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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
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8. ročník ankety Sportovec Kralup nad Vltavou startuje

Galavečer Sportovec Kralup
se bude konat na apríla
Zbývá několik málo dnů do 1. dubna, dne, který je již od 16. století
spojen s mnoha žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
ento den se do historie
zapsal narozením mnoha
uznávaných světových osobností a také významnými událostmi a já si snad trochu troufale
dovoluji tvrdit, že i v Kralupech se v tento den zrodí nejen
jedna, ale hned několik hvězd,
a že stejně jako jinde ve světě
zapíše se 1. duben do historie
i našeho města.
1. dubna 2016 v 19:00 hodin
se v kulturním domě Vltava
již poosmé rozvine červený koberec, po němž vystoupají vítězové ankety Sportovec Kralup
2015 „Vzhůru ke hvězdám“.

A co nás čeká?
Vyhodnocení šesti kategorií,
z nichž vzejde 18 vítězů, celkem bude předáno 21 trofejí.
Těšit se můžete i na maskota „Kralupáka“, který ani při

letošním ročníku nezklame
a představí se v nových podobách vytvořených karikaturistou Pavlem Rychtaříkem.
Představíme nový kralupský
sportovní oddíl, uvedeme zasloužilého sportovce do Síně
slávy a jako každý rok, i letošní galavečer bude jiný, bude výjimečný. Navštíví nás

Pestré zimní
dny v KD Vltava
6. únor - sobota

2015

T

15 Kč

„hvězdný host“. Ikona nejoblíbenějšího sportu, host, jehož
jméno zná snad úplně každý
i v zámoří. Ale jeho jméno si
zatím necháme pro sebe a zatím prozradíme, že tím zdaleka
nejsou všechna překvapení vyčerpána a odhalena budou až
na galavečeru samotném.
Proto neváhejte a přijměte
tímto pozvání na hvězdný galavečer Sportovce Kralup.
Vstupenky budou v předprodeji již od 1. března na pokladně KD Vltava, v pokladně plaveckého bazénu a na recepci
zimního stadionu Kralupské
sportovní spol. s r. o.
Pro hosty galavečera bude
večer pokračovat afterpárty
v podobě občerstvení a hudby 80. - 90. let od DJ EXa.
Jste srdečně zváni!
Lenka Císlerová
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s karnevalem
12. únor - pátek

Ples KD Vltava
ˆ
ZUS Kralupy
8. březen - úterý

Koncert skupiny

Nezmaři

Podrobné informace ke všem akcím
KD Vltava na stranách 12 – 13.
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Krátké zprávy

Přeji vám krásný den,
vážení a milí čtenáři!
Tentokrát bych se s vámi ráda podělila o svou zkušenost s besedováním s žáky osmé třídy základní školy
na téma žurnalistika. Byla jsem pozvána do školy,
abych dětem řekla něco o tom, jak se tvoří časopis. Žáci totiž mají v rámci výuky vyrobit během roku svůj vlastní časopis. A tak
jsem jim měla poradit, případně jim přiblížit z praxe, jak by vše mělo fungovat,
kdo tvoří redakci, co je tiráž, perex a podobně.
V úvodu jsem žákům představila Kralupský Zpravodaj a snažila se popsat jim svou náplň
práce. A buď jsem jim v úvodu řekla úplně všechno
a dětem informace stačily, nebo, a tomu věřím spíš,
je to moc nezajímalo, protože následující otázky se
ubíraly jiným směrem.
Děti v první řadě zajímalo, kolik vydělávám, zda
dostávám prémie, jak se dá tato práce zvládat
s dětmi, kolik času mi příprava jednoho čísla zabere
atd... Chápu, jsou to vše existenční otázky, tito žáci
se budou brzy rozhodovat, jaké povolání si zvolí,
takže pro ně byly tyto informace určitě podstatné.
Ale trošku mě mrzelo, že se neptali na to, jak se píše
článek, jak se dělá rozhovor a podobné otázky týkající se tvorby časopisu. Přesto věřím, že čas, který
jsme společně strávili – a který jsme plně prodiskutovali a děti se nestyděly se na cokoli zeptat, byl efektivně vynaložený a že jsem žákům alespoň krátce
práci redaktorky nastínila. A že možná, v budoucnu,
se bude některý z nich žurnalistice nebo redaktorské
činnosti věnovat. Není to rozhodně nuda!
A za to, že mě práce redaktorky Zpravodaje
i po šesti letech stále baví, vděčím vám - čtenářům,
dopisovatelům, inzerentům - všem, kteří se podílíte
na obsahu každého jednotlivého čísla Zpravodaje.
Přeji si, aby váš zájem o dění v našem městě neupadal, abychom si život v Kralupech užívali, vycházeli
spolu, neničili společný majetek (čemuž se věnují
dva rozsáhlé články v tomto vydání) a aby další dny
byly naplněny zdravím, přátelstvím a pohodou.
Užijte si netradičních 29 dnů měsíce února v plné
síle a s úsměvem na tváři!
Radka Holeštová, šéfredaktorka KZ

Veřejné jednání
zastupitelstva
města
se koná

17.

února

v 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.
uzávěrky
vydání BŘEZEN
uzávěrka příjmu inzerce: 15. 2. 2016,
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků
a pozvánek: 18. 2. 2016, 12 hodin.
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StřípkY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou
◆ Rada města (dále jen RM) schválila vyhlášení
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce rozvodů
elektro v ZŠ Gen. Klapálka“.
◆ RM vzala na vědomí studii na akci „Oprava
přístupového schodiště a ramp na Hostibejk“, vyhotovenou Ing. T. Kaňkovou. Dále ukládá odboru
RIaSM zajistit výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace dle zmíněné studie.
◆ RM schválila vypracování projektové dokumentace na opravy sociálního zařízení v ZŠ Václava
Havla.
◆ RM schválila zpracování energetického posudku na akci „Snížení energetické náročnosti Domu
s pečovatelskou službou“ společností EkoWATT CZ,
s. r. o., za celkovou cenu vč. DPH 15.609 Kč.
◆ RM schválila záměr zřízení přístavby v ZŠ Komenského nám. nad objektem kuchyně, jídelny
a šaten za účelem zřízení nových učeben.
◆ RM schválila záměr odboru RIaSM požádat
o dotaci na akci „Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v ulici Mostní“ v rámci programu
„EFEKT 2016“.

◆ RM doporučila ZM schválit finanční příspěvek
pro Záchrannou službu ASČR ve výši 150.000 Kč.
◆ RM schválila grantové schéma pro sportovní
oddíly pro rok 2016 a dále ukládá sportovní komisi, aby připravila nová pravidla pro přerozdělování dotací.
◆ RM schválila zapojení finančních prostředků do
rozpočtu města roku 2016 v celkové výši 100.000
Kč. Jedná se o finanční dar od společnosti Česká
rafinérská, a. s. na podporu akce vybudování dětského a sportovního hřiště na břehu řeky Vltavy
pod Informačním centrem.
◆ RM bere na vědomí projektovou dokumentaci
na akci: „Oprava Dvořákovy stezky v úseku Kralupy
n. V. – Nelahozeves“, který zpracovala projekční
kancelář TOINSTA, Jablonec nad Nisou. RM ukládá
vedení města jednat se zástupci SŽDC o vedení, vytyčení a uložení kabelů v trase Dvořákovy stezky.
◆ RM schválila poskytnutí finančního příspěvku
z fondu starosty společnosti CZ team, s.r.o. v zastoupení jednatele Michala Zázvorky ve výši max. 5.000 Kč
na závody ve sportovní střelbě vzduchovkou.

Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru
MěÚ Veltrusy
Město Veltrusy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce: vedoucí stavebního odboru MěÚ Veltrusy.
Místo a způsob podání přihlášek: osobně na podatelně MěÚ Veltrusy;
písemně na adresu: MěÚ Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy, 277 46
Více informací na www.veltrusy.cz

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
Po: Lobeček - tenisové kurty..........14:00 - 14:50
Lobeček - nábř. J. Holuba.........15:00 - 15:50

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

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

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHo SVOZu
únor

1. 2. - 5. 2..............rozměrný odpad z domácností
15. 2. - 19. 2..........rozměrný odpad z domácností

Lobeč - Purkyňovo nám............16:35 - 16:50
BŘEZEN
kromě 19.4., 19.7., 18.10.
7.
3.
11.
3............bioodpad
St: U gymnázia..............................14:00 - 14:50
21. 3. - 25. 3..........rozměrný odpad z domácností
Mánesova ul.............................15:00 - 15:50
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
23. 2. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin
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Ulice Hostivítova se dočká rekonstrukce
iž v druhé polovině loňského roku si mohli občané či
návštěvníci města všimnout, že
došlo k vybudování panelové
(objízdné) cesty vedoucí z Lobče na vrch Hostibejk. Tímto
však investiční akce v této části města ani zdaleka neskončily.
Obyvatelé se nyní budou moci
těšit na nově zrekonstruovanou
Hostivítovu ulici či úplně novou
komunikaci v lokalitě „Nad Hostibejkem“.
Rekonstrukce Hostivítovy ulice začne v dubnu 2016 a potrvá až do července. Jejím cílem
budou stavební úpravy povrchu
komunikace v předpokládané
částce šest milionů korun. Zhotovitelem stavby bude firma COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9,
Praha 9. Chystá se především
jednoznačné rozdělení ulice
na část určenou automobilové
dopravě a část pro pěší. K oddělení dojde zřízením jednostranného dlážděného chodníku. Samotná komunikace pak bude

foto: Radka Holeštová

J

zrekonstruována celkově, tedy
včetně pokladních vrstev. Taktéž
dojde i k úpravě vstupů a vjezdů
k jednotlivým objektům. Součástí úprav pak bude samozřejmě
zřízení přechodů pro chodce, instalace nového veřejného osvětlení a taktéž terénní schodiště
v postranní uličce ústící do prostoru Purkyňova náměstí.
V lokalitě „Nad Hostibejkem“
dojde k výstavbě nové místní
komunikace či spíše prodlouže-

ní ulice Nad Lobčí do stávající
zástavby pro rodinné domy. Tato investiční akce by měla začít
již v březnu 2016, ale potrvá
minimálně do června následujícího roku. Celkové náklady
akce jsou předběžně vyčísleny
na osm milionů korun.
Co se charakteristiky týče, bude se jednat o místní komunikaci, tedy o obslužnou komunikaci
zpřístupňující území a objekty.
Celkově bude zakázka provádě-

na ve čtyřech etapách. V první
etapě dojde k vybudování objízdné trasy na místě budoucího chodníku a pásu zeleně. Ta
bude fungovat jako obslužná komunikace pro obyvatele zmíněných domů po dobu výstavby.
Poté bude vybudována dešťová kanalizace a budou položeny chráničky budoucích kabelů
ČEZ, a to v místech, kde tyto
budou procházet pod zmíněnou
komunikací. Ve třetí fázi dojde
k samotnému zhotovení komunikace včetně všech navazujících
přípojek inženýrských sítí. V poslední části se provede samotná
výstavba chodníků, zeleného pásu a veřejného osvětlení.
Z dalších akcí ve městě je
v plánu na rok 2016 také rekonstrukce osvětlení v Mostní
ulici v Lobečku či oprav dnes již
značně poškozených schodů vedoucích na most T. G. Masaryka
od lávky na sídlišti Cukrovar.
Jan Bartoš,
MěÚ Kralupy nad Vltavou

V Mostní ulici bude vyměněno veřejné osvětlení
P

ravděpodobně jste zaznamenali, že v lednu se
v Lobečku u hlavní ulice pohybovali geodeti.
Několik dnů zde prováděli geodetické zaměření,
jako podklad k projektové dokumentaci pro rekonstrukci veřejného osvětlení v této ulici.
Mostní ulice má od loňského roku nový povrch. Rekonstrukci vozovky prováděl ve své režii Středočeský kraj. Veřejné osvětlení je však
v majetku města, a tak jdou náklady na jeho

renovaci za Městem Kralupy. Instalace nového
veřejného osvětlení v lobečské části Mostní ulice by měla být provedena během letních prázdnin tohoto roku. Celkové náklady se odhadují
na 2.800.000 Kč.
V současné době žádá odbor Realizace investic
a správy majetku MěÚ Kralupy o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu
EFEKT 2016, která by měla pokrýt velkou část

celkových nákladů. V případě neposkytnutí dotace bude celá částka uhrazena z rozpočtu města,
neboť se jedná o plánovanou akci.
Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhne
bez uzavírek a provoz na hlavní silnici by měl být
omezen pouze minimálně. Souběžně s tím budou obnoveny i travnaté pásy podél komunikace.
O zahájení prací vás budeme včas informovat.
Radka Holeštová

Městský mobiliář je stále častěji cílem vandalů
P

ři návštěvách vrchu Hostibejk si mohli nejen občané města povšimnout značně
poničeného městského mobiliáře, přibývajících odpadků
i zvýšeného pohybu nežádoucích osob, především vandalů
a bezdomovců. Navzdory těmto
nepříznivým skutečnostem se
počítá s opravou přístupového
schodiště na Hostibejk a dále
s vybudováním cesty vedoucí
od přístupových schodů k restauraci.

