
POMLOUVAČNÉ BILLBOARDY ve městě a budoucí podoba prostoru 
naproti nádraží – kauza, která od začátku října hýbe naším městem.

HORKÝŽE SLÍŽE vystoupí v sobotu 18. listopadu 
v KD Vltava. Jako předkapely koncert ve 20:15 h. 
zahájí skupiny Zakázaný ovoce a Mean Messiah. 
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Marcela Horčičková, vedoucí odboru 
realizace investic, uvedla: „V předmě-

tu zakázky jsou rovněž řešeny navazující 
prostory kolem objektu sladovny na sever-
ní a západní straně ulice, přičemž stávající 
živičné a betonové povrchy budou nahra-
zeny žulovou dlažbou. Na západní straně 
dojde k umístění kašny, počítáno je také 
s instalací laviček, košů a stojanů na kola. 
Předmětem je dále nové veřejné osvětlení, 
odvodnění nových komunikací a umístění 
vzrostlé zeleně. 
Akci jsme rozdělili do dvou etap. V eta-

pě A budou provedeny povrchy (chodník 
a komunikace) v ulici Jodlova, nová zeď 
u  stávající  trafostanice a bourací prá-
ce v prostoru nové ulice. V etapě B dojde 
k uskutečnění ostatních částí díla,“ uzavře-
la Marcela Horčičková. 

Projekt „Řešení zpevněných ploch v cen-
tru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ 
bude realizován firmou Gardenline s.r.o., 
a to za celkovou cenu 22.024.188,35 Kč. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

TÉMA
měsíce

Výstavba nového náměstí začne na jaře
■  V jarních měsících roku 2018 budou započaty práce na nových úpravách 
ulice (s největší pravděpodobností dostane název „Pivovarská“), která 
propojí Palackého náměstí s ulicí Žižkovou v centru města. 

V urbanisticko-architektonické části Studie 
dopravní obsluhy centra města je zanesena  
i budoucí ulice, která spojí Žižkovu ulici  
a Palackého náměstí
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prosinec 2017

Rada města schválila:
u zajištění implementace nařízení Evropského par-
lamentu a Rady EU č. 679/2016 prostřednictvím 
zaměstnanců MěÚ.
u záměr přemístění stávajícího účastnického roz-
vaděče a kabelové komory ve správě společnosti 
CETIN, a. s. (Česká telekomunikační infrastruktura,  
a. s.) na Palackého nám. Město Kralupy nad Vltavou 
uzavře se společností CETIN, a. s. smlouvu o realizaci 
překládky za celkovou cenu 140.678,08 Kč vč. DPH.
u podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Ná-
rodního programu Životní prostředí, prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Nízko 
emisní zóny Kralupy nad Vltavou“.
u podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu v rámci výzvy 
č. 37 s názvem „Snížení energetické náročnosti 
v sektoru bydlení“ na akci s názvem „Snížení ener-
getické náročnosti bytového domu 
Cesta Brigádníků 679, Kralupy nad 
Vltavou“.
u individuální finanční dotaci pro Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže 
Mělník ve výši 5.000 Kč, a to na uspo-
řádání Benefičního večera pro bezpří-
spěvkové dárce krve. 
u společnost CZ team s.r.o., Kralupy 
nad Vltavou, pro zhotovení ohňostro-

jové produkce v Kralupech nad Vltavou dne 1. ledna 
2018 za cenu 114.466 Kč vč. DPH.
u navýšení kapacity školní družiny Základní školy 
Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, ze stávají-
cí kapacity 115 žáků na novou kapacitu 145 žáků 
a návrh změny zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení.
u dodatek ke smlouvě se zhotovitelem MAKAK 
climbing s.r.o., Jablonec nad Nisou, na akci „Horo-
lezecká stěna ve sportovní hale, V Luhu 1089, Kra-
lupy nad Vltavou“, jehož předmětem jsou vyvolané 
vícepráce v celkovém finančním objemu 66.550 Kč 
vč. DPH. 
u dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon autor-
ského dozoru v rámci stavby „Úpravy vodního díla 
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“, který zajišťuje 
projekční kancelář VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice. 
Předmětem dodatku je prodloužení výkonu činnosti 
o dalších 20 hodin, za celkovou částku 15.730 Kč 

vč. DPH, a to v návaznosti na pro-
dloužení termínu realizace stavby do  
25. 11. 2017. 
u vyhlášení veřejné zakázky a zadá-
vací podmínky k veřejné zakázce s ná-
zvem „Údržba veřejné zeleně v Kralu-
pech nad Vltavou pro rok 2018“.
u opět je v infocentru MěÚ v prodeji 
kniha „Pivovary Mělnicka“ za 300 Kč 
a nový nástěnný kalendář na rok 2018.

příjem inzerce do 16. 11. 2017,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 20. 11. 2017, 12 hodin

srdečně vás zdravím v novém měsíci – v měsíci šusti-
vých procházek parkem, lesem, ale i městem – chod-
níky, cesty i všechna zákoutí jsou zakryta barevným 
listovým kobercem, vítr si pohrává s již z části ho-
lými větvemi, sluníčko se nám ukazuje jen 
na chvíli, ale o to víc potěší, tma přebírá 
vládu nad našimi dny – je tu listopad, před-
poslední měsíc roku. 

V převážné většině tento měsíc začíná 
adventní období, pravidelně vychází na 
poslední listopadovou neděli. Letos je 
tomu ale jinak, první advent oslavíme v ne-
děli 3. prosince. Přesto je na listopad při-
pravena nejen v našem městě spousta akcí, které 
na advent a Vánoce pomalu lákají. Nenechte si je 
ujít. Pozvánky na ně najdete na dalších stranách 
Zpravodaje.

Spoustu akcí na listopad připravil i pro-
dukční tým KD Vltava, v listopadu se bude 
tančit, koncertovat, besedovat, vystavovat 
i hrát divadlo. Nabídka je opravdu pestrá, 
nechybí ani přímý přenos divadelní hry Ov-
čáček miláček, který se bude promítat i v kralup-
ském kině. Podrobnosti ke všem kulturním akcím 
ve Vltavě najdete na stranách 14-17.

A protože se blíží doba shánění vánočních dárků, 
přinášíme i několik tipů, čím potěšit své blízké – 
a tím může být jak předplatné Zpravodaje, tak abo-
nentní vstupenky nebo lístky na jednotlivá před-
stavení v KD Vltava. Nezapomeňte, dárek nemusí 

mít jen hmotnou podobu, i zážitek potěší a mnohdy 
více… 

Hlavním tématem tohoto čísla jsou billboardy 
s upravenou fotografií kralupského starosty a hesly, 

která ho měla očernit. Z jakého důvodu 
se billboardy ve městě objevily a co se za 
touto kampaní skrývá, se dočtete na stra-
nách 8-10. 

Co dále můžete objevit ve Zpravodaji 
a souvisí to úzce s novou grafikou Zpravo-
daje, jsou tak zvané QR kódy, které jsme 
jako novinku zavedli již minulý měsíc. Jsou 
to odkazy na další informace k otištěným 

článkům, ať už je to TV reportáž, nebo článek v on-
line verzi Zpravodaje. QR kód je značka, kterou pře-
čte Váš chytrý telefon nebo tablet. Do něj si nejprve 
nainstalujete aplikaci na čtení těchto kódů a potom 

jen stačí kód Vaším mobilem nebo tabletem 
„vyfotit“ a hned se dostanete k dalším infor-
macím, které se k textu ve Zpravodaji vzta-
hují. Nemusíte vyhledávat žádnou webovou 
adresu, přepisovat data a podobně. Věřím, 

že i tato novinka pro vás bude přínosem.
Přeji vám všem pohodové prožití měsíce listo-

padu, nepodléhejte předvánočnímu shonu, užívejte 
si každou vteřinu vašich dnů, dodržujte tradice a ne-
opakovatelné zážitky si uschovejte navždy…

Mějte se krásně!
RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA
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PONDĚLÍ 6. LISTOPADU V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 
veřejné jednání  
zastupitelstva města
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9. DÍL - V předposlední kapitole našeho celoročního 
představování rozpočtu města pro rok 2017 vás seznámíme 
s prací a rozpočtem odboru správy majetku. Odbor zajišťuje 
vše, co se týká provozu a údržby městského majetku – budov, 
které město využívá ke svým činnostem a nejsou ve správě 
příspěvkových organizací, budov, které město pronajímá 
jiným organizacím nebo soukromým podnikatelům, 

městského mobiliáře, veřejných hřišť, veřejných prostranství, 
provozu a oprav služebních vozidel. Další důležitou činností 
je správa městských pozemků – příprava výkupů, prodejů 
a pronájmů pozemků, vklady věcných břemen do katastrů 
nemovitostí, stanovení poplatků za užívání a zábor městských 
pozemků. Připravuje pro radu města návrhy na pronájmy 
městských bytů a metodicky řídí Městský bytový podnik.

Kapitola č. 7 – správa majetku:

} zajištění energetických štítků budov  
  .....................................................66.000,- Kč
} opravy a mytí zastávek MHD  ........50.000,- Kč
} výstavba nového sportovního hřiště U Parku 
  ................................................ 1.000.000,- Kč
} výstavba nové venkovní posilovny v Lobečku 
  ...................................................300.000,- Kč
} oprava veřejných sportovišť ........ 151.000,- Kč
} údržba dětských hřišť  .................. 75.000,- Kč
} opravy dětských hřišť  ................... 70.000,- Kč
} výstavba nového dětského hřiště  
 u SDH Minice  .............................. 150.000,- Kč
} doplnění nových herních prvků dětských hřišť 
  ................................................... 101.000,- Kč
} vodné a stočné v budovách města 
  ...................................................390.000,- Kč
 (městský úřad, budovy SDH, městský archiv, 
 sklad Růžové údolí, pivovar)

} elektrická energie v budovách města 
  ................................................1.336.000,- Kč
} plyn v budovách města  ............... 160.000,- Kč
} teplo v budovách města  ..............700.000,- Kč
} opravy a udržování budov  ...........240.000,- Kč
} revize  .........................................675.000,- Kč
} odvoz a uložení odpadů  ................ 87.000,- Kč
} deratizace a postřiky  ....................50.000,- Kč
} čištění kanalizací  ..........................20.000,- Kč
} úklid budov  .................................760.000,- Kč
} označení budov města  ................ 140.000,- Kč
} nákup DHM a materiálu  .............. 227.000,- Kč 
} nájemné pozemků – cyklistické stezky,  
 stanoviště odpadů ....................... 135.000,- Kč
} úhrada za zřízení věcných břemen 
  ................................................... 100.000,- Kč
} výkupy pozemků – centrum, protipovodně, ČD 
 a SŽDC, komunikace  ...............4.500.000,- Kč
} daně z nemovitostí, geometrické plány,  
 poplatky, kolky  ...........................292.000,- Kč

} skartace a kopírování, poradenské služby 
  .....................................................80.000,- Kč
} provoz služebních vozidel – PHM, náplně, mytí, 
 emise, parkovné, dálniční známky ...260.000,- Kč
} telekomunikace, informační technologie,  
 zpracování dat  ............................576.000,- Kč
} opěrná zeď + základová deska pro halu SDH 
 Minice  ........................................408.000,- Kč 
} propojení chodníků na Hostibejku...500.000,- Kč
} nové lavičky a odpadkové koše ..... 70.000,- Kč
} opravy mobiliáře .......................... 160.000,- Kč
} odstranění starých prvků sídlišť – klepadla, 
 betony  ........................................200.000,- Kč
} ostatní náklady  ............................... 5.000,- Kč
} příspěvek pro Městský bytový podnik 
  ................................................ 4.257.400,- Kč
 (příspěvek je vyplacen z vybraného nájemného  
 za byty a nebytové prostory) 

LIBOR LESÁK, 

MÍSTOSTAROSTA KRALUP

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje

Dne 12. 10. 2017 byla dokončena „Re-
konstrukce komunikace v ulici Štefá-

nikova v rámci dvou po sobě navazujících 
etap. Kromě rekonstrukce vozovky a chod-
níků došlo také k výstavbě veřejného osvět-
lení, nových parkovacích míst a ploch pro 
umístění nádob na komunální i separovaný 
odpad. „Součástí akce je také nově zříze-
ná odbočka vedoucí z Mostní ulice právě  
do ulice Štefánikovy, která je jednosměr-
ná. Řidiči motorových vozidel by si mě-

li rozhodně dát pozor na nové dopravní 
značení,“ uvedl kralupský místostarosta 
Marek Czechmann. K finálnímu dokonče-
ní celé ulice (3. a 4. etapa), sahající až ke 
křižovatce s ulicí Revoluční, by mělo dojít 
na jaře příštího roku. 

Další informace k této akci přináší roz-
hovor s M. Czechmannem pro Kralupské 
televizní zpravodajství.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Probíhá oprava nejen 
ulice K. Čapka
Na začátku měsíce října započala rekonstrukce vo-
zovky a chodníku v ulici K. Čapka v úseku mezi uli-
cemi Karsova a Ke Koupališti. Součástí této rekon-
strukce je vyrovnání a úprava podkladních vrstev 
stávající vozovky, osazení nových silničních obrub, 
pokládka zámkové dlažby na chodnících a položení 
nových asfaltových vrstev vozovky. 
Pokud bude počasí přát, budou práce dokončeny na 
začátku prosince. Stejným způsobem bude v tomto 
roce provedena oprava povrchů v ulici Kuzmínova 
v úseku mezi ulicemi Revoluční a J. Wolkera.
Důvodem rekonstrukce byly značné propady vozo-
vek, které se projevovaly vystouplými poklopy kana-
lizačních šachet, vyvrácenými obrubami a v nepo-
slední řadě vznikem kaluží bez možnosti odtoku. 
Vyjma těchto větších akcí, které jsou nyní v běhu, 
provedli zaměstnanci technických služeb například 
dokončení opravy cesty k zahrádkám nad Lidovým 
náměstím, rozšíření části chodníků na nábřeží  
J. Rysa, úpravu kontejnerových stání v ulici Chelčic-
kého, instalaci svislého dopravního značení v uli-
cích Makarenkova, Alšova a Kyjevská. 
Poměrně slušné počasí v měsíci říjnu umožnilo 
provedení jedné z posledních obnov vodorovného 
dopravního značení v tomto roce. Konkrétně se jed-
nalo o autobusové zastávky, které pravděpodobně 
uzavřou poměrně velký výčet v tomto roce obnove-
ného vodorovného značení.
Neposlední povinností technických služeb je pří-
prava na zimu, ale o té až v dalším čísle.

LUBOŠ NĚMEC, ŘEDITEL TSM KRALUPY

Štefánikova ulice je propojena s Mostní
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Křižovatka ulic Mostní  
a Štefánikova po rekonstrukci
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Na odboru dopravy můžete zařídit například povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice II. a III. 
třídy a připojení sousedních nemovitostí na tyto komunikace. 

ROZHOVOR s... Mgr. Terezou Dobrovolnou, vedoucí odboru dopravy

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 7. 

V eškeré úkony související s řidičskými 
průkazy, registrací vozidel, průkazy 

pro řidiče taxislužby, podat připomínky 
k provozu MHD, projednat přestupek v ob-
lasti dopravy, zažádat o kartu k digitální-
mu tachografu či provádět zkoušky odbor-
né způsobilosti pro žadatele o koncesi na 
provozování taxislužby a v neposlední řadě 
spadá pod tento odbor přezkoušení žadate-
lů o řidičské oprávnění a přezkoušení řidičů 
z odborné způsobilosti. 

Škála povinností a úkonů tohoto odboru 
je opravdu široká.

Jako vedoucí odboru působíte poměrně 
krátce. Jak moc složité pro Vás bylo 
seznámení se s celou agendou oddělení?
Agenda odboru dopravy zahrnuje široké 
spektrum jak působnosti v oblasti stát-
ní správy, tak i samosprávy. Jsem ráda, 
že mohu využít své zkušenosti a znalosti 
z předchozího zaměstnání, kdy jsem měla 
možnost pracovat ve státní správě (minis-
terstvo obrany) i samosprávy (městská po-
licie). Možná to bude znít lacině, ale pokud 
vaši podřízení jsou lidé na správném místě, 
pak jako vedoucí odboru máte seznamová-
ní s agendou trochu ulehčené.

V kompetenci odboru dopravy je také 
silniční hospodářství. Co všechno tato 
oblast zahrnuje? Kam se mohou občané 
obracet, když si všimnou poškozené 
vozovky či chodníku? 
Problematika silničního hospodářství je 
velmi široká a její výklad by svým zpra-
cováním zabral několik stran. Mohu však 
zmínit, co občané využívají nejvíce. Je to 
povolení připojení sousední nemovitosti 
k pozemní komunikaci, žádost o stanove-
ní místní a přechodné úpravy silničního 
provozu, nebo žádost o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace, například při 
pořádání sportovních, kulturních a zábav-
ních akcí, a zvláště pak při stavebních pra-

cích. Odbor dopravy také povoluje uzavírky 
a nařizuje objížďky. Na druhou část otázky 
můžeme pohlížet ze dvou hledisek, první 
hledisko je rychlost a akceschopnost na-
hlášení samotné události, v tomto případě 
doporučuji obrátit se na městskou policii, 
která má nepřetržitou službu, událost za-
dokumentuje, následně bude postupovat 
v souladu se zákonem o obecní policii a pře-
dá věc kompetentním orgánům. Druhou 
variantou je nahlášení uvedené události 
Technickým službám města. Písemnou for-
mou se mohou obrátit i na náš odbor.

