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Jedná se o skládku stavební 
suti, která je sem navážena 

již od roku 2008 a hora „nená-
padně“ narostla do rozměru, kdy 
je zde uloženo na 1 milion m3 

suti a vedle velké haldy přibyla 
ještě jedna menší.

O celé kauze jsme již informo-
vali nejen v tištěné verzi Zpra-
vodaje, ale i jeho online podobě, 
zajímají se o ni i další média 
včetně České televize. 

Starosta Veltrus pan Filip 
Volák k této situaci dodává: 
„Na našem území vyrostl cca 
50 m vysoký kopec nedaleko říč-
ní nivy a záplavového území, 
který znamená nenávratnou ne-
gativní změnu krajinného rázu, 
zhoršený vliv na okolí – v těs-
ném sousedství je zahrádkář-
ská kolonie, zvýšenou prašnost 
v obci i okolí, znečišťování ko-

munikací a zvýšenou rizikovost 
dopravních nehod. 

Mimo jiného jsou na sklád-
ku ukládány nepovolené odpa-
dy (např. plasty, pneumatiky), 
inertní materiál má nepovole-
nou velikost, která má být jen 
do 20 cm, ale skutečnost je jiná, 
což potvrdila i Česká inspekce 
ŽP. A dále stavebník nedodržuje 
to, co přislíbil (smluvně i úst-
ně), především zajištění čiště-
ní aut při výjezdu ze skládky, 
předložení rozpočtu na rekulti-
vaci a jiné. 

Město Veltrusy na základě 
doplnění pozemku pro „dru-
hou haldu“ (tzv. oprava zřej-
mých nesprávností), které prove-
dl Stavební úřad ve Veltrusech 
v květnu 2015 a Krajský úřad jej 
následně potvrdil (srpen 2015), 
tak toto rozhodnutí rozporoval 

Tatínku, jak se jmenuje 
tahle hora?

I takové otázky si kladou turisté, kteří projíždějí naším 
regionem, konkrétně kolem skládky, která vyrostla mezi 
městy Veltrusy a Kralupy u parku Strachov.

ADVENT v KD Vltava

12. 12. - sobota - 16:00 hodin

Vánoční očekávání 

Ondřej Ruml 
– koncert s ochutnávkou vín

15. 12. - úterý - 19:30 hodin

Hřebíčková s Onufrákovou 
meditují aneb 

děvky 
Od ARbesA 

TIP NA VÁNOČNÍ 
DÁREK

- abonentka do KD 
Vltava na jarní sezónu

Podrobnější informace 
na stranách 13 – 15.

UdělejTe sI 
rAdOsT ješTě  
Před VÁNOcI

podáním správní žaloby u Kraj-
ského soudu v Praze. Soud  
4. 11. 2015 přiznal žalobě od-
kladný účinek, což znamená, že 
navážky na skládku musí ustat 
do výsledku soudního procesu. 
Stavební úřad Veltrusy vydal 
následně 6. 11. 2015 Rozhod-
nutí, ve kterém nařídil zastavit 
s okamžitou platností všechny 
stavební práce v rámci terén-
ních úprav v lokalitě bývalé 
pískovny „Strachov“ na pozem-
ku, který se týká druhé haldy. 
Na tu se však intenzivně navá-
želo do 13. 11. 2015.“ 

Navážky prozatím ustaly, 
provoz nákladních aut však 
nezmizí úplně. V současné do-
bě dochází k navážení zeminy 
a modelaci vyšší haldy, která by 
měla být příští rok ozeleněna. 
Odstranění této skládky však 
může být jen zbožným přáním 
místních obyvatel i samospráv 
dotčených obcí.

Radka Holeštová
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KrátKé zprávy

Vážení a milí,

2

je tu prosinec – pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce 
– vánoční svátky na nás dýchnou svou atmosfé-
rou a navodí převážně příjemné a láskou naplněné 
pocity. Znám ale spoustu lidí, kteří nejsou v tomto 

čase šťastní a například Vánoce by nejra-
ději vynechali. Přesto i jim přeji, aby tento 
měsíc přinesl minimálně jeden šťastný 
a nezapomenutelný den, který obohatí 
celý život...

Prosinec je ale i měsícem, kdy končí 
další rok – měsíc, kdy bilancujeme, kal-

kulujeme, plánujeme a přehodnocujeme své dosa-
vadní činy. A stejně jako v běžném životě, i na strán-
kách Zpravodaje něco končí a něco jiného začíná... 
Tento měsíc si přečtete poslední díl seriálu o archeo- 
logii - Perličky z Kralupska, který připravoval pan 
Václav Fencl. Ráda bych mu na tomto místě ještě 
jednou poděkovala za jeho práci.

A jako protipól tomuto tématu startuje rubrika 
O čem se mluví (viz strana 4 tohoto čísla), kde se 
chceme věnovat aktuálnímu dění v našem městě. 
Na této stránce bychom rádi prezentovali i Vaše ná-
zory, bez cenzury, jak danou situaci vnímáte. Kromě 
toho, že by Vaše postřehy neměly obsahovat vul-
gární výrazy, tak celý text by se měl vejít do délky 
1 000 znaků včetně mezer.

I v lednovém vydání Zpravodaje se budeme vě-
novat tématu Herny ve městě, takže pokud byste 
se chtěli vyjádřit, máte možnost. Samozřejmě uví-
tám i náměty na další témata, která vás momen-
tálně trápí nebo by zasloužily více pozornosti či ná-
vrhy řešení.

Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji všem, 
ať už čtenářům, dopisovatelům, inzerentům či distri-
butorům Zpravodaje pohodové prožití advent-
ních dnů, láskyplné Vánoce, dětem dárky 
od Ježíška, které si přejí a zaslouží a všem 
hromadu zdraví, optimismu, tolerance a po-
hody!

Radka Holeštová, 

šéfRedaktoRka

Kalendář aKcí je Ke stažení na 

www.KralupsKyzpraVODaj.cz
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◆ Rada města (dále jen Rm) schválila vyhlášení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Ko-
munikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad 
Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“.
◆ Rm vzala na vědomí provedení opatření proti 
zemní vlhkosti v objektu MŠ J. Holuba v Kralupech 
nad Vltavou zhotovitelem Bartolomějem Durdoněm, 
za celkovou cenu 65.377  Kč. 
◆ Rm schválila dodavatele projektové doku-
mentace pro územní řízení a pro provedení stavby 
na akci „Úpravy prostoru před kulturním domem 
Vltava – II. etapa“, a to A. D. U. atelier z Kralup nad 
Vltavou, za celkovou cenu 129.470  Kč vč. DPH. 
◆ Rm doporučila ZM schválit dotaci pro Semi-
ramis Centrum terénních programů na rok 2016 
ve výši 120.000  Kč a pro Semiramis Centrum pri-
márních programů ve výši 152.000  Kč.
◆ Rm vzala na vědomí výběr dodavatele služby 
„Sběr bioodpadů přímo z domácností v roce 2016“, 
kterým se stala společnost Regios a. s. z Velkých Pří-

lep, s nejnižší nabídkovou cenou 1.000  Kč bez DPH 
za 1 tunu svezeného bioodpadu včetně jeho uložení 
na kompostárnu. Obor životního prostředí následně 
uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.
◆ Rm vzala na vědomí provedení zakázky „Ozele-
nění záhonů a teras kolem infocentra u Masarykova 
mostu“ firmou Forgarden, Ing. Milan Janda z Kra-
lup nad Vltavou, za cenu 346.011  Kč vč. DPH.
◆ Rm vzala na vědomí uzavření mateřských škol 
v době vánočních prázdnin, a to: 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše   
od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016,
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka  
od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016, 
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského   
od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016.
◆ Rm schválila výši příspěvku na provoz PID linky 
č. 458 v dohodnutých měsíčních částkách:
Veltrusy 1.700  Kč, Nelahozeves 16.000  Kč, Nová 
Ves 1.500  Kč, Kralupy n. Vlt. cca 41.500  Kč.

StříPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

16.prosince

Veřejné jednání 
zastupitelstva  
města 
se koná 

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

uzávěRky 
vydání leden

uzávěrka příjmu inzerce: 14. 12. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 17. 12. 2015, 12 hodin.

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 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

st:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TErMÍNy MOBIlNÍHO sVOzu
PROSINEC
30. 11. - 4. 12. ........bioodpad 
 - pouze za příznivého počasí

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

ve dnech 28., 30. a 31. 12. 2015 dojde k odstávce systému na správním 
odboru měÚ, konkrétně u občanských průkazů a cestovních dokladů. 
Z tohoto důvodu nebude možné přijímat žádosti o vydání nového dokladu a ani vydat doklad nový. 
Děkujeme za pochopení. 

K 1. lednu 2016 se připravuje na základě dohody města 
Kralupy nad Vltavou, okolních obcí a organizace ROPID 
začlenění linek MHD Kralupy nad Vltavou do systému 
Pražské integrované dopravy. Současné linky č. 1 a 2 
nově vyjedou pod označením 457 a 458. Cestující tak 
získají možnost kombinovat kralupskou MHD s ostatními 
železničními i autobusovými linkami PID. Zároveň však 
zůstane zachována alternativa místního jízdného pro jed-
norázové cesty kralupskou MHD. 

Další informace najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
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AKtUALIty

Dne 11. listopadu 2015 navštívil naše 
město Ing. Václav Chytil, ředitel Re-

gionální rady regionu soudržnosti Střední 
Čechy, za účelem přestřižení pásky u no-
vého Turistického centra na úpatí Masa-
rykova mostu. Město získalo na tuto akci 
dotaci ve výši 9 mil. Kč. V současné době 
je však Turistické centrum zavřené, a to 

z důvodu odstoupení vybraného nájemce 
od své nabídky. Proto Rada města Kralupy 
nad Vltavou dne 3. listopadu 2015 zrušila 
výběrové řízení a schválila vypsání nového 
výběrového řízení na pronájem nebytových 
prostor o rozloze 108,70 m2 v budově čp. 
22 a teras včetně přístřešku pro popelnice 
o rozloze 178 m2.

Uskautského domu zvaného 
„Bára“ bylo od září rušno. 

Dne 10. 9. 2015 nastoupili děl-
níci ze společnosti Stavební fir-
ma Neumann s. r. o. a oblékli 
budovu do nového kabátu, vy-
měnili střešní krytinu a nevy-

hovující okenní výplně. Nyní, 
když pojedete Přemyslovou či 
Šafaříkovou ulicí, si jistě všim-
nete zrekonstruované budo-

vy, kterou využívají kralupští 
skauti a označují ji střediskem 
Střelka.  

Městu Kralupy nad Vltavou 

se na tuto rekonstrukci podařilo 
získat dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí ve výši 
1.339.280 Kč. Celkové náklady 
na tuto akci se pohybují ve výši 
dvou milionů. 

lenka MoRavcová

Kralupská Bára dostala nový kabát

Turistické centrum u Masarykova mostu

hledá nového nájemce

ÚČel PRonájmu: zřízení a provoz infocentra s ob-
čerstvením 
PodmínKy nájmu: 
} nájem na dobu určitou 5 let 
} zřízení jednoho pracovního místa na hlavní pra-
covní poměr (pracovník infocentra) se znalostí jed-
noho světového jazyka 
} nájemce bude zřizovatelem informačního centra 
a musí provést certifikaci IC 
} nájemce bude prodávat upomínkové předměty 
} otvírací doba infocentra bude totožná s otvírací 
dobou občerstvení 
} minimální celoroční otvírací doba infocentra 
od pondělí do neděle od 10 do 16 hodin
} nájemce na své náklady zajistí vybavení kuchyně 
včetně příručního skladu 
} nájemce provede veškeré úpravy potřebné k pro-
vozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby provoz 
byl zahájen nejpozději 1. 3. 2016 
} nájemce bude zajišťovat zákonné revize vlastního 
vybavení na své náklady 
} nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu před-
mětu pronájmu 
} spotřebu energií hradí nájemce na své náklady 

VybaVení infocentRa: 
(zajištěno městem Kralupy nad Vltavou) 
} dvě počítačové sestavy 
} promítací plátno 
} dataprojektor 
} židle a stoly v prostoru pro zákazníky infocentra 
včetně terasy 
} vnitřní vitríny pro předměty infocentra 

Žádost musí být Podána V zalePené obálce 
s oznaČením náPisem: 
„infocentrum s občerstvením – neotVíRat“. 

Žádosti lze poslat poštou na adresu: Městský 
úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou nebo doručit osobně do poda-
telny MěÚ Kralupy nad Vltavou v přízemí, nejPoz-
ději do 10. 12. 2015 do 12 hodin. 

Obálky se žádostmi budou otevřeny veřejně dne 
10. 12. 2015 ve 12:30 hodin v zasedací místnosti 
č. 325 MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Úplné znění této výzvy je uveřejněno na úřední des-
ce MěÚ Kralupy nad Vltavou!

Další prostor v centru 
města je opraven

B ěhem listopadu probíhaly pláno-
vané stavební práce na opravě 

chodníku a terasy u nákupního stře-
diska říp v Kralupech nad Vltavou 
na křižovatce ulic s. K. neumanna 
a nerudova. Původní asfaltový po-
vrch a betonová dlažba byly nahra-
zeny novou zámkovou dlažbou, kte-
rá navazuje na již opravený chodník 
podél kruhového objezdu. Upraveny 
byly i záhony s palisádami a místo zá-
bradlí zde budou umístěny dřevěné 
posedové lavice, stejně jako na rohu 
jiráskovy ulice. 

stavební práce prováděla na zákla-
dě výběrového řízení společnost sta-
VeBní FIRMa neUMann z Mělníka 
za celkovou cenu 664.469 Kč. celá ta-
to částka je hrazena z rozpočtu města 
Kralupy nad Vltavou.

Radka Holeštová
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Oprava chodníku u OD Říp – stav ke dni 
19. listopadu 2015

Slavnostní otevření nového  
Turistického centra
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o čem se mLUví

tělocvičná jednota Sokol Kra-
lupy nad Vltavou (dále jen 

T.J. Sokol) se rozhodla prodat 
část jedné ze svých nemovitostí, 
část bývalého Kina Střed. Objekt 
se nachází na pozemku parcely 
č. 143/4 v katastrálním území 
Kralupy nad Vltavou. Budova je 
pro prodej rozdělena číslem po-
pisným na dvě části. Jedna část, 
kterou provozuje firma J+V Tyl-
šarovi jako Fotoateliér, Sokolu 
zůstane a bude ji nadále pronají-
mat (ke stejnému účelu) a druhá 
část je předmětem prodeje.

co vás vedlo k rozhodnutí 
budovu prodat?
Důvodem je celkový neekono-
mický (prodělečný) stav budo-
vy od roku 2007, kdy T.J. Sokol 
ztratila jednotlivým pronajímá-
ním a opravami částku ve výši 
420.000 Kč. V této budově se vy-
střídali čtyři nájemníci a žádný 
z nich nedokázal provozovat tu-
to budovu ekonomicky ve správ-
ných číslech. Poslední nájemce 

dlužil a přestal restauraci s her-
nou provozovat (skoro rok byla 
budova nevyužívána).

V jakém stavu tedy tato 
nemovitost momentálně je?
Budova je relativně opravena 
zvenčí (fasády), ale střecha bu-
de potřebovat centrální opravu 
a sklep je také nevyhovující. Bu-
dova stojí v záplavovém pásmu 
(byla dvakrát vytopena), Česká 
obec sokolská vypovídá cent-
rální pojistku a budovu lze jen 
špatně pojistit. T.J. Sokol Kralu-
py nemůže tuto budovu sama 
provozovat. Cvičební prostor bu-
dovy je zcela nevyhovující, bu-
dova spadá do energetické třídy 
E a velikost nesplňuje rozměry 
tělocvičny. 

jakým způsobem jste budovu 
nabízeli k prodeji?
O prodeji jsme začali uvažo-
vat již v roce 2013 - předběžný 
prodej byl schválen řádnou val-
nou hromadou (začali jsme hle-

MyslÍTE sI, žE pOčET HErEN V KralupEcH NějaK sOuVIsÍ 
sE zVýšENÍM zlOčINNOsTI VE MěsTě?

odpovídá mgr. tereza dobrovolná, 
manažer prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou

„S problémem heren, barů a hos-
půdek, kde jsou umístěny výherní 
automaty, se potýká téměř každé 
větší město a výjimkou bohužel 
nejsou ani Kralupy. Gamblerství ja-
ko sociálně-patologický jev je naší 
společností považováno za pohor-
šující, nemorální, provokující, špatné 
a nebezpečné, protože je spojeno 
s jinými druhy závislostí, například 
na drogách a také různými formami 
kriminality. Závislé osoby dokážou 
prohrát ohromné částky, což má 
často za následek zásadní naruše-
ní mezilidských vztahů a existenční 
potíže nejen samotných hráčů, ale 
často i jejich blízkých.  A proto, když 
se neléčí, přijdou o peníze, zadlu-
ží se a mají velké problémy. Mno-

zí hráči získávají závislost na hře, 
rostoucí finanční problémy se snaží 
vyřešit další účastí ve hře a ocita-
jí se tak v bludném kruhu. Pravidla 
her jsou přitom nastavena z dlouho-
dobého hlediska pro hráče účelně 
nevýhodně. 