Hostibejk přitahoval občany
našeho města již od pradávna. Svědčí o tom zejména akce
„Okrašlovacího spolku“, který
v minulém století - do té doby
holý kopec - osázel stromy, nechal upravit cesty, došlo k vybudování altánků arch. Karbanem a podobně. V této době si
také lidé věcí daleko více vážili a vandalství byla v podstatě
věc neznámá, což se nedá říci
o dnešní době.
V listopadu 2015 byla pro-

vedena inspekce škod způsobených na městském mobiliáři v prostoru tohoto lesoparku.
Bylo zjištěno, že se zde ve své
podstatě nenachází jediná věc,
která by nebyla úplně zničena
nebo částečně poškozena. Poškození se týká zejména laviček,
které jsou posprejovány graffiti, odpadkových košů i herních
prvků na dětském hřišti.
Nejvíce poškozená je však naučná stezka. Ze všech šesti naučných panelů nainstalovaných

v prostoru kopce není ani jeden
v perfektním stavu. Povětšinou
došlo k rozbití plexiskla kryjícího samotný text, k počmárání
či posprejování textů, jinde byl
zase text vyříznut, poškozen
nedopalky od cigaret a podobně. Jeden z panelů, informující
o druzích stromů, které rostou
na kopci, byl vandaly vyvrácen
ze země a v současné době se
nachází asi 50 metrů od svého
původního stanoviště.
Pokačování na str. 4

únor 2016
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Městský mobiliář
Dokončení ze str. 3
K devastaci však bohužel dochází i přes veškerou snahu
strážníků městské policie o minimalizaci trestné činnosti v této oblasti. „Ze strany MP v této
lokalitě probíhá kontrolní činnost, a to kontroly novostaveb,
okolí restaurace, bunkru a dětského hřiště. Kontroly probíhají jak v denních, tak nočních
hodinách. Samozřejmě z důvodu rozlehlosti prostoru, který je zalesněný, je velice těžké
zde někoho zadržet,“ potvrdil
zástupce ředitelky MP pan Lukáš Šloser.
Na druhou stranu je třeba
říci, že i zde samozřejmě probíhá pravidelný úklid a opravy mobiliáře, což provádějí jak
Technické služby města Kralupy

P

nad Vltavou, tak i dobrovolníci především z řad kralupských
skautů. V budoucnosti navíc
Hostibejk bude čekat oprava
přístupových schodišť a ramp.
Podle sdělení pana Osladila
z Odboru realizace investic
a správy majetku MěÚ má nyní tento odbor za úkol zajistit
výběrové řízení na vyhotovení
projektové dokumentace podle
předané studie Ing. Terezy Kaňkové, do které bylo zapracováno
celkem šest bodů.
První bod se týká rekonstrukce přístupových šikmých ramp
k Jarníkovým schodům. Další
bod se týká úpravy nástupního
prostoru, dnes bezútěšné pláně
plné betonu. Podle studie by zde
mohl stát altánek ve tvaru stolu
i se židlí, který by vtipně zvý-

raznil místo setkávání. Dále se
počítá s odstraněním a znovuvybudováním vrchních schodů,
které jsou dnes již v dezolátním
stavu.
Další body pak již počítají se
samotnou opravou Jarníkových
schodů, se zlepšením osvětle-

ní, či vybudováním odpočívadla. Součástí zadání pak dále
bude realizace přístupové cesty
od vrchních schodů k restauraci
Hostibejk. O dalším postupu vás
budeme ještě informovat.
Jan Bartoš,
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Co vede člověka k vandalismu

ři pohledu na poničený veřejný či soukromý
majetek se často ptáme, kdo a proč něco takového dělá? Co může vést člověka k tomu, aby
poničil například betlém, jak se stalo o mikulášském víkendu minulého roku? Jak už to u sociálně patologických jevů bývá, odpověď není zcela
jednoznačná, příčin může být více. Pokusím se
některé z nich stručně popsat, protože jejich rozlišení může pomoci k účinnému řešení.
Příčiny můžeme rozdělit do tří částí – na straně
rodiny či společnosti, na straně jedince a na straně situace. S ohledem na možnosti změny, které
může ovlivnit každý, začnu od poslední jmenované.
Známý americký psycholog Zimbardo na základě svých výzkumů vyzdvihuje vliv situačních
faktorů na chování člověka. Říká, že za určitých
okolností se každý dokáže chovat „zlým způsobem“.

Zlo vandalismu se šíří
v anonymním prostředí
Zimbardo touto větou podtrhuje zprávu o svém
výzkumu, kdy nechal opuštěné auto v Bronxu
v New Yorku a v Palo Alto v Kalifornii. V prvním
případě zaznamenal skrytou kamerou 23 dílčích
krádeží či poničení auta – ničení začalo 10 minut
poté, co auto opustil, a za 2 dny bylo zničeno. To
vše se odehrálo v typicky anonymním prostředí
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velkoměsta. Oproti tomu v Palo Alto, které je bohatší, ale kde hlavně panuje daleko větší smysl
pro společenství, zůstal vůz 5 dní bez porušení.
Poté, co jej výzkumný tým odstranil, navíc policie
zaznamenala tři telefonáty od místních obyvatel,
kteří upozorňovali na to, že tento vůz zřejmě někdo ukradl.
Tento výzkum podporuje jednu z teorií zločinu známou pod názvem „teorie rozbitého okna“.
Když lidé uvidí opuštěná auta na ulicích, výtvory
sprejerů, neudržované domy a ulice, rozbitá okna
apod., je to pro ně signál, že se o jejich okolí nikdo
nestará. Vnímání veřejného nepořádku a rozkladu pak snižuje zábrany i u těch, kteří by normálně měli ke kriminálnímu chování daleko. Když se
na základě této teorie začalo v New Yorku více
dbát na pořádek ve veřejném prostoru, četnost
vandalství se snížila.
Při odborném posuzování vandalismu či obecně
poruch chování se vždy ptáme, jaké jsou etické
normy dané rodiny či společnosti – tedy zda je
tam takové chování normou, či nikoliv. Ve druhém případě, kdy jedinec stanovené normy překračuje, může být poté příčinou výchovná neobratnost (nejsou pevně stanovené a dodržované
hranice, rodiče se nechovají předvídatelně, rodiče
jsou příliš pedantičtí a dítě je tak „stále v trestu“,
mezi výchovou matky a otce jsou značné rozpory apod.), dále emoční deprivace dítěte, hledání

identity spojené s potřebou náležet k nějakému
společenství, osobnostní patologie či v menší míře
duševní onemocnění.
Někdy se vandalismus vykládá jako snaha jedince o zviditelnění se ve společnosti a snaha
ovlivnit destruktivní činností to, co se nezdá být
možné změnit konstruktivně. Proto se k vandalství uchylují spíše ti, kteří zažívají bezmoc, okolí je
neposlouchá, nezajímá se o ně a o jejich potřeby.
To se může týkat rodičů, školy, ale v pozdějším
věku i partnerů, společnosti či politiků. Při ničení
majetku pak člověk zažívá jinak nepoznanou moc
a vliv a zároveň při destrukci uvolní napětí, které
nemůže či neumí konstruktivně uvolnit jinde.
U drtivé většiny případů dochází ke kriminálnímu chování mládeže za přítomnosti druhé osoby
či party a ve více než polovině případů za přítomnosti alkoholu. Zhruba ve třech čtvrtinách případů k vandalismu dochází bez přípravy. Častěji
se vyskytuje u chlapců a mužů, ale poměr mezi
pohlavími má tendenci se vyrovnávat.
Britský politik v 18. století Edmund Burke řekl:
„Jediné, co je zapotřebí k tomu, aby zlo zvítězilo,
je, aby dobří lidé nic nedělali.“ Čím více se občané
zajímají o dění ve svém městě a o své spoluobčany, čím větší mají smysl pro společenství, tím
méně je prostoru pro vandalství.
Mgr. Jan Haase, klinický psycholog,
Kralupy nad Vltavou, www.janhaase.cz
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Z linky 156
☛ 13. 1. v 15:37 h. na l. 156 oznámil
pan M., že u jeho domu na sídl. Zátiší již
několikátý den postávají mladíci, kteří mu
zvoní na domovní zvonek a nyní mu něco
vylili před vchodem. Na místo byla vyslána
hlídka MP, která nedaleko domu zjistila čtyři
nezletilé mladíky, kteří se přiznali, že panu M.
často zvoní na zvonek jen z legrace a vylili
mu jogurt před vchodové dveře. Mladíci se
panu M. na místě omluvili, strážníci s celou
událostí seznámili rodiče mladíků a věc byla
postoupena na vědomí příslušnému odboru
při MěÚ Kralupy.

mělo dle sdělení dojít k potyčce mezi výše
uvedenými muži a při tomto pan H. bodl
pana N. šroubovákem do žeber. Celému
jednání byla přítomna i manželka pana H.,
která neustále slovně napadala přítomné
strážníky. Věc týkající se fyzického napadení
si k dalšímu opatření na místě převzala hlídka
OO PČR Kralupy a přestupkové jednání paní
H. bylo postoupeno příslušnému odboru při
MěÚ Kralupy.

☛ 5. 1. v 17:10 h. na l. 156 oznámila ostraha

☛ 12. 1. v 21:15 h. na l. 156 pan S.,
zaměstnanec TSM Kralupy oznámil, že
v ul. Trojanova, před vjezdem do bývalého
areálu Vitany, je poškozená patice lampy
veřejného osvětlení a od ní vedou vyjeté
koleje ve sněhu do právě zmiňovaného
areálu. Na místo byla vyslána hlídka MP,
která se spojila s pracovníkem firmy a tento
sdělil, že lampu veřejného osvětlení poškodil
řidič nákladního vozidla, který se nachází
uvnitř areálu. Strážníci se spojili s řidičem,
který se k činu doznal a souhlasil s úhradou
vyčíslené škody, kterou následně zaplatil
na vrátnici TSM Kralupy.

haly ČD v ul. Nádražní, že mají problém se
dvěma bezdomovkyněmi, které se neustále
vrací do restaurace uvnitř haly, kde dělají
nepořádek a slovně napadají ostatní
hosty. Na místo byla vyslána hlídka MP,
která obě ženy z místa vykázala, a tyto
následně odešly pryč. Při řešení uvedeného
incidentu bylo hlídce na místě oznámeno
fyzické napadení pana M. panem V., který
poté, co pan M. mu odmítl dát finanční
hotovost na zakoupení vína, pana M. napadl
a při tomto mu pohmoždil palec na ruce.
Na místo byla přivolána RZS, která pana M.
převezla do mělnické nemocnice a celá věc
byla postoupena OO PČR Kralupy k dalšímu
opatření.

☛ 10. 1. v 07:57 h. na l. 156 oznámil pan K.,

☛ 1. 1. v 01:04 h. na l. 156 nahlásil anonym,

že právě projíždí okolo baru v ul. Podřipská
a vidí, jak se zde napadá navzájem několik
osob. Na místo byla vyslána hlídka MP
a také hlídka OO PČR Kralupy. Před výše
uvedeným barem byla zjištěna skupina
osob, z nichž pan H. měl krvácivé zranění
nosu a úst. Po chvíli bylo zjištěno, že další
muž, pan N. má bodnou ránu na levém boku
v oblasti žeber, kterou mu měl způsobit pan
H. šroubovákem. Na místo byla přivolána
RZS, která pana N. následně převezla
do zdravotnického zařízení. Před barem

že na Masarykově mostě je nějaký muž,
který brání plynulému silničnímu provozu.
Na místo byla vyslána hlídka MP, která
zjistila mladíka, který pobíhal po silnici
a svlékal si kalhoty. Hlídka MP muže
několikrát vyzvala, aby svého protiprávního
jednání zanechal, čehož neuposlechl. Muž
byl pro své agresivní chování hlídkou MP
předveden na OO PČR Kralupy, přičemž mu
byla přiložena pouta. Na OO PČR Kralupy
se muž uklidnil a zaplatil blokovou pokutu
za své protiprávní jednání.

☛ 28. 12. 2015 ve 13:06 h. na l. 156 oznámil

zaměstnanec čerpací stanice v ul. V Pískovně
napadení obsluhy mycí linky řidičem
nákladního vozidla. Na místo byla vyslána
hlídka MP, která zjistila, že řidič nákladního
vozidla měl fyzicky napadnout obsluhu mycí
linky a také řidiče jiného nákladního vozidla.
Z místa události útočník po incidentu odjel
směrem na Chvatěruby. Hlídka MP prověřila
okolí a výše uvedené nákladní vozidlo bylo
dle uvedeného popisu zjištěno zaparkované
u firmy paletového servisu. Řidič se však
na místě nenacházel. Hlídka provedla
místní šetření ve výše uvedené firmě a bylo
zjištěno, že muž z místa již odjel. Telefonicky
byl kontaktován jeho zaměstnavatelem
a pan Š. se následně dostavil osobně do ul.
V Pískovně na mycí linku. Zde uvedl, že jej
rozčílil řidič jiného nákladního vozidla tím,
že ho předběhl ve frontě na mycí lince a měl
s ním následně slovní rozepři a udeřil jej
pěstí do hrudníku. Po chvíli k panu Š. přišla
i obsluha mycí linky pan H., kterého pan Š.
taktéž fyzicky napadl a kopl jej do oblasti
břicha. Celá věc byla zaznamenána
na kamerovém záznamu, který byl následně
přiložen k oznámení, které bylo postoupeno
k dalšímu opatření na příslušný odbor při
MěÚ Kralupy.
Vysvětlivky:
MP Kralupy – Městská policie Kralupy nad Vltavou
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy
RZS – Rychlá záchranná služba
ČD – České dráhy
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
TSM Kralupy – Technické služby města Kralupy n. V.
Bc. Tereza Dobrovolná
manažer prevence kriminality
Městská policie Kralupy nad Vltavou

Technické služby města Kralupy nad Vltavou hledají vhodného kandidáta na pozici

u HROBNÍK t
Místo výkonu práce: Kralupy n. Vlt., Minice,
Zeměchy
Pracovní náplň: zajištění pietních obřadů,
ukládání uren, rozptyl a vsyp zpopelněných
lidských ostatků, zajištění základní činnosti
provozovatele hřbitova, příprava a údržba
rozptylových louček, kopání hrobů včetně
zahazování a konečné úpravy, exhumace
apod. + služby zimní pohotovosti
Požadujeme: střední odborné s výučním
listem v technickém oboru, řidičský
průkaz skupiny B,
dobrý zdravotní stav,
praxe v obdobné pracovní pozici výhodou

Nástup možný IHNED

Nabízíme: dobré platové ohodnocení (dle tabulek),
pracovní poměr na dobu neurčitou, příspěvek
organizace na stravenky
Životopisy zasílejte na e-mail:
tsm.nemec@mestokralupy.cz,
tsm.hajkova@mestokralupy.cz
popř. se
dostavte
osobně
na adresu
Libušina 123,
Kralupy
nad Vltavou

Město Kralupy nad
Vltavou vyhlásilo výběrové
řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU
DOPRAVY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU KRALUPY
NAD VLTAVOU.