Jak zásadně se zvyšuje počet 
registrovaných motorových vozidel na 
Kralupsku? Máte například přehled 
o tom, kolik motorových vozidel v průměru 
spadá na jednu domácnost? 
O zásadním nárůstu registrovaných vozi-
del bych nehovořila. V posledních letech je 
pravdou, že počet registrovaných (provo-
zovaných) vozidel mírně stoupá, ale o ně-
jaký velký příliv se určitě nejedná. K dneš-
nímu dni na Kralupsku evidujeme celkem 
24.527 provozovaných motorových vozidel. 
Od června letošního roku je změněna míst-
ní příslušnost, tzn. že vybrané úkony regis-
tru vozidel je možné vyřídit na kterémkoli 
registru vozidel a není tedy nutné ctít svou 
místní příslušnost. Proto občané Kralup, 
kteří pracují například v Praze, využívají 

registrů pražských a naopak občané „mi-
mo kralupští“, pro které je pohodlnější vy-
užít náš odbor dopravy, zavítají raději do 
Kralup. Co se týče druhé části otázky, pak 
přehledy a statistiky motorových vozidel, 
která připadají na jednu domácnost, evi-
duje ve svých databázích Český statistický 
úřad, kdy v rámci vyplňování dotazníku při 
sčítání lidu shromažďuje tato data. My tato 
data neevidujeme. 

Jak byste ze svého úhlu pohledu obecně 
zhodnotila chování řidičů na silnicích? 
Našla byste nějaký nešvar, který je 
typický především pro kralupské řidiče? 
Působila jsem osm let na MP v Kralupech 
nad Vltavou, kde jsem měla možnost cho-
vání řidičů poznat přímo na místě „in na-
tura“.  Je pravdou, že v poslední době ros-
te agresivita a neohleduplnost samotných 
řidičů a mnohdy i spolujezdců.  Řidiči čím 
dál více nerespektují pravidla, předpisy 
nebo dopravní značení a naopak své jed-
nání ospravedlňují a poukazují na ostatní 
řidiče. V mnohých případech se snaží najít 
takzvané „skuliny“ v zákonech, které pak 
využívají ve svůj prospěch prostřednictvím 
právních zástupců, či pochybných „pojišťo-
ven proti pokutám“. V případě kralupských 
řidičů se nejčastěji jedná o prohřešky v ob-
lasti parkování a rychlosti.

Existuje pro odbor dopravy nějaké 
nejpalčivější téma, se kterým se aktuálně 
nejvíce potýkáte? 
Nevím, z jaké strany nyní uchopit Vaši 
otázku… ale odpověděla bych spíše tak, že 
je pro nás úředníky čím dál více složitější 
sledování koloběhu neustálých legislativ-
ních změn a zároveň nedostatek úředníků, 
na které se zvyšují požadavky na vzdělání 
a předchozí odbornou praxi. Pak o úřednic-
kou práci není na trhu práce takový zájem. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Požadavky:
} vzdělání: VoŠ, VŠ vzdělání výhodou,
} příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
} pro výkon funkce je podmínkou úspěšné absolvování základního školení  
    pro zkušební komisaře a získání průkazu zkušebního komisaře.
Nástup: ihned, popř. dle dohody

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc. Terezy Pulcové a uzavřenou obálku 
označte „Výběrové řízení na referenta odboru dopravy MěÚ  – NEOTVÍRAT.“
V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že při-
hlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 

Město Kralupy nad Vltavou – MěÚ vyhlásilo výběrové řízení na obsazení funkce: referent odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

Podrobnosti k dané funkci a náležitosti přihlášky najdete na www.mestokralupy.cz
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D íky poskytnuté dotaci od Minister-
stva vnitra ČR vám Městská poli-

cie Kralupy nad Vltavou nabízí ve dnech  
5. a 6. listopadu 2017, v garážích ob-
jektu městského úřadu se sídlem na Pa-
lackého náměstí 1, značení jízdních kol 
„syntetickou DNA“. 

Strážníci vaše jízdní kolo označí pomocí 
speciálního roztoku a varovnou nálepkou: 
Chráněno DNA - Městská policie Kralu-
py nad Vltavou, jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 
jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-

kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat jízdní 
kolo, odradit pachatele od krádeže, minima-
lizovat podvody a urychlit vrácení jízdní-
ho kola majiteli. Forenzní značení je odolné 
a stálé proti běžnému mytí kola, proti běž-
ným chemikáliím i proti soli. Podrobné in-
formace o forenzním značení jízdních kol na-
leznete na stránce www.forenzniznaceni.cz.

Značení a registrace je zdarma. Povin-
ností majitele jízdního kola je dostavit se 
se svým jízdním kolem, které bude v dob-
rém technickém stavu, ČISTÉ A SUCHÉ, 
přinést hodnověrný doklad totožnosti a vy-
plnit příslušné formuláře. Aplikace forenz-
ního značení a registrace jednoho jízdního 
kola trvá přibližně 15 minut. 

Aby nedocházelo k dlouhému čekání 
zájemců, je nutné se na konkrétní termín 
dopředu přihlásit. Rezervační pro-
gram je spuštěn na internetových strán-
kách www.bezpecnekralupy.cz a jeho pro-
střednictvím si můžete sami zarezervovat 
vhodný termín pro označení kola. K rezer-
vaci volného termínu můžete také využít 
telefonní číslo 777 798 208.

Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si 
budete moci nechat označit své kolo. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na jaře 2018.

Strážníci Městské policie Kralupy nad 
Vltavou se těší na Vaši návštěvu. 

BOHUMILA KASALOVÁ,

STRÁŽNÍK MP KRALUPY NAD VLTAVOU

JAK JSME VOLILI 
V KRALUPECH
Ve dnech 20. a 21. října proběhly 
volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Právo jít k volbám 
mělo v Kralupech 14.099 voličů. 
Volební účast dosáhla výše 58,17 %, 
odevzdáno bylo 8.164 platných hlasů.

Celkové pořadí jednotlivých politických stran 
v Kralupech:
2 289 hlasů .......ANO 2011
1 146 hlasů .......Česká pirátská strana
1 008 hlasů .......Občanská demokratická strana
784 hlasů ..........SPD
652 hlasů ..........KSČM
650 hlasů ..........STAN
532 hlasů ..........ČSSD
417 hlasů ...........TOP 09
178 hlasů ..........KDU ČSL
144 hlasů ..........Strana svobodných občanů
120 hlasů ..........  Strana zelených

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz.

Další značení jízdních kol 
proběhne v listopadu

Lesopark v Lobečku uklidili turisti

72 hodin – jedna z největších dobro-
volnických akcí v České republice 

– jako jediní z Kralup se TOM 3511 Vltavský 
paprsek a KČT Kralupy přihlásili do čištění 
lesoparku pod turistickou základnou a te-
nisovými kurty -  Úkol splněn! 

Během krásných tří podzimního dnů se 
nám podařilo dovyčistit celý úsek lesopar-
ku. V 51 účastnících jsme celkem odpra-

covali 134,25 hodiny a společnými silami 
jsme tak zkrášlili kus naší přírody. Děku-
jeme všem zúčastněným a také Městu Kra-
lupy n. Vlt., které nám zdarma poskytlo 
velkokapacitní kontejner na odvoz biood-
padu - a že ho nebylo zrovna málo. Při vší 
té práci jsme si užili i legraci, a to za to stojí.

ZDENĚK VEJROSTA,

PŘEDSEDA KČT KRALUPY
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Technické služby města Kralupy nad Vltavou PŘIJMOU:
ZEDNÍKA, ELEKTRIKÁŘE A HROBNÍKA

Přesné požadavky na dané pozice najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
V případě zájmu a dalších informací kontaktujte:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589, e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
TSM Kralupy nad Vltavou, Libušina 123

NABÍZÍ: } dlouhodobý trvalý pracovní poměr } nástup možný ihned } pracovní 
doba Po–Pá 6:00-14:30 s možností přesčasů } stravenky } dobré pracovní 
zázemí } 5 týdnů dovolené
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VKralupech třídit umíme, 
stále je však co zlepšovat. 

I když jsme v Kralupech za uply-
nulý rok 2016 vytřídili v průmě-
ru dokonce 45,9 kilogramů plas-
tů, papíru, skla a nápojových 
kartonů oproti průměrným 45,5 
kg vytříděných v rámci území 
celého kraje, můžeme v  domác-
nostech vytřídit ještě více.

Město proto ve spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s. při-
náší novou kampaň na podporu 
třídění. Cílem je i nadále snižo-
vat produkci směsného odpadu 
a dále zvyšovat množství třídě-
ného sběru. Tříděný odpad je 
totiž dále recyklován a vyrábí 
se z něj nové výrobky, zatímco 
směsný odpad končí nevyužitý 
na skládce. 

Kampaň na podporu třídě-
ní odpadů bude v těchto dnech 
zahájena spuštěním speciální 
sekce „Kam s odpadem v Kra-
lupech nad Vltavou“ na webu 
trideni.cz, ve které nalezneme 
souhrnné informace k třídění 
odpadů v rámci našeho města. 
Do všech schránek kralupských 
domácností následně proběhne 
distribuce nové brožury se zá-
kladními zásadami, jak správně 
třídit odpad.

K tomu, aby se nám v Kra-
lupech třídilo stále lépe, je ny-
ní k dispozici, díky spolupráci 
města a autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., již 
více než 300 barevných nádob 
na papír, sklo, plast a nápojo-
vý karton. Ještě v roce 2006 
to byla sotva polovina. Aby od-
pad z těchto nádob dostal dru-
hou šanci, stačí odpad vhodit 

do příslušného barevného kon-
tejneru na tříděný odpad. Ty se 
nám navíc stále přibližují. Již 
v loňském roce se zkrátila prů-
měrná docházková vzdálenost 
z domovů k barevným kontej-
nerům v rámci ČR pod 100 me-
trů. Správnou volbou tak mů-
žeme každý i malými krůčky 
přispívat k ochraně životního 
prostředí.

Další odpovědi na nejčastější 
otázky kolem třídění a recyk-
lace odpadů naleznete, mimo 
odkazu www.trideni.cz/kam-
-s-odpadem-kralupy-nad-vlta-
vou, také na jaktridit.cz nebo li-
festylovém webu samosebou.cz.

EKO-KOM, A.S.

V Kralupech třídit umíme, i tak můžeme být ještě lepší!

střípky z linky 156 � 
u 27. 9. v 8:45 h. na l. 156 pan Č. oznámil, že v ul. 
Hennigsdorfská stojí vozidlo Peugeot s rozbitým 
zadním sklem. Dozorčí službou MP Kralupy byla 
provedena lustrace vozidla a zjištěn jeho majitel pan 
V., který se již při příjezdu hlídky MP Kralupy nacházel 
na místě u vozidla. Tento strážníkům sdělil, že z vozidla 
byl odcizen solární panel nabíjení autobaterie. Pro 
podezření z trestného činu byla celá věc předána PČR 
k dalšímu opatření. 

u 30. 9. v 19:25 h. na l. 156 oznámil pan K., že se 
v ul. Husova pohybuje opilý muž s dítětem v kočárku 
a jde směrem do podchodu do ul. Kaplířova. Hlídka 
MP Kralupy nalezla zjevně podnapilého muže 
odpovídajícího popisu v ul. Nerudova. Jednalo se 
o pana B., který uvedl, že zapíjel úmrtí kamaráda. 
Strážníci provedli u pana B. orientační dechovou 
zkoušku na alkohol s výsledkem pozitivním. Vzhledem 
k přítomnosti dítěte byla na místo přivolána pracovnice 
OSPOD MěÚ Kralupy, která pana B. poučila o dalším 
postupu a společně s hlídkou MP jej doprovodila do 
místa bydliště, kde si dítě převzala do péče babička. 
Věc je nadále v šetření OSPOD MěÚ Kralupy.

u 30. 9. ve 20:17 h. na l. 156 oznámila paní V., že 
na autobusové zastávce poblíž nádraží upadl opilý 

bezdomovec na chodník, uhodil se do hlavy a zůstal 
ležet. Hlídka MP Kralupy na místě zjistila, že se jedná 
o bezdomovce pana H. Nemá žádné viditelné krvácející 
zranění a má zachovány životní funkce. Pro zjevnou 
těžkou podnapilost nekomunikuje. Na místo byla 
přivolána RZS, která pana H. převezla do nemocnice 
ve Slaném.

u  6. 10. v 9:42 h. na l. 156 oznámil pan P., že 
u souseda v panelovém domě na sídl. U Cukrovaru 
našel otevřené dveře do bytu. Zkoušel klepat a zvonit, 
ale nikdo z bytu nevycházel ani se neozýval. Hlídka MP 
Kralupy kontaktovala oznamovatele, který strážníky 
nasměroval k otevřenému bytu. Na místě nebylo 
zjištěno násilné otevření. Na další zvonění strážníků 
již zareagoval uživatel bytu pan J., který uvedl, že 
spal doma po noční práci a dveře pravděpodobně při 
odchodu v ranních hodinách nedovřela jeho maminka. 

u 11. 10. v 9:40 h. na l. 156 pan L. oznámil, že se 
v ul. Masarykově a blízkém okolí pohybuje hnědočerný 
kozel. Hlídka MP Kralupy potvrdila, že se oznámení 
zakládá na pravdě a nalezla kozla v ul. Štefánikova, 
kde byl po chvíli za pomoci paní H. odchycen. Následně 
byl strážníky převezen na služebnu MP Kralupy, kde si 
jej převzal majitel pan Z. Jelikož k útěku zvířete došlo 

opakovaně, věc byla pro podezření z přestupkového 
jednání chovatele postoupena do správního řízení na 
MěÚ Kralupy.

MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP KRALUPY

VYSVĚTLIVKY: 

MP – městská policie
DS – dozorčí služba 
OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dětí
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad
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Ilustrační náhled nové sekce webu:

Poslední svoz bioodpadu 
v tomto roce je 

VE STŘEDU 
29. 11. 2017
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N a úvod je třeba říci, že milující rodič 
má zájem o své dítě a přirozenou sou-

částí tohoto vztahu je i strach. Není nic 
špatného na faktu, že své podezření sdě-
luje odborníkovi, že vyhledává informace 
a seznamuje se s možnostmi nápravy nežá-
doucího stavu. Naopak. Tento počin je vy-
soce chvályhodný a rozhodně nereflektuje 
zradu na dítěti či překročení hranic důvěry.

Jak poznám, že moje dítě užívá drogy?
Ne vždy se podaří zachytit signály včas. 
Spíše je běžné, že rodiče zaznamenají pří-
znaky užívání drog svého dítěte až po dlou-
hé době, např. po několikaměsíčním užívá-
ní. To proto, že většina činností spojených 
s narkomanií je dítětem tajena a probíhá 
mimo rodinu.

Drogy nejsou tak snadno rozpoznatelné 
jako alkohol, zvláště při užívání v nízkých 
či nárazových dávkách.

Mezi typické příznaky patří:
} nevysvětlitelné změny chování a nálad (napří-
klad střídání depresí a euforického veselí)
} únava, ospalost, vyčerpanost organismu
} slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné 
společnosti
} tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství
} paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace
} nechuť k jídlu, hubnutí
} celková změna životního stylu v krátké době
} ztráta původních zájmů, problémy ve škole
} prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fy-
zické projevy jako změna velikosti zorniček, 
dech páchnoucí např. toluenem, červené 
bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpi-
chách aj., je podezření více než oprávněné.

Při nálezu injekčních stříkaček a „nádobí“ 
(lžička – nejčastěji ohořelá, popř. se zbytky 
prášku, zapalovač), příslušenství (alobal, 
dýmky, filtry, cigaretové papírky, brčko) či 
drogy samotné (psaníčka, tablety, igelitové 
sáčky s obsahem prášku nebo rostlinné drti, 
napuštěné papírky, marihuanové cigarety) 
používají děti často obrannou frázi, že na-
lezené věci nepatří jim, ale cizí osobě. To je 
samozřejmě možné, avšak v daných souvis-
lostech málo pravděpodobné. 

Proč moje dítě bere drogy?
Člověk v pubertě prochází řadou změn. Tě-
lesný vývoj provází škála emocionálních 

Pomoc, moje dítě bere drogy!
■  S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky 
k-center a drogových poraden. Rádi by slyšeli nějaký univerzální recept, jak 
v takovém případě postupovat, co ověřit, co nezanedbat, a především, jak 
dítěti pomoci.

Jak již bylo uvedeno, zkoušení nových 
věcí do jisté míry souvisí s věkem. Je po-
třeba s dítětem mluvit. Vyptat se potomka 
například, proč s drogami začal, co od da-
ného pokusu očekává, jaké pocity mu droga 
přináší atd. Nevyčítat, nekázat, a hlavně 
- naslouchat. Děti někdy vyjadřují důvo-
dy, které může dospělý považovat za mali-
cherné. Avšak pro děti mohou být důležité.

