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J iž na konci minulého roku se naplno 
rozběhly přípravy nové podoby kralup-
ské televize. Důvodem tohoto kroku je 

především zajištění pohodlnějšího servisu 
pro diváka a zároveň také navýšení sledo-
vanosti jednotlivých reportáží. „Po zralé 
úvaze jsme se rozhodli, že půjdeme cestou 
internetové televize, neboť právě toto je hud-
ba budoucnosti. Již nyní máme zjištěno, že 
kralupské zpravodajství je nejvíce sledová-
no právě na internetu,“ uvedl Karel Kohl, 
vedoucí oddělení informatiky. 

Cesta vybudování kralupské televize stojí 
nyní na třech základních pilířích. Tím prv-
ním je vytvoření městského YouTube účtu, 
druhým realizace mediálního portálu ja-
kožto legitimní webové televize, třetím pak 
možnost vytvoření aplikace KRALUPY TV, 
která zjednoduší uživateli sledování zpra-
vodajství v mobilním telefonu, tabletu, ne-
mluvě o tzv. „chytrých televizích“.  

„Momentálně se nacházíme v té první fá-
zi. Založen máme svůj vlastní profil na so- 
ciální síti YouTube, kam jsou postupně na-
hrávána jednotlivá videa. Uživatelé se mo-
hou přesvědčit, že nám záleží na struktuře 
celého portálu, který je tvořen chronologic-
ky dle časové osy. Zároveň mohu prozradit, 
že pro diváky chystáme skutečnou lahůdku, 
a to v podobě vytvoření obsáhlého archivu, 
jehož začátky sahají do druhé poloviny de-
vadesátých let. Díky panu Krátkému existu-
je možnost, že se lidé dostanou ke zhlédnutí 
materiálů, které už dlouhé roky leží ladem,“ 
vysvětluje Karel Kohl. 

Nicméně už v těchto dnech mohou divá-
ci sledovat postupně se rozrůstající portál 
pod názvem Město Kralupy nad Vltavou, 
kam jsou pravidelně umísťována videa ak-
tuální, ale i ta archivní. „Doporučujeme di-
vákům, aby se přihlásili k odběru našeho 
kanálu. Tak budou mít jistotu, že jim žádná 
nová reportáž neuteče,“ podtrhuje smyslu-

plnost projektu vedoucí oddělení informati-
ky. „V průběhu roku 2017 se budeme snažit 
naplňovat archiv jednotlivými videi. Vedle 
toho se chceme intenzivně zapojit do pří-
prav webového prostřední on-line televize, 
o kterém s určitostí povedeme širokou dis-
kusi. Řádně budeme promýšlet i zmíněnou 
mobilní aplikaci, ovšem to až v momentě, 
kdy bude vyprecizován samostatný web,“ 
uvedl David Kořínek, informatik Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou. 

Důležitou zprávou pro občany je i spuš-
tění jakési „vysvětlovací kampaně“. Touto 
cestou chce město každou zásadní změnu 
dostatečně objasňovat především seniorům, 
popřípadě dalším potenciálním divákům, 
kteří nejsou s moderními technologickými 
trendy v každodenním kontaktu. „V průbě-
hu roku se určitě objeví několik odborněj-
ších článků, prostřednictvím kterých před-
stavíme i další alternativy, jak kralupské 
zpravodajství sledovat. Nový projekt nám 
dává mnohem širší manévrovací prostor. 
Klasické televizní vysílání má klesající sle-
dovanost a my na to musíme reagovat,“ 
uzavřel Karel Kohl.   

Aleš levý, tiskový mluvčí měÚ krAlupy n. vlt.

   

PF 2017 
Nový rok je tu, a proto: sdílejme svůj čas s přá-
teli, přeskočme každou překážku; postavme 
se všem výzvám a nezapomínejme se po cestě 
usmívat; objevujme a tvořme nová přátelství, 
jděme za dobrodružstvím...