V některých městech se poku-
sili regulovat hazard prostřednic-
tvím omezení provozní doby např. 
od 11:00 do 20:00 hodin, což dle 
našeho názoru je alespoň z čás-
ti možná cesta, jakou by se i naše 
město mohlo ubírat. V praxi by to 
také znamenalo, že podniky, které 
jsou otevřeny non-stop, by v případě 
umístění výherních hracích automa-
tů tyto provozovaly pouze ve výše 
uvedené době.“

K zahájení provozování herny ne-
bo kasina vede složitý povolovací 
proces. Základním pravidlem je, že 
hernu může provozovat pouze akci-
ová společnost s daným kapitálem 
po splnění mnoha podmínek. Pokud 
se jedná o provoz herny s výherními 
hracími přístroji, správní řízení probí-
há na úrovni živnostenského úřadu. 
V případě dalších loterií a her musí 

vydat povolení ministerstvo financí.
Veškeré právní náležitosti upravuje 
Zákon o loteriích č. 202/1990 Sb. 

z herních automatů dostalo město 
Kralupy nad Vltavou v loňském ro-
ce odvody ve výši cca 14,8 mil. Kč. 
zhruba stejný příspěvek se oče-
kává i letos. tyto odvody navyšují 
příjmovou část rozpočtu města.

disKuse o noVé heRně V KRaluPech se Vedla i na sociálních sítích, 
zde stRuČný VýběR ze sKuPiny KRaluPy nad VltaVou na facebooKu
29. 9. 2015 ...V dnešní době, kdy města bojují za to, aby hrací podniky vymizely, se 
v Kralupech rodí nový?? Nestačí už jedna herna vedle pekárny? Jaký máte na to názor? 
Není zde něco špatně, pokud město povolí tento druh podniku...? Je zde snaha o pěkné 
centrum, ale tohle jsem si nepředstavovala.
30. 9. Ta herna mě šokovala... Teď abych se kolem bála chodit v noci z práce... jako by ne-
stačilo, že je jedna vedle Klusáčků, že sociální existence se válí kolem nádraží v parku...
30. 9.  ...Je to hazard, ale pokud majitel dodrží určitou úroveň provozu, tak se nebude-
me muset bát v nočních hodinách procházet kolem...
5. 10. To mě opravdu zaráží, že naše město v dnešní době ještě stále nemá žádnou vy-
hlášku na regulaci hazardu. Že by hazardní lobby fungovala i v našem městě? Přál bych 
si a věřím, že v brzké době dojde k nápravě a zastupitelé takovou vyhlášku zřídí.

Další herna v centru Kralup nad vltavou
› O čEM sE MluVÍ ‹

RoZHovoR s... kateřinou Procházkovou, starostkou t.J. Sokol kralupy

Jak proběhl prodej budovy bývalého Kina Střed?

dat zájemce a nabízet budovu 
k prodeji). Budovu jsme nabídli 
ke koupi Městu Kralupy, veřejná 
nabídka proběhla i přes Kralup-
ský Zpravodaj, sokolské nástěn-
ky a web atd. 

Nakonec zde ale vznikla herna…
Ano, na konci roku 2014 schvá-
lila mimořádná valná hromada 
konkrétního kupujícího, firmu 
Queens Games a. s. (ve hře na-
konec zůstali dva zájemci s po-
dobným záměrem). Vybraná fir-

ma provozuje v části koupené 
budovy tiché kasino (schvále-
né MŠMT a Stavebním úřadem 
Kralupy nad Vltavou). 

jak využijete finance z prodeje 
budovy?
Peníze z prodeje Kina Střed 
půjdou na rozšíření sokolského 
sportovního areálu (rozšíření tě-
locvičny, nářaďovny a ostatního 
příslušenství), tak aby pokračo-
val viditelný rozvoj kralupského 
Sokola.  ¢

Provozovat hernu nemůže kdokoli
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AKtUALIty

Na veřejném jednání Zastupitelstva měs-
ta Kralupy nad Vltavou ve středu 4. lis-

topadu 2015 byla projednána Petice občanů 
proti bourání hotelu Praha v centru města. 
Přítomní organizátoři petice přednesli své 
připomínky proti odstranění této budovy 
na Palackého náměstí i s argumenty pro její 
zachování. Zastupitelstvo vzalo tuto Petici 

na vědomí s tím, že až bude komplexně při-
praven projekt na úpravu vzhledu nového 
náměstí, bude svoláno mimořádné veřejné 
jednání, aby se každý z občanů města mohl 
s jeho podobou seznámit a udělat si na něj 
svůj názor a pohled.

PetR Holeček, 

StaRoSta kRaluP nad vltavou

od úterý 1. 12. 2015 najdete Kontaktní 
pracoviště Úřadu práce Čr (ÚP Čr) 
v Kralupech nad Vltavou na nové 
adrese – Palackého náměstí 6. 

Celé kontaktní pracoviště, tedy oddělení 
nepojistných sociálních dávek – hmot-

né nouze, státní sociální podpory a dá-
vek pěstounské péče a dávek pro osoby se 
zdravotním postižením a příspěvku na péči 
a oddělení zprostředkování, evidence a pod-
pory v nezaměstnanosti se přestěhovaly 
do administrativní budovy na adrese Palac-
kého nám. 6, Kralupy nad Vltavou.

Důvodem stěhování byla snaha ÚP ČR za-
jistit klientům co nejlepší servis. Došlo k se-
stěhování kontaktního pracoviště do jedné 
budovy v centru, jen pár kroků od městské-
ho úřadu. Nové prostory se nachází v objek-
tu, který je v majetku Města Kralupy nad 
Vltavou a který prošel několikaměsíční re-
konstrukcí pro potřeby úřadu práce.

Stávající pracoviště v Přemyslově ulici 
mělo omezenou kapacitu a ani dispoziční 
řešení jeho interiéru nebylo ideální. Klien-
tům tak bude úřad práce moci nabídnout 
vyřizování všech záležitostí na jednom mís-
tě v novém důstojném prostředí. Budova, 
do které se pracoviště nastěhovala, je situ-
ována v centru města a je dobře dostupná 
městskou hromadnou dopravou a má bez-
bariérový vstup. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat pa-
nu starostovi P. Holečkovi za jeho vstříc-
nost a podporu celého projektu, bez které 
by nikdy nedošlo k jeho realizaci. Slova 
uznání a poděkování patří i dalším pra-
covníkům MěÚ Kralupy n. Vlt., jmeno-
vitě paní M. Horčičkové, D. Osladilovi  
a J. Karvánkovi za jejich profesionální pří-
stup, ochotu ke spolupráci a operativní ře-
šení všech problémů, které se v průběhu 
rekonstrukce vyskytly.

Ivana BeJRová, ředItelka koP ÚP kRaluPy n. vlt.

odPoVídá  
judr. Vlastimil hůla, 

právník odboru 
kancelář tajemníka měÚ 

Kralupy nad Vltavou

Společenství vlastníků bytových jedno-
tek (SVBJ) žádnou oznamovací povin-

nost nemá. Pronajímatel bytu, který má byt 
v osobním vlastnictví, může byt pronají-
mat v souladu s ust. § 2236 a násl., zák.  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat-
ném znění.

Pokud je  pronajímatel členem SVBJ, měl 
by mít jeho souhlas k tomuto úkonu.

Pokud se jedná o povinnost pronajímatele 
hradit státu daň z pronájmu bytu, postupu-
je se podle § 9 zákona o daních z příjmu  
č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Jedná se o tzv. nahodilý příjem ne-
podléhající povinnosti vyplývající ze živ-
nostenského oprávnění. Pronajímatel má 
povinnost podat daňové přiznání.

jakou oznamovací povinnost má výbor 
společenství vlastníků (sV) panelového 
domu o vyšším počtu bytových jednotek 
v případě, že vlastník jedné bytové 
jednotky svou jednotku pronajímá 
za určitou úplatu?

musí z této částky platit státu daně? je 
to ošetřeno nějakým paragrafem? má sV 
povinnost tuto záležitost někam hlásit? 

Nad dotazy 
čtenářů

Kontaktní pracoviště úřadu práce 
v Kralupech změnilo adresu

Jaký osud čeká hotel Praha?

Vážení a milí čtenáři 
Zpravodaje,

jménem celé Redakční rady KZ 
bychom vám rádi popřáli,

aby letošní vánoční svátky jen zdraví, 
pohodu a úsměv přinesly.

Přejeme vám, až svíčky vzplanou,  
ať srdce blízkých spolu zůstanou.
Do nového roku vstupte s radostí,  

se štěstím a bez starostí.

Radka Holeštová, šéfredaktorka
a Jan Doležálek, grafik
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oceňování občanů se již tradičně koná u příležitosti výročí povýšení městyse Kralupy na město Kralupy nad 
Vltavou. Městem se Kralupy nad Vltavou staly 22. 11. 1902. 

Čtvrteční podvečer – 19. listopad 2015 – se jistě zapíše do paměti občanům našeho města, které za jejich 
dosavadní činnost a zásluhy ocenil starosta Kralup nad Vltavou pan Petr holeček.

DIVaDElNí SPOlEK SCéNa 
KRaluPY NaD VltaVOu 
Amatérské divadlo má v Kralupech boha-
tou tradici a současný divadelní soubor je 
přímým následovníkem dřívějších spolků. 
V uchované jednatelské knize z roku 1930 se 
lze dočíst, že Scénu založili členové drama-
tického odboru Sokola. 

Od roku 1976 má Scéna vlastní divadelní 
klub, který si v rámci akce „Z“ postavili diva-
delníci za budovou kulturního domu. Z pů-
vodní zkušebny a kulisárny postupně prostor 
přestavěli na malý divadelní sál s kapacitou 
60 diváků. 

Stávající generace začala do souboru při-
bývat v 90. letech. Aktivních členů ve věku 
od 20 do 80 let má Scéna víc jak pětadvacet. 
mezi nejznámější současné aktivity patří již 
15 let letní divadelní festival Za Vodou a pod-
zimní divadelní přehlídka Tyjátjátra.

A co o své aktivitě řekli sami divadelníci?
„Občas si klademe otázku jak je možné, že 

nám to společně i napříč generacemi stále 
funguje a odpověď je vpravdě jednoduchá. 
Ve „staré divadelní gardě“ byli výborní diva-
delníci a skvělí lidé. Jsme moc rádi, že jsme 
měli to štěstí některé potkat v plné síle a od-
koukat, jak se divadlo dělá. A především je 
i nás to prostě bavilo a baví. Tak proto. děku-
jeme za přízeň.“

aNtONíN ŠIMEK
Narodil se a žil v Praze, kde vystudoval 
stavební průmyslovou školu. do Kralup ho 
přivedla až jeho žena Jaroslava, se kterou 
zde vychoval dva syny. Tento dědeček pěti 
vnoučat a dvojnásobný pradědeček je stále 
plný sil. 

Jeho velkou zálibou je fotbal, který ho 
provází celým životem. S fotbalem začal už 
v osmi letech ve Spartě v Krči. V 16 letech 
nastoupil do divize „A“ mužstva a na vojně 
hrál za duklu. V letech 1961 – 1963 hrál fotbal 
za Slavii.

Poté, co se v roce 1964 s manželkou pře-
stěhoval do Kralup, začal pan Šimek fotbal 
trénovat. Pod jeho padesátiletým vedením 
prošli žáci, dorostenci i dospělí. Pan Šimek je 
uznávaným trenérem a jeho zálibu ve fotbale 
zdědil i jeho vnuk.

Zaměstnán byl v městském podniku služeb 
a později v okresním bytovém podniku jako 
šéf tepelného hospodářství. 

laDISlaV HRuŠKa
Vyrůstal ve Všestudech a do Kralup přišel 
před osmi lety za láskou, jeho následnou 
manželkou Simonou a matkou jejich dvou 
holčiček, sedmileté Nikolky a osmiměsíční 
markétky. 

Vystudoval SOu v Neratovicích se zamě-
řením na obor klempíř, což je práce, kterou 
se dosud i živí. Vedle hlavního zaměstnání 
pracuje ještě jako barman v kralupském baru 
barakuda.

V červnu tohoto roku zachránil život tonou-
címu se čtrnáctiletému chlapci, který v řece 
Vltavě podcenil své plavecké schopnosti. 
V ten den byl láďa na břehu pod mostem 
a pomáhal stavět stánky s občerstvením pro 
připravované slavnosti města, když nedaleko 
uviděl dav lidí hledící do řeky. V ten moment 
spatřil tonoucího. Neváhal ani vteřinu a i pře-
sto, že věděl, že je od něj nejdále ze všech 
a jeho záchrana nebude snadná, rozeběhl se 
a plaval. Proud řeky mladíka unášel dál a dál.

 „myslel jsem na svou rodinu a právě naro-
zenou dceru.“ Věděl, že se nesmí tonoucím 
nechat strhnout a oba bezpečně dostat zpět 
na břeh. Chlapce zachytil v jeho posledních 
silách, kdy se už ztrácel pod hladinou. V ten 
moment na pomoc připlula i posila na zá-
chranném člunu, kterou si ještě před skokem 
do Vltavy stačil sám zavolat.

mladík byl ošetřen a záchrannou službou 
odvezen k hospitalizaci. Takže vše dobře 
dopadlo. Jediné, co ladislava mrzí, že i přes 
svou snahu už neobdržel žádné informace 
o tom, jak se zachráněnému chlapci daří.

u ládi to nebylo poprvé, kdy někomu 
pomohl, stále se nestačí pozastavovat nad 

Významní občané převzali  
ceNU stArosty městA
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ADveNt v KrALUpech

Oslavy 
adventu2015

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
13. 12. - Seifertovo nám.

16:00 Hudební 
a zábavný program pod 
vánočním stromečkem 
na Seifertově nám. - 
občerstvení, dílničky pro 
děti a jiná překvapení
16.00 ZUŠ Kralupy n. Vlt.  
– lesní rohy
16.15 Vystoupení 
tanečního souboru DDM 
Kralupy nad Vltavou
16.40 ZUŠ Kralupy n. Vlt.  
– Sbor M. Wagnerové
17.15 Ohniví muži – žongléři
17.30 Duo Maima

ČTVRTÝ ADVENT
20. 12. - 16:00 Adventní koncert 
Dvořákova komorního sboru v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava v Kralupech nad Vltavou
21. 12. - 09:00 – 17:00  
Oslavy 4. adventu na radnici - 
hudební a taneční vystoupení dětí 
nejen kralupských škol, občerstvení

DALšÍ pRogRAm VáNoČNÍch DNů
1. 12. - 16:30 Andělsko-čertovské 
setkání (KD Vltava)
1. 12. - 17:30 Adventní koncert  
– kostel (ZUŠ Kralupy)
5. 12. - 14:00 Předvánoční jarmark 
a pochod čertů (CVČ Palouček)
8. 12. - 17:30 Adventní koncert  
– muzeum (ZUŠ Kralupy)
15. 12. - 17:30 Vánoční koncert  
– sál ZUŠ v hotelu Sport (ZUŠ Kralupy)
21. 12. - 18:00 J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční – kostel (ZUŠ Kralupy)
24. 12. - 07:00 Vánoční maraton / 
půlmaraton s René Kujanem. Vážně 
míněný recesistický běh – nejlépe 
„nazdobený“ běžec obdrží Rendův 
vánoční dárek. Sraz na terase před 
kralupskou radnicí.
4. 1. - 09:00 - 17:00 Den otevřených 
dveří na kralupské radnici - 
prohlídka všech kanceláří radnice, 
taneční a hudební vystoupení, 
občerstvení.