Dobře informovaný rodič bude konver-
zovat s přehledem, bez předsudků, a bude 
pro dítě rovnocenným partnerem v disku-
si. Je dobré mít přehled o základních dru-
zích drog, jejich účincích, způsobu aplikace, 
nemocech, vzhledu, cenách, našich záko-
nech aj.

Rodič má jedno výsadní právo – stanovu-
je hranice. Ať své názory vyjadřuje srozu-
mitelně a jasně. Jestliže se mu něco nelíbí, 
je oprávněn vydat stanovisko. 

Zároveň však nesmí zapomínat na vlastní 
příklad. Děti jsou velice citlivé na projevy 
pokrytectví a těžko přijímají neoprávně-
nou kritiku.

Jestliže rodič danou situaci nezvládá, 
může navštívit odborníky (s dítětem i bez). 
Ti navrhnou optimální způsob řešení, popř. 
předají kontakty na léčebná zařízení aj.

Podle statistik má více než třetina stře-
doškoláků v ČR drogovou zkušenost. Ne-
jedná se o selhání rodiče a ani ta nejlepší 
výchova stoprocentně nezajistí, že zrovna 
naše dítě drogy minou.

Kontaktovat nás můžete na následujících 
telefonních číslech:
Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný 
program a poradenství pro uživatele návykových 
Centrum terénních programů
Tel.: +420 728 245 196,  +420 724 087 925
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
v Kralupech nad Vltavou jsme každé pondělí 
a každý čtvrtek SEMIRAMIS, Ú. Z. 

V loňském roce byl 
městem Kralupy 
nad Vltavou po 
několikaleté pauze 
obnoven projekt 
PAPRSEK, který se 
zaměřuje na práci 
s dětmi v péči Orgánu 
sociálně právní 
ochrany dětí (dále 
jen OSPOD). Článek 
o pobytu dětí na 
Šumavě najdete na 
www.mestokralupy.cz.

a sociálních podnětů. Dítě se zařazuje do 
společnosti, hledá novou roli a místo v ži-
votě. Proces poznávání je často provázen 
snahou zkoušet nové a nepoznané, riskovat, 
experimentovat a podléhat vzorům.

V období dospívání je pro dítě nejdůleži-
tější vztah s kamarády a vrstevníky. Pro-
středkem začlenění se, vyniknutí atd. může 
být právě droga. 

Dalším důvodem bývá spojitost s po-
ruchou příjmu potravy, zejména u dívek, 
řešení nestabilní situace v rodině, osob-
ních komplexů, strachů aj. Důvodů existuje 
mnoho a nelze vyjmenovat všechny. 

Úskalí toxikologického testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit svá pode-
zření sáhnou k testům. Ty zakoupí v lékár-
ně či obdrží od pracovníků k-center.

Je třeba si uvědomit dvě věci: 1. Test je 
pouze orientační. Doba prokazatelnosti 
jednotlivých drog se liší. Například stopy 
po THC v moči zůstanou i po 10 dnech, na-
proti tomu heroin aplikovaný před 3 dny 
již test velmi pravděpodobně nezachytí. 
2. Test by neměl být zneužíván jakožto 
prostředek přehnané kontroly či represe. 
Rodičům se doporučuje napřed s dítětem 
komunikovat v rámci zachování vzájem-
né důvěry.

Podezření se potvrdilo, co dělat dál?
Především nepanikařit. To, že dítě experi-
mentuje s drogou, ještě neznamená, že se 
stane pravidelným uživatelem, že se dosta-
ne do koloběhu shánění peněz a drog a že 
na svou závislost nakonec zemře.

S PAPRSKEM NA ŠUMAVU
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Z ačátkem měsíce října se objevily v Kralupech billboardy, které 
útočí na starostu našeho města. Za tímto je skryta akce zástup-

ců společnosti CITRONELLE a.s., tedy firmy, která vlastní pozemky 
naproti nádraží, kde dříve stál lihovar. Společnost přišla se zámě-
rem vybudovat na této ploše velký supermarket, a protože 
zatím nedošlo ke schválení územní studie, a tím pádem 
ani ke stavebnímu povolení, majitel pozemku se bouří.

Požádala jsem tedy jednatele společnosti pana Petra 
Turka o vyjádření a odpovědi na tyto otázky:
Co vás vedlo k této kampani?
Proč jste zvolili tento útočný styl?
Proč útok na starostu, který o výstavbě nerozhoduje a ani nebyl 
účasten jednání zastupitelstva v prosinci 2016?

Odpovědi jsem sice dostala, ale jsou určeny jen mé osobě, ni-
koli k otištění. Součástí odpovědi byla i věta: „Na Vámi zaslané 

otázky naleznete odpovědi v materiálech zveřejněných na webu 
www.ockralupy.cz . Pokud ne explicitně zodpovězené, pak se ne-
chají snadno odvodit.“

Bohužel se vyjádření nedá zpracovat tak, že já, jako redaktor-
ka, odvodím odpovědi z webových stránek. Je mi to lí-
to, ale vyjádření společnosti CITRONELLE a.s. tedy 
nebude prezentováno. I přesto, že společnost dostala  
k vyjádření prostor.

K celé kauze se však vyjádřil vedoucí kralupského sta-
vebního odboru pan Jiří Polák, a po přečtení rozhovoru 

s ním získáte veškeré aktuální informace k tomuto tématu. Dal-
ší informace přinesl již březnový Zpravodaj, který najdete v ar-
chivu v PDF na webových stránkách kralupskyzpravodaj.cz  
i mestokralupy.cz. RADKA HOLEŠTOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA 

Z ásadní informace k této kauze může 
podat jedině vedoucí stavebního úřa-

du, neboť stavební úřad – nikoli starosta 
– je ten, který o celém záměru od samého 
začátku rozhoduje.

Pojďme hned na úvod trochu nazpět 
v čase. Můžete ještě jednou ozřejmit, 
proč stavební úřad neschválil danou 
územní studii?
Zpracování územní studie je pro dané úze-
mí požadováno územním plánem města, 
který byl schválen zastupitelstvem. Funk-
cí územní studie je zjištění rizik v území. 
Na základě posouzení a prověření územní 
studie stavební úřad dospěl k závěru studii 
neschválit, neboť nebyla v souladu s územ-
ním plánem města. Dále územní studie ne-
byla ve vybraných požadavcích v souladu 

se zadáním, ať už co se týče prostorového 
uspořádání, či začleněním předmětného 
záměru do území. Dalším důvodem pak 
bylo enormní navýšení dopravy. Územní 
studie jednoznačně ukázala, že dopravní 
zatížení v ulicích Jodlova a Žižkova by bylo 
skutečně markantní, ostatně samotná čísla 
o tom vypovídají nejlépe. Velmi důležité je 
ovšem zmínit, že veškeré dotčené orgány, 
které jsme požádali o vyjádření (Krajská 
hygienická stanice, odbor dopravy, odbor 
životního prostředí), vydaly k záměru za-
mítavá závazná stanoviska.

Dobře, zeptám se tedy jinak. Co byste Vy 
osobně musel udělat pro to, aby jednoho 
dne před nádražím Kaufland stál? Jestli 
to chápu správně, musel byste jednat 
v rozporu se zákonem?

Nevím, jestli takto správně formulovat otáz-
ku na mojí osobu, respektive stavební úřad. 
Především je nutné, aby oprávněná osoba 
řádně zpracovala územní studii v souladu 
s územním plánem, zadáním územní stu-
die a dle stavebního zákona a navazujících 
předpisů. Naším úkolem je posuzovat stu-
dii celou, to znamená nejen pozemky patří-
cí společnosti CITRONELLE a.s., ale také 
pozemky patřící městu. Stále je nutno brát 
území jako celek, ne jen tu jedinou část, to 
jest pozemky patřící CITRONELLE a.s.

Co si tedy slibují všichni příznivci, kteří 
projektu výstavby Kauflandu fandí? 
S těmito závěry přece musí být dobře 
seznámena i protistrana?
Také mi to není jasné. Oni sice namířili kam-
paň proti starostovi Petru Holečkovi, nicmé-

komunikace úsek bez realizace s realizací areálu

  celkem těžká celkem těžká

Jodlova Palackého nám.-Komenského nám. 4069 478 8280 598

Komenského nám. Jodlova-Žižkova 3617 476 7828 596

Žižkova Komenského nám.-Nádražní 2211 328 6422 448

Havlíčkova Komenského nám.-Rybova 1525 151 1525 151

Intenzita dopravy na komunikacích v zájmovém území (počet vozidel v průběhu 16 hodin)
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Útočná kampaň na starostu 

TÉMA
měsíce

ROZHOVOR s... Jiřím Polákem, vedoucím odboru výstavby a územního plánování

O územní studii vztahující se k centru města 
a pozemkům naproti vlakovému nádraží
■  Na soukromém pozemku naproti nádraží chce nechat developer postavit velký supermarket. Díky tomuto 
záměru se zvýší doprava v dané lokalitě, kruhový objezd Na Františku přestane kapacitně vyhovovat a plánovaný 
rozvoj náměstí s malými obchody nebude mít smysl. Nejen to jsou negativa záměru, který opět rozvířil diskusi 
v našem městě, a to prostřednictvím billboardové kampaně útočící na starostu Kralup.
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ně to finální rozhodnutí bude na stavebním 
úřadu. Posléze to vždycky bude nastaveno 
tak, že „stavební úřad povolil/nepovolil“. 
Protistrana má dojem, že tohle všechno, co 
jsem uvedl, se dá nějakým způsobem řešit, 
nevím, jestli použít přímo slovo „obejít“, ale 
možná mají pocit, že bychom jako stavební 
úřad nemuseli být tak přísní. Nicméně cí-
lem celé této kampaně je vyvinout co možná 
největší tlak na veřejnost, aby tento záměr 
podporovala. To znamená něco ve stylu: „Vi-
díte, my všichni tady ten Kaufland chceme“.

Chápu, ovšem v médiích se často objevuje 
pouze Vaše jméno, dokonce jste byl 
v některých internetových diskuzích 
označen za tu jedinou překážku, která 
celému projektu brání. Stavební úřad 
ale pochopitelně nejste jen Vy sám. Jaké 
stanovisko například zastávají další osoby, 
které se touto územní studií zabývají?
Touto studií jsme se zabývali v rámci tříčlen-
ného týmu a náš názor je v této věci shodný. 
Protože se ale jedná o naprosto zásadní akci, 
rozhodli jsme se také oslovit ke spolupráci 
skutečné kapacity v daných oborech. O vy-
jádření jsme rovněž poprosili Doc. Ing. arch. 
Petra Durdíka, předsedu Asociace pro urba-
nismus a územní plánování ČR, nebo Ing. 
Tomáše Sklenáře, spoluautora stavebního 
zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek 
k němu, poradce ministryně pro místní roz-
voj, člena předsednictva Asociace pro urba-
nismus a územní plánování ČR, člena Čes-
ké společnosti pro stavební právo. V České 
republice opravdu není větších expertů. Je 
tedy evidentní, že celá studie nestojí jen na 
úsudku jednoho úředníka.

Co by výstavba Kauflandu pro město 
znamenala, a to se všemi plusy a mínusy?

Pozitivum je pochopitelně takové to lidské 
hledisko. To znamená nové nákupní mož-
nosti, úprava prostoru před nádražím, kte-
rý opravdu nevypadá důstojně, a to i v sou-
činnosti se stále vylepšujícím se centrem 
města. Negativum je enormní nárůst do-
pravy, který byl i jasně specifikován v do-
pravní studii. Tam bylo například uvedeno, 
že v Žižkově ulici by se ze stávajícího počtu 
2 200 aut měla doprava zvednout na 6 500 
vozidel za 16 hodin, tzn. v intervalu, kdy 
se nejvíce jezdí. Zároveň v dopravní studii 
bylo uvedeno, že časem nebude kapacitně 
vyhovující kruhový objezd „Na Františku“. 
Tím, jak vzniká nové centrum města a no-
vé náměstí, tak v budoucnu dojde realizací 
záměru k uzavření Palackého náměstí ze 
směru ulice Palackého (což je aktuálně je-
diný současný příjezd na náměstí) a napří-
klad k budově spořitelny se řidiči dostanou 
pouze nově vzniklou ulicí Pivovarská, resp. 
ulicí Husova. Tudíž nárůst v ulici Jodlova 
a Žižkova stoupne ještě více.

Dalším negativem je umístění velkoploš-
ného povrchového parkoviště (investor se 
nezabýval umístěním parkovacích ploch do 
podzemí či na střechu objektu), tím vzniká 
nedostatek zeleně, která je umístěna pouze 
na pozemcích města. Dochází tak k zne-
hodnocení území a zablokování dalšího 
rozvoje v území.

Myslím si, že by lidé měli přemýšlet nad 
tím, co jim záměr Kauflandu v takovémto 
měřítku přinese, a co jim naopak vezme. 
Přece jen Kaufland bude nějaká kupní síla 
a je více než jasné, že malé krámky v centru 
postupně skončí, protože nebudou mít sílu 
takhle velkému kolosu konkurovat. Záro-
veň ta plocha nakonec uzme veškeré dění 
z nově vyrůstajícího centra města. Vidíme 
to již nyní na příkladech měst, jako Slaný 

či Roudnice nad Labem, kde jsou nádherná 
náměstí, ale veškerý ruch odtamtud zmizel, 
nemluvě o konci některých obchodů, které 
tvořily kolorit obou zmíněných měst.

Dobře, ovšem zaznívají i hlasy, které 
hovoří o tom, že ať bude naproti nádraží 
cokoliv, doprava se tím logicky stejně 
musí navýšit. Co o tom soudíte?
Právě proto se musí důkladně zvažovat, jaký 
záměr je pro dané území vhodný, aby nedo-
šlo k enormnímu navýšení dopravy, jak je to 
v případě předložené studie a záměru Kauf-
landu. Navíc je potřeba brát v potaz i hledis-
ko architektonické. Nebyla by to jen jedna 
jediná „šedivá“ obchodní zóna a obrovsky 
vydlážděné území, ale měla by se tam umís-
tit i zeleň, nějaké veřejné prostranství, což 
má pochopitelně jiný vliv na mikroklima, 
na které nesmíme v dnešní době zapomínat.

Nabízí se tedy nějaké kompromisní 
řešení? Například Kaufland v „malém“?
Ano, samozřejmě. Tohle je jedno z možných 
řešení. Kompromis nabízíme společnosti 
CITRONELLE a.s. od samého začátku – 
zmenšení záměru. Více zeleně, vymezení 
uliční čáry, velkoplošné povrchové parko-
viště nahradit částečně parkováním v pod-
zemí a na střeše objektu, a ušetřený prostor 
využít pro zeleň a veřejné prostranství.

Cítíte se být ve světle známých okolností 
pod tlakem?
Cítím se být pod tlakem především na zá-
kladě toho, že vedoucí stavebního úřadu je 
jediná osoba, která je kompetentní o ce-
lé záležitosti rozhodnout, neboť stavební 
úřad zastupuji.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V posledních dnech se objevily na některých místech našeho města billboardy, 
které mě pomlouvají a očerňují. Tuto pomlouvačnou kampaň, která ze mě 

chce vytvořit neschopného a lhostejného člověka, zaplatili lidé, kteří nemohou 
pochopit, že jsou i starostové a veřejní činitelé, kteří jednají pevně podle zákonů, 
kteří nejdou na ruku jen některým developerům a všehoschopným podnikatelům 
a kteří se nebojí říci svůj názor. Kteří mají na mysli celkový rozvoj a úroveň života 
všech lidí ve městě. Kteří ale nejsou neomezenými vládci a proto jednají demo-
kraticky, ve spolupráci se státními úřady a zvolenými zastupiteli. Nejde zde vůbec 
o to, zda bude, či nebude stát obchodní dům Kaufland. Jde o to, zda jeho možná 
výstavba bude připravována a povolena dle stavebního zákona. Aby nebyla jen 
přínosem pro majitele pozemku a obchodní řetězec, ale přinesla něco i měs-
tu. Třeba jen to, že bude v dobře naplánované lokalitě, s dobrou dopravní obsluž-
ností a zhodnoceným pozemkem města, který na ni navazuje. 

Osobní útoky na mou osobu mne netěší. Ale za mne a mé činy hovoří celoži-
votní práce pro město, kde od mládí žiji, práce s dětmi a studenty, které jsem zde 
učil a vychovával a kde jsem od roku 1989 zastupitelem. Proto mi pomluva od 
někoho, kdo chce v Kralupech pouze vydělat peníze a pak pravděpodobně zmizet, 
nemůže ublížit.  PETR HOLEČEK,

STAROSTA KRALUP

VYJÁDŘENÍ STAROSTY MĚSTA  
K POMLOUVAČNÉ KAMPANI
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Tomáš Pekárek (ANO):
Co se negativní kampaně proti 
starostovi týče, bohužel v tom 
spatřuji stále se zhoršující 
trend v chování vůči politikům 
a může za to i VAŠE stále větší 
tolerance k různým negativ-
ním výpadům a pomluvám 
především na národní úrovni. Spoustě lidem je 
potom jakékoliv nadávání na politiky přirozené 
a dle některých dokonce i žádoucí. A to klidně 
i bez znalosti stavu věci. V takto negativismem 
živené společnosti potom vzniká půda pro to, aby 
se podobné výpady stávaly běžnou realitou. Prožil 
jsem si to před komunálními volbami v roce 2014 
také a vím, že nejsem zdaleka jediný. Já tehdy po-
dal trestní oznámení ve věci ničených billboardů 
a na strůjce rozesílaných ostudných pomluv poslal 
advokáta. Získal jsem alespoň nápravu a omluvu, 
protože pravda byla na mé straně! Petr Holeček 
by měl udělat to samé, neboť bezdůkazné obviňo-
vání z korupce je už opravdu docela silný kalibr.