K těmto cílům přeji všem hodně zdraví a síly!

rAdkA Holeštová, šéfredAktorkA kZ

Tři králové z Minic už jsou na cestě k vám…

Kralupy buduJí 
internetovou televizi
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Vážené spoluobčanky  
a vážení spoluobčané! 
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Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ uzavření memoranda o projektu umístění 
památníku malíři Jiřímu Karpelesovi (Georg Kars) 
v Kralupech nad Vltavou mezi Městem a Vysokou 
školou chemicko-technologickou v Praze.
◆ poskytnutí dotace Sdružení na podporu, rozvoj 
a zefektivnění činnosti územních samospráv,  
z. s. ve výši 12.000 Kč, na poradenskou činnost 
poskytovanou městskému úřadu na rok 2017. 
RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace se Sdružením na podporu, 
rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, 
z. s.
◆ uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rekonstrukce přístupového schodiště a ramp 
na Hostibejk – I. etapa“, se zhotovitelem Montako - 
stavební, s.r.o., Kralupy. Předmětem je prodloužení 
termínu dokončení stavby do 14. 5. 2017. 
◆ zpracovatele žádostí o finanční příspěvek 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na akce Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy 
nad Vltavou II/101 a Bezbariérový chodník v ulici 
28. října, Kralupy nad Vltavou, a to společnost 
EUROMONT spol. s r.o., Jirny, za cenu 72.000 Kč 
s DPH. 

◆ zhotovitelem video dokumentu o Kralupech nad 
Vltavou firmu REGIONÁLNÍ TELEVIZE OK PLUS 
ŽATEC za cenu 65.000 Kč vč. DPH.
◆ navýšení kapacity školní jídelny Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, ze stávající kapacity 600 strávníků nově 
na 650 strávníků a změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení.
◆ provedení zjednosměrnění ulic v Kralupech 
nad Vltavou-Lobečku dle návrhu Technických 
služeb města. Návrh bude předložen Dopravnímu 
inspektorátu policie České republiky a odboru 
dopravy k odsouhlasení. Podrobnosti v příštím 
vydání Zpravodaje.

RM vzala na vědomí:
◆ informaci o čerpání z rezervního fondu Základní 
školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, ve výši 58.370 Kč k úhradě zařízení na ohřev 
vody.
◆ projektovou dokumentaci pro provedení akce: 
„Rekonstrukce sportovního areálu základní školy 
Generála Klapálka“, zpracovanou společností 
Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
únor

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 1. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 1. 2017, 12 hodin.

30.ledna

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

Předpokládám, že jste se důstojně a bez následků 
:-) rozloučili se starým rokem a nyní s nedočkavostí 
a zvědavostí očekáváte rok nový, rok 2017. Určitě si 
přejete, abyste se vy i vaše rodiny a blízcí měli dobře. 

Co znamená vlastně „mít se dobře“? 
Netrpět materiálním nedostatkem, 
koupit si vše, co potřebuji i nepotřebuji? 
Užívat si života ve zdraví a svěžesti? Mít 
spokojenou rodinu, dobré přátele? 
Realizovat se v zaměstnání, mít 
zajímavé povolání? Užívat si života, 

svých zálib a koníčků? Těšit se z dětí či z vnoučat? 
Člověk toho někdy ke spokojenému žití 

nepotřebuje mnoho, jindy je ve svých přáních 
náročný a stále nespokojený s tím, co má. Ať již 
tak, nebo tak, je to dáno rozdílnými povahami 
a životními sny i plány. Ale jinak jsme většinou 
sami strůjci svého štěstí. Je to hlavně na nás, 
na naší odvaze, nasazení a pracovitosti. Můžeme 
stokrát vstupovat na práh pravou nohou, nebo jíst 
na Nový rok čočku, pokud je to vše, co pro „mít se 
dobře“ uděláme, je to marné. 

A tak vám, vážené čtenářky a vážení čtenáři, přeji 
hodně té odvahy a cílevědomosti při plnění svých 
snů a přání. Přeji vám k tomu i zdraví a optimismus, 
přeji vám krásné životní zážitky a pohodu a lásku. 
A pokud byste cítili, že se máte opravdu dobře a je 
ve vás i cit a láska pro někoho jiného, vzpomeňte si 
na ty, kteří takové štěstí v životě neměli - takových 
je mezi námi dost. Na světě je spousta lidí, kteří nás 
i vás potřebují. 

Příjemný a zajímavý rok 2017 vám všem ze srdce 
přeje

petr Holeček

stArostA městA krAlupy nAd vltAvou

rada města Kralupy nad 
Vltavou schválila Nařízení 
města č. 1/2016 o sjízdnosti 
a schůdnosti místních 
komunikací na území 
města Kralupy nad Vltavou 
v zimním období.

Tímto nařízením se vymezují úseky míst-
ních komunikací, na nichž se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje schůd-
nost a sjízdnost odstraňováním sněhu a ná-
ledí

Tímto nařízením se stanovuje rozsah, 
způsob a lhůty zmírňování závad ve schůd-
nosti a sjízdnosti místních komunikací 
a ve schůdnosti chodníků v zimním ob-
dobí. 