Požadavky na uchazeče a další
informace k výběrovému řízení
najdete na webu města
www.mestokralupy.cz
v záložce
„Volná pracovní místa“.
Lhůta pro podání přihlášek
je do 15. února 2016.
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KNIHOVNA / SEIFERTOVY KRALUPY

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

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

tel.: 315 727 852, 315 727 782;
http://www.knihovnakralupy.cz/
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výtvarnou soutěž
k 95. výročí narození Zdeňka Milera

Krtek kamarád

M

ezinárodní den darování knih
(The International book giving
day) probíhá po celém světě a jeho
posláním je darovat knihu. Jedná se
o akci zaměřenou na zvýšení zájmu
dětí o knihy. První ročník Mezinárodního dne darování knih se uskutečnil
v roce 2012.
Darujte knihu dítěti, darujte knihu do čekárny, ať mají děti co číst,
věnujte knihu na charitativní účely,
doplňte dětskými knihami naši knihovničku v kralupské nádražní hale
a zpříjemněte dětem cestu vlakem.
Nebo v týdnu od 8. do 12. února přineste dětské knížky, které chcete darovat, do knihovny. My je nabídneme
našim malým čtenářům.
Uzávěrka je 31. 5. 2016.
Vítězné práce vybrané odbornou
porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci
festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2016.
Práce zasílejte na adresu:
Městský úřad
Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy
Kralupy“,
k rukám J. Daňhelové
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
V případě dotazů kontaktujte
paní J. Daňhelovou, telefon
315 739 866, e-mail: jaroslava.
danhelova@mestokralupy.cz.
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Připomeňte si tvorbu Zdeňka Milera, českého režiséra a výtvarníka animovaných
filmů pro děti, autora oblíbené postavičky
Krtečka.
Vytvořte nebo namalujte svého zvířecího
kamaráda, který je pro vás tím nej kamarádem!
Práce odevzdávejte v Městské knihovně
do pondělí 29. 2. 2016.
Uveďte své jméno, adresu,
věk a telefonní číslo.
Z příspěvků bude uspořádána
v prostorách knihovny výstavka
a nejlepší práce budou odměněny.

Připravujeme: Na 16. březen připravujeme cestovatelskou přednášku Patrika Kotrby „Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela, aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska“.

Seifertovy Kralupy 2016
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka
Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci
21. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

L

iterární soutěž je určená
všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až
18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez
omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200
původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní
musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány
ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat:
tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku,
ve které bude čtvrtý exemplář
se jménem, příjmením, věkem
a bydlištěm. V elektronických
verzích budou údaje vypsány
v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou
ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.
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Výročí stavby kralupského mostu
Právě před 90 lety v únoru roku 1926 bylo započato se stavbou kralupského mostu.
Most spojující levobřežní Kralupy s pravobřežním Lobečkem byl výsledkem snahy
obce o spojení obou břehů Vltavy, která trvala 25 let. V únorovém Zpravodaji v roce
2006 jsme již o této události psali. Připomeňme si ji ještě jednou.
eprve po první světové válce za starosty Josefa Vaníčka byla stavba
za přispění poslance Františka Biňovce
schválena. O stavbě mostu bylo tehdy rozhodnuto, ale nebylo jasné, kudy povede.
Uvažovalo se o trase v lokalitě „Na Hrádku“, tedy blíže ke Chvatěrubům. Předpokládalo se, že v budoucnosti budou
Chvatěruby připojeny ke Kralupům jako
další městská část po připojení Lobečku
a Mikovic. Nakonec zvítězil návrh, aby
osa mostu šla od drážního podjezdu kolem lokality „Na Františku“, v podstatě
kolem řečiště Zákolanského potoka.
Po rozhodnutí, že most bude postaven
jako železobetonový, byla pro stavbu vybrána firma Kapsa a Müller. O deset
let později dostala firma Kapsa a Müller zakázku na stavbu betonových pevnůstek v pohraničí. Zatímco pevnůstky
svůj úkol nesplnily, kralupský most slouží již devadesát let obyvatelům zdejším
i cizím. Stavělo se podle plánu projektanta Ing. Dr. techn. Jarolíma Farského.
Se stavbou se začalo brzy na jaře dne
4. února 1926. Ten den byla vytyčena trasa nového mostu a udány výškové značky, ke kterým se pak vztahovala všechna
další výšková měření. Situaci komplikovala různá výška obou kralupských břehů.
Levý vltavský břeh je mnohem nižší nežli
břeh lobečský. Bylo proto nutné na kralupské straně mostu vybudovat vysoký
násep a na něj most napojit, jak je patrné
z přiloženého obrázku.
V únoru před devadesáti lety bylo teplo.
Stavební deník z 6. února 1926 zaznamenává, že bylo slunečné počasí s teplotou
+10 stupňů. Stavba kralupského mostu započala na levém nábřeží. Zde bylo nutné
vyhloubit jámu pro nábřežní pilíř, na kterém most začíná. Nábřežní pilíř musí
zachytit vodorovnou složku síly, která
vzniká po zatížení oblouku. S jeho stavbou se začalo ve vzdálenosti 60 metrů
od břehu řeky. Oblouk, který se o tento
pilíř opírá, není nad řekou, ale nad tzv.
inundačním územím, kterým protéká řeka jen při povodni.
Výkopová jáma určená pro založení

foto: archiv autora
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Hliněný násep před mostem, dnes Mostní ulice

nábřežního pilíře dosahovala nakonec
hloubky přes 11 metrů. Teprve pak narazili dělníci na tvrdé skalnaté podloží.
Téměř dva tisíce metrů krychlových zeminy muselo být odstraněno a přemístěno na hliněný nájezd před mostem. A to
vše bez jakékoliv mechanizace. Jen lopaty, krumpáče a koňská spřežení. Jak uvádí stavební deník, na výkopu pracovalo
46 dělníků po dobu 66 dnů. Práce však
rychle ubývala a celý most byl postaven
za pouhých 30 měsíců. Byl slavnostně
otevřen 21. října 1928. Byl jsem při tom,
ale na nic se již nepamatuji. Přejížděl
jsem přes most v kočárku tlačeném mými rodiči.
Krásný železobetonový most byl pojmenovaný po prvním československém
prezidentovi „Most T. G. Masaryka“. Tříobloukový železobetonový most je zařazen mezi technické památky. Současně
se stavbou mostu probíhala nová regulace Zákolanského potoka a přestavba
drážních podjezdů. Čtyři měsíce před dokončením stavby se zjistilo, že finanční
rozpočet bude překročen, a že bude tře-

ba získat ještě částku téměř půl milionu.
Proto bylo rozhodnuto vybírat za každý
přechod nebo přejezd přes most mýto.
Poplatek za přejezd osobního automobilu
byl 2 Kč. Kdyby se mělo platit mýto ještě
dnes, v době obrovského rozvoje automobilové dopravy, kdy by každé auto muselo zastavit u mýtného domku, došlo by
k dopravnímu kolapsu. K tomu dochází
pomalu již nyní, a tak nutnost dopravního obchvatu mimo město se stává stále
aktuálnější.
Ing. Josef Stupka

Omluva k předchozímu
článku
V lednovém vydání Zpravodaje, v posledním odstavci článku o J. Seifertovi bylo uvedeno, že byl čestným občanem Kralup jmenován v roce 1982.
Správný rok je 1992. Šlo o nezamýšlený překlep na číselné klávesnici.
Prosíme, přijměte tuto omluvu.
Ing. Josef Stupka,
Radka Holeštová
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MUZEUM / GALERIE

Městské muzeum
POZVÁNKA NA MĚSÍC únor
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz
Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod.
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeumkralupy.cz

Čteme
z knihy
návštěvníků

Do 20. 2. trvá krátkodobá
výstava fotografií
JIŘÍ KARAS a PATRIK
PODHRÁZSKÝ: CO MÁME RÁDI

11. 2. - čtvrtek - 18:00
Čtvrtá přednáška „Univerzální
principy“ – rok 2016 trochu jinak.
Přednáší astroložka Jana Mašková.
Vstupné: 50 Kč

(autentický přepis)
Krátkodobá výstava: MARTIN PATŘIČNÝ „60“ (26.11. – 9.1.2016)

13. 2. - sobota - 15:00
Komentovaná prohlídka
výstavy „Co máme rádi“
Vstupné: 30 Kč

22.12. Byla jsem tu a moc se mi to líbilo.

Děkuji za krásný zážitek. Klimešová
22.12. Děkujeme za krásný zážitek, nápaditost autora, jeho výtvarné
cítění nás velmi oslovilo.
A.V., M. Novotná
8.1. Děkujeme za krásnou výstavu a workshop

Třída 6.A ZŠ Komenského
9.1. Jako vždy, úžasná tvorba, ojedinělé nápady, vtip a píle.

Děkuji (podpis nečitelný)
9. 1. NIKDO MĚ TAK NEPOBAVÍ JAKO PAN PATŘIČNÝ


Neladová

Kralupy nad Vltavou – Lobeč, Purkyňovo nám. 228
17. února 2016 od 17 hodin

pololetní koncert
žáků kralupské ZUŠ

Dovolujeme si Vás pozvat na pololetní vystoupení žáků
pana učitele Jindřicha Gombose Základní umělecké školy
v Kralupech nad Vltavou.
Galerie je otevřena St-Pá 15–18 h.,
při kulturních akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii
zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků.
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podporuje provoz galerie.
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Vernisáž výstavy
„Jiří Karas a Patrik
Podhrázský:
Co máme rádi“ se
konala ve čtvrtek
21. ledna 2016.

foto: Michaela Pechačová

17.12. „Výstava senám moc líbiyla. Moc děkujeme všem lektorkám
za krásně připravený program“.
Ella, Anička, Diana, Tonda, Viky, Lukáš, Fili, Franta
Za celou ZŠ Dolany (podpis nečitelný)

25. 2. – čtvrtek – 18:00
Tajemný zámek Mikovice přednáška, hovoří Jan Racek
Vstupné: 50 Kč
Co chystáme na březen:
1. 3. – 17:30 – koncert ZUŠ
3. 3. – 18:00 – vernisáž výstavy
„Milan Rynt – Obrazy“

KINO / INZERCE

KZ

Jak se chodilo do kina Vltava v roce 2015
Za minulý rok kino Vltava navštívilo přesně 24.571 platících
diváků. Což je o 881 diváků více než v roce 2014.

Pět nejnavštěvovanějších filmů
v kině Vltava se seřadilo takto:

V

šechno jsou to nádherná čísla a poděkování za ně patří vám! Moc nás těší stoupající
návštěvnost kina. Jako poděkování vám můžeme prozradit, že
momentálně usilovně pracujeme
na spuštění nového webu, kde
bude možné kupovat vstupenky
online. Web by měl být v provozu do poloviny tohoto roku.
Dále si dovolujeme upozornit
seniory, že úterní seniorská
promítání se posouvají z 19:00
na 15:00 hodin. V únoru si můžete za 60 Kč zajít na hity letošní zimy Padesátka a Lída Baarová.

Kino Vltava hraje premiéry!

p

1. Padesát odstínů šedi........................................ 1.503 diváků
2. Mimoni............................................................... 1.428 diváků
3. Kobry a užovky.................................................. 1.413 diváků
4. SpongeBob: Houba na suchu............................. 945 diváků
5. Star Wars: Síla se probouzí................................ 908 diváků

Ač už je to již sedm let, co je naše kino digitalizované, stále jsou
někteří lidé překvapeni, že hrajeme filmy v premiérách. V horším případě si dokonce myslí,
že film určitě v premiéře hrát
nebudeme a automaticky jedou
do Prahy.

