny již od první třídy
} Od 6. ročníku jazykové skupiny s anglickou konverzací
} Rodilí mluvčí, projekty zaměřené na jazykovou výchovu (projekt Edison)

školní poradenské pracoviště
} Metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
} Minimální preventivní program
} Od 4. ročníku program Semiramis zaměřený na prevenci 
 rizikového chování
} Etické dílny, projekty zaměřené na volbu povolání
 
moderní vybavení
} ICT technika – PC v každé učebně, dataprojektory, 
 interaktivní tabule, PC učebny
} Učebna chemie, fyziky, přírodopisu
} Zmodernizovaná školní kuchyňka
} Keramická dílna, pracovní dílny

Pro rodiče
} Třídní schůzky
} Konzultační hodiny
} Elektronická ŽK

} Možnost omluvy dítěte přes web školy
} Možnost komunikovat s učiteli emailem, 
 osobní schůzky dle domluvy
} Kavárničky pro rodiče – posezení nad kávou 
 a diskuze nad předem určeným tématem

Pravidelné akce
} Adaptační pobyt 6. ročníků
} Lyžařský kurz 7. ročníků
} Vánoční dílny a vánoční jarmark
} Zájmové vyučování
} Den otevřených dveří
} Sportovní akce – Komenda cup, atletické závody, 
 Kralupská florbalová liga
} Prázdniny za školou

vždy něco navíc
} Školní parlament
} Volba ze dvou obědů
} Školní časopis
} Projekty, soutěže, kroužky
} Školní zookoutek
} Exkurze doplňující výuku
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přijďte si k nám vyzkoušet, jak 
probíhá zápis do první třídy. Če-
káme vás 18. ledna 2016 od 15 
do 17 hodin. Hravou formou si 
na stanovištích vyzkoušíte růz-
né aktivity, které uplatníte kon-
cem ledna při zápisu do první 
třídy.

Budete např. určovat počet 
prvků, poznávat geometrické 
tvary, kreslit postavu a jiné. Ta-
ké si procvičíte jemnou motori-
ku při skládání puzzle a výslov-

nost při zpívání nebo přednesu 
básničky. Těšíme se na vás!

co by ještě mohlo zajímat 
rodiče budoucích prvňáčků? 
Prvňáčci se budou učit číst me-
todou „splývavého čtení“. Tato 
metoda dokáže u dětí odbou-
rat dyslektické problémy tím, že 
využívá jejich všechny smysly 
k nácviku čtení - zrak, hlas, 
sluch i hmat. Všechny děti ma-
jí šanci naučit se kvalitně číst, 

protože nácvik čtení se prolíná 
všemi předměty a děti si tak 
písmenka mohou skvěle zažít 
a zapamatovat si je. Čtení se 
pak stává radostným zážitkem 
a knížka věrným kamarádem. 

Mgr. VladiMíra PackoVá 

Zš VáclaVa HaVla

do operačního programu jsme 
vstoupili na samém začátku. v roce 
2008 jsme vytvořili projekt rozvíjíme 
školní vzdělávací program a ten byl 
vybrán k realizaci. za cíl jsme si v něm 
dávali rozvoj výuky cizích jazyků 
prostřednictvím inovativních metod.

Vytvářeli jsme příležitosti pro využívá-
ní znalosti cizích jazyků v praktických 

a dětem blízkých situacích. Už v prvním 
projektu, který měl druhou aktivitu zave-
dení nového předmětu estetická výchova  
do 2. ročníku, jsme věnovali velký prostor 
vzdělávání celého pedagogického sboru. 
S tvorbou a realizací dalších projektů se 
naše záměry o zlepšení vzdělávací nabídky 
školy postupně obohacovaly zkušenostmi. 

Nepodařilo se, aby úplně všechny záměry 
byly vybrány k realizaci, ale naučili jsme 
se mnohému. Projekty tvoří a realizují nej-
aktivnější učitelé a ostatní se podílejí podle 
svých možností a vznikají tak ve sboru růz-
né pracovní skupiny, kde se lidé poznávají 
a spolupracují spolu. Škola získala i materi-
ální podporu rozvoje. Víme, že je třeba při 
psaní projektu vymýšlet aktivity potřebné, 
zajímavé, ale hlavně reálné. Musíme se vy-
hnout tomu, aby byl o klíčové aktivity ze 
strany cílových skupin malý zájem a aby 
výstupy vždy obohatily naši činnost a byly 
i v budoucnu udržitelné.