Na vozovkách místních komunikací je 
v zimním období zabezpečována sjízdnost 
(schůdnost) podle „Operačního plánu zimní 
údržby komunikací“.

Celé znění nařízení je uveřejněno na úřed-
ní desce MěÚ Kralupy nad Vltavou. fo
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Lednové pietní zastavení
Dne 10. ledna uplyne 31 let ode dne, kdy 
zemřel básník, nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu, Jaroslav Seifert. Pietní zastavení 
se uskuteční v úterý 10. 1. 2017 v 10 hodin 
u hrobu J. Seiferta na kralupském hřbitově.
 rAdkA Holeštová
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rozpočet

Návrh rozpočtu je sestaven a schválen 
jako vyrovnaný.

Finance na zajištění provozu příspěvkových 
organizací – školy, školky, DDM, KaSS, Mu-
zeum, MěBP, TSM, Sociální služby, Kra-
lupská sportovní spol. s r.o. jsou schváleny 
ve výši 87.263.110 Kč.

Na investiční akce je 
schváleno 45.102.120 Kč 

a na spolufinancování dotačních 
investic 12.209.000 Kč.

Největšími investičními akcemi v roce 2017 
budou: celková rekonstrukce Štefánikovy 
ulice 10.000.000 Kč, výstavba nové komu-
nikace v lokalitě Na Skalách 6.500.000 Kč, 
rekonstrukce kuchyně a pavilonu družiny 
v ZŠ Gen. Klapálka 12.500.000 Kč, demolice 
pivovarské spilky 5.200.000 Kč.

V roce 2017 vás prostřednictvím Kralup-
ského Zpravodaje budeme postupně sezna-
movat s jednotlivými kapitolami rozpočtu. 
Dnes vám rozklíčujeme strukturu příjmů 
města.

Příjmová část rozpočtu je tvořena:
1. Daňové příjmy 
} příjmy z podílu daní vybraných státem 

194.410.000 Kč (DPH, daň z příjmů fyzických 
a právnických osob),
} daň z nemovitostí 25.000.000 Kč,
} místní a správní poplatky 26.463.000 Kč 
(poplatek ze psů, z ubytovacích kapacit, 
za vydání cestovních pasů, občanských 
průkazů, za užívání veřejného prostran-
ství, czechpoint, rybářské lístky, vynětí ze 
ZPF, za vstupného na kulturní akce, registr 
vozidel, řidičské průkazy, stavební povolení, 
živnostenské listy, provoz výherních hra-
cích automatů).
2. Nedaňové příjmy 
} příspěvek státu na výkon státní správy 
22.900.000 Kč,
} nájemné z bytového fondu, nebytových 
prostor 9.100.000 Kč,
} příjmy za třídění odpadu 2.200.000 Kč,
} pokuty ukládané obcí 410.000 Kč, pokuty 
za dopravní přestupky 7.290.000 Kč (včetně 
pokut z celého ORP a radarů v okolních 
obcích), pokuty ukládané městskou poli-
cií 800.000 Kč (náklady na provoz MP jsou 
ve výši 11.536.370 Kč), půjčovné knihovny 
210.000 Kč, ostatní příjmy a příjmy z úroků.
3. Přijaté transfery – převod z hospodářské 
činnosti 7.560.000 Kč, převod z rozpočto-
vých účtů 2.451.000 Kč, transfery od obcí 
60.000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2017

Příjmy i výdaje v celkové výši 299.312.300 Kč

Dne 14. 12. 2016, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schválilo zastupitelstvo města 
na veřejném zasedání rozpočet města na rok 2017.

Z výše uvedených částek je zřejmé, že 
finanční příjem města je závislý zejména 
na výběru všech daní prováděných státem, 
které činí 65 % příjmu města. Tyto daně jsou 
rozdělovány jednotlivým městům a obcím 
podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočto-
vém určení daní.

Město samo může ovlivnit příjem urče-
ním výše daně z nemovitostí. V Kralupech 
je v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb. na-
staven místní koeficient pro výpočet daně 
z nemovitosti ve výši 2 a pro obytné domy, 
byty a stavby tvořící příslušenství ve výši 1,4 
– 1,6 podle lokality bydlení. Nejnižší možný 
koeficient podle zákona je 1 a nejvyšší 4. 
V současné době o navýšení koeficientu za-
stupitelstvo města neuvažuje, tj. v roce 2017 
a 2018 bude platit výše uvedený.

libor lesák, místostArostA
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Bc. Eva BaRtošová – odbor Infocentrum

1) Novinka u nás nastala již koncem roku 
2016, kdy se naše oddělení stalo odborem. 
Personálně jsme stabilní tým a doufám, že 
u toho i zůstaneme.