Dříve se filmy distribuovaly
na 35 mm kotoučích a těch byl
omezený počet. Proto muselo
jedno kino počkat, než jiné kino
film odehraje. Po digitalizaci tento problém odpadl, protože jsou
filmy distribuované na externích
discích a kina si filmy nahrávají
do kinoserveru ještě před jejich
uvedením do projekce. Proto je
možné hrát filmy hned v premiéře, o což se snažíme.
Stejně tak již neplatí, že jsou
multiplexy technicky vyspělejší
než jednosálová kina. Většina
jednosálových kin má stejné,
ojediněle dokonce lepší vybavení než multiplex. Kino Vltava naštěstí není výjimkou. Například minulý rok jsme přešli
z 5.1 ozvučení sálu na 7.1. Bohužel počet filmů, které využívají zvuk 7.1, je omezený, takže
si ho užijete většinou u filmů
s vyšším rozpočtem.
Ondřej Franěk,
produkční kina Vltava

inzerce

ROZHOVOR s...

Tomášem Vacířem, ředitelem společnosti Auto Kralupy a. s.

V Kralupech vyrostl nový autosalon
s vozy značky Škoda
V letošním roce jste si připravili pro
zákazníky velkou novinku, řeknete nám
o tom více?
Ano, naše firma Auto Kralupy a. s. prošla
řadou změn. Tou nejvýraznější je určitě stěhování do nového autosalonu, který vyrostl
hned vedle naší staré budovy. Rozšířil se
tím prodejní prostor, nyní si u nás můžete
v pohodlí prohlédnout celou řadu vozidel
Škoda, nebo využít moderní konfigurátor
vozu a vyzkoušet si tak, jak by mohl váš
vysněný vůz vypadat.
Pocítí změnu i zákazníci servisu?
I pro ně je připravena příjemná novinka. Autosalon Auto Kralupy a. s. má tzv. přímý příjem, v suchu a teple tak můžete s přijímacím
technikem prodiskutovat, co je potřeba.

také hájit čelní pozice v hodnocení kvality
servisu a spokojenosti zákazníka, které pravidelně sleduje Škoda Auto.

Co ještě se vám povedlo v roce 2015?
Za náš největší úspěch považuji to, že se
k nám zákazníci stále vrací a to jak na servis, tak koupit si nový vůz. Daří se nám

Chtěl byste něco říci našim čtenářům
na závěr?
Rád bych čtenáře srdečně pozval, aby se
do nového autosalónu Auto Kralupy přišli

podívat a přesvědčili se sami, že jsme udělali
množství pozitivních změn. Kromě nových
automobilů Škoda Vám můžeme nabídnout
i roční vozidla za velmi zajímavé ceny a samozřejmě perfektní servis. Jak na nové, tak
na vozy z programu ŠKODA Plus nabízíme velmi zajímavé financování a pojištění
od Volkswagen Financial Services. 
■
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hudba

Ohlédnutí Dvořákova komorního sboru
O
za rokem 2015

bčanské sdružení Dvořákova komorního sboru (DKS) zahájilo v roce 2016
již 18. koncertní sezónu. Jeho členové se
pod vedením Mgr. Pavla Holubce od první zkoušky v novém roce naplno ponořili
do nácviku nových skladeb, oprášení některých skladeb starších a hlavně na přípravu koncertů, kterými by rádi potěšili
své přátele a příznivce. Před krokem vpřed
ale stojí za to ohlédnout se za uplynulým
rokem a připomenout si účast DKS nejen
v kralupském kulturním dění, ale i za hranicemi regionu. Možná jste na nějakém
koncertě byli i vy.
V dubnu uskutečnil DKS dva velikonoční koncerty, ten první v kralupském Domě
s pečovatelskou službou na Cukrovaru, kde
má sbor již mnoho let své zázemí, a druhý
v Domově pro seniory v Červeném mlýně ve Všestudech. V květnu vystoupil sbor
v Lázních Mšené u příležitosti 110. výročí
postavení secesního pavilónu Dvorana a dále v oblíbeném a již tradičním místě svých
koncertů v kralupském kostele Nanebevze-

ský sbor tradičně zpíval spolu s dalšími sbory 17. prosince „Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby“ pod záštitou kardinála Dominika
Duky a starosty MČ Praha 15 v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě,
za doprovodu Hostivařského komorního orchestru ZUŠ pod taktovkou mladého dirigenta Pavla Trojana. O tři dny později vystoupil
DKS s Adventním koncertem v kralupském
kostele a hned následující den se zúčastnili někteří členové sboru dalšího provedení
Rybovy mše, tentokrát pořádané kralupskou
ZUŠ. Poslední Rybova mše zazněla z úst některých sboristek DKS a členů dalších pražských sborů 25. prosince v Českém muzeu
hudby v Praze na závěr Husova roku.
Pokud vás náš sborový život oslovil a měli
byste zájem si zazpívat, rádi vás uvítáme!
Na tomto místě děkujeme městu Kralupy
nad Vltavou za jeho stálou podporu a panu Jaroslavu Kochmanovi za spolehlivou
autobusovou přepravu sboru na koncerty
v průběhu celého roku.

tí Panny Marie a sv. Václava, kde koncertoval i v červnu. Červen je také měsícem,
kdy sbor pravidelně přijíždí na festival Foerstrovy Osenice, loni to byl již 15. ročník
s mezinárodní účastí. Někteří členové sboru
se každoročně zúčastňují mezinárodního
festivalu Bohemia Cantat „Čechy zpívají“
na konci srpna, letos to byl již 23. ročník.
Je krásným setkáním téměř 500 účastníků
a jejich počet každoročně stoupá.
Po prázdninách přijali členové sboru pozvání do Mníšku pod Brdy, kde koncertovali
v kostele sv. Václava. Přípravou na prosincový „nápor“ byl listopadový koncert „Ryba
nejen vánoční“ v kralupském kostele. Kralup-

RNDr. Ivana Krausová, Ph.D.

foto: V. Sedláček

Komorní orchestr Dvořákova kraje
slaví čtyřicáté výročí

K

aždé Vánoce bývají obdobím, kdy rádi
potěšíme své blízké a přátele. Stejně tak
KODK během prosince 2015 odehrál několik
koncertů, kterými udělal radost svým věrným i novým posluchačům. Byly to čtyři vánoční koncerty v Mělníku a v Praze, v kostele U Salvátora, kde byla provedena Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby ve spolupráci s Foerstrovým komorním pěveckým
sdružením (FKPS). Jako sólista vystupoval
na těchto koncertech také Miroslav Kejmar
(emeritní člen České filharmonie) s koncertem pro trubku a orchestr A. Vivaldiho.
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Kdo z vás by chtěl zažít atmosféru, jakou
dovede vykouzlit hudba se svými tóny linoucími se do prostoru klenby kostela, je srdečně zván na koncert KODK a FKSP, který
se uskuteční v neděli 20. března od 16 hodin v kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. V programu zazní
skladby podtrhující ducha těchto prostor,
a to díla G. Faurého, O. Respighiho a Stabat Mater G. B. Pergolesiho. Jako sólisté
vystoupí flétnistka Veronika Sedláčková,
sopranistka Ivana Portlová a altistka Veronika Mráčková-Fučíková.

Zajímavostí je, že tento koncert bude
první z několika dalších, které proběhnou
v Kralupech k oslavě 40. výročí založení Komorního orchestru Dvořákova kraje. Po celou tuto dobu orchestr zkouší a koncertuje
pod obětavým vedením prof. Václava Mazáčka. Za ta léta orchestr doprovodil přes
osmdesát sólistů, dále některé absolventy
konzervatoře a žáky kralupské ZUŠ, se kterou rovněž spolupracuje. Osudovou krásnou
náhodou se dá nazvat to, že i Foerstrovo komorní pěvecké sdružení slaví v této sezóně
40 let od svého vzniku. Jejich současným
sbormistrem je pan Jaroslav Brych.
Odpoutejte se od všedních dnů a přijďte se zaposlouchat do hudby. Jste vítáni
na společném koncertě těchto dvou hudebních těles a sólistů.
Za KODK Eva Myšíková

aktuality

KZ

Chovatelé slaví a zvou na výstavu
L

etos je tomu již 115 let, co byla založena
v Kralupech nad Vltavou chovatelská
organizace pod názvem „Spolek pro chov
drůbeže a ochranu ptactva v Kralupech nad
Vltavou a okolí“.
Organizace řádově patří k deseti nejstarším na území Česka a zároveň drží primát
v tom, že na území dnešního Středočeského kraje je jedinou chovatelskou organizací,
ve které nikdy během uplynulých let nebyla
činnost přerušena. Nyní kralupští chovatelé na počest tohoto výročí připravují zimní
výstavu drobného zvířectva, na kterou srdečně zvou k návštěvě.
Výstava se koná ve dnech 13. - 14. února ve výstavním areálu „Dřevák“ v ulici
Ke Koupališti v Kralupech n. Vlt.-Lobečku.

Záštitu nad touto chovatelskou reprezentací
převzal starosta města pan Petr Holeček.
Vystaveno bude na 700 živých zvířat, především králíků, holubů, drůbeže, okrasné-

ho ptactva a morčat. Některá zvířata také
budou nabídnuta k prodeji, zvláště v této
předjarní době je vždy velký zájem o nákup
králíků k dalšímu chovu.
Pro nejmenší návštěvníky opět bude
v provozu selský dvorek. Výstava přiblíží
chovatelství jako vhodného koníčka pro volný čas a také ukáže, co můžeme chovat
v městské aglomeraci. Chybět nebude ani
prodej medu, medoviny, uhelných a dřevěných balených briket aj.
Pro návštěvníky výstava bude otevřena
v sobotu 13. února od 8 do 17 hodin a v neděli 14. února od 8 do 13 hodin. Srdečně
zveme k návštěvě všechny příznivce chovatelství a případné zájemce o členství v organizaci.
Šebek Jaroslav

Skauti připomenou svátek Den přemýšlení
S

Bára, v Šafaříkově ulici. Akci
zahájíme ve 14 hodin. Součástí
setkání bude i křest knihy „Příběh skautů v Kralupech nad Vltavou“. Tato publikace mapuje
skautský život v našem městě
v letech 1935-2015.
Těšíme se na Vás i s dalším
programem, pro malé i velké.
Předpokládané ukončení akce
v 16:30 hodin.

foto: Petr Štědrý

„Přátelství je jediný tmel,
který dokáže udržet svět
pohromadě.“ W. Wilson
rdečně zveme skautky
a skauty, pamětníky, přátele i širokou veřejnost na oslavu našeho skautského svátku
DEN PŘEMÝŠLENÍ. Tento den
se skauti na celém světě spojí
ve svých myšlenkách, posílají
si dárky, organizují různé akce a hry. Rádi Vás 21. 2. 2016
uvítáme ve skautském domě

Sára Hardtová, skautské
středisko Střelka

Tříkrálová sbírka K+M+B 2016
I

Návštěvu Tří králů u vás doma je také možné objednat, stačí v průběhu roku napsat na email Farní charity (centrum@
nasefarnost.cz).
Všem dárcům za jejich příspěvky děkujeme.
foto: Lenka Müllerová

letos vyšli ve dnech 6. - 8.
ledna do ulic Kralup, Veltrus,
Velvar i Nelahozevsi dobrovolníci z řad farního společenství,
aby nejen vybírali peníze, ale
také svým zpěvem a požehnáním přáli pokoj a zdraví v novém roce. Letošní sbírka se vyšplhala k velmi slušné částce
92.218 Kč.
Šedesát pět procent výtěžku
se vrací zpátky do regionu. Tato
částka bude věnována na projekty Farní charity Kralupy nad
Vltavou (Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty
a rodiny s dětmi v těžké životní
situaci). Patnáct procent z výtěžku podpoří v pražské diecé-

zi stacionář a charitní centrum
v Příbrami. Desetina výtěžku
pak poputuje na podporu sociálně slabým rodinám v Bělorusku
a na podporu české nemocnice
v Ugandě.

A jaké je tedy vlastně
poselství Tříkrálové sbírky?
Každoročně nám koledníci připomínají odkaz Nového Zákona, kde se dovídáme trochu více
o tom, jak mudrcové z východu,
Tři králové, navštívili narozeného Ježíše, aby se mu poklonili
a předali mu své drahocenné
dary. Jednalo se o zlato, kadidlo
a myrhu - vonnou mast. Zlato

označovalo královskou důstojnost a moc a v podstatě znamená, že Ježíš je král, kadidlo
označovalo duchovní sílu a oběti a znamená, že Ježíš je Bůh,
myrha byla znamením lidství
a znamená, že Ježíš bude trpět.
Pro mnohé bude možná překvapením i to, že ona písmena, kterými koledníci označují dveře,
tj. K+M+B + příslušný rok nejsou ve skutečnosti jména králů,
ale bývají odvozována od věty
Christus Mansionem Benedicat,
což v překladu znamená „Kriste,
požehnej toto obydlí“. A pozor!
Často mylně uváděná znaménka
+ jsou ve skutečnosti třemi kříži.