S OPVK se loučíme pěkným projektem 
Poznáváme svět a zároveň chystáme no-
vé nápady do dalšího období - do nové-

ho operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

Projekt Poznáváme svět se skládá ze dvou 
částí. První část je věnována rozvíjení čte-
nářské gramotnosti žáků. V rámci projektu 
ověřujeme formát Dílen čtení. Principem 
je, že děti si čtou knihy podle vlastního 
výběru, v rámci lekce o nich spolu hovoří, 
zapisují dojmy z četby a knihy si navzájem 
doporučují. Při vhodném vedení se dle me-
zinárodních výzkumů jedná o velmi efek-
tivní cestu ke čtenářství a čtenářské gra-
motnosti. Dílny jsme ověřovali na prvním 
i druhém stupni a u žáků i učitelů měla 
tato forma práce velký úspěch. V rámci pro-

jektu jsme nakoupili stovky knih do školní 
knihovny a vyučující se zúčastnili školení, 
kde si osvojili tuto moderní výukovou me-
todu. Projekt nám otevřel nové možnosti 
práce v hodinách českého jazyka a jsme 
přesvědčeni, že s koncem projektu na naší 
škole práce v Dílnách čtení jistě neskončí. 

Z druhé části projektu bylo podpořeno 
jazykové vzdělávání dětí. Čtyřicet žáků na-
ší školy navštívilo Anglii a zúčastnilo se 
zde jazykově-poznávacího pobytu. Zahra-
niční pobyty se pro nás staly již tradicí 
a každoročně se nám prokazuje jejich vel-
ký přínos.

dagMar knöPfelMacHeroVá, ředitelka Zš

Zš gen. klaPálka
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Milí předškoláci,

Ohlédnutí za Operačním  
programem pro vzdělávání a konkurenceschopnost

Reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1281, projekt „poznáváme svět“

fo
to

: M
iC

h
a

e
L

a
 G

L
e

iC
h

o
vá

Dovolte, abychom vás pozvali 
na námi chystané akce

deN OteVřeNýCH dVeří 
5. 1. 2016 (úterý) od 14:00 

do 17:00 hodin

Zápis nanečisto v rámci 
projektu PředŠKOláČeK

21. 1. 2016 (čtvrtek) 
od 16:30 do 17:15 hodin

Kolektiv ZŠ a MŠ Třebízského 
přeje všem příznivý rok 2016!
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pozvánKy

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

KURZ PLETENÍ OŠATEK 
ZE SLÁMY

sobota 16. 1. 2016, 9.00 - 16.00

} inzerci na vývěsce před kulturním domem
} pronájem sálu, malého sálu, učebny a dalších prostor
} pronájem kinosálu
} kinoreklamu
} výlep plakátů v Kralupech nad Vltavou

Bližší informace získáte v kanceláři KD Vltava,  
nám. J. Seiferta 706, tel. č. 315 727 827

KD Vltava 
nabízí:

Kalendář akcí 
4. 1.  po ...............9:00 ....... Den otevřených dveří kralupské radnice
  17:00 ....... Tříkrálový koncert ZUŠ (kostel Kralupy)
5. 1. út ..............14:00 ....... Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Třebízského
7. 1. čt ..............19:30 ....... Tančírna (KD Vltava)
8. 1. pá .............20:00 ....... Ples Dvořákova gymnázia Kralupy 
   (KD Vltava)

10. 1. ne ...........15:30 ....... Pietní zastavení u hrobu J. Seiferta 
   (kralupský hřbitov)
  17:00 ....... Slavnostní podvečer – J. Seifert 
   (městské muzeum)

12. 1. út ............18:00 ....... Taneční galavečer (KD Vltava)
  18:00 ....... Rozvoj osobnosti – přednáška 
   (městské muzeum)
13. 1. st ..............8:30 ....... Den otevřených dveří Podřipské školy 
   (Roudnice nad Labem)
  16:30 ....... Karneval „Safari – divočina volá“ 
   (KD Vltava)
  18:00 ....... Literární pořad Jen pár slok...
   (Galerie VK37)
14. 1. čt ..............8:00 ....... Den otevřených dveří SOŠ a SOU 
   Kralupy nad Vltavou
  16:30 ....... Čaj o páté – Kozelkova trojka (KD Vltava)
  19:30 ....... Koncert Smetanova tria 
   (zámek Nelahozeves)
15. 1. pá ...........20:00 ....... Ples Obchodní akademie Kralupy 
   (KD Vltava)