4. 1. - 17:00 Tříkrálový koncert  
– kostel Kralupy (ZUŠ Kralupy)

Kralupy nad Vltavou

Novoroční 

ohňostroj

www.mestokralupy.cz ® www.kralupskyzpravodaj.cz

2016

nad řekou Vltavou  
u mostu T. G. Masaryka
v případě nepřízně počasí se ohňostroj 
bude konat 1. 1. 2016 od 19:00 hodin

00:30 hodin

www.mestokralupy.cz; www.kralupskyzpravodaj.cz

lidskou lhostejností a neochotou či obamavi 
poskytnout pomoc. Sám neměl snadné do-
spívání. V jeho 21 letech musel převzít zod-
povědnost za svou rodinu. Proto není divu, 
když na závěr říká: „Rád bych zabezpečil 
svou rodinu, abychom si všichni stihli užívat 
života.“

IVaNa Slabá 
V Kralupech nad Vltavou žije celý život. Se 
svým mužem Zdeňkem vychovává dvě dcery.

Tato zdravotní sestřička, působící v sou-
kromé zubní ordinaci, nalezla zálibu v loutko-
vém divadle. V loutkovém souboru Rolnička, 
který vznikl v roce 1972, začala působit již 
ve svých 11 letech. K souboru ji přivedla její 
maminka s otcem a ona pak přivedla k Rol-
ničce svého muže a mladší dceru martinu.

Nyní v Rolničce, kterou paní Slabá od roku 
2010 vede, působí celkem devět členů, kteří 
se pravidelně každou středu večer scházejí 
a připravují vystoupení pro děti. Pohádky si 
vymýšlejí sami. Vedení loutky, audionahrávka, 
výprava – ze všeho je cítit osobnost každého 
z nich.

S marionetami, s nimiž se divadlo hraje, 
vystupují nejen v kralupském divadélku, ale 
jsou často zváni na akce konané nejen v na-
šem městě, ale i v okolí.  ¢

A si jste si všimli, že Kralupy opět po roce zdobí 
tři vánoční stromy. Těm pozornějším neu-

niklo, že jsou stromy tak trochu barevnější a ve-
selejší. Na výzdobě se totiž podílely děti z kra-
lupských základních škol. Díky věcnému daru 
od firmy SYNTHOS Kralupy a. s., která městu 
věnovala 600 kusů vyřezaných vánočních moti-
vů z polystyrenu, se mohly děti svou kreativitou 
podílet na vánoční výzdobě města. 

A právě tři ozdobené vánoční stromy činí naše 
město zajímavějším. Všichni asi víme, kde tyto 
stromy jsou. V Minicích a na Seifertově náměstí 
se zdobí a rozsvěcí stromy již vzrostlé, ale kde se 
vzal strom na Palackého náměstí? I ten je z Kralup. 
Strom darovali manželé Korčekovi, kterým rostl 
na zahrádce téměř 50 let. Když se do Kralup před 
40 lety přistěhovali, tento smrček už dosahoval 
výšky přes jeden metr.  Za tu dobu, kdy Korčeko-
vým na zahrádce rostl, dosáhl výšky téměř 16 me-
trů a díky dostatečnému světlu a prostoru vyrostl 
v krásný smrk s pravidelnými větvemi. 

Vážení přátelé, chtěla bych touto cestou po-
děkovat všem, kteří se na výzdobě a vánoční 
atmosféře města podíleli.

Na výzdobě vánočních Kralup se podílely i děti
Výroba ozdob  
na vánoční stromy

Velké díky patří již zmiňované společnosti SYN-
THOS Kralupy a. s., společnosti Česká rafinérská 
a. s. za finanční dar na program Oslavy adventů 
a ZŠ Komenského, ZŠ Třebízského, ZŠ V. Havla, 
ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ praktické, DDM a také pra-
covníkům TSM Kralupy. lenka cíSleRová
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Jménem svým i celého zastupitelstva  
přeji všem občanům hezké a klidné svátky 

vánoční a veselý, ale bezpečný vstup  
do roku nového.

Petr Holeček, starosta Kralup n. Vltavou
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ADveNt v KrALUpech

vánoční teSt

1) Co znamená latinské slovo advent?
- příchod 

2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení větvička 
z ovocného stromu?
- aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají - podle toho, zda vět-
vička vykvetla 

3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního 
stolu? 
- protože by slepice neseděly na vejcích. Většina vánočních zvyků 
a pověr se týkala hospodářství - zvířat, polností, ovocných stromů, 
počasí - lidé se snažili všemožnými úkony zajistit hojnost a zdraví 
i do dalšího roku. 

4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?
- aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků, dokonce se pro 
ně i prostíralo ke stolu 

5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o své dobrotivosti?
- svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince 

6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v míst-
nosti?
- z Anglie - dodnes mnoho rodin věří v jeho kouzelnou moc a málokde 
chybí o Vánocích zavěšená větvička. Čím více bílých bobulek jmelí 
má, tím více štěstí na Vás prý v novém roce čeká. Ke snům o jmelí pa-
tří i řada výkladů.

7) V jaké přírodní události vlastně tkví prastará podstata oslav 
vánočních svátků?
- v zimním slunovratu - symbolizuje ho světlo a zapalování svíček 

8) Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm muzika? 
- z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se roz-
vařily a okořenily, přecedily přes pláténko, přidala se lžíce povidel, 
hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník. Vše se povařilo a muzi-
ka se podávala horká na dřevěných miskách. Ještě na počátku  
20. století nechyběla na žádném štědrovečerním stole. 

9) Co bylo hlavní složkou pučálky - oblíbeného pokrmu z pohan-
ských dob? 
- hrách - nabobtnalý se nechal 2 - 3 dny klíčit - pučet, pak se opražil 
na omastku nebo nasucho a podával se slazený medem, cukrem nebo 
osolený a opepřený. O Vánocích a Velikonocích (velikonoční pražmo) 
prodávaly pučálku v Praze v Kotcích tzv. baby Pučálnice. 

10) Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu černý kuba? 
- podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají a zbarvují pokrm 
dočerna 

11) Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi? 
- sušená vonná pryskyřice z myrhovníku 

12) Se kterým městem je spojen osud Jana Jakuba Ryby, autora 
České mše vánoční? 
- Rožmitál pod Třemšínem. Jakub Jan Ryba žil v letech 1765 - 1815. 
Rybova mše je obdobou jesličkové hry přenesená na strukturu mše, 
zasazená do prostředí českého venkova - a co více - v českém jazyce! 
brzy po svém vzniku vzbudila velký ohlas a stala se symbolem čes-
kých Vánoc. Rybův život byl pravým opakem této radostné a krásné 
skladby - po celý život narážel na neporozumění vrchnosti ve své 
učitelské práci, měl dlouhé spory s místním farářem. Také ho muči-
la krutá nemoc. Ten osudný den byl zřejmě nevyhnutelný... Neodolal 
slovům svého oblíbeného Seneky: „Abych dobře umřel, musím umřít 
rád“ a na okraji lesa nedaleko Rožmitálu si podřezal žíly. Zbylo po něm 
sedm dětí a manželka Anna. 

13) Ve které zemi nosí dárky trpasličí dědeček Jultombe spolu 
s trpaslíčky Julnissar? 
- ve Švédsku. Občas však na sebe vánoční skřítek bere podobu kozla, 
podle legendy o starém lakomém kozlovi, který odmítl darovat Je-
žíškovi chlup na teplou přikrývku. Vánoce ve Švédsku jsou oslavami 
živého světla, elektrické žárovičky se nepoužívají, v každé domácnosti 
hoří mnoho svíček. 

14) Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka nebo húska? 
- vánočce - vánočky patří mezi nejstarší české obřadní pečivo, kousek 
se dával dobytku, další kousek se házel do studny, aby měla dobrou 
vodu a kousek musel dostat i dobrý služebník, ale špatný pán - oheň.
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VybRANé PROSINCOVé AKCe Ve VelTRuSíCh

 so 5. 12. – 17:00 Vánoční koncert (zámek) 
 ne 6. 12. – 15:00 Mikulášská besídka (Hasičský dům) 
 út 8. 12. – 19:00 Rc Havránek: emoce a potřeby 
  (beseda, klubovna asPV) 
 st 9. 12. – 18:00 cestovatelská beseda: Rumunsko
  (klubovna asPV) 
 st 16. 12. – 18:00 Zasedání zastupitelstva (Hasičský dům) 

Vsobotu 23. ledna 2016 se do 
Kralup vrátí Hudební festi-

válek LU, klubová verze festi-
valu Lednový underground. 
Tentokrát budou hudebníci vy-
stupovat v komorních prosto-
rách DS Scéna za KD Vltava. 

Příznivci festivalu se mohou 
těšit na vystoupení skvělého 
Ondřeje Galušky ze skupiny 
eggnoise, jména ostatních účin-

kujících a další informace bu-
dou brzy zveřejněny na webu 
festivalu www.lukralupy.cz a na 
Facebooku. 

Výtěžek festiválku bude opět 
určen na podporu a rozvoj ta-
lentu studentů Dvořákova gym-
názia a Střední odborné školy 
ekonomické. Těšíme se na vidě-
nou v lednu!

Soňa čeRMáková

motto letošního ročníku betlémského světla zní: 

PoKoj Ve mně – PoKoj s tebou
jako každý rok chtějí kralupské skautky ze střediska 
střelka přinést všem lidem kolem sebe s malým plamínkem 
z Betléma i radost z toho, že nejsou sami, že na ně někdo 
myslí. Připomenout sobě i jiným, že Vánoce nejsou (jen) 
bohatě prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či 
pozlátko vánočních ozdob.

Místa převzetí Betlémského světla: 

23. 12. 2015 - 10:00-12:00
nabídneme Betlémské světýlko obyvatelům obou dPs 
na sídlišti cukrovar

23. 12. 2015 – 16:00-17:00
v prostoru mezi kostelem a kralupskou radnicí 

24. 12. 2015 – 11:00-12:00
u Obecního úřadu v nelahozevsi

24. 12. 2015 - od 16:00
v kralupském kostele nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 
v době konání „půlnoční“ mše svaté (zejména pro děti).

Výjimečně Vám můžeme přinést světýlko 
i domů (SMS 737 387 122).
Ať už si pro Betlémské světlo přijdete, 
nebo si ho necháte přinést, mějte, prosím, 
připravenou svíčku či lampičku, včetně 
vhodné zástěny. 
Přejeme Vám pokojné a radostné prožití 
vánočních svátků!
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Od mlýna k technoparku
tam, kde dnes stojí moderní budova Vysoké školy chemicko-technologické,  

tzv. technopark, býval, jak si ještě všichni pamatujeme, mlýn. ale ještě před tím,  
a to již nikdo nepamatuje, zde stával starý selský grunt šestáků. Patřil této rodině 

po tři staletí a dědil se z otce na syna.

Vnejstarším zápisu z roku 
1550 je zaznamenáno, ko-

lik v penězích a kolik v natu-
ráliích musí předat vrchnosti 
Vávra Šesták ke dni sv. Jiří. 
Vrchností byl církevní řád kří-
žovníků s červenou hvězdou. 
Za panování Marie Terezie 
v roce 1771 dostal šestákov-
ský grunt číslo popisné 7. Čís-
lovací komise se tehdy dostala 
až k číslu 13. Tolik měly tehdy 
Kralupy domů. Rod Šestáků se 
udržel nejdéle ze všech kra-
lupských rodů. Dokonce pře-
žil i třicetiletou válku. Během 
třicetileté války byla většina 
kralupských gruntů vypálena, 
rozbořena a opuštěna. Přeži-
ly jen dva grunty - Šestákův 
a Řepkův. Řepkův grunt stával 
v místech, kde je dnes Česká 
spořitelna.

Konec po staletí trvajícímu 
vlastnictví gruntu č. 7 rodinou 
Šestáků nastal v roce 1866, 
kdy statek zakupují František 
a Anna Durasovi za 14.000 zla-
tých rakouské měny. Statek byl 
zbourán a na jeho místě byl 
v roce 1867 postaven mlýn. 
Mlynářem se stal Josef Šebek. 
Ačkoliv přímo podle mlýna te-
kl potok, nemohl jej využít ja-
ko hnací síly pro pohon mlýn-
ské stolice, protože vodní právo 
bylo vázáno na prastarý mlýn 
č. 9 v lokalitě Na Hrádku. Ne-
zbylo tedy mlynáři nic jiného, 
nežli zvolit pro pohon mlýna 
páru. Vlastní budova mlýna 
měla obdélníkový tvar, sedlo-
vou střechu a zabírala velkou 
část dnešní Jodlovy ulice. Ko-
telna s cihlovým komínem stá-
la na rohu ulice Jodlovy a Žiž-
kovy a navazovala na budovu 
určenou jako obytný dům ro-
diny mlynáře.

V poslední třetině 19. století 
docházelo v Kralupech k ne-
vídanému vzestupu průmys-
lového podnikání. Podnika-
telé zakládali nebo kupovali 
průmyslové závody v areálu 
Kralup. Byl mezi nimi i Vilém 
Karpeles, který v roce 1875 
kralupský parní mlýn zakou-
pil. Karpeles patřil ke kralup-
ské izraelské obci, své židov-
ství však příliš nezdůrazňoval 
a naopak si své jméno dal 
změnit na křesťansky lépe 
znějící příjmení Kars. Tak se 
později podepisovaly i jeho dě-
ti Jiří Kars, Hanuš Kars a Elsa 
Karsová.

K velkému zklamání Vilé-
ma Karse jeho nejstarší syn Ji-
ří neměl v nejmenším úmyslu 
převzít majetek a stát se mly-
nářem. Měl umělecké ambice 
a stal se známým malířem, 
především v cizině. Když v ro-
ce 1927 Vilém Kars zemřel, 
získali celý majetek dědicové 
a v roce 1933 jej prodali akci-
ové společnosti „Mlýnské zá-
vody Praha“. Společnost starý 
mlýn přestavěla a dala mlýnu 
tvar moderní funkcionalistické 
budovy se silem a vodojemem 
na vrcholu stavby podle projek-
tu architekta Gustava Fantla.

Mlýn sloužil v této podobě 
až do roku 2005, kdy byl pro-
voz ukončen. Budovu odkou-
pilo město a od něj Vysoká 
škola chemicko-technologická 
v Praze se záměrem vytvořit 
zde vědecké pracoviště se za-
měřením na materiální vý-
zkum. Během dvou let, od ro-
ku 2013 až 2015, byla stavba 
tzv. Technoparku dokončena 
a předána slavnostně do pro-
vozu 5. června 2015.

Ing. JoSef StuPka

Karsův mlýn v roce 1925

Mlýn v roce 2007

Technopark v roce 2015
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ArcheoLogIe

N ěkdy v 5. stol. n. l. se vydali slované ze své 
původní vlasti ležící někde mezi vislou, 

Bugem a Dolním Dněprem na cestu. Někteří 
zamířili na východ, další na jih a také na západ. 
právě ti poslední - naši předkové, se dostali přes 
polsko a sever moravy až do našich končin. Ne-
přišli do pusté, panenské krajiny, ale do země, 
kterou již tisíce let před nimi obdělávaly gene-
race pravěkých zemědělců. měli však štěstí, že 
si nemuseli vstup do země vynucovat zbraní. 
přicházeli do krajiny takřka neobydlené. posled-
ní zbytky germánského kmene Langobardů ji 
právě opouštěly. 

tak do naší země někdy v druhé polovině  
6. stol. přišla první vlna našich předků - slovanů. 
vy starší si možná ještě z dějepisu pamatujete 
názvy jednotlivých kmenů: čechové, Lučané, 
zličané, pšované a další. Dnes se historici shodli 
na tom, že to vše byli příslušníci jednoho kmene, 
a to kmene čechů. A výše uvedená jména ozna-
čovala jen jednotlivá knížata. 

po několika desítkách let sem od jihu přišli 
další osadníci stejného kmene čechů. Družiny 
jednotlivých knížat obsadily na našem dnešním 
území vhodná teritoria. v naší oblasti to byl kní-
žecí rod přemyslovců. Území, které z počátku 
ovládali, zahrnovalo dnešní prostor prahy, část 
mělnicka, Kladenska, slánska a Benešovska. po-
stupně na něm jednotlivé rody začaly budovat 
na příhodných místech své vesnice a připravovat 
pole. Lidé z knížecí družiny vyhledali vhodný 
prostor pro vybudování centrálního hradiště, 
budoucího knížecího sídla. v našem případě to 
byl dnešní Levý hradec u roztok. praha byla 
z počátku spíše jen kultovním místem. postup-
ně pak byla budována další opevněná hradiště. 
Jedno z nejmohutnějších a nejdůležitějších leží 
nedaleko. Je jím Budečské hradiště nad dnešní-
mi zákolany. Dále Libušín, tetín, stará Boleslav, 
mělník a další. tolik jen stručně na úvod.