Libor Lesák (ODS):
Nevím, jestli má napadatel 
skutečné důkazy, o kterých 
píše na uvedených webových 
stránkách, pokud ne, je to 
jasné očerňování, pokud 
ano, bylo by lepší řešit spor 
právní cestou.

Jan Špaček (STAN):
Dívám se na to jako na uráž-
ku hlavně starosty Petra Ho-
lečka, ale zároveň i ostatních 
radních a zastupitelů, a to 
nejen za toto volební období, 
ale i těch předcházejících. 
Pokud někdo tvrdí, že je sta-
rosta brzdou rozvoje Kralup a nic pro město neu-
dělal, jsou brzdou rozvoje města i všichni zastupi-
telé tohoto i předešlých volebních období. Každý 
soudný člověk musí uznat, že se v Kralupech za 
posledních 8 let podařilo realizovat spoustu věcí, 
stavebních a ostatních úprav. A že jsou to věci, 
které se připravují dlouhodobě, to snad není nor-
málně myslícímu člověku třeba zdůrazňovat.

V každém  případě  je  to  něco  nechutného 
a ubohého a  myslím  si, že takovéto  jednání  ne-
patří  do slušné  společnosti. Ale bohužel  se  to 
děje, tak nevím, jestli  je  tato  společnost  sluš-
ná, když  toto  dopustí.

OCEŇOVÁNÍ OBČANŮ 
úterý 21. 11. 2017 od 17 hodin v malém sále KD Vltava

ANKETA  
NÁZORY KRALUPSKÝCH 

ZASTUPITELŮ

O reakci na tuto kampaň byli požádá-
ni i představitelé nejvíce obsazených 
politických stran v kralupském zastu-
pitelstvu. Neboť by se mohlo zdát, že 
má útok politický podtext – před parla-
mentními volbami v říjnu 2017. Nutno 
však podotknout, že starosta Kralup 
Petr Holeček v letošních parlamentních 
volbách nekandidoval.

D ále pak přivítal paní Věru Kovářovou, 
poslankyni Parlamentu ČR, pány Ivo 

Šance (krajský radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství) a Věslava Michalí-
ka (krajský radní pro oblast hospodářského 
a regionálního rozvoje) a v neposlední řadě 
také Františka Petrtýla (radního Středo-
českého kraje a poslance Parlamentu ČR). 

Naše město při podnětné besedě zastu-
povali pánové Petr Holeček (starosta a se-
nátor Parlamentu ČR), Libor Lesák (kra-
lupský místostarosta a krajský zastupitel) 
a Marek Czechmann (kralupský místosta-
rosta). „Velmi nás trápí především zastavo-
vání volných ploch v blízkosti Kralup, což 
má nepochybně nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Dalším palčivým tématem pro 
nás je bezesporu nutnost realizace již ro-
ky plánovaného obchvatu,“ uvedl kralup-
ský starosta. 

Ze strany jednotlivých zástupců měst 
a obcí zazněly nejčastěji připomínky týkají-
cí se nedostatečné kvality silnic a problémů 
vztahujících se k územnímu plánování. Vel-
ká většina přítomných se pak opětovně vy-
mezila vůči výstavbě veřejného mezinárod-
ního letiště ve Vodochodech. „Je evidentní, 
že letiště tu nikdo z nás nechce. Pokusíme 
se udělat všechno proto, abychom celou 
věc zvrátili v náš prospěch,“ ozřejmila svůj 
názor poslankyně Věra Kovářová. 

V samotném závěru besedy vyzval Fran-
tišek Petrtýl všechny přítomné k ještě hlub-
ší diskusi a starostům také přislíbil pomoc 
při řešení dílčích problémů, a to prostřed-
nictvím obdobných besed a schůzek.   

Další informace ze setkání starostů při-
nesla i reportáž Kralupského televizního 
zpravodajství. ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Starostové z Kralupska 
se sešli na radnici
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V letošním roce bude u příležitosti 115 let od povýšení 
Kralup na město oceněno starostou města  
Petrem Holečkem za své zásluhy a práci pro „naše“ 
město několik významných osobností. 
Přijďte jim pogratulovat a poslechnout si životní osudy 
těch, které si ocenění odnesou.

■  Na pozvání kralupského starosty Petra Holečka proběhlo ve středu  
4. 10. 2017 setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Kralupy nad Vltavou, přičemž nechyběli ani zástupci 
měst a obcí, které leží v regionu severně od Prahy. Celkově se na kralupské 
radnici sešlo více jak třicet hostů, což kralupský starosta ocenil hned při 
úvodním slovu. 
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Druhý listopad je v kalendáři označen jako „Památka zesnulých“, a tak se jako každý rok 
hroby kralupského hřbitova pokryjí věnci a květinami, a do jejich vůně se prolnou vzpomínky 

pozůstalých. Letos uplynulo právě sto dvacet let od založení kralupského hřbitova. 

Kralupský hřbitov byl vy-
svěcen 15. srpna 1897. 

A již za týden kopal hrobník 
Jan Hrudka první hrob. Byl 
pro pětiměsíčního Františka 
Šarbocha, syna zřízence drá-
hy. V kolonce příčina smrti 
v matrice zemřelých se uvádí, 
že zemřel na zánět průdušek. 
Jeho hrob byl označen číslem 
jedna a nacházel se v dolní 
části hřbitova napravo za vra-
ty, která byla určena jen pro 
dětské hroby. Dnes jsou zde 
urnové hroby dospělých. Dal-
ší dva pohřby byly rovněž dět-
ské. Teprve ve čtvrtém hrobě 
byl pohřben první dospělý. By-
la to osmadvacetiletá Amálie 
Haklová. Zemřela na tuberku-
lózu. Její hrob dostal rovněž 
označení jedna, ale v oddělení 
„A“ dospělých.

Kralupský hřbitov nebyl 
hřbitovem „konfesionálním“, 
tedy církevním, pro který pla-
tila určitá pravidla, ale hřbi-
tovem obecním, a tak mohli 
zde být pohřbíváni i sebevra-
zi. To byl hned druhý dospě-
lý zemřelý Jan Kohout, který 
pracoval i bydlel v obecních 
jatkách pod hřbitovní silni-
cí. O jatkách vypraví v knize 
„Všecky krásy světa“ Jaroslav 
Seifert, který na hřbitov často 
zajížděl ke hrobu svých praro-
dičů a kolem jatek chodil. Pa-
desátiletý Jan Kohout se oběsil 
a byl pohřbený do hrobu č. 2.

První kralupský hrobník 
Jan Hrudka byl přijatý na zá-
kladě konkurzu uveřejněném 
v pražských Národních listech. 
O místo hrobníka byl velký zá-
jem, neboť obecní úřad nabízel 
měsíční plat 25 zlatých a zdar-
ma byt ve hřbitovním domku. 
Hrudka si nemohl na nedosta-
tek práce stěžovat. Od srpna 
roku 1897 do konce roku 1897, 
tedy za čtyři a půl měsíce, mu-
sel vykopat 29 hrobů. Je to ne-

uvěřitelné, ale z toho bylo jen 
osm pohřbů dospělých a 21 po-
hřbů dětských. Tak veliká byla 
v roce 1897 dětská úmrtnost. 

Do rubriky „Příčina smrti“ 
byla vesměs u dětí uváděna 
diagnóza psotník, nebo katar 
střev. Psotník se tehdy uváděl 
jako častá nemoc vedoucí ke 
smrti dětí. Jednalo se prav-
děpodobně o tetanické křeče 
spojené s bezvědomím. Jako 
příčina smrti byla u zemřelých 
starších 60 let uváděna sešlost 
stářím, a u starších 70 let ma-
rasmus. Marasmem je míněna 
tělesná a duševní sešlost.

Diagnózu určoval kralupský 
lékař MUDr. Václav Kubr. By-
dlel u kostela v Teršově ulici 
(dnes Palackého) a k pacien-
tům jezdil v kočáře taženém 
koněm. I v příštím roce, tedy 
průběhem roku 1898, měl Dr. 
Kubr i hrobník Hrudka dost 
práce. Od 3. ledna 1898 do  

27. prosince 1898 zemře-
lo v Kralupech 85 lidí. Kaž-
dý čtvrtý den musel hrobník 
Hrudka kopat další hrob. 

Pohřby byly v té době vý-
hradně rakvové, zpopelňová-
ní rakousko-uherské úřady 
za monarchie nepovolovaly. 
Teprve po vzniku samostat-
ného Československa se obje-
vují první kremace. První ur-
na s popelem zemřelého byla 
na kralupský hřbitov uložena 
až v roce 1936. To už ale byl 
vedle starého hřbitova posta-
ven hřbitov nový, společný 
pro hroby urnové i rakvové. 
Sem byl i přenesen litinový 
kříž s tělem Krista z dolního 
hřbitova. 

Když po čtyřiceti letech byl 
i tento nový hřbitov plný, byl 
vybudován v roce 1977 třetí 
hřbitov. Byl určen nejen pro 
hroby urnové a rakvové, ale 
i pro vsyp a rozptyl. První po-

hřeb rozptylem byl 7. června 
1980.

Sociální nerovnost lidí v ži-
votě má své pokračování i po 
smrti. Prostí lidé měli jen pro-
stý, z hlíny navršený a trávou 
obrostlý rov. Bohatší mají po-
mník vytesaný z pískovce, a ti 
nejbohatší nešetřili penězi na 
černou švédskou žulu. Zvlášť 
honosně působí stavby ně-
kolika velkých hřbitovních 
hrobek ve tvaru malé kaple 
na rozhraní prvého a druhé-
ho hřbitova. Jsou to rodinné 
hrobky bývalých kralupských 
podnikatelů. 

Hrob s bustou má malíř Jo-
sef Holub. Najdeme ho v odd. 
B č. 445. Od jeho smrti uply-
nulo letos 60 let. Malířovo vý-
ročí nám nedávno připomněla 
výstava obrazů v kralupském 
městském muzeu.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Výročí 120 let kralupského hřbitova

Hrob s bustou akademického malíře Josefa Holuba.  
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8. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku
OBCHODNÍCI
V Lobečku bylo možno veškeré potraviny 
nakupovat u pana VÁCLAVA MALOTÍN-
SKÉHO, u slečny Anny Žižkové, v konzumu 
pana Karla Drhlíka. Spořilov zásobovala 
paní Valentová, nábř. J. Rysa Anna Brožko-
vá. V Zápotockého ulici (dnes Vodárenské) 
si otevřel koloniál pan Rudolf Zeman, ale 
později si našel lepší místo ve Veltrusích. 
V jediné cukrárně v Lobečku prodávala sleč-
na Froňková. Chlebem a pečivem zásobo-
valy Lobeček a celé Kralupy i okolí pekárny 
Josefa Fišara a Vladimíra Dvořáčka. Oba 
vycházeli místním lidem vstříc a ve svých 
pecích pekli třeba celou noc koláče na svat-
by, rodinné slavnosti nebo poutě a Havelská 
posvícení.

Požádal jsem dceru pana Dvořáčka paní 
Bělinu, provdanou Károvou, aby nám více 
přiblížila svého otce. Ochotně vyhověla, ale 
velice smutně musím dodat, že zanedlouho 
nato zemřela…

„Můj otec Vladimír Dvořáček se narodil 
26. 12. 1904 v Rohoznici u Miletína, okres 
Hořice. Jeho otec i děda pocházeli z malé 
chalupnické rodiny v obci Větrník u České 
Skalice. Otec byl z devíti dětí, a jak už to 
v takových pohorských vesničkách bývalo, 
žili velmi chudě. Hned jak děti trochu po-
vyrostly, musely se snažit pomáhat rodině. 

Po ukončení školní docházky byl dán do 
učení k p. Vágnerovi do Jaroměře, kde se 
vyučil pekařem a poté pracoval v Hradci 
Králové a Pardubicích. Po vojně pracoval 

v Kralupech u p. Vališe, kde se seznámil se 
svojí budoucí ženou a mou matkou Annou 
Homolovou, pocházející z Úžic, kde otec po 
svatbě začal provozovat pekařskou živnost. 
Později koupil domek v Kralupech-Lobečku, 
kam své podnikání přesunul. 

Dlouhá léta byl předsedou společenstva 
pekařů a současně také učil na pokračovací 
škole. V r. 1938, kdy nastala mobilizace, mu-
sel jako všichni muži této země narukovat, 
a to na Slovensko, kde pobyl asi dva a půl 
měsíce. Živnost prozatím vedla jeho žena. 

Protože otec považoval za svou morál-
ní povinnost pomáhat, podporoval uprchlé 
vězně z koncentračního tábora a dva sestře-
lené parašutisty. Snažil se přísunem jídla 
jim zachránit život, a tak vůbec nehleděl na 
to, že nasazuje vlastní krk a svým způsobem 
ohrožuje i vlastní rodinu. 

Po válce byla pekárna ještě dva roky v pro-
vozu, ale nový režim nepřál soukromému 
podnikání a tak ji musel v brzké době uza-
vřít. Poté ještě pracoval jako vedoucí kame-
nolomu a nějakou dobu v Aero Vodochody. 
Odtud odešel do starobního důchodu a po-
slední léta svého života dožíval v domku 
na své milované zahradě ve Chvatěrubech. 
Zemřel 22. 12. 1995.“

Na Spořilově a ve Starém Lobečku základ-
ní potraviny prodávali pan Horák, pan Her-
man, paní Chaloupková a paní Špétová. Je-
den z prvních koloniálních obchodů otevřel 
pan Vilém Nápravník. 

První místo na žebříčku úspěšnosti by 
jistě patřilo panu VÁCLAVU MALOTÍNSKÉ-
MU. Ten se narodil 18. září 1883 v Bratko-
vicích u Velvar. Na rozvoji jeho obchodová-
ní měla veliký podíl jeho 
manželka Rosalie Ulri-
chová z Veltrus. Byla mu 
velkou pomocnicí v jeho 
dalším podnikání. Jejich 
rodina se rychle rozrůs-
tala, a to o pět chlapců, 
Josefa, Jaroslava, Anto-
nína, Václava a Ladislava 
a jedno děvče, Růženku. 

Václav Malotínský byl nejprve ve Veltru-
sích kupeckým příručím. Poté si našel v Lo-
bečku atraktivní místo, přesně proti dneš-
ní poště, a postavil si konečně svůj vlastní 
koloniál. Pracovala zde celá početná rodina, 
dokonce syn Václav se u otce vyučil a dlouho 
u něj pracoval. 

Všechny tyto podrobnosti jsem se dozvě-
děl od jeho bývalého učedníka a později pro-
davače Jindry Urbana.

Hlavním sortimentem v koloniálu byly 
převážně potraviny a v omezeném množství 
zelenina, uzeniny, ryby, uzenáče, zavináče, 
slanečky. Sám si nakládal zelí a okurky, je-
ho lobečskou pýchou byla pražírna zrnko-
vé kávy. Vedlejším sortimentem byly texti-
lie a nářadí, jako hrábě, lopaty, rýče a biče.  
Ve sklepě měl několik soudků, kde bylo 
možno natočit rum, žitnou, víno a likéry. 
Do sklepa se ještě vešly pytle brambor, které 
zákazníkům expedoval až do jejich sklepů.

Chléb a pečivo odebíral od místních pe-
kařů. Zboží do obchodu dodával převážně 
velkoobchod Satrapa.

Pan Václav Malotínský zemřel 9. října 
1950, tedy v 67 letech, a je pochován se svou 
manželkou, která umřela o půl roku dříve 
(6. 4. 1950), na veltruském hřbitově.

Ihned po 1. světové válce přišla do Kra-
lup mladičká ANIČKA HRONOVÁ z Klatov 
a nastoupila jako služebná u MUDr. Sr-
by. Zalíbila se malíři Františku Brožkovi 
a ihned po svatbě se nastěhovali do domku, 
který při vyměřování trasy nového mostu 
přišel ke zboření. A tak si novomanželé po-
stavili nový domek na nábřeží a paní Anička 
si v něm zařídila prodej potravin. Její syn 
Rudolf se vyučil prodavačem a mamince po-
máhal se zásobováním i prodejem.

V rohovém domě poblíž vchodu na hřiš-
tě Čechie otevřel pan Josef Kocourek první 
drogerii. Před obchodem lákala zákazníky 
páková benzinová pumpa. 

Naproti drogerii stál malý dřevěný krá-
mek paní Davidové, kde si mohl každý za-
koupit denní tisk, tabák, cigarety, doutníky 
a pravá kubánská viržinka. Druhou trafiku 
přímo u úpatí lobečcské části mostu si dal 
postavit Sláva Rott. Zcela určitě měl větší 
tržbu než slečna Davidová.