2) Legislativní změny probíhají neustále. 
Pro nás důležitá legislativní změna proběh-
la již koncem roku 2016, týkala se výstu-
pů u autorizované konverze dokumentů, 
konkrétně zák. č. 300/2008 Sb., o elektro-
nických úkonech a autorizované konverzi.

3) V roce 2017 se mohou občané i turisté 
těšit na upomínkové předměty s motivem 
sochy Švejka. U příležitosti slavnostního 
odhalení sochy známé literární postavy 
Švejka, bude vydána absolventská vizit-
ka, výroční turistická známka, pohlednice 
a drobné upomínkové předměty. Začátkem 
roku bude k dispozici i velmi oblíbený Kra-
lupský informační poradce s užitečnými 
informacemi pro občany. Máme i několik 
překvapení z oblasti cestovního ruchu ur-
čené pro všechny generace. 

Mgr. Eva IvaNová – vedoucí odboru  
sociálních věcí, školství a kultury

1) Jsou to změny, které jsou dány novou 
legislativou, čímž se dostávám hned k dru-
hé otázce. 

2) Co se týká úseku sociálních věcí, oče-
káváme, že v platnost by měla vejít novelu 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů. Měl 
by být publikován nový zákon, který by 
dával odpovědi na otázky o sociálních pra-
covnicích. 

 Ve školství je od ledna 2017 v účinnos-
ti novela Školského zákona, která se týká 
povinného předškolního vzdělávání dětí 
v mateřských školách. Povinnost předškol-
ního vzdělávání je novým právním insti-
tutem, kdy podle § 34 odst. 1 školského 
zákona platí: Od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku, do zahájení povin-
né školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné, není-li stanoveno ji-
nak. Povinnosti předškolního vzdělává-
ní se potom v tomto zákoně nově věnuje  
§ 34a, v kterém je vymezen:
a) okruh dětí, na které se vztahuje 
povinnost předškolního vzdělávání,
b) povinnost zákonného zástupce dítě 
přihlásit k povinné předškolní 
docházce,
c) předávání informací o přijatých 
dětech,
d) povinnost předškolního vzdělávání 
ve formě pravidelné docházky v pracov-
ních dnech a jiné způsoby plnění povin-
nosti předškolního vzdělávání. S účinností 
od 1. 1. 2017 ustanovení § 34 odst. 2 škol-
ského zákona stanoví období, ve kterém 
probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání. 
Zápis se koná v období od 2. května do 16. 
května. Termín a místo zápisu stanoví ře-
ditel mateřské školy v dohodě se zřizova-
telem a zveřejní je způsobem obvyklým 
v místě.

3) S účinností od 1. 1. 2017 se obcím uklá-
dá povinnost vymezit školské obvody spá-
dových mateřských škol obecně závaznou 
vyhláškou, a to obdobně jako u vymezení 
školských obvodů základních škol. Obecně 
závazná vyhláška byla schválena Zastupi-
telstvem města na jednání dne 14. 12. 2016 
pod č. 3/2016.

I když jsou stanoveny školské obvody ma-
teřských škol, zákonný zástupce má právo 
volby mateřské školy nebo jiného způsobu 
povinného předškolního vzdělávání. Dítě 
bude přednostně přijato do mateřské ško-
ly podle trvalého bydliště ve školském ob-
vodu.

Novelou školského zákona se mění ter-
míny zápisů do 1. tříd ZŠ a do MŠ. Zápisy 
do MŠ, jak uvádím, budou až v květnu. Zá-
pisy do 1. tříd ZŠ budou v dubnu. Rodiče 
budou ve Zpravodaji pravidelně informová-
ni o této změně.

Ing. ZDEňKa BöhMová – vedoucí  
odboru obecní živnostenský úřad 

1) Neočekáváme žádné zásadní změny, kte-
ré by měly mít vliv na rozsah činnosti na-
šeho odboru.  V roce 2016 jsme obdrže-
li několik poděkování od našich klientů 
za vstřícnost a rychlost vyřízení jejich zále-
žitostí. Budeme se snažit i nadále pracovat 
k jejich spokojenosti.