Jak to bylo v Kralupech a v našem nejbližším 
okolí? podle archeologických nálezů se zdá, že 
z počátku nebyly zdejší končiny našimi předky 

příliš osídleny. Nálezy nejstarší slovanské ke-
ramiky tzv. pražského typu (6. - 7. stol.) jsou 
zatím známy pouze ze všestud. zde bylo pro-
zkoumáno několik odpadních jam a zbytky 
asi šesti obytných chat z části zahloubených 
do země. Další nálezy keramiky z té doby jsou 
ještě z vojkovic a vepřku. Žárové hroby byly 
nalezeny nám nejblíže až ve slatině a v Dole 
u Libčic. 

slované u nás až do počátku 9. století spalo-
vali své mrtvé a jejich popel ukládali v nádobě 
nebo také jen prostě vysypali do jámy v zemi. 
Někdy nad hrobem také navršili i mohylu. ty se 
však u nás, v končinách, kde půda byla po sta-
letí intenzivně zemědělsky obdělávána, neza-
chovaly. 

Další ojedinělé, tentokrát již kostrové hroby 
z 2. pol. 9. století, jsou z katastrů zlončic, hostí-
na, vepřku, Bukoli, Lešan, Debrna, Úžic.

co však prostor dnešních Kralup? Dosavadní 
archeologické nálezy dokládají zdejší slovanské 
osídlení až od 2. pol. 10. století. mezi odborníky 
převládá názor, že vesnice vzniklá v místě dneš-
ních Kralup, byla jednou ze „služebních“ vsí při 
Budečském hradišti. stopy po slovanské vesni-
ci a pohřebišti se našly na levém břehu vltavy 

v prostoru blíže železničnímu mostu, nedaleko 
prastarého brodu přes vltavu. 

Několik hrobů bylo nalezeno od nádražní 
budovy směrem ke Kladnu. slovanské nálezy 
pokračují i hroby v místě dnešního sídliště zá-
tiší. vrátíme-li se zpět do centra, pak jedna od-
padní jáma se zlomky slovanské keramiky se 
našla také v místě bývalého mlýna svépomoc. 
Na hostibejku byl nalezen kostrový hrob „smě-
rem k mikovicům“ a několik střepů s typicky 
slovanskou výzdobou. 

více nálezů pochází z Lobče, z místa, kde dnes 
stojí panelový dům. tady se pravděpodobně roz-
kládala druhá slovanská vesnice, jak dokládají 
nálezy několika odpadních jam. v nich byla ke-
ramika a kosti zvířat. Nádoba s mincemi kní-
žete oldřicha byla ukryta v mikovicích někdy 
kolem roku 1034.

Na závěr bych se chtěl zmínit o některých za-
jímavých nálezech. Jsou to především kostrové 
hroby z pohřebiště v Debrně. Některé z nich byly 
prozkoumány v roce 1906. Bylo v nich naleze-
no větší množství milodarů. Korále z jantaro-
vých, skleněných a keramických perel. stříbr-
né, cínové, ale i zlaté vlasové ozdoby - záušnice. 
ty se našly i v hrobech na dalších katastrech.  
Nejzajímavější je však nález „kaptorgy“, kovové 
schránky nošené v 9. - 10. století jako součást 
náhrdelníku. 

zajímavé jsou také hroby z Lešan. ty byly ob-
loženy kamennými deskami, které nepocházejí 
přímo z katastru obce a musely být dovezeny 
odjinud. v hrobech byly i zbytky dřeva z rakví 
a část jezdecké ostruhy. zajímavý je také oje-
dinělý nález původně velkomoravského „gom-
bíku“ z katastru mlčechvost. tím si spínali 
oblečení lidé z vyšší společenské vrstvy. Nejvý-
značnější slovanské naleziště v našem okolí je 
Budečské hradiště.

čtrnáctým pokračováním končí vyprávění 
o pravěkém období na Kralupsku. v druhé po-
lovině prvního tisíciletí již našeho letopočtu za-
číná totiž nová epocha v dějinách naší země – 
středověk. václav fencl

díl čtRnáctý - ZávěRečný

Slované (6. - 11. stol. n. l.)

Pozlacené náušnice a gombíky

Za to, co o pravěku víme, vděčíme lidem, 
kteří tyto předměty v minulosti zachraňovali. 
A také panu Fenclovi, který nám prostřednic-
tvím tohoto seriálu přiblížil tuto dobu na Kra-
lupsku.

V Městském muzeu Kralupy nad Vltavou 
je toho k vidění mnohem více, než se vešlo 
do článků. Nezapomeňte tedy naše muzeum 
navštívit. Radka Holeštová

Nádoba pražského typu
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AKtUALIty

Včervnu tohoto roku jsme v Sokolské uli-
ci otevřeli sociální podnik s názvem 

Šuplík. Dnes můžeme s radostí konstatovat, 
že Šuplík si našel své plnohodnotné místo 
v řadě kralupských obchodů s použitým 
zbožím, a to nejen díky obětavé a týmové 
práci zaměstnanců charity, ale především 
díky vám všem, kteří do Šuplíku chodíte 
nakupovat a přinášíte pro vás nepotřebné 
věci k dalšímu prodeji. 

Dalším souvisejícím projektem je šicí díl-
na, fungující také v Sokolské ulici, kde vám 
za příznivé ceny vyrobí textilní dekorace 
pro váš útulný domov, upraví vaše oděvy, 
abyste byli „chic“, vymění zip nebo tře-
ba zašijí ponožky, zkrátka ušijí za vás vše, 
na co vy nemáte čas. I zde už máme své 
stálé zákazníky. 

A protože nás ruční práce zkrátka baví, 
přidali jsme k šicí dílně ještě dílnu kera-
mickou a papírenskou. Základem je ruční 
práce a s ní spojená originalita a jedineč-
nost každého kusu. Šijeme z bavlny, tiskne-
me na recyklovaný papír, keramiku tvoříme 
z přírodních materiálů. Jako vždy, ani zde 

nezapomínáme na sociální rozměr naší prá-
ce a proto společným jmenovatelem všech 
těchto aktivit je podpora a pomoc potřeb-
ným. Zřízením těchto dílem jsme vytvořili 
pracovní místa pro 7 zaměstnanců, kteří 
delší dobu nemohli najít práci. V současné 
době zaměstnáváme tři pracovnice v šicí 
dílně, tři pracovnice v Šuplíku a jednu pra-
covnici v keramice.

Navštivte náš e-shop www.chickepa.cz 
nebo sociální podnik Šuplík v Sokolské uli-
ci a koupí výrobku podpořte ty, kteří usilují 
o novou šanci pracovat. Umožníte jim tím 
získat potřebné návyky, zkušenosti, i tolik 
potřebné sebevědomí, aby mohli dále roz-
víjet své pracovní kompetence.   

Stánek s výrobky z ručních dílen Farní 
charity bude možné navštívit 5. prosince 
na akci CVČ Palouček - viz samostatná po-
zvánka na straně 8.

Někdy je těžké dostat šanci pracovat, pro-
to přijďte a podpořte ty, kteří o ni usilují.

BaRBoRa kovářová, 

faRní cHaRIta kRaluPy nad vltavou

Vítejte ve světě ChIC-Ke-Pa,
značce, která sdružuje ruční výrobky Farní charity Kralupy

upOzOrňujE čTENářE 
Na OMEzENÍ prOVOzu 
KNIHOVNy prO VEřEjNOsT
ve čtvrtek 31. prosince 2015:
oddělení pro děti ............... 8:00-11:30
oddělení pro dospělé ......... 8:00-11:30
studovna ............................ 8:00-11:30

V sobotu 2. ledna 2016 
bude knihovna zavřena.

Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a pohody přeje všem čtenářům kolektiv 

pracovnic Městské knihovny Kralupy nad Vltavou

Městská knihovna kraluPy nad vltavou

Potravinová sbírka byla opět výnosná
Vsobotu 21. listopadu 2015 proběhl další roč-

ník celorepublikové Národní potravinové sbír-
ky. V našem městě ji organizovala Farní charita 
Kralupy nad Vltavou. Během soboty věnovali lidé 
v Kralupech 1.600 kilogramů trvanlivých potravin. 
Ty budou přednostně využity v zařízeních Farní 
charity Kralupy nad Vltavou, a to v Azylovém do-
mě sv. Máří Magdalény pro matky s dětmi a v te-
rénním programu. 

Poděkování patří všem, kteří do potravinové sbírky přispěli.
Radka Holeštová

VE DNEcH  
24., 25., 26. 12. a 1. 1. 
BuDE MuzEuM 
uzaVřENO

Výrobky Farní 
charity v Šuplíku
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poLIcIeprogrAm KD vLtAvAvoLByDivadelní abonentky
zima – jaro 2016

› káva, či čaj 
 na divadelním baru zdarma
› vstupenky 
 si kupujete jako první

› nejlepší místa v hledišti
› vybraná sedadla 
 jsou stejná na všechna
 abonentní představení

cena abonentky je 1.480,- kč
a přINášÍ TyTO VýHODy:

Tip na vánoční dárek

prODEj aBONENTEK od 1. do 30. prosince 2015

Jedinečná one man 
show Boba klepla 

v režii Patrika Hartla 
o zamilovaném uklíze-
či z nákupního centra. 
máte chuť nechat si 
vysát každodenní sta-
rosti z hlavy? Přijďte 
se podívat na tuto ro-
mantickou komedii pl-
nou vtipných eskapád, 
neuvěřitelných hrdin-
ských kousků, trapných nárazů na držku a snění. 

Patrik Hartl, autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nej-
úspěšnější české one man show Caveman, představuje výjimečný 
komediální talent Bohumila klepla v osvěžujícím milostném příběhu, 
který vás zaručeně příjemně naladí.

Vstupné: 320 kč / 290 kč; abonentní vstupné: 280 kč

Režie: Jan Jirků
hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková,  
marie Doležalová

L áska, sex, narození, smrt a lekce salsy.
Tři ženy. Vnučka, matka a babička. 

Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky 
se hroutící prodavačka z dámského oddělení 
a penzistka pečující o svého nemocného 
manžela. S velkou dávkou humoru 
a sebeironie nám postupně svěřují své malé 
radosti, velká trápení i svá nejskrytější 
tajemství.

V autorském debutu irské dramatičky 
Elaine murphyové Tři holky jako květ (Little gem) se vzájemně prolínají 
bravurně napsané monology žen tří generací. Hra měla premiéru v roce 
2008 na dublinském Fringe festivalu. V roce 2009 byla tato hra oceněna 
Společností irských dramatiků a scénáristů jako nejlepší hra roku 2009 
a v tom samém roce posbírala autorka i mnoho dalších ocenění. 
Divadlo na Fidlovačce tuto celosvětově úspěšnou hru uvádí v české premiéře.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Vstupné: 450 kč / 420 kč; abonentní vstupné: 420 kč 

Režie: Ladislav Smoček
hrají: Jana Štěpánková,  
Zlata Adamovská

N ezdolnou energií a na-
dějí nabitá komedie 

o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávají-
cích se na cestu za svobo-
dou, dobrodružstvím a ži-
votem prožitým naplno. Hra 
se s humorným nadhledem 
dotýká i témat nelehkých. 

Vstupné: 450 kč / 420 kč; 
abonentní vstupné: 420 kč

Režie: Gregory Abels
hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner

Poutavý a současně dojemný příběh 
dvou slavných lidí, italské herečky 

Anny magnani a amerického dramatika 
Tennessee Williamse. Pojednává o jejich 
dlouhodobém a ryzím přátelství, o jejich 
láskách, radostech, vrcholech i pádech. 
Vše zarámováno do padesátých a šede-
sátých let 20. století.

Během svého pobytu v Římě se 
Williams konečně setká s herečkou, 
pro níž touží psát. Prakticky ihned 
najdou porozumění jeden pro druhého. 
Uprostřed Říma na terase Anny magnani si Tennessee přilétává pravidelně načerpat 
dávku Annina humoru a nezkrotného temperamentu. Tady si nechává pofoukat své 
bolístky od silné a neporazitelné Anny, tady načerpává inspiraci pro svou další tvorbu 
a tady se s ní může smát i plakat.

Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Oldřicha Víznera, přitažlivý 
děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, velkých zvratů, to všechno jsou 
„Římské noci“.

Tento pravdivý příběh dvou výsostných umělců a citlivých zranitelných duší vám 
určitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho po představení bude ve vás žít.

Vstupné: 390 kč / 360 kč; abonentní vstupné: 360 kč

středa 27. ledna – 19:30 hodin  
Studio Dva
Patrik hartl: VysaVaČ

pondělí 21. března - 19:30 hodin 
Divadlo Na Fidlovačce  
elaine murphyová: tři holKy jaKo KVět pondělí 9. května – 19:30 hodin

Divadlo Ungelt
Pierre Palmade a christophe duthuron: na ÚtěKu

neděle 10. dubna - 19:00 hodin
Agentura Harlekýn  
fanco d´alessandro: římsKé noci

Abonentky není možné rezervovat! 
Omezený počet míst.
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KD VltaVa Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 kralupy n. v., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Předprodej otevřen Po-Pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích půl hodiny  
před začátkem první projekce, kromě těchto dnů: 24. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1. 2016. 

 tel. č. 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky  
nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

prOGraM Na prOsINEc

1. 12. – úterý 16:30 hodin

andělsKo-
ČeRtoVsKé setKání  

 
Vstupné: děti 65 Kč, dospělí 50 Kč

2. 12. – středa 16:30 hodin

miKulášsKý Čaj o Páté
KozelKoVa
tRojKa  
Vánoční setkání při krásné hudbě. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

3. 12. – čtvrtek 19:30 hodin

20. countRy salon 
s RangeRs band 
Hostem jubilejního 20. Country salonu - vá-
nočního koncertu - je František Nedvěd, ve-
čerem vás provede Petr Salava.

Vstupné: 250 Kč

4. 12. – pátek 20:00 hodin

tyjátjátRa 2015
Kočovné divadlo ad hoc, jan duchek: 

zmRazoVaČ  
Komediální operní drama plné napětí a mo-
rálních dilemat je prošpikováno hudebním 
géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bi-
zeta a dalších mistrů. Romance a akce, živý 
orchestr, mrtvé mrtvoly...

Vstupné: 50 Kč

5. 12. – sobota 15:00 hodin

Bluegrass aDVeNT  
18. ročník festivalu - v pestrém programu 
vystoupí kapely Red Leaf, Paběrky, Milkea-
ters, Modrotisk, Bluegrass Friends, Woma-
cklee, Cop, Poutníci a Sunny Side. 

Vstupné: 170 Kč v předprodeji; 
200 Kč na místě

6. 12. – neděle 17:00 – 21:45 hodin

VěneČeK záKladních 
KuRzů tance
– odpolední kurz. Současně bude probíhat 
zápis do pokračovacích tanečních kurzů pro 
mládež. Vstupné: 150 Kč

8. 12. – úterý 19:00 hodin

cestoVatel 
jiří Kolbaba 
a exoticKá diashow  
Jeden z nejznámějších českých dobrodru-
hů, cestovatel Rádia Impuls a viceprezident 
Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, 
Vás prostřednictvím svých jedinečných fo-
tografií provede všemi kouty světa s důra-
zem na unikátní přírodní úkazy, kompozice 
a roztodivné tváře domorodců s nádechem 
dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna. 
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří 
Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovate-
lů a dobrodruhů. Své originální zážitky z více 
než 130 navštívených zemí všech šesti kon-
tinentů a pravidelných expedic do nejodleh-
lejších oblastí světa sděluje posluchačům 
po celé republice na desítkách přednášek, 
které ročně uskuteční a také prostřednic-
tvím médií. 
Pořad uvedeme v kině Vltava. 

Vstupné: 180 Kč

10. 12. – čtvrtek 19:30 hodin

tanČíRna  
Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička.
 Vstupné: 70 Kč osoba; 120 Kč pár

12. 12. – sobota 16:00 hodin

ochutnáVKa Vín 
s cimbáloVKou
- v rámci pořadu Vánoční očekávání
Oblíbenou ochutnávku více než 60 morav-
ských i místních přívlastkových vín z Vinoté-
ky Na Františku pana Pagáče jsme propojili 
s vánočním koncertem. Program Vánočního 
očekávání najdete v samostatné pozvánce. 