Lenka Müllerová
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program kd vltava

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA únor
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz
Předprodej otevřen Po-Pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích půl hodiny
před začátkem první projekce v kině. Tel. č. 315 726 101.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

Ta neční k ur zy neděle 7., 14 ., 21. a 28 . února 2016
16:30 . ..Pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30 . ..Základní kurzy tance pro dospělé
20:30 ...Pokračovací kurzy tance pro dospělé

6. 2. – sobota

11:00 hodin

12. 2. – pátek

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

19:30 hodin

Kralupský masopust Ples KD Vltava

ví
m

se
za

10. 2. – středa

em

11:00 - Masopustní trh před KD Vltava
14:00-15:00 - Hry a soutěže na hřišti T.J.
Sokol, projížďky na koních
15:00 - Masopustní průvod s muzikou, maškarami a pravou moravskou slivovicí ze sokoliště městem k DPS a dále ke KD Vltava
16:45 - Maškarní karní č k
neval pro děti i dospělé
slu
v KD Vltava. Pokud napadne sníh, bude karneval v zahradě KD Vltava.
do
brodružst
Vstupné
na karneval: 60 Kč
Karneval je součástí
razítkové soutěže
Se sluníčkem
za dobrodružstvím. Za alespoň
pět nasbíraných razítek budete
zařazeni do slosování o výlet
od CA ABACA Lenka Malíková.

a ZUŠ Kralupy

Kulturní dům Vltava, Základní umělecká škola v Kralupech a ArtUš z.s. vás srdečně zvou na společný ples. V bohatém
programu vystoupí KralupSwing, dechový
orchestr Kralupanka a Kosí bratři. Tombola, výborná hudba a skvělé taneční výkony
mladých tanečníků.
Vstupné: 150 Kč
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně KD Vltava
a v kanceláři ZUŠ Kralupy, Riegrova ul.
15. 2. – pondělí

19:00 hodin

Koncert Milana
Drobného

s hostem Yvettou Simonovou

Masopust v pohádce

ví
m

se
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19:00 hodin

Minipárty

16:30 hodin

Klasická pohádka plná lidových koled a písniček o průběhu maní č k
sopustních oslav. Mislu
lá Anička najde službu
u hospodáře, který se
zrovna chystá na masodo
brodružst
pustní průvod a Anička
mu začne pomáhat s přípravou. Děti se seznámí
s typickými masopustními maškarami – co která
představuje a co má za úkol.
Vstupné: 60 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže Se
sluníčkem za dobrodružstvím.

24. 2. – středa

Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty, tentokrát s jediným hostem, J. A. Náhlovským. Ve volném
dialogu proberou umělecké počátky, zážitky
ze studentských let a spoustu dalšího. Minipárty využívá možnosti moderátora a jeho hosta být svým divákům na dosah mimo
televizní kamery. V rámci pořadu dostanou
prostor diváci se svými dotazy.
Vstupné: 250 Kč
2. 3. – středa

Koncert pro pamětníky - opravdová lahůdka. Zazní největší hity obou protagonistů,
ale i současná dueta. Koncert je opepřen
o historky ze života obou zpěváků. Krásný
povalentýnský dárek.
Vstupné: 220 Kč
18. 2. – čtvrtek

18:00 hodin

Duo Jamaha

19:30 hodin

TANČÍRNA
Taneční večery pod taktovkou tanečního mistra Jana Kvasničky jsou opět v plném proudu.
Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Vstupné: 290 Kč přízemí; 260 Kč balkon

program kd vltava

KZ

Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež
Ve středu 17. 2. začíná v 8 hodin zápis do tanečních kurzů pro mládež na období září – prosinec 2016.
Kurz obsahuje 10 lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček. Zápis se koná v kanceláři
KD Vltava, 1. patro. Zapsat se můžete i další dny od 17. února.
Je také možné zakoupit si gardenku pro doprovod, která platí na všech 10 lekcí i obě prodloužené, nikoli však na věneček.
Rezervace (telefonem, mailem) není možná – je třeba rovnou zaplatit kurzovné na místě. Odpolední kurz bude probíhat od 18:00
do 19:45 hodin, večerní kurz od 20:15 do 22:00 hodin. Cena kurzu: 2.000 Kč pro jednu osobu. Cena gardenky: 400 Kč

zmaři
Koncer t skupiny Ne

a spol.
Koncer t skupiny Žalman

Úterý 8. 3. – 19:30 hod. – KD Vltava

Pondělí 24. 10. – 19:30 hod. – KD Vltava

Připravili jsme pro vás koncert folkové legendy, skupiny Nezmaři.
Uslyšíte nejznámější písničky ze všech CD, a to od samého počátku
působení kapely až po současnost. Při broukání Bodláků ve vlasech,
Musíš jít dál nebo Růže, se jaro jistě dostaví dříve. Přijďte ho s Nezmary přivítat!
Vstupné: 190 Kč

Pro všechny milovníky folku máme krásný dárek. Koncert Pavla
Lohonky Žalmana se skupinou Žalman a spol.
Tento skvělý muzikant oslaví v roce 2016 své 70. narozeniny. Přijďte
se zasnít.
Vstupné: 230 Kč
Vstupenky již v předprodeji!

plesy v únoru 2016:
12. 2. Ples KD Vltava a ZUŠ Kralupy
13. 2. Rybářský ples
19. 2. Ples GJP Mělník
20. 2. Ples SŽS Mělník
26. 2. Ples GJP Mělník

NA ISLANDU

přednáška v KD Vltava

Připravujeme na březen:
5. 3.
8. 3.
12. 3.
17. 3.
21. 3.

Sokolské šibřinky
Koncert skupiny Nezmaři
Velikonoční slavnost
Tančírna
Divadlo Na Fidlovačce
– Tři holky jako květ
23. 3. Světluškový bál
– dětský karneval

Loutkový soubor Rolnička
uvede ve středu 24. února
od 16:30 pohádku
Červená Karkulka
režie Z. Hrazděrová

Vstupenky koupíte na místě před představením.

středa 16. 3. 2016
od 19:00 hodin
Téměř pětadvacetiletá cestovatelská kariéra dobrodruhů
z Velorex clubu v AČR
vyvrcholila v loňském
roce pokořením Islandu.
Přijďte si poslechnout
vyprávění o tom, jak
unikátní historické
tříkolky Velorex zvládly
nástrahy cest ostrova
ohně, ledu a větru.
únor 2016
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ÚNOR

Facebo ovka
Kino Vlta

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI V BENGHÁZÍ

1.

PO

2.

ÚT

3.

ST

4.

ČT

17:00
20:00
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

5.

PÁ

6.

SO

7.

NE

14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D/TIT. 100 KČ
LÍDA BAAROVÁ
130 KČ
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
90 KČ
PADESÁTKA
100 KČ
MALÝ PRINC
90 KČ
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D/DAB. 100 KČ
OSM HROZNÝCH
110 KČ
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
100 KČ /125 KČ
ČIPERNÁ JÍZDA
FAKJŮ PANE UČITELI 2
90 KČ
13 HODIN:
TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
PREMIÉRA 110 KČ
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
130 KČ
LÍDA BAAROVÁ
130 KČ
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
110 KČ
LEDOVÁ SEZÓNA
110 KČ
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
110 KČ
DÁNSKÁ DÍVKA
120 KČ
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
130 KČ
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
/DAB. 130 KČ
PADESÁTKA
100 KČ

kino

8. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
9.
10.
11.

ÚT

ST
ČT

12.

PÁ

13.

SO

14.

NE

15:00
20:00
20:00
20:00
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

„KINO SENIOR“ PADESÁTKA
SENIOŘI 60 KČ / 100 KČ
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
90 KČ
DÁNSKÁ DÍVKA
120 KČ
HAPPY DAY
PREMIÉRA
90 KČ / 110 KČ
DEADPOOL
DEADPOOL
110 KČ
LÍDA BAAROVÁ
130 KČ
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
100 KČ / 125 KČ
ČIPERNÁ JÍZDA
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D/DAB. 100 KČ
DEADPOOL
110 KČ
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
90 KČ
DOKONALÝ ŠÉF
90 KČ
PADESÁTKA
100 KČ

15. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
16.
17.

ÚT
ST

14

20:00 ZKÁZA KRÁSOU
20:00 DÁNSKÁ DÍVKA
leden 2016

90 KČ
120 KČ

2016, USA, VÁLEČNÝ, TITULKY, 144 min.

Film rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu
v libyjském Benghází, k němuž došlo 11. září roku 2012. Hlavními hrdiny
akčního thrilleru jsou členové speciální ochranky ambasády, kteří se
snaží islamisty odrazit.

ALVIN A CHIPMUNKOVÍ: ČIPERNÁ JÍZDA
2015, USA, DABING, 92 min.

Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy
nabití energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Jejich
už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním. Alvin, Simon
a Theodore totiž dostanou podezření, že Dave, jejich velký člověčí
kamarád a ochránce, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto
svatbou získají jednoho naprosto příšerného, nesnesitelného, vyženěného
bratra Milese a navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí.

BOHOVÉ EGYPTA

2016, USA, FANTASY, TITULKY, 127 min.

Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu vládce bohů mocichtivým
bohem pouště Sethem. Ten uvrhne Egypt do krutovlády a chaosu.
Mocnému Horovi musí pomoci získat vládu zpět legendární zloděj Bek
a krásná Zaya.

DÁNSKÁ DÍVKA

2015, Velká Británie / Německo / USA, DRAMA, TITULKY, 120 min.

Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejnojmenné knihy
milostný příběh inspirovaný skutečným životním osudem dánské
malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je ženou
v mužském těle a jako první na světě podstoupí operaci vedoucí
ke změně pohlaví.

DEADPOOL

2016, USA, TITULKY, 15+, 104 min.

Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, bývalý
člen speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson, se podrobil
experimentu, díky kterému získal schopnost rychlého samo uzdravování.
Wade po tomto experimentu přijme alter ego Deadpool. Vyzbrojený
novými schopnostmi a zvráceným černým humorem pronásleduje muže,
který mu téměř zničil život.

DOKONALÝ ŠÉF

2015, USA, KOMEDIE, TITULKY, 100 min.

Dokonalý šéf je výjimečně vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření
a jídlu, o lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
! Speciální valentýnské občerstvení - velký popcorn
a dvě pití v hodnotě 25 Kč, to vše za 100 Kč !

program kd vltava

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vltavou

KZ

nám. J. Seiferta 706
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.kasskralupy.cz

RODINNÝ FILM

2015, Česko, DRAMA, 95 min.

18.
19.
20.

21.

kino

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž
rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení
s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného
„testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? V hlavní roli Karel
Roden a Vanda Hybnerová.

ŘACHANDA

2016, Česko, 104 min.

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí
vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich
to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli, co dáváš, to se ti vrátí.
Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých
postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna
Markétka napraví, se také zamiluje do obyčejného Matěje...

SAULŮV SYN

2015, Maďarsko, DRAMA, TITULKY, 107 min.

Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává
o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv.
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů
zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. Saul chce
uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého
nevlastního syna. Film přitom připomíná až „umělecký horor“ a poprvé
v dějinách kinematografie ukazuje Osvětim jako chaotickou a přitom
bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat sami vězni.

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

ČT
PÁ

SO

NE

20:00
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

PREMIÉRA
RODINNÝ FILM
ZOOLANDER 2
SAULŮV SYN
MALÝ PRINC
DEADPOOL
RODINNÝ FILM
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
ZOOLANDER 2
PADESÁTKA

110 KČ
110 KČ
100 KČ
110 KČ
110 KČ
110 KČ
130 KČ
110 KČ
100 KČ

22. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
23.
24.
25.
26.

ÚT

ST
ČT
PÁ

27.

SO

28.

NE

15:00
20:00
20:00
20:00
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00
14:30
17:00
20:00

„KINO SENIOR“ LÍDA BAAROVÁ SENIOŘI 60 KČ / 130 KČ
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
110 KČ
ZOOLANDER 2
110 KČ
BOHOVÉ EGYPTA PREMIÉRA
120 KČ
ŘACHANDA
120 KČ
DECIBELY LÁSKY
120 KČ
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 100 KČ / 125 KČ
ŘACHANDA
120 KČ
RODINNÝ FILM
110 KČ
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
130 KČ
BOHOVÉ EGYPTA
/DAB.
150 KČ
SAULŮV SYN
100 KČ

29. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům,
kteří mohou po předložení studentského průkazu
zhlédnout film za sníženou cenu. Film je přístupný
i široké veřejnosti.
FILM JE PROMÍTÁN
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

PREMIÉRA

HAPPY
DAY

2015, Lucembursko / Francie / Belgie, KOMEDIE, TITULKY, 115 min.

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který
nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů
a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh
má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže
vystát a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem
jejich smrti. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života
zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?