16. 1. so .............9:00 ....... Kurz pletení ošatek (ZŠ Gen. Klapálka)
  13:00 ....... Kurz Tiffany (DDM Kralupy)

18. 1. po ...........15:00 ....... Zápis nanečisto (ZŠ V. Havla)
20. 1. st ............16:30 ....... Pohádka O zakleté princezně (LS Rolnička)
21. 1. čt ............16:30 ....... Sváťovo dividlo – O pejskovi a kočičce 
   (kino Vltava)
  16:30 ....... Zápis nanečisto (ZŠ Třebízského)
  16:30 ....... Členská schůze Kruhu přátel Prahy 
   (DPS Cukrovar)
  18:00 ....... Vernisáž výstavy Co máme rádi 
   (městské muzeum)
22. 1. pá ...........20:00 ....... Ples SOŠ a SOU Kralupy (KD Vltava)

23. 1. so ...........11:00 ....... Máslovický masopust 
   (náves v Máslovicích)
  16:00 ....... Hudební festiválek LU 2016 
   (klubovna DS Scéna)
  20:00 ....... 16. Reprezentační ples DDM (hotel Sport)

26. 1. út ............14:00 ....... Zápisy do 1. tříd ZŠ
27. 1. st ............14:00 ....... Zápisy do 1. tříd ZŠ
  19:30 ....... Vysavač (KD Vltava)
28. 1. čt ............16:00 ....... Pirátský karneval (DDM Kralupy)
29. 1. pá  ..........19:00 ....... Ples SŠ Mělník (KD Vltava)

Na převážnou většinu těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky na stránkách Zpravodaje 
+ program kina Vltava na str. 16 - 17.
Vše také na www.kralupskyzpravodaj.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Komerční Inzerce

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, BYTŮ A NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ 

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

www.klokoc.cz, e-mail: info@klokoc.cz
tel./fax: 315 683 189, mobil: 602 274 274

kanceláře: Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice

NOVĚ OTEVŘENÁ ADvoKátní 
KAnceLáŘ posKytUJe 

KvALItní právní sLUŽBy 
ve vŠech oBLAstech právA.

SPECIALIZUJEME SE 
nA DoprAvní nehoDy, 

DoprAvní trestné čIny, 
pŘestUpKy A náhrADy ŠKoD 

nA zDrAví.

ANNA KAŠPAROVÁ advokátní 
kancelář

mgr. Anna Kašparová
tel.: +420 733 607 514, email: advokat.kasparova@gmail.com

v Jirchářích 195/2, praha 1, Klicperova 469, Kralupy nad vltavou

TEXT I L  E LEGO Přemyslova 305

Zveme Vás do našeho obchodu.
Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů  

jak pro volný čas, tak pro společenské události a plesy,  
a také spodní prádlo a doplňky.

} zimní dámské a pánské bundy a kabáty
} dámské a pánské svetry, roláky
} dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty, saka a kostýmy
} pánské obleky, samostatná saka a kalhoty
} mančestrové a riflové kalhoty
} ...košile, mikiny, trička, tílka

otevírací doba: Po – Pá 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
 So 8:30 – 11:00

Vše za Velmi 
přízniVé ceny

} originál bezrámový systém  – kvadro 

} rámový systém GLASA

} záruční – pozáruční servis zaručen

sleva v regionu  1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení: 

PaveL PetříčeK
tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz

zaSKLíváNí Lodžií a baLKÓNŮ

iNdividuáLNí PříStuP a PoradeNStví

15 let V ObORU

ZáRUKa 5 let

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

ZÁKLaDNÍ šKOLa NELaHOZEVES, 
okres Mělník, Školní 55, 277 51 Nelahozeves

www.ZSNELaHOZEVES.CZ
PřIjMe Od 1. 8. 2016 KValIfIKOVaNéHO UČItele / UČItelKU  

1. StUPNě a KValIfIKOVaNOU VyCHOVatelKU ŠKOlNí dRUžINy.

Své žádosti zasílejte s CV na e-mail ředitelky školy bavorova@email.cz. 
Ostatní kontakty a více o naší škole na našich webových stránkách.
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Komerční Inzerce