Vstupné: 80 Kč

13. 12. – neděle 17:00 – 21:45 hodin

VěneČeK záKladních 
KuRzů tance
– večerní kurz. Současně proběhne zápis 
do pokračovacích tanečních kurzů pro mlá-
dež. Vstupné: 150 Kč

14. 12. – pondělí 16:30 hodin

diVadýlKo mRaK:
VánoČní PohádKa 
aneb o Vánocích 
a zaKleté ČePiČářce 

 
Klasický biblický příběh se autorům zdál pro 
děti velmi těžko srozumitelný. K realizaci 
představení proto využili základní pohádkový 
motiv – dobro – zlo a ten převedli mezi nebe 
a zemi. Pohádka začíná v chaloupce hodné 
a usměvavé čepičářky Marjánky, která má 
jeden veliký sen – stát se bohatou princez-
nou. Ovčák Toník má Marjánku rád, snesl by 
jí třeba modré z nebe, ale místo dukátů nosí 
jen červená jablíčka a písničky, ze zlata má 
jen srdíčko. Celý lidský svět hlídá spokojený 
Anděl. Jednoho dne se však na zemi zjeví 
ďábel a svým bohatstvím očaruje Marján-
ku v zlou a chamtivou. Nešťastnému ovčá-
kovi Toníkovi se zjeví Anděl a poradí, aby 
odvedl Marjánku do Betléma, protože tam 
se má narodit král všeho dobra, Ježíšek. 
Když Marjánka ve chlévě uvidí novorozeně, 
pochopí, jak ošklivé je být zlým člověkem, 
prosí Toníka i děti za odpuštění a zlo ztratí 
svou moc. 
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Pohádka dětem ukazuje, proč se lidé ob-
darovávají a proč se mají mít rádi „alespoň“ 
o Vánocích. 

Na závěr představení se ozdobí strome-
ček, všichni si zazpívají koledy a připomenou 
vánoční zvyky a obyčeje, v sále se rozhostí 
kouzlo Vánoc. Po pohádce vylosujeme ví-
těze razítkové soutěže. Ceny do soutěže 
věnuje Global Kralupy. Vstupné: 60 Kč

15. 12. – úterý 19:30 hodin

šVandoVo diVadlo,  
dodo gombáR a kolektiv: 
hřebíčková s onufrákovou 
meditují aneb 
děVKy od aRbesa 
Novou insce-
naci režisé-
ra a spolu-
autora Doda 
Gombára in-
spiroval ten-
tokrát nejen 
smíchovský genius loci, ale především tem-
perament, nápady a také smysl pro humor 
a sebeironii obou hereček. Ty se tu podobně 
jako v ringu utkají ve čtyřech různých pří-
bězích, vlastně čtyřech samostatných mi-
ni inscenacích, které spojuje jedno – jsou 
nečekané, drzé, odlehčené, místy i trochu 
šokující, ale rozhodně plné tvůrčí a ženské 
energie obou hereček.

Vstupné: 290 Kč; 
260 Kč senioři, studenti

pŘipRAVujEmE NA LEDEN:
19. 1. Taneční galavečer ZUŠ Kralupy, 
 ZUŠ Velvary a TPS Z. Štarkové
21. 1. Sváťovo dividlo
27. 1. Studio Dva: Vysavač

loutKoVý souboR RolniČKa
uvede ve středu 16. 12. 2015 
od 16:30 a 17:30 hodin pohádku  
„o zaKleté PRincezně“, 
režie Z. Hrazděrová 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

pLES V pRoSiNci 2015:
11. 12.  Ples dG Kralupy

V průběhu měsíce prosince se můžete přihlásit do pokračovacích 
tanečních kurzů pro mládež, základních a pokračovacích taneč-
ních kurzů pro dospělé.

Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 
16:30 hodin, 8 lekcí, cena 1.500 Kč / osoba

základní taneční kurzy pro dospělé: 
18:30 hodin, 8 lekcí, cena 3.000 Kč / pár

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé: 
20:30 hodin, 8 lekcí, cena 3.000 Kč / pár

Tip na vánocní dárekˇ

taneční kurzy2016

darujte 
zábavu!

PODĚKOVÁNÍ 
SVAtOMARtinSká SlAVnOSt
Děkujeme T.J. Sokol Kralupy za poskytnutí hřiš-
tě pro pořádání Svatomartinské slavnosti, pa-
nu Špelinovi za zapůjčení kostýmů. Současně 
děkujeme strážníkům Městské policie Kralupy 
za zajištění bezpečného průchodu městem.

JItka košťálová, PRodukční kd vltava

Zahájení 
tanečních 

kurzů: 

neděle 
17. ledna 2016
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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

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

GANGSTER KA: AFRIČAN
2015, ČESKO, DRAMA, 12+, 100 min.

Po útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Česko. Začíná nová 
etapa jeho zločinného života a na povrch vyplouvá veškerý odpad, 
který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, 
v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit 
premiéra i vládu...

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

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

HUSÍ KŮŽE
2015, USA, KOMEDIE, DABING, 104 min.

Když se Zach Cooper přestěhoval do malého městečka, setkal se 
s krásnou dívkou Hannou, která žije v sousedním domě. Ta má 
tajemného otce - autora série bestsellerů s názvem Goosebumps. 
Ten je vězněm své vlastní představivosti. Příšery, kterými se jeho 
knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že 
monstra drží uvězněná ve svých knihách. Ty se ale jednoho dne 
dostanou na svobodu...

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

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

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

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

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

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

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU 
2015, USA, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda 
na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého 
páníčka Charlieho Browna udělat největšího hrdinu. A že to není 
zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro změnu nejslavnější 
světový outsider, který šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu, 
nedokáže promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku a hlavně 
je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo aspoň 
směšného.

SPECTRE
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA, titulky, 150 min.

James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede 
na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou 
pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

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

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

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
2015, ČESKO, KOMEDIE, 15+, 81 min.

Pátý díl úspěšné série opět sleduje neskutečné karamboly kolem 
starosty Pepana, který tentokrát opravdu nemá klidný adventní čas. 
Zdá se, že Kameňákov neproslaví, protože nepřející občanští aktivisté 
zhatili plán postavit obří skokanský můstek na nedaleké hoře Říp. 
A to si přímluvu obstaral osobně u samotného pana prezidenta!

V SRDCI MOŘE
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 12+, 121 min.

Podle románu Bílá velryba - v zimě roku 1820 byla velrybářská 
loď z Nové Anglie napadena velrybou mamutích rozměrů 
s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě... 

21. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 22.   ÚT 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /TIT. 160 KČ

 23.   ST 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   2D/TIT. 130 KČ

24.  25. 12.  KINO NEHRAJE

 26.   SO 14:30  HODNÝ DINOSAURUS    130 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   2D/DAB. 130 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 27.   NE  14:30  MALÝ PRINC 120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

   20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 28.   PO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU    100 KČ / 120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 29.   ÚT 14:30  MALÝ PRINC 120 KČ

   17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 30. ST 14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU 90 KČ / 115 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /TIT. 160 KČ

31. 12.  1. 1.  KINO NEHRAJE

 2.  SO 20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 3.  NE 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT. 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

 1.   ÚT 17:00  CELEBRITY S.R.O. SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 2.  ST 20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 3.   ČT 20:00  V SRDCI MOŘE                                         PREMIÉRA 110 KČ

 4.   PÁ  17:00  HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 2. ČÁST 120 KČ

   20:00  SPECTRE 120 KČ

 5.   SO 14:30  HODNÝ DINOSAURUS     140 KČ / 165 KČ

   17:00  HUSÍ KŮŽE                                                 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 6.   NE 14:30  HODNÝ DINOSAURUS 105 KČ / 130 KČ

   17:00  MALÝ PRINC 120 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE 110 KČ

7. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 8.   ÚT 19:00  DIASHOW JIŘÍHO KOLBABY 180 KČ

 9.   ST 20:00  BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA 110 KČ

 10.   ČT 20:00  MOST ŠPIONŮ 120 KČ

 11.   PÁ 17:00  HUSÍ KŮŽE     130 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 12.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU 90 KČ / 115 KČ

   17:00  HUNGER GAMES:  
    SÍLA VZDORU, 2. ČÁST      150 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE  110 KČ

 13.   NE  14:30  MALÝ PRINC      130 KČ

   17:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

   20:00  MOST ŠPIONŮ 120 KČ

14. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 15.   ÚT 17:00  U MOŘE SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 16.   ST 20:00  SPECTRE 120 KČ

 17.   ČT 00:01  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT.  
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 140 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/DAB. 130 KČ

 18.   PÁ 17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT. 130 KČ

 19.   SO  14:30  MALÝ PRINC    130 KČ

   17:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

 20.   NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 105 KČ / 130 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE 110 KČ"DÁREČEK ZA MASKU"

20. 12. 2015
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

"DÁREČEK ZA MASKU"

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce, 
kromě těchto dnů: 24. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1. 2016.
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progrAm KD vLtAvA

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

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

GANGSTER KA: AFRIČAN
2015, ČESKO, DRAMA, 12+, 100 min.

Po útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Česko. Začíná nová 
etapa jeho zločinného života a na povrch vyplouvá veškerý odpad, 
který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, 
v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit 
premiéra i vládu...

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

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

HUSÍ KŮŽE
2015, USA, KOMEDIE, DABING, 104 min.

Když se Zach Cooper přestěhoval do malého městečka, setkal se 
s krásnou dívkou Hannou, která žije v sousedním domě. Ta má 
tajemného otce - autora série bestsellerů s názvem Goosebumps. 
Ten je vězněm své vlastní představivosti. Příšery, kterými se jeho 
knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že 
monstra drží uvězněná ve svých knihách. Ty se ale jednoho dne 
dostanou na svobodu...

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

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

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

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

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

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

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU 
2015, USA, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 min.

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda 
na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého 
páníčka Charlieho Browna udělat největšího hrdinu. A že to není 
zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro změnu nejslavnější 
světový outsider, který šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu, 
nedokáže promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku a hlavně 
je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo aspoň 
směšného.

SPECTRE
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA, titulky, 150 min.

James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede 
na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou 
pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

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

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

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
2015, ČESKO, KOMEDIE, 15+, 81 min.

Pátý díl úspěšné série opět sleduje neskutečné karamboly kolem 
starosty Pepana, který tentokrát opravdu nemá klidný adventní čas. 
Zdá se, že Kameňákov neproslaví, protože nepřející občanští aktivisté 
zhatili plán postavit obří skokanský můstek na nedaleké hoře Říp. 
A to si přímluvu obstaral osobně u samotného pana prezidenta!

V SRDCI MOŘE
2015, USA, DRAMA, TITULKY, 12+, 121 min.

Podle románu Bílá velryba - v zimě roku 1820 byla velrybářská 
loď z Nové Anglie napadena velrybou mamutích rozměrů 
s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě... 

21. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 22.   ÚT 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /TIT. 160 KČ

 23.   ST 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   2D/TIT. 130 KČ

24.  25. 12.  KINO NEHRAJE

 26.   SO 14:30  HODNÝ DINOSAURUS    130 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   2D/DAB. 130 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 27.   NE  14:30  MALÝ PRINC 120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

   20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 28.   PO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU    100 KČ / 120 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 29.   ÚT 14:30  MALÝ PRINC 120 KČ

   17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 30. ST 14:30  HODNÝ DINOSAURUS 100 KČ

   17:00  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU 90 KČ / 115 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /TIT. 160 KČ

31. 12.  1. 1.  KINO NEHRAJE

 2.  SO 20:00  PADESÁTKA 110 KČ

 3.  NE 20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT. 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

 1.   ÚT 17:00  CELEBRITY S.R.O. SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 2.  ST 20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 3.   ČT 20:00  V SRDCI MOŘE                                         PREMIÉRA 110 KČ

 4.   PÁ  17:00  HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 2. ČÁST 120 KČ

   20:00  SPECTRE 120 KČ

 5.   SO 14:30  HODNÝ DINOSAURUS     140 KČ / 165 KČ

   17:00  HUSÍ KŮŽE                                                 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 6.   NE 14:30  HODNÝ DINOSAURUS 105 KČ / 130 KČ

   17:00  MALÝ PRINC 120 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE 110 KČ

7. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 8.   ÚT 19:00  DIASHOW JIŘÍHO KOLBABY 180 KČ

 9.   ST 20:00  BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA 110 KČ

 10.   ČT 20:00  MOST ŠPIONŮ 120 KČ

 11.   PÁ 17:00  HUSÍ KŮŽE     130 KČ

   20:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

 12.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  
    PEANUTS VE FILMU 90 KČ / 115 KČ

   17:00  HUNGER GAMES:  
    SÍLA VZDORU, 2. ČÁST      150 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE  110 KČ

 13.   NE  14:30  MALÝ PRINC      130 KČ

   17:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

   20:00  MOST ŠPIONŮ 120 KČ

14. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 15.   ÚT 17:00  U MOŘE SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 16.   ST 20:00  SPECTRE 120 KČ

 17.   ČT 00:01  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT.  
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 140 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/DAB. 130 KČ

 18.   PÁ 17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     2D/TIT. 130 KČ

 19.   SO  14:30  MALÝ PRINC    130 KČ

   17:00  VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 110 KČ

   20:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ   /DAB. 160 KČ

 20.   NE  14:30  HODNÝ DINOSAURUS 105 KČ / 130 KČ

   17:00  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  V SRDCI MOŘE 110 KČ"DÁREČEK ZA MASKU"

20. 12. 2015
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

"DÁREČEK ZA MASKU"

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce, 
kromě těchto dnů: 24. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1. 2016.
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AKtUALIty

ondřeJ fRaněk, 

PRodukční kIna vltava

Tápete a nevíte, co darovat svým blízkým? poradíme Vám,

VěnuJte PředPlAtné kRAluPSkéhO ZPRAVOdAJe. 

roční předplatné stojí 330 Kč (včetně DpH a poštovného).
Dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete  
vyzvednout v kanceláři KD Vltava, 1. patro,  
nebo vám jej zašleme poštou, a to nejpozději  
do 21. 12. 2015 oproti úhradě. 

blíží se Vánoce a doba shánění dárků

závazné objednávky zasílejte, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v Kd Vltava, seifertovo náměstí 706.

SOUKROMÁ INZERCE

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

prONajMu garáž Na Žebrech, volná ihned, 
garážová vrata 2,4 x 2,4 m. 
tel.: 777 939 453

prODáM VARI SYSTÉM + příslušenství. 
Motor po GO. Koupeno r. 1997. Přívěsný vozík, 
kypřič, DAKR, pluh. Od všeho účty + návod. 
Cena: 35.000 Kč. 
tel.: 777 939 453

prODáM štěňata německých ovčáků, 
bez PP, černá, se znaky typ. REX, očkovaná, 
odčervená, odběr ihned. tel.: 721 000 946, 
e-mail: x.figurka.x@seznam.cz

PROSINEC V KINĚ VLTAVA
Vprosinci můžete do kina Vltava přijít na dlouho 

očekávaný nový díl Star Wars. Při této příležitos-
ti jsme pro vás připravili menší akci, která proběh-
ne v neděli 20. 12. v 17:00 hodin, kdy budeme Star 
Wars: Síla se probouzí promítat ve 2D s dabingem. 
Každý, kdo na tuto projekci přijde v jakékoliv masce 
ze světa Star Wars, dostane menší dáreček. Doufá-
me, že tímto uděláme radost především dětem, kte-
ré naše kino navštěvují s železnou pravidelností.

Závěrem bych rád upozornil především seniory, 
že se úterní projekce posouvají již na 17. hodinu. 

Promítání je stále přístupné i všem ostatním, jen se 
na ně nebude vztahovat seniorská sleva. V prosinci 
budeme v rámci seniorského kina promítat 
Celebrity s.r.o. (1. 12.) a nové drama Angeliny Jolie 
U moře (15. 12.). Těšíme se na Vaši návštěvu!

Od 10. prosince budete mít možnost zakoupit 
si voucher k filmu Lída Baarová, který má 

premiéru již 21. ledna 2016. Voucher bude 
možné směnit za lístek na libovolné promítání 
filmu a k tomu ještě dostanete kosmetický 
dárek jako minulý rok, kdy jsme rozdávali 
majitelům voucherů dárky k filmu Padesát 
odstínů šedi. Akce končí 23. 12., takže se jedná 
o ideální vánoční dárek pro vaše nejbližší.  
Film Lída Baarová natočil Filip Renč a jedná se 
o jeden z nejočekávanějších filmů příštího roku.

PROJEKCE PRO SENIORy
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restAUrAce

restAUrAce U BeráNKA, 
nábřeží J. Holuba - Lobeček
vdobách dřívějších 

to prý bývala jedna 
z mála reprezentativních 
restaurací ve městě. před 
čtyřmi lety se restaura-
ce U Komárků změnila 
na nynější U Beránka. 
menších komárů bychom 
tu v letním počasí na-
šli u řeky určitě mnoho, 
beránka jsme venku ani 
uvnitř restaurace žádné-
ho nenašli. Nebo že by šlo 
o jméno šéfkuchaře? 