2) Prakticky neustále jsou schvalovány 
drobné novelizace živnostenského zákona, 
což vyžaduje stálou pozornost. 

Hlavní změna se však týká provozování 
výherních hracích přístrojů (VHP).  Od 1. 1. 
2017 je účinný zákon č. 186/2016 Sb. o ha-
zardních hrách, který komplexně upravuje 
celou oblast tzv. „hazardu“.  Dosud provozo-
vání VHP povolovaly na svém území obecní 
úřady. Nově je povolovací proces dělen mezi 
ministerstvo financí a obecní úřady. Podle 
zákona, platného do 31. 12. 2016, bylo možno 
povolovat provoz VHP ještě na celý rok 2017, 
v letošním roce bude tedy docházet k soubě-
hu povolení podle dosavadní a nové právní 
úpravy.  Důležitou změnu je také, že kont-
rolní činnost v této oblasti je od 1. 1. 2017 
zcela v působnosti orgánů celní správy.

Další změnou je nový zákon č. 250/2016 
Sb. o odpovědnosti za přestupky, který bude 
účinný od 1. 7. 2017 a nově řeší celý pro-
ces postihování „nesoudních“ protiprávních 
činů. S ním bude pracovat zejména úsek 
kontroly našeho odboru.

3) Nový zákon o hazardních hrách umož-
ňuje provozovat VHP pouze v hernách nebo 
kasinech. Do konce roku 2017 tedy VHP 
postupně zmizí z běžných restaurací a barů 
tak, jak bude končit platnost dosavadních 
povolení.  Další změna se týká pořadatelů 
tombol. Od 1. 1. 2017 jsou tomboly s herní 
jistinou do 100.000,- Kč zcela vyjmuty ze 
zákonné regulace (nepodléhají tedy žádné-
mu povolování ani ohlašování). Tomboly 
s herní jistinou nad 100.000,- Kč podléhají 
ohlášení příslušnému obecnímu úřadu. ¡

Nový rok přináší i legislativní změny 
na odborech úřadu

1) Co nového přinese rok 2017 v rámci vašeho odboru? 

2) Očekáváte nějaké změny v legislativě?

3) Na jaké novinky se mají občané připravit?
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Vroce 2016 byla ukončena I. etapa rekon-
strukce povrchů na Palackého náměs-

tí. V další etapě, která se bude realizovat 
v roce 2017, dojde k vybudování nové ko-
munikace mezi Palackého nám. a Žižkovou 
ulicí (v prostoru hotelu Praha a pivovarské 
spilky) a k vybudování parkovacích míst po-
dél této komunikace včetně zeleně. V rámci  
II. etapy se mohou občané těšit na zcela 
nový vodní prvek, a to kombinaci kašny 
ve tvaru obdélníku se schody a několika 
vodotrysky (v prostoru současné pivovarské 
zdi). S demolicemi budov v centru se bu-
de pokračovat i v roce 2017, nejprve dojde 
k demolici pivovarské spilky vč. ležákových 
sklepů a demolici bytových domů v Žižkově 
ulici, na které Město podalo žádost o dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

V roce 2017 se dočkají nových povrchů 
i některé komunikace, a to komunikace 
V Uličce u Lidového náměstí, dále pak nová 
komunikace v lokalitě Na Skalách v Lobči 
a U Studánky v Zeměchách. Nejen na nový 
povrch, ale i na navýšení kapacity parko-
vacích míst, se mohou těšit občané poblíž 
ulice Štefánikova. 

I ve školách bude v létě rušno. V Zá-
kladní a mateřské škole v ulici Třebízské-
ho dojde k rozšíření školní družiny, a tím 
i k navýšení kapacity dětí. V areálu školy 
bude opravena část oplocení školní zahra-
dy. V Základní škole v ulici Gen. Klapálka 
proběhne velká rekonstrukce kuchyně vč. 
pavilonu družiny. Vznikne zde nová mo-
derní kuchyň, která umožní elektronickou 
evidenci objednávek obědů, urychlí výdej 
obědů a hlavně bude splňovat hygienické 

normy. V současné době je kuchyň ve velmi 
špatném technickém stavu, na její provoz 
je vydána výjimka hygienickou stanicí. Dí-
ky rekonstrukci vznikne v 2. nadzemním 
podlaží nová třída družiny. 