ZOOLANDER 2

2016, USA, KOMEDIE, TITULKY

Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek a Hansel, musejí dát hlavy dohromady,
protože nad nimi visí hrozba, že budou navždy smeteni z přehlídkových
mol a nahrazeni mladšími, hezčími a šikovnějšími exponáty.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod.,
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce.
Projekce podpořil Státní fond
ČR pro rozvoj a podporu české
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu
filmů najdeteleden
na našem2016
webu a Facebooku.
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SPOLEČNOST / SPOLKY

Blahopřejeme všem našim
spoluobčanům k významným
životním jubileím, která oslaví

v únoru 2016

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.
Jmenovitě gratulujeme
těmto jubilantům:
94 let.................. Millerová Antonie
80 let.................. StránSká Věra
Štrop Josef
pozn. redakce: Veřejné blahopřání může být otištěno
pouze s písemným souhlasem jubilanta.
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ
Kralupy, paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

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
} Prodám byt 3+1 v Kralupech
– Lobečku. Volat od 17:00 do 20:00
– tel.: 724 555 313. Ne RK!
} Koupím byt v Kralupech.
Tel.: 777 835 216
} Koupím starší pivní půllitry
a třetinky s nápisy pivovarů –
sběratel. Tel.: 732 170 454

Veltruský masopust

se uskuteční v sobotu 13. února
2016 od 9:00 hodin. Více na
www.kralupskyzpravodaj.cz

Opustili nás
30. 12. Václav KASALICKÝ.................... 93 let
31. 12. Josef ŠLÉGL.................................. 75 let
3. 1. Ing. Otilie MARTÍŠKOVÁ......... 81 let
9. 1. Stanislav NOVÁK........................ 68 let
10. 1.	Antonín MOC............................... 73 let
11. 1. Luděk NETÍK................................ 68 let
11. 1. Vladimír PEJSKAR...................... 79 let
12. 1. Václav ZMÁTLÍK.......................... 77 let
13. 1. Karel VLASÁK.............................. 83 let
16. 1. Jozef DLUGOŠ............................. 77 let
23. 1. Julius KROUPA............................ 67 let
23. 1. Josef ŠIMONÍČEK ..................... 87 let
24. 1. Václav SEKERA............................ 85 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Městský klub důchodců
D

razí přátelé, měsíc únor máme letos
o den delší, uvidíme, co nám přestupný rok přinese. Doufáme, že samé radostné
události. Zatím jsme si užili docela studeného ledna a v našich končinách i trošku
víc toho sněhu.
My si únor v klubu zpestříme přípravou
letošních zájezdů, v plánu máme spoustu
zajímavých, bude záležet na členech, které si vyberou. Možná, že tam bude i výlet
na Klínovec v Krušných horách (na fotografii). Již v příštím vydání Zpravodaje vás
seznámíme s některým z prvních. Čeká nás
také několik poutavých přednášek a vystoupení, pobavíme se u muziky a oblíbených
tanečních odpolední.
Rádi bychom přivítali v našich řadách
další nové tváře. Přijďte mezi nás všichni,
kteří jste doma sami a rádi byste se bavili
s námi. Pravidelné schůzky máme v Domě
s pečovatelskou službou každé úterý od 13
hodin. Těšíme se na vás!

Foto: Pavel Kolář

KZ

S hezkým pozdravem
členové MKD

Rozhledna na Klínovci

vzpomínky
Dne 2. února 2016 by se
dožila 70 let moje manželka,
milá babička, prababička
VÁCLAVA UMLAUFOVÁ, která
nás opustila v 57 letech. Je to
dlouhá doba, ale stále na ni
moc vzpomínáme. Manžel Vláďa, syn Jenda,
dcera Vlaďka a přátelé.
Dne 3. února 2016 uplynou
dva roky ode dne, kdy nás
navždy opustil pan Ladislav
Prokopec. Všichni, kdo jste
ho znali, vzpomeňte si s námi.
Manželka Jindra, dcery Jana
a Laďka s rodinami
3. února 2016 - Už šestým
rokem vzpomínáme
na mamku, kterou v srdci
máme.
Každý den a každou chvíli
cítíme, že dodává nám síly.        
Věnujte, prosím, chvilku malou
pro naší drahou - Vlastu Starou.      
S úctou děkují, dcery s rodinami.
Dne 8. února to bude rok, kdy zemřel můj drahý
manžel JINDŘICH DUŠEK. Děkuji všem, kteří si
vzpomenou. Manželka Jana

Dne 8. února 2016 uplyne jeden
rok, kdy nás navždy opustil
pan JIŘÍ HLADÍK. S láskou
vzpomínají manželka Eva, syn
Jiří a dcera Jana s rodinami.
Děkujeme všem, kdo ho znali,
že si vzpomenou s námi.
Dne 11. února 2016 to bude již
5 let, co nás navždy opustil pan
STANISLAV DLOUHÝ. S láskou
stále vzpomíná manželka
Jitka a synové David a Martin
s rodinami.
Dne 17. února 2016 uplyne
10 let od doby, co mě
navždy opustil můj milovaný
a obětavý manžel OLDŘICH
KOKOŠKA z Kralup nad
Vltavou. Stále vzpomíná
a nikdy nezapomene jeho žena Anna
Kokošková s celou rodinou
Dne 20. února uplyne již 15
let od doby, kdy nás navždy
opustil pan JOSEF CHVOJKA
z Kralup nad Vltavou. Děkujeme
všem, kteří na něho spolu
s námi vzpomenou a uctí jeho
památku. Manželka Věra Chvojková s dětmi,
jejich rodinami a vnoučaty

SPOLEČNOST / POZVÁNKY
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Sdružení rodáků
rok 2016 a příznivců města
D

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy
vás zve na prohlídku
Českého muzea hudby na Malé Straně
Kdy? V pátek 12. února 2016

Č

eské muzeum hudby se nalézá na Malé
Straně, konkrétně v místech, kde v minulosti
stál kostel svaté Máří Magdalény a dominikánský klášter, který byl však v roce 1783 zrušen.
V minulých dobách budova kromě kláštera sloužila
také jako sídlo poštovního úřadu. Později zde sídlil
archiv a četnická ubytovna. Současná budova
muzea vznikla v 17. století díky staviteli Francesco
Carattimu a postupně byla přestavěna do podoby,
ve které si ji můžeme dnes prohlédnout.
Kde jinde je soustředěno takové množství
hudebních nástrojů, not či skladeb, jako právě
v našem nejvýznamnějším muzeu, zaměřeném
na oblast hudby?
Odjezd z kralupského nádraží bude v 12:42 hodin
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat
metrem do stanice Národní třída a dále tramvají č.
22 do zastávky Hellichova. Zde se sejdeme v 13:50
hodin s ostatním. Komentovaná prohlídka proběhne ve dvou skupinách souběžně od 14:00 hodin.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků je třeba

se na tuto akci předem přihlásit na telefoním čísle
315 723 393.
Tato vycházka je financována z grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila: I. Očenášková

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

ovolujeme si upozornit na změnu termínu Výroční členské schůze, která
se koná v Domě s pečovatelskou službou
na Cukrovaru v pondělí 22. února 2016
ve 14 hodin v přízemí budovy.
Schůze bude hodnotit činnost sdružení
v roce 2015 včetně pokladní zprávy a podá
přehled o stavu členstva. Budete seznámeni
s programem činnosti pro rok 2016. Před
schůzí se vybírají příspěvky 100 Kč na člena. Nezapomeňte si členské legitimace.
Těšíme se na vás, zachovejte nám přízeň.

Zdraví výbor „Rodáků“

VLASTENECKO-DOBROČINNÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
VELTRUSY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

82. STAROČESKÝ PLES
20. 2. 2016 OD 20:00 HODIN

V RESTAURACI NA ZÁVISTI VE VELTRUSÍCH
K TANCI A POSLECHU HRAJE P. KŘOVÁČEK
- KOSÍ BRATŘI. KROJOVANÝ NÁSTUP!
HRA O CENY.
VSTUPNÉ: 90 Kč

únor 2016
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ddm
Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz
Kancelář - úřední hodiny:
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady připravila Gabriela Junášková

Velikonoční soutěž

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Barevné
jaro“, která bude součástí velikonoční výstavy v DDM od 7. do 11. 3. 2016. Soutěže
se mohou zúčastnit mateřské školy, základní školy a školní družiny, jednotlivci, děti,
dospělí i celé rodiny, zkrátka každý, kdo
má tvořivého ducha. Použitá technika je
libovolná.
Hotové výrobky označené jménem autora můžete odevzdávat v kanceláři DDM
do 3. 3. 2016.

Své dítě můžete na naše tábory přihlásit
v kanceláři DDM nebo si stáhnout přihlášku na našich webových stránkách.

Podrobnosti o kurzech naleznete na webových stránkách DDM nebo získáte na tel.
315 722 430, paní Junášková.

Letní tábory s DDM
Na letní prázdniny připravujeme pro děti:
Příměstské tábory
11. 7. - 15. 7.
Téma: Sport a pohybové hry
Týden pro ty, co se rádi hýbou. Plavání,
míčové hry, malé olympijské hry, kinect,
stolní tenis. To je jen část toho, co je pro
děti připraveno.
Cena na den: 120 Kč

Sobotní kurzy druhé pololetí

Masopust
Oblíbený Masopust s firmou Řeznictví
Kohout a synové bude 18. února od 9:00
do 16:00 hodin před budovou DDM. Prodávat se budou domácí zabijačkové dobroty:
černá ovarová polévka, zabijačkový guláš,
škvarky, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka. Vše
můžete na místě ochutnat nebo si zakoupit
s sebou. Během dne bude také k prodeji čerstvé vepřové maso, porcované přímo
na místě.

18. 7. - 22. 7.
Téma: Výtvarné a řemeslné činnosti
Děti budou mít možnost vyzkoušet si např.
malířské a grafické techniky, kresbu tužkou, práci s pedigem, drátem, zpracování
koláže atd. Na výlet pojedeme do Muzea
Karla Zemana do Prahy.
Cena na den: 190 Kč

13. 2. Jarní keramické hrátky
- přihlášky do 8. 2., cena 350 Kč
12. 3. Pedig - přihlášky do 2. 3., cena 400 Kč
16. 4. Mandala - přihlášky do 1. 4., cena 400 Kč
21. 5. Grafická dílna - přihlášky do 4. 5.,
cena 400 Kč
18. 6. Textilní dílna - přihlášky do 6. 6.,
cena 400 Kč
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6. 8. - 13. 8. Doksy - Celotáborová hra:
Sherlock Holmes a tajemný piskulak, cena: 3.500 Kč
Děti se mohou těšit na sportovní hry a turnaje, diskotéky, karneval, táborák a noční
bojovku. Chybět samozřejmě nebudou ani
výlety. Při příznivém počasí budeme využívat bazén přímo v areálu.
V ceně je doprava, ubytování, pedagogický
dozor, strava 5x denně, pitný režim a odměny pro děti.

6x foto: Gabriela Junášková

Pobytové tábory
30. 7. - 6. 8. Mokrosuky - Celotáborová hra:
Cirkus, cena: 3.990 Kč

Poděkování
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly 16. Reprezentačního plesu
DDM. Seznam sponzorů naleznete na webových stránkách DDM.

aktuality

KZ

připravili jsme pro Vás:
Seminář „Správná výchova dětí“ – pátek 12. 2. od 17.30 do 20.00 h.
} seminář pro rodiče a pedagogy zaměřený na to, jak vyjít s vlastními dětmi
i s dětmi nám svěřenými.
„Nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky na výchovu“

Seminář „Psychohygiena“ – pátek 4. 3. od 17.30 do 20.00 h.
} jak obnovovat vlastní duševní a psychické síly, jak se vyhnout přetížení, stresu,
depresím a syndromu vyhoření, zkrátka jak mít radost ze života a udržet si ji.

Vyberte si z naší nabídky kurzů
„to pravé ořechové“ pro Vaše dítě i pro Vás:
Kurzy pro rodiče s dětmi: Hudební škola Yamaha – Kojenecké cvičení
– Pohybovky – Masáže pro miminka – Poradna pro maminky s miminky –
Hernička pro děti
Kurzy pro děti: Jogohrátky – Tanečky – Výtvarníček + keramika
Kurzy pro dospělé: Orientální tance – Jóga – Taichi – Předporodní kurz aneb
příprava na porod a šestinedělí – Cvičení pro těhulky – Cvičení po porodu
Ostatní služby: Psychoterapeutická poradna – Klasické masáže – Medové
masáže – Čínské masáže – Thajské masáže – Aromaterapeutické těhotenské
masáže – Manuální lymfodrenáž – Tělová svíce
Do kurzů se můžete hlásit i během školního roku.

} CO JE LABYRINT VĚD(ĚNÍ) A KDO SE ZA NÍM
SKRÝVÁ: LABYRINT VĚD(ĚNÍ) JE BEZPLATNÁ UNIVERZITA
PRVNÍHO VĚKU, KTERÁ JE ZASTŘEŠENA PEDAGOGICKOU
FAKULTOU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Podobá se virtuálnímu bludišti, v jehož chodbách i chodbičkách jsou
schovaná zajímavá témata z oblasti přírodovědných a humanitních
věd, umění i sportu.
} PRO KOHO LABYRINT JE
Je určen všem ve věku 10 – 15 let, kteří chtějí vědět víc, než se
mohou dozvědět ve škole, než mohou vyčíst v knížkách, nebo najít na
internetu. Pokud jste překročili magickou desítku a máte pocit, že vás
Labyrint OPRAVDU zajímá, pak neváhejte a přijďte také!