Krása let osmdesátých 
je však již trochu zašlá. 

tak jako si občas vylo-
sujeme krátkou sirku, vy-
bral jsem si židli, která se 
pode mnou (váhově prů-
měrným oskarem) téměř 
rozpadla. Dětský koutek 
tu sice mají, ale „září“ špí-
nou. zkrátka celý interi-
ér včetně dřevěných ob-
kladů je trochu zamrzlý 
ve své době. 

ve snaze přebít počáteč-
ní dojmy jsme si s kolegy 
rychle objednali. číšník 
byl na první pohled lehce 
laxní, ale v průběhu oběda 
se dokázal i hezky usmát, 
a vše hned vypadalo lépe. 

přišli jsme během sva-
tomartinského týdne, 
a tak volba polévky byla 
snadná – drůbeží kaldoun 
s knedlíčky (39 Kč). hustá 
zadělávaná polévka je ne-
dílnou součástí drůbežích 
hodů, v tom se U Beránka 
ale netrefili. Byl to spíše 
vývar. 

z poledního menu si 
kolegové vybrali Biftek 

z vepřového se sázeným 
vejcem a steakovými bram-
bory (109 Kč). Jak to zní, 
tak to také chutnalo. maso 
bylo měkké a chutné. těs-
toviny s kuřecím masem 
a bazalkovou omáčkou 
(89 Kč) také nezklamaly, 
ale ani nepřekvapily. 

Nejlépe z hodnocení vyšel 
nakonec předkrm nabízený 
v rámci svatomartinského 
týdne – husí játra na cibul-
ce s tousty (69 Kč). I dezert 
– cheesecake (59 Kč) neboli 
tvarohový koláč s opravdo-
vou šlehačkou potěšil moje 
chuťové pohárky. 

toalety by zasloužily 
renovaci i přesnou naviga-
ci. oskar básníkem  po-
kud najdete na obou dve-
řích na obyčejném papírku 
symbol holčičky, máte po-
cit, že jste naletěli kanad-
skému žertíku. 

přední část restaurace je 
kuřácká a zadní nekuřác-
ká. Nejsou však nijak od-
děleny, takže i v nekuřác-
ké části dosti načichnete. 

stravenkami zde za-
platíte, kartou bohužel 
ne. Není to v dnešní době 
téměř nutnost? v neděli 
a v pondělí je restaurace 
zavřená.  

v létě je příjemné využít 
venkovního sezení v klid-
né ulici v blízkosti vltavy. 
potenciál místa u řeky by 
ale mohl být ještě více vy-
užit, prozatím stačí začít 
proměnou interiéru.    

 doBRou cHuť váM  

PřeJe váš oSkaR SucHaR

12. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kde Se v kRaluPecH doBře vaří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? náš degustátor oskar Suchar ochutnal chutné - i jiné obědy 
a přichází s informacemi, které možná ještě nemáte!

SERIÁL

Drůbeží
 kaldoun

s knedlíčky

Cheesecake

Perníkové 
latte

Těstoviny s kuřecím masem
a bazalkovou omáčkou

Biftek z vepřového se sázeným
vejcem a steakovými brambory

Husí játra na cibulce s tousty

PROSINEC V KINĚ VLTAVA
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39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na prohlídku ROžmbeRskéhO pAláce nA pRAžském hRAdě
KDy? V sobotu 12. prosince 2015

rožmberský palác na Pražském hradě byl postaven 
v letech 1545 až 1574 jako reprezentační sídlo 

pánů z rožmberku. V roce 1600 ho získal císař rudolf 
II. výměnou za dnešní Schwarzenberský palác na Hrad-
čanském náměstí. V polovině 18. století byl přestaven 
pro potřeby Ústavu šlechtičen, který zde sídlil do roku 
1919. Po zrušení Ústavu šlechtičen užívalo budovu mi-
nisterstvo vnitra. Později sloužil administrativě Správy 
Pražského hradu a kanceláře prezidenta republiky. 
V letech 1996 až 2008 byly provedeny rozsáhlé opravy 
a rekonstrukce budovy paláce a jeho nádvoří, interiéru 
byla navrácena původní renesanční podoba. Od dubna 
2010 je palác přístupný veřejnosti.

Prohlídka se uskuteční ve dvou skupinách s odjezdy 
z kralupského nádraží v 8:41 a v 9:41 hodin na Ma-
sarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat metrem 
do stanice Národní třída a tramvají č. 22 do zastávky 
Pražský hrad. Vstup do Rožmberského paláce je z Jiř-

ské ulice. Zde se také mohou v 9:50 a v 10:50 připojit 
ostatní.
Na tuto akci je nutné se předem zaregistrovat na tel. 
č. 607 974 881. V případě většího zájmu budou mít 
přednost členové KPP.
Tato vycházka je financována z grantu MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.

Vycházku připravila Ing. Věra Závodská

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

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

Sdružení rodáků 
a příznivců města
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Gratulujeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví

v  prosinci 2015
významná životní jubilea. 

90 let Šetinová anežka
 Jandová božena

Přejeme všem jubilantům hodně 
zdraví, radosti a spokojenosti

Zveme své členy ve středu 16. 12. 2015 
v 15 hodin do vinárny hotelu Sport 

na pŘeDVÁNOČNÍ pOSeZeNÍ s pohoště-
ním a možností si společně zazpívat se Se-
nior minichórem Mgr. Pavla Rynta.

Pro kontrolu evidence všech členů sdru-
žení, včetně těch, kteří neplatí příspěvky 
pro dosažení vyššího věku, vezměte si s se-
bou, prosím, členské legitimace. Pokud je 
postrádáte, budou vám vydány nové. Tím 
zjistíme, kolik z těchto neplatících se stále 
cítí být našimi členy.

Přijďte si povídat, sdělit radosti i osvěd-
čené recepty, podělit se o starosti s vymýš-
lením dárků a o shonu, který je s před-
vánočním časem vždy spojen. Očekávání 
a shon jdou ruku v ruce s adventem, Vá-
noce jsou pak předělem od toho všedního 
a dávají nám naději, že nám bude po Vá-
nocích líp.

Přejeme požehnané Vánoce, zdravíme 
a o vaši přízeň stále stojíme.

výBoR „Rodáků“

Vúterý 20. října se konal druhý ročník 
pěvecké soutěže pro seniory „Velvarský 

tolar“. Tuto soutěž pro jednotlivce i skupiny 
obyvatel či spolupracujících seniorů ze so-
ciálních zařízení celého Středočeského kra-
je organizuje Domov Velvary, poskytovatel 
sociálních služeb, ve spolupráci s Krajským 
úřadem Středočeského kraje.

Kralupské veřejnosti můžeme s radostí 
oznámit, že v soutěži jednotlivců získala 

1. místo paní Anna Plicková (obyvatelka 
DPS Kralupy n. Vlt.) a 2. místo v soutěži 
skupin obsadil Senior minichór Kralupy 
nad Vltavou.

Na tomto úspěchu má podíl dlouhodo-
bá grantová podpora činnosti seniorů od 
kralupské samosprávy a dobrá spolupráce 
s ředitelkou sociálních služeb města paní 
M. Beritovou.

Za SenIoR MInIcHóR MgR. Pavel Rynt

 30. 10. JaNuRa Zdeněk ........................ 65 let

 31. 10. DVOřáK Petr .............................. 69 let

 8. 11. KMEŤ Ján ...................................... 67 let

 9. 11. POKORNÝ Jaroslav ................... 77 let

 9. 11. GlaDIŠOVá Marie ................... 86 let

 12. 11. ZítKOVá Miluše .........................74 let

 22. 11. KOZEl Jaroslav ........................... 85 let

 22. 11.  JaROlíMKOVá Jana ................ 67 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Kralupská „stará garda“ válí!
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Úspěšné členky Senior minichóru
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vzpomínky
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy 
účasti k úmrtí mudr. maRiona felixe, 
skvělého manžela, tatínka a dědečka.
Dne 19. 10. 2015 uplynulo již 50 let od úmrtí 
mudr. zdeňKa felixe, praktického lékaře 
z Kralup nad Vltavou. Čest jeho památce.

Dne 1. 12. 2015 uplynulo 5 let, 
kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka jaRmila 
meRhautoVá. S láskou 
vzpomínají dcery Anuš a Ivanka 
s rodinami.

Dne 4. 12. je to již 12 let, kdy 
zemřel můj milovaný manžel, 
starostlivý tatínek a dědeček, 
pan josef hanzlíK. Stále 
vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinami. Prosíme, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 7. 12. si připomeneme 5 let 
od doby, co nás navždy opustil 
pan josef haVel. Všichni, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte si 
s námi. Manželka Hana, dcera 
Hana s manželem a vnuci Zdeněk 
a Josef 

Před pěti lety, dne 8. 12. 2010 
nás navždy opustil pan zbyněK 
czechmann. Stále vzpomíná 
dcera Bronislava s rodinou 
a bratr Miloslav též s rodinou. 

Dne 24. 12. 2015 uplyne jeden 
rok, kdy nás navždy opustil 
pan zdeněK Reichl. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají synové 
Václav a Jan a dcera Olina 
s rodinami a vnoučaty.

Dne 17. 12. 2012 jsme se 
s bolestí a úctou rozloučili 
s panem janem meRhoutem. 
Jsou tomu již tři roky, ala naše 
spojení s ním je stále plné lásky, 
která nikdy neodejde. Děkujeme 
všem, kteří se připojí k tomuto „mostu“ lásky. 
Lucie Merhoutová, manželka; Marek Merhout, 
syn se svou rodinou.

1. ledna 2016  by se naše 
milovaná maminka a babička, 
paní RůŽena šVihlíKoVá, 
bývalá paní učitelka ve škole 
v Mikovicích, dožila 90 let. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Děkujeme, dcera RNDr. Růžena Jirková 
s manželem a vnuk Jakub Dvořáček s rodinou

Svaz diabetiků ČR, územní organizace 
Kralupy pracuje samostatně od roku 

1995. Do té doby byla součástí ÚO Mělník. 
Staráme se nejen o diabetiky, ale rádi mezi 
sebou uvítáme i občany, kteří mají o naše 
akce zájem, přestože diabetici nejsou.

Máme velice dobrou spolupráci s diabe-
tologickou ordinací. Po dobu nemoci paní 
doktorky Urbanové se o nás opravdu veli-
ce ochotně stará sestra Vernerová a moc 
jí děkujeme.

Naše akce jsou podpořeny grantem 
od MěÚ Kralupy n. Vlt. Je to pomoc, bez 
které se neobejdeme. V letošním roce jsme 

opět pořádali rekondiční pobyt se zdravot-
ním programem v Chlumu u Třeboně, kde 
se o nás stará setra paní Čermáková. Pořá-
dali jsme výlet do Jindřichova Hradce a Tře-
boně a společenský „Puntíkový“ večer.

Máme radost ze zrekonstruovaného kry-
tého bazénu, moc se nám líbí nová vířivka. 
Pracovníci bazénu mají pro nás vždy pocho-
pení, i za jejich ochotu děkujeme. 

Všem, kteří nám pomáhají, děkujeme 
a přejeme nejen diabetikům, ale i obča-
nům Kralup hezké Vánoce a pohodový rok 
2016. 

výBoR Úo kRaluPy nad vltavou

Drazí přátelé, členové 
mkD a jeho příznivci

Pomalu se nám blíží konec roku, dny se rych-
le krátí, Mikuláš a Vánoce jsou za dveřmi. 

Připravujeme se na ně všichni, pečeme cukroví, 
vyrábíme ozdoby a ručními pracemi si zpříjem-
ňujeme dlouhé večery. 

Na našich klubových schůzkách již hodno-
tíme uplynulý rok, který se nám podařil podle 
našich představ. Můžeme být spokojeni s výlety, 
vystoupeními našich hostů, s různými beseda-
mi a přednáškami, společnými tanečními veče-
ry na Uhách, ale i s náhodnými, neformálními 
schůzkami třeba v hospůdce.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali za spon-
zorské dary od MěÚ Kralupy, pana Dr. Žižky 
a ostatních, bez kterých bychom mnoho našich 
akcí nebyli schopni uspořádat.

Závěrem přejeme všem členům Městského 
klubu důchodců, všem seniorům a příznivcům 
krásné sváteční dny vánoční, hodně zdraví, spo-
kojenosti a klidu, dětem překrásné dárky a všem 
radost ve svých rodinách.

S vřelýM PoZdRaveM členové Mkd

fo
to

: P
. K

o
l

á
ř

Autor výšivky 
J. Veselá

DIaBetICI DěKUJí  
za podporu a pomoc

Společenský 
„Puntíkový“ 

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

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

netRadiČní miKulášsKá nadílKa – čtvrtek 3. 12. od 16:30 hodin
Přijďte s námi prožít krásný zimní podvečer plný zábavy 
a příjemně se tak naladit na přicházející vánoční svátky
} setkání s Mikulášem, hodným čertíkem a andělem 

pod širým nebem na zahradě aZ centra
} společné zpívání koled s andělem
} občerstvení pro děti i rodiče

Přihlášení na akci do 1. 12. 2015 
Vstupné 130 Kč (v ceně je balíček pro jedno dítě, káva, čaj)

KuRZ KRESLENÍ pRAVou moZKoVou hEmiSFÉRou
Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 

papíru paniku?! Chcete to změnit? 

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

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

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

co S SEBou? Nic, jEN DoBRou NáLADu,  
VšE poTŘEBNÉ KE KRESLENÍ DoSTANETE

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

poDRoBNoSTi A oBjEDNáVKu NAjDETE NA WWW.SLABiKARKRESLENi.cZ

pŘED KuRZEm po KuRZu

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

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

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

› ZŠ Václava Havla; revoluční ul. 682

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

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

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

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

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

ZáPIS Do 1. tříDy  
pro školní rok 2016/2017

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

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou oznamují,  
že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání, se ve dnech
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☛ 31. 10. v 15:25 h. na l. 156 oznámila 
občanka, že u vchodu do panelového 
domu v lobči č. p. 1098 leží mrtvé sele, 
které vypadlo z 8. patra uvedeného domu 
od pana Š. na místo byla vyslána hlídka 
MP, která na místě zjistila již pouze krvavé 
stopy. následně byl proveden pokus 
o zkontaktování pana Š. s negativním 
výsledkem, přičemž byla před jeho dveřmi 
nalezena igelitová taška s mrtvým seletem 
a vzkazem „leželo před barákem“. strážníci 
tašku s uhynulým seletem zajistili. Před 
výše uvedeným domem byla také zjištěna 
hlídkou MP ohrada z palet, která dle sdělení 
svědků patří právě panu Š., určená pro 
prasata, která doma chová. celá věc byla 
postoupena k dalšímu opatření k příslušným 
odborům při MěÚ Kralupy. 

☛ 2. 11. v 09:14 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. tř. 
legií, kde mělo dojít k vloupání do rodinného 
domu a je zde zapotřebí zajistit místo činu 
do příjezdu policistů. na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že k vloupání 
do domu mělo dojít v době 6:00–7:00 h., 
kdy pan t. spal v 1. podlaží domu. Odcizena 
byla elektronika a finanční hotovost. Hlídka 
MP zajistila místo činu a vyčkala s panem 
t. do příjezdu PČR. 

☛ 4. 11. v 20:00 h. na l. 156 oznámila paní 
M., že v azylovém domě v ul. Pražská mají 
opilou klientku, která je velmi agresivní vůči 
ostatním klientům domu. na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila paní K., 
které bylo následně orientačním měřením 
na přítomnost alkoholu v dechu zjištěno 
1,8 promile. dále bylo zjištěno, že paní 
K. má u sebe své dvě děti. na místo byla 
proto přivolána sociální pracovnice při MěÚ 
Kralupy, která si obě děti převzala. agresivita 
paní K. se stupňovala i vůči zasahujícím 
strážníkům, a proto byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která ženu následně 
převezla na záchytnou stanici.  

☛ 6. 11. v 15:00 h. oznámila na l. 156 paní 
R., že nalezla u restaurace Modrá pasáž 
malého chlapce, který je zde sám již několik 
minut a tvrdí, že jde za tatínkem. chlapci je 
něco kolem tří let. na místo byla vyslána 
hlídka MP, ale ještě před příjezdem hlídky 
na místo si chlapce již převzala jeho matka, 
kterou hlídka MP později kontaktovala 

na seifertově náměstí. Matka uvedla, že 
chlapec odešel, když byli na sídl. cukrovar 
na nákupech a měl jít za svým otcem, 
kterého zřejmě nenašel, a proto došel 
sám až do lobečku k zimnímu stadionu. 
strážníci o celé události uvědomili příslušný 
odbor MěÚ Kralupy.