Ani Základní škola Václava Havla se 
nevyhne stavebním pracím. Zde dojde 
k opravě přípojky horkovodu, a to z dů-
vodu rekonstrukce hlavního řádu. Ve škol-
kách v Lobečku se opraví části oplocení 
školních zahrad, a to v objektu na nábře-
ží J. Holuba a v ul. Dr. E. Beneše. Zde je 
oprava vyvolána rekonstrukcí horkovodu 

prováděnou společností Tamero Invest, 
s.r.o. Dále proběhnou menší akce, a to 
oprava přípojky horkovodu do kulturního 
domu, obnova historické hřbitovní brány, 
protipožární nátěry malé haly v areálu 
zimního stadionu, kde vznikne nová ho-
rolezecká stěna. 

S těmito investičními akcemi budou spo-
jená nejrůznější omezení. Tímto vám děku-
jeme za trpělivost a pochopení.

lenkA morAvcová, referentkA oddělení 

roZvoje městA, odbor reAliZAce 

investic A správy mAjetku měÚ

Zastupitelé schválili několik 
investičních akcí na rok 2017

PrOgramOvé dOtaCe
V roce 2017 dochází k drobné úpravě 
dotačního řízení pro místní organizace 
a fyzické osoby. Více informací v samo-
statném článku na str. 8.

veřejNé zaKázKy
K 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zcela nový 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek. Tento zákon přinese 
očekávané zrychlení celého průběhu 
zadávání veřejných zakázek a snížení 
administrativní náročnosti celého pro-
cesu. Investiční akce schválené na rok 
2017 budou již soutěženy podle zmíně-
ného zákona.

Dotační akce
město podalo v roce 2016 žádost o dotaci na níže uvedené projekty. Pokud město 
získá finanční prostředky na tyto projekty, budou v roce 2017 realizovány.
 
} Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1
} Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou
} Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou
} Snížení energetické náročnosti BD Chelčického 687, Kralupy nad Vltavou
} Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou
} Bezbariérový chodník Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
} Bezbariérový chodník 28. října, Kralupy nad Vltavou
} Demolice bytových domů čp. 80 a čp. 24 v Kralupech nad Vltavou
} Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou
} Regenerace sídliště - Kralupy nad Vltavou, sídliště V Zátiší, I. etapa

Štefánikova ulice
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MUDr. Jana HoMoLová

M inulý rok hodno-
tím jako vydařený. 

Atmosféra při jednáních 
zastupitelstva byla kon-
struktivní, příprava pod-
kladů pro jednání ze stra-
ny vedení kvalitní. Byla 
rekonstruována řada ulic, 

kruhové objezdy byly osazeny stále kvetou-
cí květenou. Město dokázalo získat dotace 
z EU na obnovu zahrad mateřských škol pro 
naše nejmenší, v ZŠ V. Havla bylo kompletně 
zrekonstruované hřiště. V ekologické oblasti 
mě potěšilo, že zastupitelé odmítli rozšíření 
spektra spalovaných chemických látek fir-
mou AVE a vedou se další jednání, protože si 
nepřejeme, aby v Kralupech byly spalovány 
toxické kaly z ostravských lagun. Děkuji za pe-
tiční podporu, odmítavé stanovisko našich 
občanů jsem zaslala ministru životního pro-
středí Mgr. Richardu Brabcovi.

Libor Lesák

Rok 2016 byl pro Kra-
lupy zlomovým ze-

jména v započetí rekon-
strukce Palackého nám. 
a přípravy ostatních ploch 
pro další etapy. Myslím, 
že se podařilo přesvěd-
čit mnohé obyvatele, že 

Kralupy skutečné náměstí mít budou.
Podařilo se naplnit rozpočet města a udr-

žet město bez dluhů s dobrými finančními 
prostředky pro další rozvoj města. Těší 
mě, že se daří rozhodovat v zastupitelstvu 
ve prospěch města a občanů bez přihlížení 
k politickým ambicím jednotlivých zastupi-
telů a že převládá v zastupitelstvu zdravý ro-
zum. Bohužel nás pořád trápí vysoká dopra-
va ve městě a udržet čistotu města. Někteří 
obyvatelé si neváží toho, že máme možnost 
likvidovat všechny odpady zadarmo a zaklá-
dají černé skládky jak u míst separovaného 
sběru, tak i jinde ve městě. Na rok 2017 chys-
táme kamerový monitoring na problémo-
vých místech a na základě zjištěných údajů 
budeme tvrdě finančně postihovat ty obča-

ny, kteří obtěžují odpadem všechny ostatní 
slušné obyvatele.   