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

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

Poděkování za organizaci
Tanečního galavečera
V
úterý 12. ledna se uskutečnil v KD Vltava 2. ročník
Tanečního galavečera. Touto
cestou bych ráda poděkovala
všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě. Všem tanečníkům, tanečnicím a především
jejich pedagogům. Z Tanečního
a pohybového studia manželům

Zuzaně a Jiřímu Štarkovým, ze
ZUŠ Velvary Pavlíně Kratochvílové a Marcele Odvodyové
a z naší kralupské ZUŠ Silvii
Hodkové. Dále děkuji KD Vltava i jejich technikům za hladký
průběh večera.
Za ZUŠ Kralupy
Veronika Sedláčková
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ZŠ gen. klapálka

Moderní dějiny – vrchol výuky
dějepisného vzdělávání

J

ako každý rok připomínáme 27. leden jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V ten den
máme vždy připravený projekt, ve kterém se
žáci devátých tříd věnují tématu komplexně.
Otázka náboženské, národnostní a rasové
odlišnosti a problémy soužití různých etnických skupin není pro děti nová. Dlouhé
roky spolupracujeme se Židovským muzeem v Praze a navštěvujeme různé vzdělávací programy. Ale jen nejstarší žáci dokáží
problematiku projevů extremismu, rasismu
a holocaustu pochopit.
Důležitým předpokladem kvalitní výuky
o moderních dějinách je vzdělávání pedagogů. Učitelky dějepisu absolvovaly cyklus
vzdělávání zakončený studijním pobytem
v muzeu Yad Vashem v Izraeli.
Jsme velmi rádi, že letos v naší škole uvítáme pracovníky Židovského muzea, Muzea Yad Vashem a dalších institucí, kteří
v rolích lektorů vystoupí na semináři pro
pedagogy tohoto regionu. Když jsme před
lety problematiku moderních dějin s výkladem projevů různého extremismu zařazovali do ŠVP, ani jsme nemohli tušit, jak
významné místo mu bude třeba s postupujícími léty věnovat.
Srdečně zveme zájemce o problematiku
moderních dějin do naší školy ve středu
2. března 2016.
Dagmar Knöpfelmacherová,
ředitelka školy

Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, 277 51 Nelahozeves
přijme od 1. 8. 2016 kvalifikovaného učitele / učitelku
1. stupně a kvalifikovanou vychovatelku školní družiny.

www.zsnelahozeves.cz
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Co škola nabízí: pouze 1. stupeň se 100 žáky. Výuku anglického jazyka
od 1. ročníku, výuku matematiky metodou profesora Hejného,
klasicky (dle výběru učitele). Klima odpovídající škole rodinného
typu – vstřícné a otevřené. Profesionální, kreativní a schopný
kolektiv pedagogů. Možnost dalšího vzdělávání pedagogů.
V případě Vašeho zájmu, zasílejte své žádosti s CV na e-mail
ředitelky školy bavorova@email.cz. Ostatní kontakty a více o naší
škole na našich webových stránkách.

školy
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foto: David Šír

Dvořákovo gymnázium a SOŠE

Sbor Dvořákova gymnázia vydává další CD
L

oňský rok byl pro Sbor DG velice úspěšný a hlavně umělecky plodný. Začátkem
roku Sbor DG vydal třetí CD s názvem
Requiem větru. Veškeré písně na něm jsou
autorské a nahrávky vznikaly spontánní
prací studentů v hudebním D&M studiu
ve Veltrusech.
Velice krásnou zpětnou vazbou této studentské práce je 1. místo v krajské soutěži
ve studentské tvořivosti „Náš kraj“ za album „Podzimní melancholie“, ocenění druhého alba v partnerském městě Hennigsdorf
a za třetí album 1. místo - „Cena diváků“
v celostátní umělecké soutěži „Face2art“,

zš václava havla

vyhlašované na pražské HAMU (sdružující
hudební mládež s centrem EU v Bruselu),
kde v kategorii píseň (14 - 18 let) vyhrála
skladba Requiem větru a v kategorii píseň (18 – 23 let) vyhrála skladba Wisdom.
V loňském roce Sbor DG zároveň absolvoval
koncertní turné - vystoupil na Lednovém
undergroundu, Musicfestu a šňůru vánočních koncertů zakončil na Staroměstském
náměstí v Praze.
A s čím vstoupila tato vokálně-instrumentální kapela - zájmový útvar Dvořákova gymnázia - do nového roku? „V současné době
studenti skládají a nahrávají skladby na čtvr-

té CD, jehož ústřední písničku „Na křídlech
ptáků” premiérově představí na koncertě
19. března 2016 v Praze opět na Staroměstském náměstí. Hlavně děkuji studentům
za velký kus práce na CD Requiem větru,
zejména pak Adamu Závodskému, který je
autorem většiny písní,“ odpovídá zakladatelka a vedoucí Sboru DG zpěvačka a pedagožka Markéta Aptová-Hrdinová.
Všechna vydaná alba Sboru DG - Podzimní melancholie (2010), Zázraky (2012) a Requiem větru (2015) jsou k dostání na adrese:
hrdinovam@seznam.cz
Anna Štětková (4.G), DG Kralupy

ZŠ praktická

J

iž tradičně na naší škole probíhá testování žáků 9. tříd v rámci šetření SCIO.
V českém jazyce mají naši žáci lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. V matematice patříme mezi úspěšné školy s nadprůměrnými výsledky, s kterými naši žáci
předběhli 80 % zúčastněných škol.
Vynikajících výsledků dosáhli i v testování v anglickém jazyce. Většina dětí dosáhla
úrovně A2, B1 a dokonce i úrovně B2, to
znamená, že by mohly jít rovnou k maturitní zkoušce. Naše škola využívá studijního
potenciálu optimálně v jazycích i matematice a výsledky žáků v testech odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů.
Velmi děkuji za profesionální přístup pedagogů a především odpovědný přístup žáků 9. tříd, kteří pochopili, že kvalitní příprava ve škole je dovede k naplnění jejich
představ o budoucím životě.
Ing. Stanislava Bednářová, ředitelka školy

Kam po škole

P

ro žáky devátých ročníků nastalo nyní
období, kdy se rozhodují o tom, kam
po ukončení povinné školní docházky. Výjimkou nejsou ani naši žáci. V rozmezí listopadu až ledna navštívili se svou třídní
učitelkou Mgr. Veronikou Balonovou několik institucí, které jim mohly usnadnit
rozhodování.
První bylo Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání v Mělníku. Zde získali informace o síti středních
škol, podmínkách a průběhu přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivé
profese či možnostech uplatnění absolven-

foto: Mgr. Veronika Balonová

Naši žáci dosáhli v testech
skvělých výsledků

tů. Žáci absolvovali test profesních zájmů
a odnesli si atlas školství pro Středočeský
kraj a Prahu.
V prosinci navštívili Střední odborné učiliště v Kladně-Vrapicích, kde si prohlédli
celý areál a informovali se o kritériích přijímacího řízení, studijních oborech a průběhu studia. Dále se žáci vydali do Prahy
na návštěvu Odborného učiliště a Praktické
školy Chabařovická v rámci dnů otevřených
dveří. V lednu rovněž využili příležitosti
dne otevřených dveří a prohlédli si Střední
odbornou školu a střední odborné učiliště
v Kralupech nad Vltavou.
Všechny návštěvy byly pro děti přínosné a přesto, že se přihlášky posílají
do 15. března, má většina žáků již jasno,
kam svou přihlášku zašle. Mezi zvolenými
obory je truhlář, pomocný kuchař, pečovatelka, cukrářka a řezník. Jedná se o tříleté
učební obory zakončené výučním listem.
Přejeme našim deváťákům mnoho úspěchů
v další kapitole jejich života.
Bc. Michaela Obytová Hacmacová
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Jubilejní ročník Kralupské kličky
přivítá stovky závodníků

Horolezecký kroužek
se těší na nové členy!

Kralupský oddíl krasobruslení pořádá v sobotu 13. 2. 2016
již 40. ročník závodu „Kralupská klička“.

Na druhé školní pololetí se otevírají další místa
pro zájemce, a to v pondělí či ve čtvrtek od 16:00 hodin.
Více informací a kontakty najdete na webových
stránkách www.hokralupy.cz

Díky sponzorům a podpory
vedení kralupské radnice máme
pro závodnice na stupně vítězů
připraveny kromě medailí a pohárů i další krásné ceny,“ dodává Simona Majrychová.
Tímto zveme širokou veřejnost na tuto tradiční kralupskou akci. Vstup je zdarma.
Závod začíná v 8 hodin a předpokládaný konec je kolem 20:30
hodin. Podrobný časový rozpis
bude uveřejněn na webových
stránkách www.krasokralupy.
cz od 8. 2. 2016 i se jmény
kralupských závodnic, které se
závodu zúčastní.
Simona Majrychová,
trenérka, oddíl krasobruslení

foto: HO Kralupy

„Věříme, že i letos se sjede
co největší počet závodnic z celé České republiky. Minulý rok
přijelo 208 dětí,“ říká trenérka
kralupských nadějí Simona Majrychová.
Závodit se bude od těch
nejmenších - přípravka šestiletých dětí, až po kategorii Adult
- do 18 let. „Z našeho oddílu by
měli startovat všichni, kteří jsou
již závodně připraveni. Jedná se
minimálně o 25 dětí z různých
kategorií. Od října se naše děvčata i chlapci pravidelně zúčastňují závodů a někteří si přivážejí
i kovy nejcennější, proto doufáme, že se to některým povede
i na našem závodě.

Výjezd horolezeckého kroužku na indoorovou stěnu Mammut
v Holešovicích.

Sofie Palečková - 1. místo v Roudnici nad Labem v kategorii žačky
nejmladší A

DOMÁCÍ VOLEJBAL
V únoru 2016

2x foto: Pavel Paleček

6. 2.................... kadetky *...................................... 9.00, 13.00
juniorky *.....................................11.00, 15.00
13. 2.................. ženy x Zruč nad Sázavou.......... 10.00, 14.00
27. 2.................. kadetky *...................................... 9.00, 13.00
juniorky *.....................................11.00, 15.00

Alexandra Kopecká - 1. místo v kategorii žačky nejmladší B
- Roudnice nad Labem.
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* Soupeři kadetek a juniorek budou známy po dohrání základní části soutěže (tj. po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje).
Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají
Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.

 Aktuální informace: WWW.KRALUPSKEVOLEJBALISTKY.ORG
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRALUPYVOLEJBAL.CZ

sport

Wellness centrum

v Kralupech nabízí
spoustu relaxace

P

ři rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v létě 2015
nahradilo stávající posilovnu nové relaxační centrum, v němž
se nachází Whirlpool, Finská
sauna, Turecká lázeň, Bylinná
lázeň, Solární louka a Zážitkové sprchy. Dovolte nám stručně
představit jednotlivé atrakce.

do které jsou dávkovány bylinné esence, které se v této kabině
vypařují do vzduchu.

Solární louka
ézt
Více informací můžete nal
ch
nká
strá
na nových webových

www.sportkralupy.cz

Whirlpool
Vířivá nerezová vana s teplotou
vody 35 °C, která je pod hladinou osvětlena reflektory, které
mění barvu světla. Vířivka je vybavena šesti masážními tryskami a bublinky vycházejí ze dna
whirlpoolu i z lavic.

Finská sauna
Finská sauna je horkovzdušná
lázeň při teplotě vzduchu kolem 75-90 °C při velmi nízké

KZ

relativní vlhkosti 10-15 %. Optimálního účinku se dosahuje
postupným prohříváním, které
je doprovázeno intenzivním pocením a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo
od zplodin obsažených v potu.

Turecká lázeň
Turecká lázeň nabízí saunování

při teplotě vzduchu kolem 3545 °C při velmi vysoké relativní
vlhkosti 70-100 %.

Bylinná lázeň
Bylinná sauna je lázeň při teplotě vzduchu kolem 45-55 °C při
vlhkosti okolo 40 %. Je v podstatě kompromisem mezi finskou
a tureckou saunou. V bylinné
lázni se navíc nachází miska,

Odpočívárna, která je vybavena třemi ratanovými lehátky
s matrací. Nad každým z odpočinkových lehátek se nachází infratrubice, která v příslušném prostoru ohřívá teplotu
vzduchu.

Zážitkové sprchy
Ve wellness centru také můžete nalézt tři zážitkové sprchy
a ochlazovací vědro. Sprchy nabízejí volbu mezi teplou a studenou vodou. Efekt spočívá
v rozlišnosti sprchových hlavic.
Kralupské wellness je vybaveno
hlavicemi na déšť, mlhu a tropická bouře. 
Vojtěch Pohl

NABÍDKA PRÁCE - LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Kralupská sportovní spol. s r. o.
přijme brigádníky na letní koupaliště
na pozici plavčík / vodní záchranář.
V průběhu měsíce března či dubna
2016 bude uspořádán kurz pro
kvalifikaci na tuto pozici.
požadujeme:
} věk nad 18 let
} zodpovědnost
} kladný vztah ke sportu vítán
} absolvování kurzu k získání osvědčení
Kontaktní emailová adresa pro zájemce je sportkralupybazen@seznam.cz
www.sportkralupy.cz

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

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

www.sportkralupy.cz

tel: +420 734 375 591

FK Čechie Kralupy Vás srdečně zve na

Ples sportovců

19. 2. 2016 od 20 hodin v hotelu Sport
K tanci i poslechu bude hrát skupina Akce
} předtančení } soutěž o ceny
Předprodejní místa:
hřiště FK Čechie – Třebízského 945, pan Jan Beránek,
tel.: 739 223 698, 605 948 495,
nebo v hotelu Sport (recepce).
Cena vstupenky
150 Kč

Vstupné: víkend: 50,- Kč, Po – Pá: 40,- Kč. Doprovod: 10,- Kč
Děti do 12 let: 40,- Kč. Děti do 6 let (včetně) zdarma.
Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), Broušení: 40,- / 50,- Kč