VLASTIMIL ŘADA, KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK
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Čteme Astrid 
Lindgrenovou
ZVEME DĚTI, 
RODIČE, PRARODIČE 
NA DOPOLEDNE 
S ASTRID 
LINDGRENOVOU.
Přijďte si ve středu 22. listopadu 2017 od 
9:00 do 11:00 hodin do dětského oddělení 
poslechnout pohádky Astrid Lindgrenové. 
Budeme nejenom číst, ale můžete si vyzkou-
šet, jak znáte tuto generacemi oblíbenou 
švédskou spisovatelku a její knihy. Na děti 
čekají drobné odměny a malé občerstvení.   

Vážení čtenáři,
upozorňujeme Vás na uzavření knihovny 
z důvodu revize knihovního fondu do so-
boty 11. listopadu. Vzhledem ke státnímu 
svátku v pátek 17. listopadu bude knihovna 
uzavřena také v sobotu 18. listopadu.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

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

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

čtvrtek 23. 11. – 18:00 hodin
Společná vernisáž výstav HISTORIE 
(obnovená expozice) a 115 LET MĚSTA 
KRALUPY. Úvodní slovo: PaedDr. Jan 
Racek, hudba: Kralupští žesťoví sólisté

úterý 28. 11. - 17:30 hodin
Koncert ZUŠ
Podrobnosti ke koncertu  
najdete na str. 24  
v pozvánce ZUŠ.

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Krátkodobá výstava: JOSEF HOLUB (1870-1957) OBRAZY 

27. 9. Je zajímavé setkávat se s krajinou po sto letech a vnímat, co 
se změnilo a co naopak. Díky za vhled do Vaší krajiny. Ivo Lísek

6. 10. Jaroslav Seifert věnoval Kralupům některé své básně, Josef 
Holub zachytil krásu místní přírody ve svém celoživotním díle. 
Děkujeme pracovníkům muzea, že s takovou péčí přibližují oba 
umělce návštěvníkům.  Jarských

7. 10. Výstava J. Holuba je velmi pěkná, komentář p. Racka byl 
vynikající, mnohé jsme se dozvěděli.  Děkujeme J.N., B.R., H.V.

VÝZVA
Obracím se na vás s následující prosbou. Sloužil někdo z vašich předků za I. světové 
války v legiích (francouzská, italská, ruská, srbská) a dochovaly se vám po něm do-
dnes nějaké památky (fotografie, korespondence, předměty)? Rád bych si tyto před-
měty od vás zapůjčil pro pořízení jejich kopií nebo fotografií, které by se uplatnily 
v připravované publikaci o legionářích z okresu Mělník.
Kontakty: tel. č. 315 72 30 35, e-mail: jan.racek@muzeumkralupy.cz

DĚKUJI, JAN RACEK, ŘEDITEL MUZEA

FO
TO

: M
. P

E
C

H
A

Č
O

VÁ

Obnovování expozice 
historie

CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU čtvrtek 23. 11.
od 17:00 hodin

Kazachstán leží na rozhraní Evropy a Asie. Je druhým největším postsovětským státem, o kterém se kdysi tvrdilo, 
že je to země, kde zítra již znamená včera… Zveme Vás na dobrodružné vyprávění Martina Ondráška z jeho dlouho-
dobého pracovního pobytu v Kazachstánu, který se podělí i o odborné zkušenosti chirurga v této zemi. 
Rezervace míst na tel. čísle 315 727 852 nebo v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstup volný.
Upozorňujeme na provoz studovny tento den pouze do 16:00 hodin.

s MUDr. Martinem Ondráškem

CESTOVATELSKÁ BESEDA
studovna knihovny

autentický 
přepis
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čtvrtek 2. listopadu 19:00 hodin  

TANČÍRNA  
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

pátek 3. listopadu 19:15 hodin

ROCKASS    
Rockový festival – představí se kapely Codenter, Am-
berlane, Gothigh a Dissection.
  Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 9. listopadu    16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ  
Oblíbený taneční večer s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

pátek 10. listopadu 20:00 hodin

STUDENTSKÝ PLES 
DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA  
neděle 12. listopadu 19:00 hodin

Divadlo Palace, Ray Cooney: 

PRACHY!  
Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard 
Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová / 
Sabina Laurinová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata 
/ Rudolf Slivka

Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého 
manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli 
mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když 
konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce oka-
mžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pád-
ný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný 
bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Pone-
chat si evidentně špinavé peníze je však těžší než 
k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, 
přátelé Vic a Betty, a drzý taxikář Bill, rozpoutá se 
zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, 
v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných 
identit za každou cenu peníze udržet. 

Délka představení: 120 minut s přestávkou
Vstupné: 390 Kč; 360 Kč senior, student

úterý 14. listopadu 19:00 hodin

PODZIMNÍ KONCERT KODK  
Výjimečný koncert Komorního orchestru Dvořákova 
kraje, který doprovodí žáky Základní umělecké školy 
v Kralupech nad Vltavou. Ti se v programu představí 
jako sólisté. Zazní skladby z děl A. Vivaldiho, G. Ph. 
Telemanna, G. H. Handela, W. Glucka, J. Ježka, E. Joh-
na a dalších. Posluchači se tak i seznámí s hudebními 
nástroji, které se v ZUŠ vyučují.
 Vstupné: 150 Kč

Akce je určena pro školy, ale vítána je i široká veřej-
nost. Vstupné: 30 Kč

pátek 24. listopadu 17:30 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
PAVLA PLIŽINGRA
Vernisáž výstavy proběhne na malém sále KD Vltava. 
Výstava bude otevřena do konce ledna 2018. Přístup-
ná bude při všech akcích kulturního domu a v pracovní 
době kanceláře KD Vltava.

sobota 25. listopadu 20:00 hodin

MĚSTSKÝ PLES
Podrobnosti v pozvánce na str. 18. Vstupné: 150 Kč

úterý 28. listopadu 16:30 hodin

ANDĚLSKO-ČERTOVSKÉ 
SETKÁNÍ  

Tradiční karneval andělíčků a čertíků (vítány jsou ale 
všechny masky) plný soutěží a písniček. Pro děti je 
připraven mikulášský balíček. Počet vstupenek je 
omezen. Vstupné: 50 Kč dospělí; 65 Kč děti
Karneval je součástí razítkové soutěže.

středa 29. listopadu 17:00 hodin

EKOBESEDA (malý sál KD)

Podrobnosti v pozvánce na straně 19.

čtvrtek 30. listopadu 19:00 hodin

TANČÍRNA  
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

sobota 2. prosince   10:00 hodin

Sváťovo dividlo:

JAK PEJSEK S KOČIČKOU 
SLAVILI VÁNOCE  
(kinosál Vltava) Vstupné: 60 Kč

neděle 3. prosince 

ADVENTNÍ SLAVNOST 
... a rozsvícení vánočních stromů
Program oslav přinese prosincové vydání Zpravodaje.

středa 15. listopadu 16:30 hodin

Divadlo SemTamFór :

POHÁDKY DO KAPSY  

Pohádkové představení plné interakce, písniček 
a známých pohádek. Výlet do nitra pohádek, ve kte-
rých návštěvníci divadla mohou pomoct uzdravit 
smutnou princeznu, přemoct nelítostnou Paní Hvoz-
dů, projít peklem anebo zažít zábavná dobrodružství. 

Vstupné: 65 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže.

čtvrtek 16. listopadu 19:00 hodin

TANČÍME     
Příjemný taneční večer s živou hudbou. K tanci i posle-
chu vám zahrají Tomáš Vejvoda a Markéta Wagnerová.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

pátek 17. listopadu 17:00 hodin  

OCHUTNÁVKA VÍN 
S CIMBÁLOVKOU  
Podrobnosti k akci na straně 15. Vstupné: 40 Kč

sobota 18. listopadu 19:30 hodin

HORKÝŽE SLÍŽE  
Zdá se to neuvěřitelné, ale „povaľači“ z Nitry baví pu-
blikum svým naprosto jedinečným mixem energické 
punkrockové muziky a textů plných sarkasmu a až 
absurdní nadsázky už od roku 1992! Parta, jejíž ná-
zev lze do češtiny přeložit jako „tůdle nudle“, za tu do-
bu vydala deset studiových alb, živou nahrávku, dvě 
kompilace a dokonce knihu. Dvakrát získali platino-
vou desku… Jejich schopnost dělat divokou, vtipnou, 
ulítlou a velmi svérázným způsobem výbornou muziku 
je, zdá se, nevyčerpatelná…
Předkapely: Zakázaný ovoce a Mean Messiah

Otevření: 19:30, začátek: 20:15
Předprodej 280 Kč; v den koncertu 
350 Kč (vč. dříve vytvořených rezervací)

Lístky v prodeji také na https://goout.net/cs/listky/
horkyze-slize/wheb/

neděle 19. listopadu

DRUHÁ PRODLOUŽENÁ 
Prodloužená základních tanečních kurzů pro mládež. 
Odpolední kurz  16:15-19:00, večerní kurz 19:30-
22:15. Vstupné: 100 Kč

středa 22. listopadu 10:30 hodin

VÝCHOVNÝ KONCERT 
TANEČNÍ KONZERVATOŘE

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

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce. 
Tel. č. 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

LISTOPAD 2017

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 22. 11. 2017 od 16:30 hodin 
pohádku „DRAK“, režie V. Řeháková. 
Vstupenky koupíte před představením.

Rolnička� 
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
 2. 12.  ......... Věneček kurzů tance – odpolední kurz
 5. 12.  ......... Divadlo Ungelt - 4.000 dnů
 6. 12.  ......... Divadelní představení LDO ZUŠ Kralupy
 7. 12.  ......... Úsměvy Iva Šmoldase
 9. 12.  ......... Bluegrass advent
 10. 12.  ......... Věneček kurzů tance – večerní kurz
 11. 12.  ......... Čaj o páté
 12. 12.  ......... Vánoční koncert Markéty Wagnerové
 13. 12.  ......... Vánoční koncert Evy Pilarové
 14. 12.  ......... Divadlo Loudadlo – Vánoční čas
 19. 12.  ......... 25. country salon s Rangers band

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

Základní taneční kurzy pro mládež 

} 5., 11. a 26. 11. 2017
18:00  ..............................................odpolední kurz
20:15  ..............................................večerní kurz

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 

} 5., 11. a 26. 11. 2017
15:00-16:30 ..........................mírně a více pokročilí 
16:00-17:30 ..........................super pokročilí 

Jednotlivé kurzy mají vyhrazenu jednu vyučovací ho-
dinu a společnou tančírnu s opakováním.
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
 Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

UPOZORNĚNÍ: Změna programu v sobotu 11. listo-
padu 2017. Z technických důvodů (přesunutí termínu 
základních tanečních kurzů pro mládež) jsme byli nu-
ceni zrušit letošní tradiční Svatomartinskou slavnost. 
Děkujeme za pochopení!

OBLÍBENOU PŘEDVÁNOČNÍ AKCI 
„OCHUTNÁVKA VÍN S CÍMBÁLOVKOU“ JSME 
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PŘESUNULI NA 
LISTOPAD! 

Přijďte se pobavit s přáteli, poslechnout si krásné 
písničky v podání cimbálovky Žandár. K ochutnání 
bude přes 60 vzorků přívlastkových i mladých mo-
ravských i místních vín. Vstupné: 40 Kč

OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU LETOS V JINÉM TERMÍNU

„Kreslení světlem je dynamická tvorba fotografie, 
kdy člověk objevuje barevný svět kolem sebe, který 
je zahalený do tajemné náruče tmy.“

Výstava fotografií Pavla Pližingra
od pátku 24. 11. v malém sále KD Vltava

Narodil se v Chebu a strávil v něm více jak polovinu 
svého života. Nyní žije ve vesničce za Prahou, která 
se dá označit jako pomyslný počátek jeho vášně 
a odtud také pochází většina jeho fotografií.

Ze všech technik fotografování, které zatím 
vyzkoušel, ho nejvíce zaujala právě technika Light-
painting – kreslení světlem. Při této technice vzni-
kají fotografie nejčastěji za tmy, kdy doba snímání 
je nastavena na hodnotu od několika vteřin až po 
několik minut. Poté už jen záleží na fantazii foto-
grafa, co vše před objektivem vykreslí. Ke kreslení 
se mohou použít různé zdroje světla od ručních sví-
tilen, přes oheň a prskavky až po LED pásky. 

Všechny fotografie jsou výsledkem práce před 
objektivem, nikoliv práce ve Photoshopu. Jediné 
úpravy, které na fotkách probíhají, jsou úprava bílé 
barvy a ořez.

pátek 17. listopadu od 17:00 hodin  
velký sál KD Vltava
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Další foto na www.instagram.com/wayofphoto

PRODEJ DIVADELNÍCH ABONENTEK BUDE ZAHÁJEN 1. 12. 2017.
INZERCE
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

LAJKA
ČESKO, LOUTKOVÝ, 2017, 85 MIN. 

Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po 
svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. 
Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat 
překotně vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí 
vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou 
planetu.

LIGA SPRAVEDLNOSTI
USA, SCI-FI, 2017, 12+, 120 MIN.

Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým 
nesobeckým činem se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným 
spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu nepříteli. Společ-
ně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali 
dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit této 
nově procitnuté hrozbě.

MILADA
ČESKO, DRAMA, 2017, 130 MIN.

Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se 
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937-1950 a vypráví příběh 
ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak 
silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím 
než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

MOLLY HRAJE O VŠECHNO
USA, ŽIVOTOPISNÝ, 2017, 140 MIN.

Molly Bloom byla kdysi velkou olympijskou nadějí a skvělou lyžař-
kou, ale kariéra ve sportu jí moc nevyšla. Ona se však nevzdala 
a začala se věnovat pokeru. Ne jako hráčka, ale jako organizátorka 
turnajů, ve kterých jde o velké peníze. Tak velké, že to začalo zajímat 
i FBI.

MOTORBAND: RESTART
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ

Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří 
v osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším 
Československu. Dokument mapuje spletité životní cesty lidí, kteří za-
světili svůj život hudbě. Silné příběhy neobyčejných muzikantů očima 
muže, jenž tenkrát žil v jejich světě.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

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

 2. ČT 20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 3. PÁ 17:00  EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ 130 Kč

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

    17:00  THOR RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  MILADA 130 Kč

 5.  NE 14:30  LAJKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

    20:00  JIGSAW 130 Kč 

6. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 7.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
     sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  MOTORBAND: RESTART 100 Kč

 8.  ST  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 9.  ČT 20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

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

    20:00  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 130 Kč

 11.  SO 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘÍŠERÁKOVI 130 Kč

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

 12.  NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč 

    20:00  MILADA 130 Kč

13. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 14.  ÚT  20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 50 Kč / 80 Kč

 15.  ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 50 Kč / 80 Kč 

 16.  ČT 20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 120 Kč / 130 Kč 

 17.  PÁ 17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D 130 Kč 

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč 

 18.  SO 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LAJKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/T 130 Kč 

 19.  NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D  130 Kč 

   20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč

PŘÍŠERÁKOVI 
VELKÁ BRITÁNIE, ANIMOVANÝ, 2017, 96 MIN.

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihku-
pectví, které je před krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den 
trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka 
a syn Max je sice matematický génius, ale ve škole ho ostatní šikanují. 
Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si 
totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula.

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
USA, KRIMI / KOMEDIE, 2017, 15+, 105 MIN.

V 50. letech je život v prosluněném středo-americkém městečku 
Suburbicon bezstarostný a idylický. A taková je i rodina Gardnera 
Lodge. Tedy alespoň navenek. Jedné noci vše změní vloupání do jejich 
domu. Gardnerova manželka Rose je zavražděna. Policie velmi rychle 
zatkne podezřelého. Ale když dojde na stanici k identifikaci, Gardner 
pachatele neoznačí. A možná pro to má dobrý důvod. Film George 
Clooneyho podle scénáře bratří Coenů.

THOR: RAGNAROK
USA, SCI-FI, 2017, 12+, 130 MIN.

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace 
- který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
USA, DRAMA, 2017, 12+, 

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle 
promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních 
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy 
třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve 
sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhad-
né vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým.

VŠECHNO NEJHORŠÍ
USA, HOROR, 2017, 15+, 96 MIN.

Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka 
prožívali ten samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám 
líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? Přitom, když se 
vysokoškolačka Tree probudila, bylo všechno normální.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
ČESKO, DRAMA, 2017

NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích 
poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým 
nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a pováleč-
nou generací. Nápadník je o představách rodičů, jak by mělo vypadat 
štěstí jejich dětí.

PREMIÉRA

 20.  PO 19:00  PŘÍMÝ PŘENOS – OVČÁČEK MILÁČEK 200 Kč 
 21.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – EARTH:  
    DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ  sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 130 Kč

 22.  ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč 

 23.  ČT 20:00  MOLLY HRAJE O VŠECHNO 130 Kč 

 24.  PÁ 17:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

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

    17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D 130 Kč

    20:00 MILADA 130 Kč 

 26.  NE 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

    20:00  MOLLY HRAJE O VŠECHNO 130 Kč

27. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 28. ÚT 20:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/T 130 Kč 

 29.  ST 20:00  MILADA 130 Kč 

 30.  ČT 20:00  KVARTETO 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

PŘÍMÝ PŘENOS
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

LAJKA
ČESKO, LOUTKOVÝ, 2017, 85 MIN. 

Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po 
svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. 
Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat 
překotně vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí 
vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou 
planetu.

LIGA SPRAVEDLNOSTI
USA, SCI-FI, 2017, 12+, 120 MIN.

Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým 
nesobeckým činem se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným 
spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu nepříteli. Společ-
ně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali 
dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit této 
nově procitnuté hrozbě.

MILADA
ČESKO, DRAMA, 2017, 130 MIN.

Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se 
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937-1950 a vypráví příběh 
ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak 
silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím 
než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

MOLLY HRAJE O VŠECHNO
USA, ŽIVOTOPISNÝ, 2017, 140 MIN.

Molly Bloom byla kdysi velkou olympijskou nadějí a skvělou lyžař-
kou, ale kariéra ve sportu jí moc nevyšla. Ona se však nevzdala 
a začala se věnovat pokeru. Ne jako hráčka, ale jako organizátorka 
turnajů, ve kterých jde o velké peníze. Tak velké, že to začalo zajímat 
i FBI.

MOTORBAND: RESTART
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ

Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří 
v osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším 
Československu. Dokument mapuje spletité životní cesty lidí, kteří za-
světili svůj život hudbě. Silné příběhy neobyčejných muzikantů očima 
muže, jenž tenkrát žil v jejich světě.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

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

 2. ČT 20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 3. PÁ 17:00  EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ 130 Kč

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

    17:00  THOR RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  MILADA 130 Kč

 5.  NE 14:30  LAJKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

    20:00  JIGSAW 130 Kč 

6. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 7.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
     sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  MOTORBAND: RESTART 100 Kč

 8.  ST  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 9.  ČT 20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

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

    20:00  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 130 Kč

 11.  SO 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PŘÍŠERÁKOVI 130 Kč

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

 12.  NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč 

    20:00  MILADA 130 Kč

13. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 14.  ÚT  20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 50 Kč / 80 Kč

 15.  ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 50 Kč / 80 Kč 

 16.  ČT 20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 120 Kč / 130 Kč 

 17.  PÁ 17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D 130 Kč 

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč 

 18.  SO 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LAJKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/T 130 Kč 

 19.  NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D  130 Kč 

   20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč

PŘÍŠERÁKOVI 
VELKÁ BRITÁNIE, ANIMOVANÝ, 2017, 96 MIN.

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihku-
pectví, které je před krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den 
trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka 
a syn Max je sice matematický génius, ale ve škole ho ostatní šikanují. 
Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si 
totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula.

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
USA, KRIMI / KOMEDIE, 2017, 15+, 105 MIN.

V 50. letech je život v prosluněném středo-americkém městečku 
Suburbicon bezstarostný a idylický. A taková je i rodina Gardnera 
Lodge. Tedy alespoň navenek. Jedné noci vše změní vloupání do jejich 
domu. Gardnerova manželka Rose je zavražděna. Policie velmi rychle 
zatkne podezřelého. Ale když dojde na stanici k identifikaci, Gardner 
pachatele neoznačí. A možná pro to má dobrý důvod. Film George 
Clooneyho podle scénáře bratří Coenů.

THOR: RAGNAROK
USA, SCI-FI, 2017, 12+, 130 MIN.

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace 
- který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
USA, DRAMA, 2017, 12+, 

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle 
promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních 
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy 
třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve 
sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhad-
né vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým.

VŠECHNO NEJHORŠÍ
USA, HOROR, 2017, 15+, 96 MIN.

Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka 
prožívali ten samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám 
líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? Přitom, když se 
vysokoškolačka Tree probudila, bylo všechno normální.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
ČESKO, DRAMA, 2017

NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích 
poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým 
nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a pováleč-
nou generací. Nápadník je o představách rodičů, jak by mělo vypadat 
štěstí jejich dětí.

PREMIÉRA

 20.  PO 19:00  PŘÍMÝ PŘENOS – OVČÁČEK MILÁČEK 200 Kč 
 21.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – EARTH:  
    DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ  sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 130 Kč

 22.  ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč 

 23.  ČT 20:00  MOLLY HRAJE O VŠECHNO 130 Kč 

 24.  PÁ 17:00  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 130 Kč

    20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

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

    17:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/D 130 Kč

    20:00 MILADA 130 Kč 

 26.  NE 14:30  MAXINOŽKA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 130 Kč

    20:00  MOLLY HRAJE O VŠECHNO 130 Kč

27. 11. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 28. ÚT 20:00  LIGA SPRAVEDLNOSTI  2D/T 130 Kč 

 29.  ST 20:00  MILADA 130 Kč 

 30.  ČT 20:00  KVARTETO 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

PŘÍMÝ PŘENOS
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Kruh přátel hudby Kralupy n. Vlt. 
vás zve na další koncert 45. ročníku 
Hudebních slavností Antonína Dvořáka 
v jeho rodném kraji

v úterý 14. 11. 2017 v 19:30  
v zámku Nelahozeves

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTŮ 
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ 
SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Roman Hoza - baryton
Tereza Hořejšová - soprán

Jednotné vstupné: 150 Kč

Vstupenky budou v prodeji před kon-
certem na místě a objednat je lze 
týden před koncertem u paní Hronkové 
(tajemnice KPH, tel.: 725 837 912, 
e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezer-
vace v Rytířském sále bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní. Odjezd 
autobusu na koncert v 18:45 hodin ze 
zastávky MHD Na Jízku a v 19:00 ze 
zastávky u KaSS Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, 
KRUH PŘÁTEL HUDBY KRALUPY N. VLT.
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Dne 25. listopadu 2017 po-
řádají od 14 hodin Chvatě-

rubské Brnkačky v Turistickém 
centru ve Chvatěrubech (fot-
balové hřiště) již šesté setkání 
příznivců trampské a country 
hudby. 

Hrát Vám budou po celé od-
poledne kromě pořádajících 
i duo Fredy & Redy, Kralupští 
draci, Rumtorádi z Libčic, Beř-
ko Band a Mira band.

Touto cestou si dovoluje-
me pozvat všechny přízniv-

ce tohoto žánru k poklidnému 
a příjemnému posezení. V od-
poledním programu vyplní 
přestávkový čas také pan Josef 
Vařák staročeskými písněmi se 
svojí heligonkou. 

Festival je pořádán pod zášti-
tou obce Chvatěruby. Přispět do 
pokladničky lze dle vlastního 
uvážení. Občerstvení na vlast-
ní náklady, které zajišťuje pan 
Otakar Turýnský, k dispozici 
v místní restauraci

CHVATĚRUBSKÉ BRNKAČKY

so 4. 11. – 15:00 

Vernisáž v parčíku u školy: Má vlast cestami proměn
Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých pro-
měnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. V letošním roce byla do pro-
jektu přihlášena i proměna veltruského parčíku u školy. Představena zde bude 
kolekce obsahující projekty ze Středočeského, Královéhradeckého a Pardubic-
kého kraje a z Vysočiny. Přijďte si prohlédnout, jak své okolí zvelebují v jiných 
částech naší země. Výstava potrvá do 19. listopadu 2017.

so 4. 11. – 20:00 

Krausberry na Závisti
 
so 11. 11. – 17:00 

Svatomartinský lampionový průvod
Sraz k průvodu bude již tradičně v parčíku u školy ve Veltrusích. Samozřejmostí 
jsou svatomartinské rohlíčky, ohňová show, cesta světýlek zámeckým parkem 
a setkání s bílým koněm sv. Martina. Nic z toho si určitě nenechte ujít...

čt 23. 11. – 20:15 

Filmový večer: Pěkně blbě (klubovna)
Americká komedie režiséra Michaela Showaltera, která otevírala letošní filmo-
vý festival v Cannes.

čt 30. 11. – 19:00 

Horolezecká beseda s Márou Holečkem
(klubovna nad sokolovnou) 

Beseda o prvovýstupu na Gasherbrum I. 
SATISFACTION! Přijďte si vyslechnout 
jeden silný příběh o touze, vášni, tragé-
dii, prohrách, který přetavila lidská úpor-
nost a dovednost, za přispění nebes, na 
celosvětový úspěch. Márovo povídání 
o genezi pokusů a nakonec dokončení 
prvovýstupu na GHASHERBRUM I. 8080 
m n. m., neboli „Krásnou horu“, ležící 
v severovýchodním pákistánském Ka-
rakoramu, doprovodí obrázky včetně fil-
mových šotů.
Kapacita klubovny je omezená, doporučujeme rezervaci míst na kultura@vel-
trusy.cz nebo telefonicky na 317 070 294.

Country setkání

Pozvánka do VeltrusINZERCE
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2017

Pozvánka na prohlídku Muzea Bedřicha 
Smetany. Kdy? V sobotu 1 1. listopadu 2017

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Muzeum Bedřicha Smetany bylo založeno 
v roce 1926 Sborem pro postavení pomníku 

Bedřichu Smetanovi. Od roku 1936 sídlí v pře-
krásné novorenesanční budově bývalé Staroměst-
ské vodárny z 80. let 19. století na vltavském bře-
hu v těsném sousedství Karlova mostu, v místě 
s překrásným výhledem na řeku Vltavu a na pano-
rama Pražského hradu.
V pořadí již třetí stálá expozice v historii Smeta-
nova muzea byla zpřístupněna v roce 1998. Obsah 
expozice zachovává klasickou monografickou po-
dobu, koncentrovanou na život a dílo zakladatele 
české národní hudby, výtvarné řešení je však ve-
skrze netradiční. 

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

soukromá inzerce

jubilanti

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří se dožívají

v LISTOPADU 2017
významných životních jubileí, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ................Antonín Vrba (stavitel)
 Antonín Prokop
 Anna Hochmannová 
85 let.................Marie Němečková
 Václav Beránek
90 let.................Milada Rosinková
97 let .................Marie Jiroušková

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
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rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 16:00 - 16:50
 POUZE 20. 4., 13. 7., 19. 10.

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
LISTOPAD

30. 10. - 3. 11. ...................................... bioodpad
20. 11. - 24. 11.  ..... rozměrný odpad z domácností

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

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

(10:30-11:00 polední pauza).

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hodin. Z Masarykova nádraží přejdeme pěš-
ky na Novotného lávku, kde se v 10 hodin sejdeme 
s ostatními. Vycházku připravila Milena Vovsová

Římskokatolická farnost Kralupy nad 
Vltavou oznamuje, že bude sloužena 
Mše svatá k památce zesnulých 
v kostele Narození sv. Jana Křti-
tele v Zeměchách ve čtvrtek 2. listo-
padu 2017 od 17:30 hodin.

Během bohoslužby zazní ordinarium 
Josquina DesPréze v podání vokálního 
kvarteta Duae Tastae Cantantes.

srdečně zve na tvořivou dílnu

VYRÁBÍME BETLÉM Z MÁSLA
v sobotu 25. listopadu od 10 do 16 hodin

Všechny vydařené výtvory se stanou součástí máslového betlému, který bude vystaven v muzeu v prosinci a lednu.
S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku

Místo konání: místní hospoda (rezervována pouze pro účastníky dílny)
Vstupné: 90 Kč / tvořící osoba (důchodci, děti a studenti 70 Kč)

Další informace a rezervace místa: ou@maslovice.cz
Účastníci dílny budou mít do máslovického muzea vstup zdarma v době vystavení betlému.

} TENISOVÁ ŠKOLA: volná místa pro nové 
hráče v pondělí od 16:00 a od 17:00 hod., 
úterý od 15:00 hod., středa a čtvrtek od 
17:00 hod.

www.tenisakademiebalek.cz,  
info@tenisakademiebalek.cz,  
tel.: 720 704 112.

} PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1 
v Kralupech n. Vlt. – Lobečku, ve 3. patře 
bez výtahu.

Pro bližší info volejte 605 137 577.

Malé máslovické muzeum másla
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 30. 9. Stanislav PŠENIČKA ............... 81 let

 4. 10.  Bedřich KOUBEK ..................... 70 let

 6. 10. Josef FRANC ............................ 66 let

 8. 10. Josef POPELKA ....................... 76 let

 14. 10. Vlasta DVOŘÁKOVÁ  ............... 69 let

 15. 10. Helena VLČKOVÁ ..................... 93 let

 17. 10. František ŠTUKBAUER ........... 69 let

 17. 10. František JÍROVÝ ..................... 70 let

 19. 10.  Jaroslav TLUSTÝ ...................... 81 let

Dne 5. 11. 2017 tomu bude  
30 let, co nás navždy opustil náš 
drahý syn a bratr JIŘÍ SOBOTKA 
z Kralup n. Vlt. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.
Vzpomínají maminka Božena, sestry 
Jana a Božena a rodinami.

Dne 7. 11. uplynou 4 roky, co nás 
navždy opustila maminka, babička 
a manželka paní ALENA LUDICKÁ. 
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

Dne 19. 11.2017 uplyne 10 let od 
smrti pana MILOŠE KLENOVCE. 
Nezapomínáme. Manželka Iveta 
a synové Šimon a Matouš

Neuvěřitelných 10 let uplyne  
27. listopadu 2017 od úmrtí mého 
syna PETRA AMASEDERA. Nikdy 
nezapomene a s láskou vzpomíná 
maminka, rodina, kamarádi.

Dne 29. listopadu to bude  
10 let, co nás navždy opustila paní 
JANA KOVAŘÍKOVÁ z Kralup n. Vlt. 
Dlouhá léta působila jako učitelka 
v MŠ v Lobečku, kde vychovala 
několik generací dětí. I my na ni 
s láskou vzpomínáme. Děkujeme 

všem, kdo vzpomenou s námi. Manžel Ladislav, 
dcera Lenka, syn Petr s manželkou Janou, děti Hana 
a Vojta.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky

opustili nás

� 

� 

J e riskantní v této roční době plánovat 
jakoukoli akci pro širší veřejnost, ale 

když nám vyjde jako Kralupské vinobraní 
na Palackého náměstí, můžeme se radovat. 
Vše umocnil nedávno odkrytý volný prostor 
a posvícení v tomto prostředí nemělo chybu, 
o čemž svědčila účast na všech atrakcích.

Vinobraní mělo ještě jednu nevšední 
atrakci – originální prezentaci několika 
básní k Seifertovým Kralupům. Básně byly 
uloženy do plastových pouzder pro ochranu 
před nepříznivým počasím a zavěšeny na 
stromech pod třepetajícími se papírovými 
holubičkami. 

Bylo to vkusné, vtipné, přestálo to vino-
braní i špatné počasí. Líbilo se mi to. Hodně 
úspěchů a nápadů přeji tvůrcům.

BEDŘIŠKA FABIÁNOVÁ,

OBČANKA KRALUP

pozn. redakce: Výzdobu stromů v rámci festivalu 
Seifertovy Kralupy provedly Jitka Košťálová a Tereza 
Hodovská z KD Vltava.

L etošní již 6. Kralupské vinobraní se nes-
lo v duchu benefice zacílené na shro-

máždění finančních prostředků na výměnu 
oken v Azylovém domě v Minicích.

Jedná se o velmi pěknou starou budovu, 
původní okna jsou už ale v havarijním sta-
vu. V minulém roce se nám podařilo zís-
kat dar od firmy Siemens na obnovu kotlů, 
čímž se snížily náklady na vytápění domu 
téměř o jednu čtvrtinu.

Dalším logickým krokem je tedy výměna 
oken, jejichž špatný stav nejen kazí vzhled 

domu, ale také výrazně zvyšuje jeho ener-
getickou náročnost. Rozpočet na nová okna 
nám byl vypočítán na téměř 600 tisíc korun. 
Ty bohužel nemáme. Ale díky hojné účasti 
návštěvníků z Kralup a okolí se nám podařilo 
získat úctyhodný počáteční vklad - 82 000 Kč. 
Moc děkujeme a těšíme se na další ročník.

Jak to s našimi okny vypadá, vás bude-
me v průběhu roku informovat na našich 
webových stránkách a facebooku.

LENKA MÜLLEROVÁ,

TISKOVÁ MLUVČÍ FARNÍ CHARITY

V e čtvrtek 30. listopadu 2017 od 17:00 
hodin vám v prostorách Státního 

okresního archivu Mělník, Pod Vrchem 
3358 představíme již desáté číslo Confluens 
– vlastivědného sborníku Mělnicka, které 

opět nabízí možnost nahlédnout do bohaté 
historie mělnického regionu. Jubilejní de-
sáté číslo nepřímo navazuje na dlouholetou 
tradici tohoto sborníku sahající až k roku 
1938. Na jeho stránkách mimo jiné tento-
krát naleznete studie a články zabývající se 
každodenním životem na Mělnicku v do-
bě raného novověku, třicetiletou válkou 
na panství Obříství nebo studie o historii 
Kuratoria pro výchovu mládeže v Kralu-
pech nad Vltavou a zkrátka nepřijdou ani 
zájemci o obor archeologie. Věříme, že toto 
číslo přispěje k rozšíření poznatků o ději-
nách mělnického regionu. Confluens č. 10 
bude na akci k zakoupení a těšit se může-
te i na doprovodný kulturní program. Jste 
srdečně zváni!