 Ing. Petr LIstík

Přímo v našem městě 
minulý rok odnesl na-

příklad budovu bývalého 
hotelu PRAHA na Palacké-
ho náměstí a přinesl na-
opak novou úpravu pro-
stranství kolem kostela 
na tomtéž náměstí. 

Při zamyšlení nad uplynulým rokem se mi 
zdají ale zásadnější změny, které se dotýkají 
nás všech v naší zemi. Je pro mne zklamáním, 
jak snadno se lidi smiřují s omezováním svo-
body, kontrolováním života lidí a manipulace 
s veřejností. Pod hesly o šíření dobra a boji 
proti zlodějům se vracíme do starých dob.

Co přinese rok 2017? Pravděpodobně zmi-
zí další objekty v centru našeho města. Bude 
opravena a upravena Štefánikova ulice a její 
napojení na Mostní ulici. Doufám, že bude 
moci začít budování nové ulice z Palackého 
náměstí do Žižkovy ulice. 

Nový rok 2017 přinese na podzim další 
ze série voleb. Mé přání proto bude, aby 
k těmto volbám přišlo co nejvíce lidí, kteří 
odmítnou vůdcovský princip ovládání spo-
lečnosti. Do roku 2017 půjdu s nadějí, že 
touha lidí po volnosti a individuální svobo-
dě, byť s odpovědností za vlastní život, vy-
hraje, nebo alespoň nebude moci být dále 
omezována.

Mgr. Martin LUksík

Povoláním jsem učitel 
a ta práce mě baví. 

Díky vám a vašim hlasům 
vykonávám již dva roky 
mandát zastupitele. V ZM 
spolupracuji s lidmi růz-
ných názorů a vlastností. 
Vím tedy, jak je důležitá 

vzájemná komunikace a hledání shody při 
řešení problémů našeho města. Děkuji vám 
za vaše názory, podněty a připomínky k mé 
práci, které od vás dostávám. Vážím si jich. 
Věřím, že svým hlasováním a prací v RM vaší 

důvěru splácím. Ve druhé půlce volebního 
období chci ještě více prohloubit spolupráci 
s vámi, občany Kralup, abychom společně 
mohli odstraňovat problémy a nešvary, které 
nás všechny trápí. 

Mgr. Michal Mára

Rok 2016 byl ve zna-
mení pokračujícího 

budování nové podoby 
centra města, kdy se jeho 
tvář výrazně mění – a já 
věřím, že k lepšímu. „No-
vý kabát“ dostávají třeba 
i sportovní hřiště na zá-

kladních školách v našem městě – ZŠ Václa-
va Havla a stejně tak čeká rekonstrukce areály 
ZŠ Třebízského a ZŠ Gen. Klapálka. Z pohledu 
sportovní komise města jsem rád, že město 
pokračuje v podpoře mládežnického sportu 
v Kralupech. Povedla se celá řada projektů, 
jako například „infocentrum a okolí“, ale byly 
i projekty, kde je co vylepšovat, např. cyklos-
tezka do Zeměch. Doufám, že rok 2017 bude, 
co se nových projektů týká, ještě úspěšněj-
ší a že se bude dařit zvyšovat kvalitu života 
v našem městě. 

tomáš Pekárek

Bylo by snadné vyjme-
novat to, co se poda-

řilo. Co se postavilo, vylep-
šilo nebo zrekonstruovalo. 
Ať už silnice, chodník, hřiš-
tě nebo dlažba nové čás-
ti centra města. S radostí 
ale sleduji hlavně rostou-

cí občanskou aktivitu, kdy lidé sami přijdou 
s nějakým nápadem a ukáží, že jim na jejich 
městě záleží. Možnost pomoci s realizací je 
pak to, co mě na politice naplňuje. Letos je 
takovým příkladem Rákosníčkovo hřiště. Pří-
kladem úspěšného spojení vstřícné politiky 
a aktivní občanské iniciativy. Příkladem toho, 
že změnit se může strašně moc, když fungu-
je spolupráce. Jen ta může „zrekonstruovat“ 
důvěru lidí v politiku a politiky jako správce 
věcí veřejných. Těším se na další společné 
výzvy i v roce 2017.

Co přinesl nebo odnesl 
uplynulý rok 2016?Novoroční anketa

Jak kralupští zastupitelé hodnotí uplynulý rok z pohledu své funkce a s čím vstupují 
kralupy do roku nového? (v abecedním pořadí)
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Jak tyto změny vnímá administrátor 
kralupské farnosti, a zda farnost 
plánuje opravy kostela samotného, se 
dočtete níže. 