☛ 6. 11. v 19:26 h. na l. 156 oznámil pan 
M., že v ul. dobrovského od domu pana 
P. je slyšet hrozný křik dítěte. na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že paní 
H. zavřela svou 10letou dceru na terasu 
domu jen v tričku. dále oznamovatel uvedl, 
že viděl, jak děvčeti někdo hodil deku 
a slyšel, že tam bude tak dlouho, dokud 
se neuklidní. Paní H. uvedla, že s dcerou 
má dlouhodobě problémy, dochází s ní 
k dětskému psychologovi a dnešního dne 
se striktně odmítala obléknout do pyžama 
a jít spát. Z důvodu velkého křiku ji postavila 
na balkon, aby se vykřičela. strážníci o celé 
události uvědomili příslušný odbor MěÚ 
Kralupy.

☛ 7. 11. v 13:55 h. na l. 156 oznámila 
občanka, že v ul. dr. e. Beneše za domem  
č. p. 605 někdo kácí vzrostlé stromy. 
na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila dva muže z Kralup, kteří ořezali větve 
vzrostlé břízy a tyto nakládají na zaparkovaný 
přívěsný vozík. na dotaz hlídky MP, zda mají 
platné povolení MěÚ Kralupy, odpověděli, že 
nemají, protože žádné nepotřebují, neboť 
tento strom zasadil před lety jejich soused 
a tudíž se jedná o soukromý majetek. dále 
uvedli, že jejich rodinní příslušníci bydlící 
v domě trpí alergiemi a přesto jim nebylo 
ze strany MěÚ vydáno povolení ke kácení. 
na místě byla provedena fotodokumentace, 
telefonicky vyrozuměn odbor životního 
prostředí a celá věc byla postoupena 
k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání 
přestupku proti majetku a porušení zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

☛ 9. 11. v 09:14 h. na l. 156 oznámil pan 
c., že mu někdo v panelovém domě v ul. 
dr. e. Beneše do jeho poštovní schránky 
vhodil nějakou tornu s náboji. na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila 
menší tašku, v níž se nacházely pistolové 
náboje ráže 9 mm a 7.65 mm, z nichž několik 
jich bylo oblepeno černou lepicí páskou 
a dále se v tašce nacházely dva průhledné 

sáčky s neznámou sypkou látkou hnědé 
barvy a malé granule. na místo byla ihned 
přivolána hlídka OO PČR Kralupy, HZs 
a následně i pyrotechnický výjezd PČR 
Mělník. Hlídka MP zajišťovala prostor 
do příjezdu pyrotechnika. 

☛ 10. 11. v 07:29 h. na l. 156 oznámil občan, 
že jel po silnici směrem od nelahozevsi, 
kde mělo dopravní nehodu nějaké vozidlo 
s vojenskými motivy a jeho řidič ihned poté 
z místa odjel směrem do lobečku. Má ale 
podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, 
protože po silnici „kličkoval“. Hlídka MP 
byla ihned vyslána do části lobečku s tím, 
že následně bylo vozidlo dle uvedeného 
popisu zjištěno prostřednictvím kamerového 
dohlížecího systému na parkovišti u zimního 
stadionu. Hlídka MP proto byla přesměrována 
na místo, kde zjistila 61letého řidiče, který 
uvedl, že se mu při jízdě udělalo nevolno, 
protože byl na dialýze. na dotaz strážníků, 
zda nepotřebuje lékařské ošetření, toto 
odmítl. následně byla provedena orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu s negativním výsledkem. řidič 
byl na místě hlídkou poučen, aby v jízdě 
nepokračoval, dokud mu nebude lépe. 

☛ 11. 11. v 19:56 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR o výjezd hlídky MP do ul. Šafaříkova, 
kde došlo k dopravní nehodě se zraněním. 
na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
zde spojila s RZs. Bylo zjištěno, že došlo 
k dopravní nehodě osobního vozidla (rozvoz 
pizzy) a chodce, kdy řidič vozidla z místa 
nehody ujel. Zraněného muže si převzala 
RZs, která jej následně převezla do mělnické 
nemocnice. celou věc si později převzalo 
OO PČR Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ 12. 11. v 00:12 h. na l. 156 požádala 
o pomoc paní Š. s tím, že si zabouchla 
dveře od jejího bytu v ul. Rybova, pro jiné 
si jede na Uhy, ale v bytě jí hoří na stole 
svíčka a ona má obavy, aby nezačalo 
hořet. na místo byla vyslána hlídka MP, 
která skrz okno nezjistila prozatím žádné 
nebezpečí a vyčkala do příjezdu majitelky 
bytu s náhradními klíči. V 00:32 h. se paní 
Š. dostavila s klíči, ale zjistila, že zřejmě 
ponechala jiné klíče v zámku dveří uvnitř. 
na místo byl proto přivolán HZs, který 
se do bytu dostal přes otevřené okno 
do koupelny. svíčka byla uhašena a na bytu 
nevznikla žádná škoda. 

VysVěTlIVKy: 

OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR

 Kralupy nad Vltavou

RZs – Rychlá záchranná služba

MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n. Vlt.

MP – městská policie 

HZs – Hasičský záchranný sbor

ZPRacovala Bc. teReZa doBRovolná, 

ManažeR PRevence kRIMInalIty,  

MěStSká PolIcIe kRaluPy nad vltavou

krásné Vánoce...
Jsou tu zase po roce, svátky zvané Vánoce. 
A proto své peněženky chraňte, před zloději se tak braňte.
Přejeme Vám pohodu, klid a nevybílený byt. 
Stromečky nám neřežte, radši jejich nákup pořešte. 
krásné svátky všichni mějte, na všechny se jenom smějte. 
Od Lobče přes Zeměchy, minice i Lobeček, to jest přec náš píseček. 
krásné Vánoce a celý nový rok, budeme chránit každý váš krok.

Kolektiv Městské policie Kralupy nad Vltavou
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dvořákovo gyMnáZIuM a Soše

V pátek 6. listopadu se konal již třináctý 
ročník multižánrového festivalu 
Musicfest, který proběhl za podpory 
města Kralupy nad Vltavou. hlavní 
pořadatelkou byla Markéta hrdinová, 
která pod křídly dvořákova gymnázia 
zajišťuje akci každoročně. Bohatý 
program nabízel k poslechu několik 
kapel, místních i z blízkého okolí. 
Místem konání byl letos country 
a music bar liďák.

Celý večer odstartoval Vocal Band Mar-
kéty Aptové-Hrdinové, vokálně-instru-

mentální kapela hrající nejen vlastní tvor-
bu, ale i originálně zaranžované hity české 
a zahraniční hudební scény ve čtyřhlasých 
úpravách. Dále na scéně vystoupil soubor 
studentů Dvořákova gymnázia Sbor DG, kte-
rý zde jako každoročně zahrál své autorské 
písničky. Chytlavé texty a skvělé podání 
zajistily nadšení diváků. Zmíněno bylo ta-
ké čtvrté CD, které by Sbor DG měl vydat 
během příštího roku. 

Následně pódium ovládla skvěle hrající 
pražská kapela HighLights, poté Gothigh. 
Šestičlenná rocková kapela přímo z Kra-
lup hrála na domácí půdě a sklidila veli-
ký úspěch. Důkazem rozličnosti stylů byla 

další skvělá formace JeBu To s velice tem-
peramentním koncertem, který rozproudil 
a roztancoval celý sál. Předposlední vystou-
pila mělnická punková kapela The Oxx, je-
jíž tři členové udělali pořádnou šou. Podle 
reakcí diváků si v Kralupech našli spoustu 
fanoušků. 

Nakonec celý večer uzavřela kralupská 
skupina Restart, která zde za velikého ohla-
su publika pokřtila své první album. Celá 
akce se nesla v příjemném duchu, atmosféra 
byla úžasná. Byl přislíben 14. ročník, tradi-
ce Musicfestu tedy dál pokračuje.

MáRIa vacková, dg kRaluPy

Zuš kRaluPy nad vltavou

1. prosince 17:30 Adventní koncert – kostel Kralupy

8. prosince 17:30 Adventní koncert – muzeum Kralupy

13. prosince 16:00 Vystoupení hudebního oboru  
  – náměstí J. Seiferta

15. prosince 17:30 Vánoční koncert – sál ZuŠ v hotelu Sport

16. prosince 18:00 Vánoční vystoupení ldO – Kd Vltava

21. prosince 18:00 J.J.Ryba: Česká mše vánoční 
  – kostel Kralupy

4. ledna 2016 17:00 Tříkrálový koncert – kostel Kralupy

Maraton koncertů ZUŠ vrcholí
V závěru roku zažívá naše škola každoroční maraton koncertů a vystoupení. 
o stěžejních z nich si vás dovoluji informovat. důležitou změnou je posunutí 
začátku České mše vánoční ze 17:00 na 18:00 hodin.

Doufám, že si na některou z našich akcí 
uděláte čas. Těšíme se na shledanou 
a přejeme vám vše NEJ do roku 2016!

Za ZUŠ Kralupy nad Vltavou Luboš Harazin

třináctý ročník MUSICFeStU rozezněl páteční noc
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Zš a Mš třeBíZSkéHo
                                          

Zš koMenSkéHo

Zš PRaktIcká

Poděkování
Ráda bych poděkovala zaměstnancům, žá-
kům a ostatním, kteří se podíleli na orga-
nizaci Dne otevřených dveří. Naši školu si 
přišlo prohlédnout přes dvě stě návštěvní-
ků. Mnozí děkovali za příjemně strávené 
dopoledne a přátelskou atmosféru. Už nyní 
mohu slíbit, že podobnou akci připravíme 
i příští rok.

MgR. JIřIna HeReInová, ředItelka Zš

Již teď můžeme pozorovat 
ve svém okolí navozování vá-

noční atmosféry. Děti naší školy 
nezůstávají pozadu. V hodinách 
pracovního vyučování vyrábějí 
vánoční ozdoby z různých ma-
teriálů, adventní věnce, slaměná 
zvířátka a především začínají 
s nacvičováním na vánoční be-
sídku. Ta se již tradičně bude 
konat 22. prosince. Je to jedna 
z nejoblíbenějších akcí dětí, při 
které mají možnost se svátečně 
obléknout, zhlédnout představe-
ní ostatních tříd, pochutnat si 
na vlastnoručně upečeném vá-
nočním pečivu, zazpívat koledy 
a užít si vánoční atmosféru.

Vánoční besídka je určena ne-
jen pro děti a jejich učitele, ale 
i pro rodiče a přátele školy, kte-
ří se mohou těšit na různorodá 
vystoupení. Například na zoub-
kovou pohádku O princezně Bě-
lince a černokněžníku Kazovi. 
Co se stane, když černokněžník 
napadne království? Kdo prin-
cezně Bělince pomůže a jak to 
celé dopadne? To nám zahrají 
a zazpívají žáci první a druhé 
třídy. Žáci třetí třídy speciální 

zatančí na písničku se zimní té-
matikou a žáci čtvrté třídy před-
nesou vánoční básně.

Šesťáci připravují operetku 
O Šípkové Růžence, kterou mů-
žeme dobře znát z oblíbené fil-
mové pohádky Tři bratři. Žá-
ci této třídy již v loňském roce 
nastudovali pohádku O červené 
Karkulce, také z výše uvedeného 
filmu. Jejich vystoupení sklidilo 
opravdu velký ohlas. Chybět ne-
bude ani vystoupení dívek dru-
hého stupně. Netradičně si dív-
ky připravily taneční vystoupení 
se stuhami. Neméně lákavý je 
i zpěv s klavírním doprovodem 
žáků druhého stupně. 

Věříme, že naše besídka bude 
mít u žáků, jejich rodičů a dal-
ších diváků úspěch a příjemně 
je naladí na vánoční čas.

Bc. MIcHaela oBytová HacMacová
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Na ZŠ Komenského funguje žákovský parlament (dříve žákovská rada). Každý rok si žáci 
5. - 9. tříd volí své dva zástupce, kteří je zastupují. Hlavní funkcí žákovského parlamentu je 
zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit názory a náměty týkající se chodu školy. 
Celý článek o žákovském parlamentu najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

zVEME Vás Na NašE 
prOsINcOVé aKcE
adventní koncert žáků + výstava
17. 12. 2015 (17:00)

Vánoční jarmark
17. 12. 2015 (10:00 - 19:00)

Vánoční hrátky pro i. stupeň
17. 12. 2015 (14:00 - 17:00)

fo
to

: M
g

r
. z

u
za

n
a

 h
r

u
B

á

Vánoční setkání Program adventu
sRdeČně Vás zVeme na tyto naše tRadiČní aKce:

3. prosince Besídka pro MŠ od 16.00 hodin
4. prosince Mikuláš mezi námi
10. prosince Projekt Předškoláček od 16.30 do 17.15 na téma 
 „Kouzlo Vánoc“
17. prosince Vánoční besídka aneb Zpívání pod vánočním stromem 
 v 17.00 v aule školy
21. prosince slavnostní otevření učebny chemie, na kterou nám 
 přispěla svým stotisícovým darem Česká rafinérká, a. s. 
 Zmíněná částka byla použita na modernizaci učebny
 a učebních pomůcek. Čas bude upřesněn 
 na www.skola.trebizskeho.cz  v časovém předstihu.
22. prosince Vánoce trochu jinak 

Přijďte s námi strávit příjemné chvíle pohody. Těšíme se na vás!

V PRosinci PRo naše ŽáKy Pořádáme:

7. - 13. prosince zájezd žáků z 6. - 9. tříd do Anglie v rámci projektu
 EU „Jazyky – brána do světa“
15. prosince Adventní Drážďany – pro žáky 7. – 9. tříd

kolektiv zaměstnanců zŠ a mŠ Třebízského přeje 
všem krásné a příjemné prožití vánočních svátků.
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

VáNOčNÍ pODVEčEr
Přijďte načerpat vánoční atmosféru a podívat se, co se naše děti naučily, 17. prosince 
od 16 hodin před Dům dětí a mládeže. Těšit se můžete například na taneční vystoupení 
ZÚ Krůček, Taneční rytmika, Hip Hop a další.

Ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou zazpívají koledy žáci Markéty Wagnerové. Na flétny děti 
zahrají společně se svým panem učitelem Jindřichem Gombošem. 

Závěrem bude žonglovat s ohněm Michal Topinka s Los Žonglos.
Budeme rádi, když si přijdete s námi společně zazpívat i vy a odměníte potleskem vy-

stoupení všech účinkujících.

Podklady PřIPRavIla gaBRIela Junášková

Srdečně Vás zveme na tradiční 

vánOČnÍ vÝsTAvu
7. – 11. 12. 2015 

po-čt 9:00-12:00 / 13:00-17:00
pá 9:00-12:00 / 13:00-15:00

1. patro ddm – vstupné dobrovolné!

VáNOčNÍ prázDNINy V DDM

Na 23. 12. a 28. až 31. 12. je připraven pří-
městský tábor. Začínat bude vždy v 8:00, 
končit v 15:00 hodin. V rámci jeho pro-
gramu si děti zahrají hry, budou výtvar-
ně tvořit, podle počasí půjdou na vycház-
ku, budou mít možnost vyrobit si masku 
a užít si karneval. Cena na jednotlivý den je  
120 Kč. V ceně je teplý oběd, odměny, vstup 
do bazénu atd.

Na příměstský tábor je třeba vyplnit při-
hlášku a zaplatit do 14. 12. 2015.

V případě, že nebude příměstský tábor 
naplněn, bude Dům dětí a mládeže otevřen 
dětem pro spontánní hry. Děti si mohou přijít 
zahrát kulečník, šipky, ping-pong, počítačové 
hry nebo Kinect, stolní fotbal a jiné desko-
vé hry. K dispozici je také knihovna, která 
kromě literatury pro děti nabízí celou řadu 
zajímavých encyklopedií. Vstup volný. Pro 
děti není zajištěn oběd.

Všem dětem, mládeži 
a dospělým přeji krásné 
prožití adventu, radostné 

a pohodové vánoční svátky, 
mnoho zdraví, štěstí 

a úspěchů v novém roce 2016.
MaRIe Blažková, 
ředItelka ddM

v hotelu Sport 
v Kralupech nad Vltavou. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina

„KOSÍ BRATŘI“ 
pod vedením Jiřího Křováčka.