NIKOLA MICHŇOVÁ,

ČLENKA REDAKČNÍ RADY CONFLUENS

Vychází CONFLUENS – vlastivědný sborník Mělnicka č. 10

Vinobraní mělo benefiční podtext

Ohlédnutí  
za Kralupským 
vinobraním

FO
TO

: A
N

N
A

 K
O

Š
ŤÁ

LO
VÁ

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti



22 KZ   LISTOPAD 2017  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

D ěti z lesní školky Kulíšek si zasadily svůj 
první strom. Výsadba proběhla v parku 

Velvarka v ulici Gen. Klapálka ve spolupráci 
s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou 
a místním svazem ochránců přírody, v rám-
ci projektu Kralupy – čisté město. 

Děti nejprve poznávaly stromy a keře, 
které jim na ukázku přivezli pan Málek 
s panem Šestákem z místní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody (ČSOP). Té-
ma stromů již pro kulíšky nebylo cizí. Děti 
pozorují různé druhy stromů, sbírají plody 
a nyní dokonce viděly, jak se strom sází. 

Ochránci přírody s dětmi zasadili jeřáb 
muk. Je to roubovaný exemplář, podnož 
tvoří jeřáb obecný. Stáří stromku je kolem 
deseti let a na místě, kde je vysazen, by měl 
vydržet nejméně dalších 50 let. Jeřáb muk 
je strom nebo keř dorůstající do výšky 10 
až 15 metrů. Má hnědý, jemně rozpraskaný 
kmen a hladké větvičky. Listy jsou jedno-
duché a podlouhlé, v červnu vykvetou bílé 
květy a v září dozrávají tmavočervené plody.  

Až tento strom doroste do dospělosti, vy-
produkuje cca 120 kg kyslíku za rok. To zna-
mená, že bude zásobovat kyslíkem dva lidi 
po celý rok.   JANA KRÁTKÁ, MONIKA HAŇUROVÁ,

DISPEČERKY ECMAK

DARUJTE 
PŘEDPLATNÉ!

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

Seifertovo náměstí 706, 1. patro (kanceláře).

Nevíte si rady s vánočními dárky?  
Darujte předplatné Kralupského Zpravodaje 2018.

OBJEDNÁVEJTE JIŽ NYNÍ! 
(cena: 330 Kč včetně DPH a poštovného)

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

a to nejpozději do 15. 12. 2017 oproti úhradě. 

Kulíšci sázeli svůj první strom

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 E

C
M

A
K

INZERCE



23www.mestokralupy.cz    DDM / ŠKOLY  LISTOPAD 2017   KZ

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU LISTOPAD 2017
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

FOLKLÓRNÍ KROUŽEK

Možná jste v naší nabídce přehlédli novin-
ku, jedinečný zájmový útvar Lidové tance 
– folklórní kroužek. Jestli vaše děti mají ve 
čtvrtek od 16:00 do 17:00 volno, přiveďte 
je k nám!
 
NÁŠ KRAJ 2017 – SOUTĚŽ
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
je organizátorem I. ročníku výtvarné, ke-
ramické a fotografické soutěže Náš kraj 
2017. Soutěž je určena pro žáky základ-

ních a středních škol, střediska volného 
času a dětské domovy Středočeského kra-
je. V kategorii jednotlivců i skupin, rozdě-
lených podle věku: 5 – 11 let; 12 – 15 let 
a 16 – 18 let.

SOUTĚŽNÍ:
} výtvarné práce – musí být dvojrozměrné, 
minimální rozměr A4, maximální A2, po-
užitá technika libovolná,
} keramické práce – zhotovení práce musí 
být ve 3D do maximálních rozměrů 50 x 
50 x 50 cm,
} fotografické práce – ve formátu A4, čer-
nobílé nebo barevné provedení.
Jednotlivé práce odevzdávejte nejpozději 
do 6. 11. 2017 přímo do DDM.
Výstava soutěžních prací proběhne v týd-
nu od 6. 11. do 10. 11. 2017. Ve čtvrtek 9. 11. 
2017 porota vybere z každé kategorie tři 
vítězné práce, které budou oceněny a ode-
slány do krajského finále soutěže. Soutěžící 
čekají pěkné odměny.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 6. 11. od 17:00 proběhne v DDM 
další ze série cestovatelských přednášek. 
Tentokrát na téma advent v New Yorku.

DO SLUNÍČKA V DDM
Víte, že ve druhém patře budovy DDM je 
bohatě vybavená herna Sluníčko pro ma-
minky s dětmi? 
Otevřena je po-st a pá 9-12 hod. a po-čt 12-
17 hodin. Cena: 30,- Kč

ADVENT S DDM
Adventní čas se nám pomalu blíží. I my se 
připravujeme a plánujeme vystoupení na-
šich zájmových útvarů a vánoční dílničky. 
Setkat se s námi můžete:
}  na Adventních slavnostech 25. a 26. lis-
topadu na zámku v Nelahozevsi } na celo-
městské oslavě adventu 3. prosince v Kra-
lupech nad Vltavou } na Vánočním dnu 
s DDM 14. prosince 2017. 

V e dnech 6. – 8. 10. 2017 se 
celý pedagogický sbor ZŠ 

Komenského nám. 198 zúčast-
nil výjezdního semináře v rám-
ci projektu „EU peníze školám 
- Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - 
šablony pro MŠ a ZŠ“- aktivita 
II/4.1, Odborně zaměřená te-
matická setkávání a spoluprá-
ce s rodiči žáků ZŠ. 

Seminář se uskutečnil v Tře-
bízi nedaleko Slaného. Po celý 
víkend jsme se zabývali aktuál-
ním tématem „Inkluze“. Školení 

zajišťoval Národní institut pro 
další vzdělávání (NIDV). Lek-
torky účastníky seznámily s ak-
tuální legislativou, zopakovaly, 
jak vypracovat Plány pedago-
gické podpory a Individuální 
vzdělávací plány a také se věno-
valy konkrétním metodám prá-
ce se žáky s potřebou podpůr-
ných opatření. Podrobný vhled 
do dané problematiky byl pří-
nosem pro vedení školy, učitele, 
vychovatelky i asistenty. 

TEREZIE KALTOUNKOVÁ,

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Seminář pedagogů
ZŠ KOMENSKÉHO

Kavárnička pro rodiče 
s logopedkou měla 
úspěch - článek 
najdete na www.
kralupskyzpravodaj.czFO
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Pozvání na 
Vánoční trhy

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO 
Dovolujeme si pozvat rodiče a přátele školy v pátek  
24. 11. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin na Vánoční trhy 
do ZŠ a MŠ Třebízského.
Bude zde přichystán bohatý výběr vlastnoručně vyrobe-
ných dárků, svícnů, adventních věnečků a jiných před-
mětů. Určitě si vyberete.

ZŠ PRAKTICKÁ

N aše škola se zapojila do projektu Mléko 
a my, který se za účasti tříd 1. stupně 

a speciální třídy uskutečnil před podzimní-
mi prázdninami. Vyhlašovatelem byl doda-
vatel školního mléka Laktea, o.p.s. Projekt 
se skládal z několika aktivit, jejichž cílem 
bylo bližší seznámení se s mlékem, jeho 
zpracováním, mléčnými výrobky a jejich 
významem pro naše zdraví. Žáky nejvíce 
pobavila didaktická hra Dojení, při které si 

mohli ověřit svou zručnost. Pochutnali si na 
mléčné svačince, kterou si sami připravili. 
Svou kreativitu uplatnili ve výtvarné čin-
nosti při tvorbě koláží. Získané znalosti si 
ověřili díky kvízům a v závěru projektového 
dne se rozhýbali při hudebně pohybových 
činnostech.

Děti si z projektu odnesly nejen odměnu 
za účast od Laktey, o.p.s., ale také spoustu 
zážitků, nových znalostí i dovedností.

MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ,

KOORDINÁTORKA AP

ZVEME NA PODZIMNÍ 
KONCERTY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
Naše škola nezahálí a tak si vás mohu dovolit  
pozvat na tyto listopadové akce:

PODZIMNÍ KONCERT
7. 11. od 17:30 hodin, sál ZUŠ v hotelu Sport

KONCERT ZUŠ A KODK 
14. 11. od 19:00 hodin, velký sál KD Vltava

KONCERT Z OBDOBÍ ROMANTISMU  
28. 11. od 17:30 hodin, Městské muzeum Kralupy

Velké poděkování patří naší úžasné paní učitelce 
Jitce Jeslínkové za prezentaci výtvarných děl žáků 
naší školy na celostátní přehlídce soutěže ZUŠ ve 
Šternberku. LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ZUŠ

Mléko a my
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DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE 

Tou nejzajímavější akcí asi bude 4. 11. 
2017 od 14 do 17 hodin setkání s ozo-

boty - malými akčními roboty, kteří zau-
jmou hned při prvním setkání. Navíc se 
v jejich společnosti toho můžeme hodně 

naučit. Dále bude Dvořákovo gym-
názium a SOŠE  pořádat tradiční 
přípravné kurzy na přijímací zkouš-
ky na čtyřleté studium na školní rok 
2018/2019.

Kurzy budou začínat ve středu 1. listopa-
du 2017 a lze se na ně přihlásit prostřednic-

Nejbližší akce  pro veřejnost
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Zkouška KODK a žáků ZUŠ na společný 
listopadový koncert

tvím formuláře, který naleznete na webu 
školy (www.dgkralupy.cz).

 V prosinci pak pozveme veřejnost 
na Den otevřených dveří spojený 
s oblíbenými vánočními trhy. Usku-
teční se ve středu 6.12. od 14.30 do 
17.30 hodin.

ANDREJ PLECHÁČEK,

ŘEDITEL ŠKOLY
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

J ednou z priorit naší školy je již dlou-
hodobě podpora žáků, kteří musí při 

vzdělávání překonávat nejrůznější pře-
kážky – od poruch učení po komplikova-
nou situaci v rodině. Projekty jsou pro nás 
jednou z cest, jak tyto děti podpo-
řit a začlenit do školní práce i mi-
moškolních aktivit. Od února 2017 
funguje na naší škole jako kroužek 
pro žáky 2. stupně Školní čtenářský 
klub, spolufinancovaný z evrop-
ských strukturálních fondů. Pro-
jekt probíhá celkem na 27 českých 
školách, které ověřují efekt rozvoje 
čtenářské gramotnosti u dětí ze so-
ciokulturně znevýhodněného pro-
středí. Náš klub se schází ve škol-
ní knihovně pod vedením učitelky 
češtiny Martiny Hantychové a ex-
terní spolupracovnice Zdenky Vajdové.

V říjnu jsme Čtenářský klub otevřeli ši-
roké veřejnosti - učitelům, rodičům a dal-
ším fanouškům čtení. Klubu se účastni-
la spisovatelka Máša Bořkovcová, která 
přivezla svoje komiksy o romských dě-
tech vyrůstajících mimo rodinu - v dět-
ských domovech nebo pěstounské péči.  

Dopoledne Máša vedla seminář pro osmé 
třídy o původu a historii romského jazyka 
a literatury. Dozvěděli jsme se například, že 

romština má základní slova společná s in-
dickým jazykem hindí. Když Máša mlu-
vila hindsky, žáci, kteří znají romštinu, jí 
rozuměli.  

Odpoledne ve čtenářském klubu se kro-
mě stálých členů sešli i další žáci a skupin-
ka dětí z Farní charity. Máša představila 
svoje komiksy z edice Nejisté domovy, které 

napsala podle vyprávění skutečných Romů. 
V příbězích se vracejí ve vzpomínkách do 
svého dětství, k nelehké situaci v rodině, ve 
škole, zážitkům z ústavní péče či náprav-
ných zařízení. Přesto, že jejich osudy byly 
nelehké, komiksy končí s nadějí, že jejich 
život bude šťastný. Komiksy Máša věnovala 

do naší školní knihovny.
Poučné dopoledne a příjemné od-

poledne s Mášou mělo ještě jeden 
nečekaný efekt. Dětem z nízkopra-
hového klubu Rep Sun z kralup-
ské  Farní charity se v klubu tolik 
líbilo, že pro ně zůstane otevřený 
také při běžných schůzkách. Pro-
tože odstraňování bariér mezi lid-
mi, bourání předsudků a vytváření 
bezpečného prostředí pro všechny 
děti je jedním z hlavních cílů nejen 
čtenářského klubu, ale i celé naší 
školy.

MARTINA HANTYCHOVÁ,

MANAŽERKA PROJEKTU

SOŠ A SOU KRALUPY

Š kola poprvé otevřela své 
dveře žákům 1. 10. 1961. Již 

56 let připravuje žáky v tradič-
ních oborech:  elektro, chemic-
kých a strojních.

SOŠ a SOU je státní školou, 
studium je bezplatné. 

                                                                 
Rozhodujete se, kam jít 
studovat po základní škole?

Právě vám nabízíme: 
1) obory středního vzdělání 
s maturitní zkouškou (4leté)
} 18-20-M/01 informační tech-
nologie – počítačové sítě  
} 29-42-M/01 analýza potravin 
} 26-41-L/01  mechanik elekt-
rotechnik  
} 28-42-L/01  chemik operátor - 
farmaceutická výroba 
2) obory středního vzdělává-
ní s výučním listem (3leté)
} 23-51-H/01 strojní mechanik  
} 26-52-H/01 elektromechanik 
pro zařízení a přístroje  

Žáci oborů strojní mechanik 
a elektromechanik dostávají 
měsíční stipendia, která se vy-
plácejí za předem stanovených 
podmínek. Pokud žák studuje 
s vyznamenáním, dostane spo-
lu se stipendiem i jednorázovou 
finanční odměnu.

Dny otevřených dveří Střední 
odborné školy a Středního 
odborného učiliště,  
Cesta brigádníků 693:

23. listopad 2017

8:00-17:00 hod.  
- od 14:00 hod.  

 přijímačky nanečisto a zdarma

2. prosinec 2017

8:00-15:00 hod.

10. leden 2018

8:00-17:00 hod.

KONTAKTY:
315 727 709, 315 723 415 
} sekretariát; 315 727 221 
} ředitel; www.edukra.cz; 
e-mail: sekretariat@edukra.cz

N aše škola je úspěšná v jed-
né z klíčových akcí projek-

tu Mobilita z evropského pro-
gramu Erasmus+. Jedná se 
o zahraniční stáže našich žá-
ků oboru elektrotechnického, 
chemického a oboru informač-
ní technologie, kdy vybraní žá-
ci odjedou v tomto školním ro-
ce na 14denní odbornou praxi, 
v níž získají nové zkušenosti, 
vědomosti a zručnosti. Vysílá-

me tři skupiny – jednu skupinu 
chemiků oboru analýza potra-
vin do Drážďan, jinou skupi-
nu téhož oboru do Bratislavy 
a tamtéž budou čerpat nové 
zkušenosti žáci oboru elektro-
technického a informační tech-
nologie.  Grantová podpora té-
to akce činí 22 716 eur.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO A ZDARMA
pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ pořádá SOŠ a SOU Kralupy

ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 14 hodin (český jazyk) 
a od 15:15 hodin (matematika).

VYZKOUŠEJTE SI TESTOVÉ ÚLOHY PODLE STÁTNÍHO 
ZADÁNÍ S CERTIFIKOVANÝMI ZADAVATELI!

Vaše testy opravíme a bezprostředně sdělíme vaši 
procentuální úspěšnost.

Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu: 
mazourkova@edukra.cz do 20. 11. 2017.

Přijímačky nanečisto jsou již tento měsíc

Zahraniční stáže našich žáků

Čtenářský klub spojuje všechny děti
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Projekt „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, reg. 
č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589,  je 
financován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Členové  a návštěvníci čtenářského klubu 
s Mášou Bořkovcovou (uprostřed).
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Míša je nadaná a cílevědomá, Českou republiku reprezentuje  
ve fitnessu dětí. Na letošním mistrovství republiky zvítězila,  

na říjnovém mistrovství Evropy obsadila krásné deváté místo.  
„Na závodech je Míša superbojovník, tam jsem nervózní spíš já,“ 

říká její trenérka Marie Zdražilová.  

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ 

MICHAELA TÓTHOVÁ
 12 let, žákyně ZŠ Veltrusy, letošní 

mistryně republiky ve fitness. Vystupuje 
pod hlavičkou klubu SK Moog Brno, 

trénuje v mikovické posilovně u Fantových 
a v tělocvičně juda v Lobečku u paní  

Marie Zdražilové.

F itness dětí je poměrně nový sport. Jed-
ná se o spojení tance, gymnastiky a si-

lových prvků. „Vše ale vychází právě ze 
sportovní a moderní gymnastiky. Děvčata 
s touto průpravou od dětství tak mají lep-
ší základy, než Míša, která začala v devíti 
letech a nikdy předtím gymnastiku nedě-
lala,“ vysvětluje trenérka. Přesto však po-
dle ní houževnatá Míša nedostatky rychle 
dohnala. Ve vystoupeních už nyní zařazuje 
i čtyři saltové prvky. 

Na profesionální úrovni jsi dělala 
i aerobic. Proč jsi skončila?
Protože už by nešlo skloubit dva sporty a ješ-
tě k tomu školu. Nejdřív mě mamka nutila, 
abych skončila, ale mě se nechtělo. Ale pak 
už to nešlo se školou, takže jsem musela.