únor 2016
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SPORT / KALENDÁŘ

Basketbalistky vyhrály Kalendář akcí
poslední dva zápasy

P

rvoligové ženy pod vedením trenéra prof. Doc. MUDr. Lukáše Roba CSc. vstoupily
do nového roku dvěma výhrami. V sobotu 9. 1. 2016 odehrály na hřišti soupeře vyrovnaný
zápas s Jabloncem, který zakončily vítězně 62:74, nejlepšími
střelkyněmi byly Pavla Krásová a Jana Čermáková, které nastřílely po 16 bodech. V neděli
10. 1. odehrály mistrovské utkání
v Praze Nuslích. To skončilo také
ve prospěch kralupského týmu,
a to 65:76. Nejlepšími střelkyněmi byly opět Krásová (20 bodů)
a Čermáková Jana (15 bodů).
Družstvo je zatím na 9. mís-

tě v tabulce z 12 družstev, ale
bylo by dobré, aby po skončení
základní části obsadilo příčku
do 8. místa a mohlo se zapojit
do boje v play off.
Přijďte děvčata podpořit
na domácí zápasy v sobotu
6. 2. 2016 od 18 hodin, kdy budou hostit Tišnov a v neděli
7. 2. 2016 od 10:30 odehrají zápas na domácí palubovce s Olomoucí. Oba dva zápasy potřebují
děvčata vyhrát.
Všechny informace naleznete
na fb klubu BK Kralupy junior
anebo na internetových stránkách www.bkkralupyjunior.cz.
Renáta Procházková

Celostátní tenisový turnaj
se bude konat v Kralupech
V
prosinci 2015 proběhly
na tenisových dvorcích TJ
Kralupy n/Vlt. u koupaliště celostátní tenisové turnaje mladších
a starších žákyň. Turnajů se zúčastnilo 40 hráček z celé republiky. Domácí oddíl reprezentovaly starší žákyně Adéla Síkelová
a Adéla Dorociaková. Za mladší
žákyně nastoupily Zuzana Síkelová a Maruška Plicková.
Ve starších žákyních postoupila do čtvrtfinále Adéla Síkelová, ve kterém podlehla pozdější finalistce Tomanové z TK
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Roudnice. V mladších žákyních
postoupila mezi 16 nejlepších
Maruška Plicková, Zuzana Síkelová postoupila do čtvrtfinále,
ve kterém po boji podlehla Kabelkové z TK Litoměřice.
Turnaje byly uspořádány
za podpory MěÚ Kralupy n/Vlt.
a nabídly velké množství kvalitních utkání ke spokojenosti
všech účastníků. Další celostátní turnaj mladších žákyň proběhne na zdejších tenisových
dvorcích koncem března 2016.
Dušan Sikela

6. 2. so..............11:00........ Kralupský masopust
10. 2. st.............16:30........ Masopust v pohádce (KD Vltava)
11. 2. čt.............18:00........ Univerzální principy – přednáška
			
(městské muzeum)
12. 2. pá............12:42........ Výlet s KPP do Českého muzea hudby
		
17:30........ Seminář Správná výchova dětí
			
(AZ centrum)
		
19:30........ Ples KD Vltava a ZUŠ Kralupy (KD Vltava)
13. 2. so..............8:00........ Výstava drobného zvířectva
			
(Dřevák, Lobeček)
		
8:00........ Kralupská klička – 40. ročník
			
(zimní stadion)
		
9:00........ Veltruský masopust
		
13:00........ Jarní keramické hrátky – kurz (DDM)
		
15:00........ Komentovaná prohlídka výstavy
			
„Co máme rádi“ (městské muzeum)
		
20:00........ Rybářský ples (KD Vltava)
14. 2. ne..............8:00........ Výstava drobného zvířectva
			
(Dřevák, Lobeček)
15. 2. po............19:00........ Koncert Milana Drobného (KD Vltava)
17. 2. st...............8:00........ Zápis do tanečních kurzů pro mládež
			
(KD Vltava)
		
8:00........ Den otevřených dveří se zkouškami
			
nanečisto (Gymnázium Kralupy)
		
17:00........ Veřejné jednání zastupitelstva
			
(MěÚ Kralupy)
		
17:00........ Pololetní koncert ZUŠ (Galerie VK37)
18. 2. čt...............9:00........ Masopustní trh před DDM Kralupy
		
19:30........ Tančírna (KD Vltava)
19. 2. pá............20:00........ Ples sportovců (hotel Sport)
20. 2. so............20:00........ Staročeský ples (Veltrusy)
21. 2. ne............14:00........ Den přemýšlení + křest knihy
			
(Skautský dům Bára)
22. 2. po............14:00........ Členská schůze „Rodáků“
			
(DPS na Cukrovaru)
24. 2. st.............16:30........ Červená karkulka (LS Rolnička)
		
19:00........ Minipárty (KD Vltava)
25. 2. čt.............18:00........ Tajemný zámek Mikovice – přednáška
			
(městské muzeum)
27. 2. so............20:00........ Hasičský ples (hotel Sport)

Na převážnou většinu těchto
akcí najdete podrobné pozvánky
na stránkách Zpravodaje
+ program kina Vltava
na str. 14 - 15.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
inzerce

BA přijme

pracovníky na úklid administrativní budovy
v Kralupech nad Vltavou. Pracovní doba Ne – Čt
na 4 hodiny denně. Požadujeme pečlivost
a spolehlivost. Nástup možný ihned.

Volejte Po-Pá od 08:00 hod.
do 14:00 hod. na tel: 602 301 712,
702 027 911.

komerční inzerce
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

PŘED KURZEM

PO KURZU

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 nemají žádný talent, ale i pro ty,
kteří se už s kreslením setkali.

KZ

Nepůjčí Vám
banka?
U nás půjčka pro všechny
na cokoliv!
} bez poplatků
} rychlé vyřízení po telefonu
} minimum potřebných dokladů
Kontakt: tel. 775 320 550,
e-mail: kralupy@pujcujemevsem.cz

inzerci
objednávejte
na e-mailu
zpravodaj@mestokralupy.cz

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 všechny 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

KD Vltava
nabízí:

únorová nabídka: PETRKLÍČE, CIBULOVINY
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí,
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

☎ 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

} inzerci na vývěsce před kulturním domem
} pronájem sálu, malého sálu, učebny a dalších prostor
} pronájem kinosálu
} kinoreklamu
} výlep plakátů v Kralupech nad Vltavou
Bližší informace získáte v kanceláři KD Vltava,
nám. J. Seiferta 706, tel. č. 315 727 827

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKÓNŮ
} originál bezrámový systém
– kvadro
záruka 5 let
} rámový systém GLASA
} záruční – pozáruční servis zaručen
sleva v regionu 1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení:

Pavel Petříček

15 let v oboru

tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz
individuální přístup a poradenství

Zimní provoz
Po - Pá 8 - 17,
So 8 - 12

přijmeme:

prodavačka v zahradním centru
pokladní v zahradním centru
pracovník/-ce venkovní zahrady
v zahr. centru
sezónní pracovník ve výrobě
sadby bylinek aj.
vedoucí pracovník/-ce do výroby
sadby bylinek
vedoucí zahradního centra
brigádníky pro jarní sezónu
Podrobnosti k jednotlivým pozicím naleznete
na www.zahradnictvi-jelinek.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis
na email: lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo volejte 724 750 706

LEKCE JÓGY a
ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
metoda 3x3

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho
obchodního týmu

800 888 120 bezplatná linka
www.faircredit.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ
KDE: ZŠ Mikovice,
Party klub,
Velvarská Kostka
www.jogaaskolapanevnihodna.cz;
tel. 777860106; kamilajirikova@volny.cz

únor 2016
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komerční inzerce

BA přijme
pracovníky
na ostrahu
průmyslového areálu v Kralupech nad Vltavou. D/N směny,
práce v uniformě, vhodné pro OZP.
Volejte Po-Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. na tel: 702 027 911.

PRODÁM družstevní byt
2 + KK v Lobči, 2. patro, po celkové rekonstrukci
(podlahy, okna, vstupní dveře, sociální zařízení,
nová kuchyňská linka včetně spotřebičů).
Případně možnost dlouhodobého pronájmu
pouze serióznímu zájemci.

Tel.: 603 508 372
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PŘIJMEME OZP OBČANY
} Lehká práce v ostraze – vrátnice, recepce
} Lokality: Praha, Lužec, Mělník a Neratovice
} 100 – 120 hodin měsíčně
} Pouze na hlavní pracovní poměr
} Nástupní plat 70 – 80 Kč / hod.
} Cesta do zaměstnání hrazena!
} V případě zájmu volejte: 602 828 634

komerční inzerce

KZ

Suchá přístrojová
pedikúra a manikúra
Ing. Michaela Koušová

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.

Moderní neinvazivní metoda,
vhodná také pro diabetiky.

Tel.: 732 674 853

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

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

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.

www.aspekt.hm

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňov poradce, auditor

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
Firma SPORTIVO s. r. o.

přijme

šikovnou švadlenu

na HPP nebo VPP pro svoji provozovnu
v Kralupech n. Vlt. na šití sportovního oblečení.
Bližší informace na tel. č. 739 232 686 nebo
e-mailu: jiri.vejrazka@sportivo.cz

Servis výpočetní techniky

Pro více informací, prosím, volejte

NOTEBOOKY
POČÍTAČE
TABLETY
MOBILY

724 734 869

Opravujeme všechny typy závad
Notebooků a přijedeme si
pro Vaše zařízení k Vám domů
(Kralupy a blízké okolí).

ANNA KAŠPAROVÁ advokátní
komplexní právní služby ve všech oblastech práva

kancelář

} bezplatná právní poradna

} kompletní právní servis při převodu
a pronájmu nemovitostí
} kontrola a tvorba všech typů smluv
online do 2 dnů
} právní služby spojené s rozvodem,
stanovením výživného
a úpravou styku rodičů s dětmi
} specialisté na dopravní nehody, náhrady
škody, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Mgr. Anna Kašparová, www.akkasparova.cz
Tel.: +420 733 607 514, email: advokat.kasparova@gmail.com
V Jirchářích 195/2, Praha 1, Klicperova 469, Kralupy nad Vltavou
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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!

Restaurace, Pivní bar „U Živce“
Štefánikova ul., Lobeček 14. díl
P

řeji vám všem krásný a chutný rok 2016!
Ani lednové mrazy mě neodradily a jedno pěkné všeobecně neoblíbené pondělí jsem
vyrazil do věhlasné restaurace v kralupském
Lobečku. Svou popularitu si tato provozovna
získala systémem: Sněz, kolik můžeš. Mezi lidmi se jí prý také někdy přezdívá „žrádelna“.
Upřímně, zprvu jsem se trochu obával. Dveře zvenku nevábně vypadající budovy jsem otvíral se skeptickým výrazem na tváři. Úsměv
mi nedodala ani vstupní místnost zahalená
kouřem.
Celá restaurace je totiž rozdělena na tři části. Pivnice, nekuřácká jídelna a zadní „disco“
část, o kterou se jídelna přívalem klientů postupně rozšířila. Pokud vám nevadí obědvat
vedle diskořetězů na oknech a lampiček a záleží vám spíše na širokém a především neomezeném výběru jídel, pak je restaurace Pivní
bar Vaší volbou. V Kralupech ji prý více znají
pod názvem „U Živce“.
Jídlo mě ale velice příjemně překvapilo.
Tak mi to teda nandej…Tak tady Vám to
rozhodně nikdo nenandá. Alespoň na talíř
nikoliv.
Za cenu 79 Kč si můžete od pondělí do pátku vybrat a sami naložit podle libosti. A právě
to mnoho hladových zákazníků vítá.
U vchodu je povinností vytisknout si lísteček, kde najdete kromě informace o ceně
i upozornění, že za nadměrné
zbytky zaplatíte přirážku 50 Kč.

Příplatek za zbytky je originální až úsměvný,
v tomto jídelním systému ale i pochopitelný.
Dva druhy polévek, několik hlavních jídel
a příloh, čtyři druhy masa (např. oblíbené vinné klobásy nebo krůtí játra), salátový bar a dokonce sushi koutek! Ten už byl před polednem
trochu přebraný, ale pár vzorků na mě zbylo.
K pití jsem si zvolil ze dvou točených limonád tu citrónovou, nakonec jsem se jí ale neodvážil napít. Mám nejspíše citlivé čichové
buňky, ale sklenička (a zkusil jsem tři) celkem
silně zapáchala nedokonalým umytím. Možná by stačilo vyměnit mycí kartáč?
Další volbou pití byla voda ze džbánku a také instantní káva po jídle. Tu si můžete dát
k dezertu, který je na prohýbajících se stolech pravidelností. V den mojí návštěvy to
byl perník.
K mání je i zmrzlina, která je viditelně oblíbenou pochoutkou i v zimě.
Vím, že se to nedělá, ale neubránil jsem se
a po očku sledoval okolní jedlíky. Někteří si
šli nabrat i čtyřikrát! Zdraví stranou, přídavky jsou přece zdarma! Co by tomu asi řekla
DoktorKa? :-)
Kromě sushi jsem okusil krůtí játra, fazolky ve slanině, výběr salátů a lososové filé. Až
na poslední zmíněné mi vše chutnalo.
Sečteno a podtrženo - najíte se tady i zdravě
a chutně. A že méně je někdy více, to už řekl

HODNOCENÍ
KVALITA POKRMU
OBSLUHA

nehodnoceno
PROSTŘEDÍ
ÚROVEŇ TOALET
CELKOVÝ DOJEM
(maximálně 5 hvězdiček)
někdo přede mnou. A občas to i platí. Jaký si
to uděláš, takový to máš. Nabídka jídel je v restauraci Pivní bar opravdu pestrá.
Stravenky přijímají, s kartou neuspějete.
Dobrou chuť!
Oskar Suchar