Bohatá tombola

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou si Vás dovoluje srdečně pozvat na

16. REPREZENTAČNÍ 
PLES DDM

23. ledna 2016 
od 20:00 hodin›››

JaKo host Vystoupí 

Marian Vojtko

R ád bych Vám představil náš sportovní klub Gladiator Training. Oficiálně 
jsme vznikli na podzim tohoto roku a naše tréninky probíhají ve víceúčelové 

hale u zimního stadionu v Kralupech. Jsme parta nadšenců, která vede 
tréninky za účelem přípravy našich svěřenců na extrémní překážkové závody 
typu: Predator Race, Spartan Race, Army Run atd. Zatím jsme jediným klubem 
ze Středočeského kraje, který má status Predator Workout, neboli klub 
spolupracující s pořadateli závodu Predator Race, který oficiálně připravuje 
své členy na Predator Race závody. 

Dále se naše tréninky soustředí na přípravu amatérských crossfitových 
závodů typu Bestie Open. Rádi bychom se v budoucnu účastnili zahraničních 
překážkových závodů, a proto v příštím roce vyrážíme poprvé do Londýna 
na extrémní závod Toughest Race. 

Tréninky se zaměřují na rozvoj síly, pevnosti, pružnosti, vytrvalosti 
a kardiovaskulární kondice. Je vhodný pro všechny věkové kategorie, různé 
tělesné kondice a obě pohlaví. Přijďte si s námi zacvičit každé pondělí, středu, 
čtvrtek a neděli od 19:00 do haly u zimního stadionu.  lukáš HaMZa

GlaDIator traINING = zábava, závody, workout, fitness
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jak jsi spokojený se vstupem týmu 
do sezóny? 
Jsem maximálně spokojen, jsme aktuálně 
na prvním místě tabulky, což je super. Dů-
ležité je ale říci, že ty nejtěžší soupeři nás 
teprve čekají. Herně je určitě co zlepšovat 
a na trénincích na tom makáme.
Myslíte již na postup nebo je to ještě 
předčasné? 
Myslet na postup je v tuto chvíli určitě před-
časné, ale neskrýváme, že je to náš hlavní 
cíl. Neschází nám zdravý týmový duch, 
proto věřím, že se o postup popereme.
V čem vidíš největší přednosti týmu? 
Největší přednosti týmu jsou určitě mládí, 
dravost a dobrá parta. Všichni v týmu se 
známe řadu let, většina z nás hraje v Kra-
lupech odmala, a to je velmi důležité pro 
herní pohodu a dobrou náladu v kabině. 
Věřím, že to není jen můj dojem, ale všichni 
se těšíme na každý další trénink a zápas, 
což je vždy hodně důležité.
Klub prošel v posledních letech řadou 
změn, cítíte tyto změny také v a-týmu? 
Určitě, v celém klubu je dobrá nálada a věci 
se hýbou správným směrem ku prospěchu 
všech. Spolupráce klape napříč kategoriemi 
klubu a A-tým je rozhodně jeho součástí. 
Vedení klubu má za sebou v poslední době 
velký kus práce a dle mého názoru všichni 
cítí, že se hokej v Kralupech po letech zno-
vu ubírá tím správným směrem.

RoZHovoR s... ladislavem Brindzejem, kapitánem a-týmu Hk kralupy

Kralupští hokejisté se drží na prvním místě
Věříš, že bude tento trend 
pokračovat? již v minulosti se 
zdálo, že se klub zvedne, ale vždy 
se našly nějaké překážky. 
Já osobně v pozvednutí pevně 
věřím. Klub má nyní také díky 
podpoře města Kralupy, Středočes-
kého kraje i sponzorů úžasné zá-
zemí a podmínky pro děti a mládež a byla 
by škoda tohoto potenciálu nevyužít.

jaké utkání vás čeká v nejbližší době?
Zveme všechny na domácí předvá-
noční utkání v sobotu 5. prosince 
2015 proti Sršňům z Kutné Hory 
a hned následující sobotu 12. prosin-

ce na velké regionální derby pro-
ti HC Buldoci Neratovice. Přijďte 
nás povzbudit a užít si krásný 

sport. Zápasy začínají vždy v 18 hodin.
 RoZHovoR vedl davId BlaHoš

Ladislav Brindzej,
HK Kralupy

VKralupech proběhl druhý seminář ško-
lení nové trenérské koncepce, tzv. He-

Art, kdy si celý štáb FBC Kralupy osvojil 
první nástroje a praktiky této nové filozo-
fie trénování. Samotný He-Art představuje 
trenérský přístup, který je založen na vol-
ném rozhodování hráčů. Laicky řečeno, ti 
si tak sami mohou najít cestu ke splněné 
té či oné dovednosti tak, jak jim vyhovuje 
nejvíce. Direktivní styl koučinku je tak upo-
zaděn a nahrává rozvíjení kreativity hráčů. 
Zároveň se rozvíjí i jejich senzomotorické 
a psychomotorické dovednosti. Dalo by se 
také říci, že neustálým tréninkem vzniká 
návyk na konkrétní danou dovednost, kte-
rou si potom hráč silněji zafixuje.

„Rádi bychom He-Art aplikovali 
od nejmenších kategorií, přes mladší a star-

ší žáky,“ odtajnil svůj pohled 
na věc nový šéftrenér klubu, 
Vladislav Kučera. „Po delší 
konzultaci s Jirkou Cimlerem 
jsme se rozhodli, že starší 
žáci budou zatím konečnou 
kategorií, kam až bude He-
Art uplatňován“, pokračoval dále šéftrenér 
Kučera. „Na úrovni dorostenců a juniorů 
je již třeba trénování obohatit o taktické 
prvky a chtě nechtě se v těchto kategoriích 
nevyhneme hodnocení, které zkrátka třeba 
je,“ odtajnil trenér dorostenecké složky Jir-
ka Cimler. „Ne, že bychom neuplatňovali 
He-Art mezi dorostem a juniory. Naopak. 
Jen to zkrátka bude v menším poměru, než 
v jakém to bude třeba u žákovských či ka-
tegorií přípravky a elévů,“ dodal Cimler.

Florbalisté zapojili koncepci 
He-Art do trénování

Mezi klíčově uplatňované věci budou pa-
třit zejména tři body. „Předně to bude chtít 

vyvarovat se hodnocení, ať už po-
zitivního, či negativního. Každý 
hráč je individuum a proto by 

měl vědět, zdali zápas ode-
hrál naplno či nikoli. Dále ne-
budeme primárně naše malé 
florbalisty zatěžovat taktikou. 
Tím, jak je He-Art interaktivní 
a kreativní záležitostí a hráči 
musí na jisté dovednosti přijít 

sami a sami svou cestu apliko-
vat, budeme se snažit jim v tom nebránit, 
ba naopak, podporovat je,“ uzavírá nejdůle-
žitější teze He-Art školení Kučera. 

O tom, jak úspěšná bude nová koncepce, 
se budeme moci přesvědčit v následujících 
měsících. Nicméně doufáme v to, že hráči 
si budou nové tréninky užívat minimálně 
tak, jako si naši trenéři užívali cvičení pod 
vedením lektorů He-Art. Tímto jim velmi 
děkujeme! 

 fIlIP JanoucH, fBc kRaluPy
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Pět dní v Itálii - sluníčko, 
povalování, červené víno 

a dobrá káva…. Co to ale zkusit 
takhle? Pět dní v Itálii, 5 členů 
horolezeckého oddílu, 6 navští-
vených lezeckých sektorů a přes 
30 zdolaných cest... a samozřej-
mě i nějaké to víno a káva.

Zima už téměř řádí, ale tréno-
vat se samo sebou musí. Když 
tedy lezce začínají studit prsty, 
musí si najít jiné útočiště. Kra-
lupští lezci si ho našli ve vá-
pencových skalních oblastech 
okolo půvabného italského měs-

P ředposlední říjnovou sobotu pořádal kralup-
ský oddíl Mistrovství východních Čech v silo-

vém trojboji RAW. Jednalo se o nominační soutěž 
na Mistrovství ČR pro kategorie open a mládeže. 
Účast na závodě byla hojná, z přihlášených 94 zá-
vodníků jich dorazilo 82 a soutěž se tak protáhla 
do pozdních nočních hodin. Vyhlášení posledního 
vítěze proběhlo přesně o půlnoci. Pro organizátory 
to znamenalo psychicky a fyzicky vysilující mara-
ton, který však byl dle ohlasů zvládnut ke spoko-
jenosti závodníků a plynulosti závodů.

Za kralupský oddíl startovalo 8 borců a v cel-
kovém pořadí dokázali vybojovat 6. místo za oddíl 
v soutěži. Pro polovinu z nich se jednalo o premié- 
rový závod v trojboji. 

V soutěži jednotlivců získali v nejnižší mužské 
kategorii do 66 kg stříbro Jakub Dušek a bronz 
Tomáš Nývlt, který je zároveň nejmladším členem 
kralupského oddílu. V kategorii do 120 kg vybojo-
val stříbro Petr Klich, který ještě do posledního 
pokusu v soutěži vedl souboj s Martinem Mošem 
o každý zapsaný kilogram zdvihnuté váhy. Záro-
veň Petr vybojoval absolutní 2. místo v Juniorech. 
Další z nadějných závodníků Pavel Kulka se umístil 
ve své kategorii na 6. místě (v dorostencích ab-
solutně pátý), Filip Saidl obsadil 7. místo, Pavel 
Košťál 8., Robin Studen skončil 11. a Tomáš Od-
strčilík devatenáctý. 

Všichni kralupští závodící mládežníci se se svý-
mi výkony nominovali na Mistrovství ČR mládeže, 

které se bude konat v lednu v Sedlčanech. Již teď 
nám můžete držet palce, ať přivezeme co nejvíce 
drahocenných kovů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na závodech a pomohli nám závod uspo-
řádat: rád bych vyzdvihl členy oddíly a kamarády, 
město Kralupy nad Vltavou společně s Kralupskou 
sportovní, firmu Metal Trade Comax, Český svaz 
silového trojboje a samozřejmě všechny sponzory. 
Děkujeme a doufejme, že se opět potkáme na ně-
jaké silácké akci v roce 2016. 

Zároveň si dovolujeme všem našim sponzorům 
a fanouškům popřát vše nejlepší do nového roku 
2016. Zdeněk tuHáček, 

PředSeda SIlovéHo tRoJBoJe tJ kRaluPy

Kralupští lezci pokořili skály v italském Arcu
fo
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trojboj po dvaceti letech v Kralupech
David Brys zdolává vápencovou stěnu u italského Arca

tečka Arco a to již v třetím pod-
zimním soustředění. Modravé 

jezero Lago di Garda, horské 
cyklostezky, historické budovy, 

5. 12. ................ ženy - Příbram   .......................... 9.00, 13.00
 juniorky - teplice .......................11.00, 15.00
6. 12. ................ ml. žáci čtyřky
 - Kralupy, nymburk, Benátky, Kladno,  
 Odolena Voda, Rakovník, řevnice ...... 10.00
12. 12. .............. kadetky - Kladno ...................... 10.00, 14.00
13. 12. .............. Vánočka - neregistrovaní ...................... 9.00
19. 12. .............. Vánočka - registrovaní  ......................... 9.00

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Není-li uvedeno jinak,  
hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. Změny vyhrazeny! Žákyně a ženy hrají  

Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu, přípravky turnaje v minivolejbalu.

DOMácÍ VOlEjBal 
V prOsINcI 2015

 aktuální informace: www.KRaluPsKeVolejbalistKy.oRg
Kralupský volejbalový rozcestník: www.KRaluPyVolejbal.cz

13. 12. 2015  
– neregistrovaní volejbalisté

19. 12. 2015
 – registrovaní hráči

34. ročník turnaje smíšených družstev

v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou

přIHlášKy a INfOrMacE:
Neregistrovaní - Petr Slapnička, 

tel.:602 276 601, 
e-mail: petrsl@email.cz

Registrovaní - Václav Fejt, 
tel.: 733 540 925, 

e-mail: fejt@post.cz

Volejbalový oddíl tj Kralupy n. Vlt. pořádá

KRALUPSKÁ VÁNOČKA 2015

Přejeme Všem KRásné Vánoce 
A POHODOVÝ ROK 2016

ferraty, olivové háje a nad tím 
vším se tyčící impozantní hrad 
ze 7. století. Arco toho má spous-
tu co nabídnout, ovšem pro tolik 
krásných skal nám na to nikdy 
nezbude čas. Lézt, lézt, jíst, lézt 
a večer si foukat mozoly, to je ta 
správná dovolená! A další den 
přesvědčit tělo, že to celé musí 
absolvovat znova. Jako nejkrás-
nější suvenýr si každý odvezl 
o stupeň těžší zdolanou cestu, 
než měl doposud a motivaci 
udolat příště ještě těžší! 

elIška Zýková
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ŘEzAné  
VánOčnÍ STROMKy:
Þ smrk pichlavý
Þ borovice černá
Þ jedle kavkazská –  

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

OTeVřenO:
po-pá 8.00 - 17.30
so-ne 8.00 - 16.00

štědrý den: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019

www.ZaHRadnIctvI-JelInek.cZ

Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu

cena již od 299,-

každou adventní neděli dětský program

INzErcI 
OBjEDNáVEjTE 

Na E-MaIlu
zpravodaj@mestokralupy.cz

Za nejvyšší ceny koupí sběratel obraz (obrazy) 
– oleje a akvarely Josefa Holuba.

Cena obrazu podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku, neplatíte 
žádné zprostředkovatelské provize. Platba v hotovosti při převzetí obrazu. 
Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar. mám také 

zájem o předměty po legionářích či vojácích 1. republiky, jako šavle, 
bodáky, opasky, přezky, čepice. 

Volejte v dobrém na 775 392 379

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

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

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

kanceláře: Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice

TEXT I L  E LEGO přemyslova 305

Zveme Vás na předvánoční nákupy.
Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný čas,  

tak pro společenské události, a také spodní prádlo a doplňky.

} zimní dámské a pánské bundy a kabáty
} dámské a pánské svetry, roláky
} dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty, saka 
a kostýmy

} pánské obleky, samostatná saka a kalhoty
} mančestrové a riflové kalhoty
} košile, mikiny, trička, tílka

otevírací doba: Po – Pá 8:30-12:00 / 13:00–17:00; So 8:30-11:00
Kromě toho: Stříbrná neděle 13. 12. .......................... 9:00-11:00
 Zlatá neděle 20. 12. .............................. 9:00-11:00
 24. – 27. 12. vánoční svátky ................. zavřeno
 31. 12. Silvestr ...................................... 8:30-12:00
 1. 1. – 2. 1. 2016 .................................. zavřeno
 Od 4. 1. běžná otevírací doba.

hezké prožití 
vánočních svátků 

přeje jadwiga Kirova

} inzerci na vývěsce před kulturním domem } pronájem sálu, 
malého sálu, učebny a dalších prostor } pronájem  

kinosálu } kinoreklamu } výlep plakátů v Kralupech n. Vltavou

Bližší informace získáte v kanceláři kd vltava,  
nám. J. seiferta 706, tel. č. 315 727 827

KD Vltava nabízí:
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NABÍDKA pRo SpoLEČENSTVÍ VLASTNÍKů
Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou 
nabízí společenstvím vlastníků bytových 
jednotek kompletní vedení správy domu.
STAVEBNÍ BYToVÉ DRuŽSTVo 
KRALupY NAD VLTAVou
Štefánikova 720, 278 01  Kralupy nad Vltavou
IČ: 00036013, www.sbdkralupy.cz
mail: predseda@sbdkralupy.cz, tel.: +420 315 726 827

ing. michaela Koušová

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
obdarujte své blízké a známé  
dárkovými poukazy na pedikúru  
a další služby a zaručeně zabodujete. Tel.: 732 674 853

u nás PůjČKa PRo Všechny  
na coKoliV! 

} bez poplatků
} rychlé vyřízení po telefonu
} minimum potřebných dokladů

Nepůjčí Vám 
baNka?

Kontakt: tel. 775 320 550, 
e-mail: kralupy@pujcujemevsem.cz

ÚČETNÍ SLuŽBY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com
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} originál bezrámový systém  – kvadro 

} rámový systém GLASA

} záruční – pozáruční servis zaručen

sleva v regionu  1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení: 

paVEl pETřÍčEK
tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz

zasKlÍVáNÍ lODžIÍ a BalKÓNŮ

INDIVIDuálNÍ přÍsTup a pOraDENsTVÍ

15 let V oboRu

záRuKa 5 let

tel. č. pro objednávky 
+420 777 547 400

akcE na
mini záKusKy

www.ruben-group.cz

otvírací doba po-pá 9-17; so 10-13; ne 12-18
ekler s. r. o., provozovna Přemyslova 355

cHlEBÍčKy

od 10. 12. 2015
do 23. 12. 2015

VELKÉ VÁNOČNÍ
SLEVY

1 600 gr

235 kč

1 600 gr
225 kč

ořechový 
medovník

kakaový 
medovník

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