Jak ses k fitnessu dostala? 
Petra Kadlecová dřív učila i aerobic, takže 
jsme k ní šly, aby se na mě podívala. A ona 
mi řekla, ať si zkusím hvězdu, přemet a tak. 
A to mě bavilo.

Proč tedy fitness zvítězil? 
Protože se mi líbí víc. Líbí se mi, že se tam 
skáčou salta. Aerobic je jenom skákání na 
místě. 

Jak probíhají závody?
Nejdříve se rozcvičujeme a potom je první 
kolo. Z toho se vyřadí šest holek, které jdou 
do finále. Pak už se jede jenom ta finálová 
sestava. Potom je pózování a vyhlášení. To 
mám na závodech nejradši. 

Co se hodnotí při pózování? Je to těžké? 
Hodnotí se symetrie těla. Ono to není moc 
těžké, jen ze začátku. Ale je mi to nepří-
jemné v těch plavkách. Někdy na závodech 
musím mít i nástřik, protože je to zvláštní, 
jak jsou tam cizinky a všechny jsou tmavé 
a já jsem bílá. 

S kým se na soutěže připravuješ? 
Gymnastiku trénuju s Maruškou Zdraži-
lovou na tatami. To trénujeme skoro ka-
ždý den. Pózování a posilování s Katkou 
a Pavlem Fantovými, asi dvakrát do týdne. 

Trénuješ sama, nebo i s někým dalším? 
Co je lepší? 

Trénuju úplně sama. Někdy mi přijde, že se 
s holkama hecujeme navzájem. Ale někdy je 
lepší, když jsem na tréninku sama. Jednou 
se na mě byla podívat i Lucka Bílá, která se 
zná s mamkou a s taťkou a podporuje mě. 

Vystoupení máš na píseň „I got that rock 
and roll“. Kdo hudbu vybírá? Posloucháš 
takovou hudbu i normálně?
Vybírala jsem si to sama, ale normálně to ne-
poslouchám. Bylo to v seriálu Austin & Elly.

Kdo ti vyrábí kytaru, kterou na konci 
vystoupení rozlomíš? Kolik je jich na 
sezónu potřeba?
Vyrábí mi je táta z polystyrenu. Na závody 
potřebuju jen čtyři a na celou sezónu… moc. 

Je rekvizita při vystoupení hodnocena lépe?
Za tu rekvizitu je plus jeden bod a cení se 
víc, že s tím cvičím.

Jak si závody užíváš, býváš nervózní? 
Jak kdy. Teď vždycky když jsem byla s Ma-
ruškou, tak jsem nervózní nebyla. 

Pomáhá ti, když ti publikum tleská do 
rytmu? 
V podstatě to na závodech nevnímám, pro-
tože se soustředím. Ale to publikum je lep-
ší, než když jsem tam sama. 

Na MS v Novém Sadu v červnu 2017 ses 
zranila a nemohla soutěžit. Co přesně se 
stalo? Co tě motivovalo k další práci?
My jsme se při rozcvičování neshodly a ně-
jaká turecká trenérka tam poslala svojí svě-
řenkyni a já jsem šla zrovna na řadu, tak 
jsme se střetly. Já jsem dostala nohou do 
hlavy, takže už jsem potom nezávodila, pro-
tože mě hrozně bolela hlava. Měla jsem slabý 
otřes mozku. Byla jsem z toho smutná, ale 
prostě jsem to brala tak, že musím jít dál.

Jak sis ME v Budapešti užila? 
Bylo to super, parádní sportovní zážitek. 
Nabrala jsem nové zkušenosti.

Stihneš se podívat i po památkách?
Jednou jsme už v Maďarsku na závodech 
byli, a to jsme tam jeli i dřív a dívali jsme 
se po Budapešti. A to jsem si hodně užila.

Jak velký je rozdíl mezi závody doma 
a v zahraničí? 
No, jediný rozdíl je, že tam je větší závodní 
plocha a to je pro nás lepší. 

Jsi spokojená se svým výsledkem? 
Vzhledem k obrovské konkurenci jsem spo-
kojená, ale mohlo to být lepší. 

Co považuješ za svůj nejlepší výsledek?
Šesté místo na ME v roce 2014. 

Co tě po mistrovství Evropy čeká?
Musím si chvíli odpočinout, ale pak je ještě 
několik menších závodů tady v ČR.

Máš nějaký vzor? 
Gymnastku Simone Biles, protože je hodně 
dobrá.  KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA
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K ralupští hokejisté vstoupili do sezóny 
více než úspěšně. Ze tří odehraných 

zápasů zatím pokaždé vyhráli a figurují tak 
v čele tabulky. Na obou domácích zápasech 
měly možnost představit se i kralupské kra-
sobruslařky, které divákům předvedly nové 
programy pro letošní sezónu.

Tři zápasy, tři výhry
První utkání sezóny sehráli muži ve Slaném 
a po nezdařeném začátku dokázali zápas 
z 0:3 otočit a vyhrát 4:3. V sobotu 7. října 
se proti týmu SK Velc Žilina představili po-
prvé na domácím ledě. „Na soupeře jsme 
vlítli, hned nám to tam začalo padat, prak-
ticky jsme je nikam nepustili,“ popsal zá-
pas trenér Josef Zajíc. Po necelých čtyřech 
minutách utkání vstřelil první gól Jakub 
Kaprál a na závěrečných 7:1 skóre upravil 
Martin Prazienka. „Velký význam pro klu-
ky měl obsah pietní vzpomínky na tragicky 
zesnulou manželku našeho hráče, protože 
přátelství v téhle hokejové úrovni je na prv-
ním místě. A to, že diváci naházeli panenky 
a hračky na led, to bylo fantastické, to mě 
hrozně dojalo,“ dodal Zajíc. 

Skóre zápasu proti hráčům z HC 
Božetice v sobotu 14. října otevřel 
v přesilové hře Tomáš Roubal, kte-
rý se vzápětí prosadil ještě jednou. 
V šesté minutě třetí třetiny byl však 
po neúmyslné srážce dvou hráčů zraněn hráč 
z Božetic, kterého zasáhla brusle do krku. 
První pomoc mu poskytli kralupští hrá-
či a profesionální vojáci Jan Háva a Robin 
Student. Zraněný byl v ohrožení života a pře-
devším díky okamžité pomoci kralupských 
hráčů a následné operaci je nyní v pořádku 
v domácím léčení. Zápas byl po dohodě ukon-
čen předčasně, přesto vítězně, za stavu 6:1.

Krasobruslařská exhibice 
a doprovodný program
Na domácích zápasech A-týmu se budou 
v rámci doprovodného programu objevovat 
i kralupské krasobruslařky. „To, co se teď ob-
novilo je záležitost asi dvaceti let zpátky, kdy 
tady, když Áčko soutěžilo ve vyšší hokejové 
lize, děvčata vystupovala. Vždycky mezi tře-
tinami měla exhibiční vystoupení,“ komen-
tovala spolupráci hlavní trenérka Simona 
Majrychová. Pro mladé závodnice je to navíc 

jedinečná příležitost, předvést svou jíz-
du i jinde než na závodech. „Je v pod-
statě jedno, na jaké úrovni závodnice je. 
Jestli je to úplný začátečník a čekají ji le-
tos první závody, nebo už je to ostřílená 

závodnice, která může předvést i náročnější 
prvky,“ vysvětluje výběr těch, které exhibici 
pojedou, Majrychová. Na ledě se zatím před-
stavily Míša Kovářová, Bára Kosellková, Be-
áta Řehounková a Sofie Palečková. 

V doprovodném programu se na ledě 
představili i malí hokejisté nebo se sou-
těžilo o vouchery. Druhá přestávka bude 
většinou věnována právě soutěžím. 

Listopadové zápasy
Další domácí zápas čeká A-tým 18. listopa-
du proti týmu HC Hvězda Kladno, další pak 
o týden později s HC Cvočkaři Hořovice. 
„Je to zápas jako zápas. Chceme být úspěš-
ní, chceme hrát hokej, který by se lidem 
líbil a chceme vrátit povědomí do Kralup, 
že by se tady mohl hrát zase hokej na dobré 
úrovni,“ komentoval budoucí zápasy Zajíc. 
Oba zápasy začínají v 18 hodin. 

KATEŘINA HOROVÁ, REDAKTORKA

Vsobotu 23. 9. se konalo  
6. kolo Českého poháru 

mládeže a Mistrovství ČR pro 
kategorii U15 v Plzni. Zde se po 
třech letech podařilo obhájit ZLATO v druž-
stvech Bětce Čiperové a Verče Laurové. 

Další naše úspěšná sobota byla 30. 9. 
v Bystřici nad Olší, kde se konalo předpo-
slední 7. kolo ČPM a zároveň MČR pro ka-
tegorii U11.

Za jednotlivce bodovala Mariánka Do-
ležálková, která získala STŘÍBRO a záro-

veň utvořila družstvo s Kájou 
Potrokovou a dohromady při-
vezly BRONZ.

Poslední 8. kolo ČPM 
a MČR pro kategorii U13 se konalo 22. 10. 
na pražské Julisce. A i tady jsme ukázali, že 
v Kralupech jsou mistři! Za družstvo si pro 
ZLATOU došly Áďa Kotoučová s Kačkou 
Váňovou a za jednotlivce opět naše ZLATÁ 
Kačka. Všem velká gratulace!!! Samozřej-
mě to nejsou jediné medaile, které jsme si 
ze závodů dovezli, více, včetně výsledků 

a fotografií, najdete na našem webu: www.
petiboj-kralupy.cz PETRA DOLEŽÁLKOVÁ,

PR ODDÍLU

V sobotu 30. září 2017 se náš nový tým 
přípravky volejbalu (dívky ročníku 

2008-2010) zúčastnil svého prvního tur-
naje Supermini Tour v Kladně. 

Přestože děvčata pravidelně trénují te-
prve od letošního září, na turnaji dokázalo 
družstvo ve složení Barbora Humlová, Eli 
Broncová a Karolína Kozlovská vybojovat 
bronzové medaile. I ostatní tři družstva 
se na turnaji neztratila a všechna děvčata 
sehrála moc hezké zápasy. 

Děvčata z přípravky hrají tzv. oranžový 
minivolejbal – hraje se na zmenšeném hřiš-
ti ve dvou až třech hráčkách a převážně jde 
o správné házení a chytání míče.

Stále přijímáme nové hráčky se zájmem 

o tento krásný kolektivní sport. Přípravka 
trénuje každé pondělí a středu od 16:00 do 
17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka 

DOMÁCÍ VOLEJBALOVÉ 
ZÁPASY V LISTOPADU 2017
04. 11. Kadeti – Krajský přebor 10:00
 (Kralupy, Rakovník, Odolena Voda, Komárov)

05. 11. Kadetky – 1. liga (Tábor) 10:00, 14:00

11. 11. Minivolejbal – Superminitour 9:00

12. 11. Juniorky – 1. liga (Děčín) 10:00, 14:00

17. 11. Minivolejbal – Krajský přebor 10:00

26. 11. Juniorky – 1. liga (Karlovy Vary) 10:00, 14:00

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

Hokejisté zachránili soupeři život

První úspěch nejmenších hráček
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pod vedením výborných volejbalistek Ka-
teřiny Rývorové a Michaely Hiklové. 

JITKA KUBIŠTOVÁ, TRENÉRKA

Kralupští mistři republiky v moderním pětiboji
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David Svoboda 
(olympijský vítěz)  

s Áďou, Máří a Kačkou
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Pracovníka/ci  vývojové laboratoře
NÁPLŇ PRÁCE: vývoj a certifikace nových produktů, sta-
novení technologických postupů, technická podpora, kon-
trolní dohled nad výrobou, jednání s dodavateli surovin, 
řešení reklamací
POŽADUJEME: SŠ/VŠ vzdělání, samostatnost, iniciativu 
a zodpovědnost, ŘP sk. B
NABÍZÍME: zajímavou a různorodou práci, vysoké finanč-
ní ohodnocení, firemní bonusy, příjemný kolektiv

Asistentku obchodního oddělení
POŽADUJEME: SŠ vzdělání, vysoké pracovní nasazení, 
spolehlivost, pracovitost, zkušenosti v marketingu vítány
NABÍZÍME: zajímavé finanční ohodnocení, firemní bonu-
sy, příjemný kolektiv

Nástup možný ihned
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, 

zašlete, prosím, svůj aktuální strukturovaný 
životopis na e-mail: z.novak@bralep.cz

Český výrobce stavební chemie HLEDÁ  
do svého kolektivu pro provozovnu v Ledčicích:

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: centrumd8kralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Lampiónový průvod – čtvrtek 9. 11. od 16:30 h.  
– tradiční podzimní akce AZ centra

Přednáška „Inspirace pro zdravý život“  
– čtvrtek 23. 11. od 16:30 do 18:00 h. – Neexistuje zdravá duše  
a nemocné tělo, stejně tak neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.  
Jak být v souladu sám se sebou?

Seminář pro pěstouny „Jak zvládnout pubertální 
dítě“ – sobota 25. 11. od 9:00 h. 

Netradiční mikulášská nadílka – pondělí 4. 12. od 
16:30 do 18:00 h. – oblíbené zimní setkání na zahradě Centra D8.

Beseda „Poznej své zdraví z oční duhovky“ – čtvrtek 
7. 12. od 17:00 do 19:00 h. – Oční diagnostika je vhodná pro každého 
člověka a dokáže odhalit zdravotní problémy již v počátku.

Dále nabízíme:
Kurzy pro děti - Kurzy pro dospělé
Do kurzů se můžete hlásit i během školního roku.

Koever CZ - Libčice nad Vltavou - ČR s tradicí od roku 2006 

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

} měsíční prémie  
 za pravidelnou docházku 
} roční prémie za nenemoc 

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

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

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

} OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ 
} OBSLUHY CNC STROJŮ 

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

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

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

na HPP nebo brigádně
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� Dopolední cvičení s miminky od 3 měsíců věku
� Podpora vývoje dítěte, edukace, poradenství
KDY: čtvrtek dopoledne – 9.30 a 10.30
KDE: DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168
INFORMACE a PŘIHLÁŠENÍ:
e-mail: uhlikova.janie@gmail.com
tel.: +420 736 686 837

Cvičení s kojenci v Kralupech
Uzavřené kurzy pod odborným 

vedením fyzioterapeuta
Mgr. Jana Uhlíková - fyzioterapeut

Kontakt: Aleš Hromádka, tel.: 602 353 751, CV na e-mail: hromadka@montako.com

Požadujeme:
� úplné středoškolské vzdělání 
 s maturitou
� praxe při realizaci staveb, zateplování  
 (není podmínkou, ale výhodou)
� řidičský průkaz typu B

Nabízíme:
� práci v perspektivní a rozvíjející  
 se společnosti
� možnost dalšího vzdělávání  
 a profesního růstu
� prémiová ohodnocení,  
 služební auto i soukromně  

Stavební a obchodní společnost hledá  pracovníka na pozici:

STAVEBNÍ TECHNIK  
(přípravář / stavbyvedoucí) divize Zateplování budov

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

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

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU
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INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE NA

ZPRAVODAJ@
MESTOKRALUPY.CZ

ŠVADLENA PRACOVNÍK/CE 
PRÁDELENSKÉHO PROVOZU

Pracovní náplň: 
pro opravy a úpravy pracovních oděvů

(bez nutnosti praxe)
Pracovní náplň: 

� třídění prádla � obsluha pracích strojů

Mezinárodní společnost Initial Ecotex s.r.o. 
zabývající se pronájmem a servisem pracovních 
oděvů HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI

Požadujeme: 
� manuální zručnost 
�  samostatnost, flexibilita 
�  dvousměnný provoz 

Nabízíme: 
�  zajímavé finanční 

ohodnocení
�  5 týdnů dovolené
�  firemní benefity
�  zázemí stabilní 

mezinárodní společnosti 
�  práci v příjemném 

pracovním kolektivu

Požadujeme: 
� samostatnost
� spolehlivost a pečlivost
� vysoké pracovní nasazení

Nabízíme: 
�  zajímavé finanční 

ohodnocení
�  5 týdnů dovolené
�  firemní benefity
�  zázemí stabilní 

mezinárodní společnosti 
�  práci v příjemném 

pracovním kolektivu

Místo výkonu práce v Kralupech nad Vltavou
Dvousměnný provoz: 
6:00-14:30, 14:30-23:00

Kontakt: Jan Vašíček
E-mail: jan.vasicek@rentokil-initial.com
Tel.: +420 315 743 211 / +420 773 045 899

Pro firmu v Praze 9 
hledáme 

ELEKTRIKÁŘE 
s vyhl. 50 na HPP, 

ideálně po vyučení. 
Nabízíme výborné platové 
podmínky a další benefity. 

Volejte 603 877 646
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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

PRO VŠECHNY JIŽ OD JEDNOHO KUSU!

www.topvysivka.cz
e-mail: info@topvysivka.cz, tel.: 725 005 919

CO VYŠÍVÁME?
loga, texty, obrázky, fotky...

NA CO VYŠÍVÁME?
trika, čepice, ručníky, firemní oblečení...

PRO KOHO?
firmy, kluby, jednotlivci...