Nabízím
zpracováNí 
účetNictví, 
daNí a mezd

Eva voštová

tel.: 606 949 253
e-mail: eva.vostova@seznam.cz

www.ev-ucetnictvidane.cz

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

POZVÁNKA NA LEKCE JÓGy
Kamila JIŘÍKOVÁ
Kde: kralupská fitness centra
 ZŠ Mikovice
 Velvarská Kostka
tel.: 777 860 106
e-mail: kamilajirikova@volny.cz

Pro jarní sezónu 

Přijmeme briGádníky /-Ce  
na zahradnické práce

kontaktní osoba: jelínková Lenka, tel.: 724 750 706, 
e-mail: lenka@zahradnictvi-jelinek.cz

do expresky kralupy nad Vltavou
přijmeme na dohodu o provedení práce

asistentky – trenérky
Požadujeme:
} aktivní přístup, velmi dobrou
 komunikativnost, pozitivitu
} extrovertní typ
} zájem o sport a zdravý životní styl
} základní znalost práce na PC

nabízíme:
} zaškolení v oblasti trenérství, 
 výživy a obchodu
}  zdarma využívání služeb klubu 
 po dobu trvání pracovního vztahu

Krátký životopis zašlete e-mailem na: duchackova@kerner-ucto.cz, www.expreska.cz

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
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NomiNačNí lístek (vložte do boxu na infocentru MěÚ)

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

Nominace do Síně slávy
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 V
ZHŮRU KE    HVĚZDÁM!

8. RočníK anKEty SPoRtoVEc KRalUP naD VltaVoU StaRtUjE

1. 4. 20 16

Vpátek 1. dubna 2016 se uskuteční v sále kina Vltava již osmý galavečer kra-
lupských sportovců. Popáté proběhne „oscarová show“ před obřím plátnem 

kina, aby znovu naplno zaujal program předtočených medailónků nominovaných 
s četnými programovými bonusy, které jsou od prvního ročníku nedílnou součástí 
slavnostních večerů. organizační tým ankety již dnes avizuje vynesení programo-
vých trumfů! loňský večer sjednocovalo téma „Kralupák má formu!“. na apríla 
(a zdůrazňujeme, že to apríl není) odstartujeme „Vzhůru ke hvězdám!“.

FIloSoFIE anKEty
Hlavní myšlenkou koncepce celého večera je spojování lidí, jejich vzájemné před-
stavení a probouzení inspirace všemi směry. nejde o bezduché soutěžení v nepo-
rovnatelných kategoriích, ani živení nezdravé sportovní rivality. nejširší kralupská 
veřejnost má možnost se prostřednictvím ankety seznámit s pestrostí sportovního 
života v Kralupech, se zajímavými výsledky sportovců, z nichž mnohé nemají punc 
zlatem prozářené vrcholové extra třídy! jak praví desátý bod Kralupákova jede-
náctera: Úsměv na tváři, potěšení na srdci, pookřání duše, vyvolání pocitů zdravé 
hrdosti a patriotismu zúčastněných – to jsou hlavní cíle organizátorů večera.

jaK noMInoVat?
největší zodpovědnost za nominace sportovců v rámci svého oddílu nese jeho vr-
cholný představitel (vedoucí, předseda, president apod.), který za klub podává 
nominaci formou draftu napříč soutěžními kategoriemi. Důležitá je i spolupráce 
se všemi lidmi, kteří sport v našem městě sledují anebo alespoň znají sportov-
ce, jehož příběh by měl být v rámci paměti města uchován, zmíněn, oceněn. to 
znamená, že základní nominaci má ve svých rukou každý Kralupan. Vítány jsou 
i podněty upozorňující na sportovce veterány (i in memoriam), součástí programu 
je vždy i připomínání zajímavých událostí spojených se sportem a historií Kralup 
nad Vltavou. 

jak organizátoři ankety každoročně zdůrazňují, nedisponují třemi zlatými vla-
sy Děda Vševěda a rovněž není v kapacitních možnostech jednoho slavnostního 
večera ocenit a představit všechny nominované. Každý ročník ankety Sportovec 
Kralup je koncepčně pojatý a jeho další dějství stále jasněji skládá mozaiku, kte-
rá má uchopitelně komunikovat snahu pořadatelů: uchovávat sportovní paměť 
města, snažit se doceňovat historii a pozitivně ovlivňovat budoucnost.

Další informace jak nominovat naleznete na str. 2. jindřich Kohm

noMInacE do 8. ročníku 
ankety SPoRtoVEc  
KRalUP naD VltaVoU  
se přijímají do 31. 1. 2016