„Kostel v rozpuku“
Jako administrátor farnosti Kralupy nad 
Vltavou velmi vítám úpravy kolem kostela 
a děkuji vedení města, že se do této náklad-
né akce pustilo a že se nespokojilo s tím, 
co zde už bylo. Vím, že je celá akce velmi 
drahá a že pokládání samotné dlažby ne-
smírně náročné (zachování mozaiky, drob-
né dlažební kostky, do toho deště, pak mráz 
atd.). Můj obdiv zasluhují i památkáři a sa-
mozřejmě, v neposlední řadě, mistři dělní-
ci. Ano. Dostávat se někdy do kostela bylo 
složitější, s vnější nečistotou jsme se také 
museli potýkat, ale jistě to stálo zato.

Jako farnost jsme se zúčastnili restauro-
vání alespoň dvou schodišť.  A to západ-
ního vstupu do sakristie, kde mistr Pavel 
Kytka ze Sazené zhotovil nové pískovcové 
sokly a schody vyčistil, a severního boční-
ho schodiště (od radnice), kde schody byly 
ještě od povodně roku 2002 značně rozhá-

zeny. Zde pan kameník Kytka musel schody 
vyndat, udělat nový základ a opět schody 
položit. Tato akce byla neplánovaná, ale 

myšlenka, že by se opět muselo do mozai-
kové dlažby v příštím roce zasahovat, se mi 
nelíbila, proto jsme k tomuto dílu přistoupi-
li, když bylo vše kolem rozkopáno.  Mám 
z toho radost.  Všechny tyto práce, včetně 
nového pískovce, stály celkem 273.505 Kč. 
Ministerstvo kultury nám přispělo částkou 
140.000 Kč a Svépomocný fond Arcibiskup-
ství pražského částkou 60.000 Kč. 

Do budoucna bychom chtěli postupně 
opravovat sokly kostela, které jsou v ubo-
hém stavu. Podle rozpočtu, jenž bude vypra-
cován, se bude etapově pokračovat kolem 
budovy. Máme také v plánu zajistit trhliny, 
zejména na severní straně. Pan Ing. Jaro-
slav Kaňka nám vypracoval návrh řešení 
s podrobnou dokumentací. 

Pokud se řekne, že je někde práce jak 
na kostele, tak to platí. Potíž je ta, že to ne-
ní jen jeden objekt, o který se musíme sta-
rat a kde bychom mohli všechny finanční 
prostředky použít. Tak ať to vše zvládneme 
v tomto novém roce, nebo alespoň, ať jsme 
o kousek dál. 

frAntišek mAsAřík,  

Administrátor fArnosti krAlupy nAd vltAvou

Stavební ruch kolem kostela končí
Probíhající stavební práce kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. václava 
v kralupech nad vltavou na Palackého náměstí byly nepřehlédnutelné. od září dělníci 
firmy Chládek a tintěra postupně okolí kostela proměnili k nepoznání.
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zájemcům o dotace jsou dokumenty 
k dispozici:
a) v informačním centru města (přízemí 
budovy Městského úřadu Kralupy nad Vl-
tavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vl-
tavou),
b) ke stažení na webových stránkách města 
www.mestokralupy.cz 

dotace míří do těchto oblastí:
} Podpora volného času a prevence krimi-
nality mládeže
} Činnost s mládeží v období školních 
prázdnin v daném roce
} Kulturní akce a výročí v daném roce
} Občané třetího věku
} Zdravý život občanů
} Podpora činnosti kralupských organiza-
cí

Kritéria pro hodnocení projektu:
} přínos projektu pro město a jeho obyvatele 
nebo návštěvníky, 

} významnost akce, míra zviditelnění měs-
ta v médiích, 
} rozsah akce / projektu, doba trvání, 
} tradičnost akce, kontinuita, návaznost 
na jiné projekty, 
} charakter akce z pohledu možného zapo-
jení veřejnosti, 
} výše požadovaného spolufinancování ze 
strany města.

S dotazy se obracejte na:
Administrace žádostí o dotaci, smluv a publicita: 
Lenka Moravcová, referentka oddělní rozvoje měs-
ta, tel.: 315 739 888, e-mail: lenka.moravcova@
mestokralupy.cz
Vyúčtování programových dotací na podporu zájmo-
vých aktivit: Stanislava Valterová, referentka odboru 
sociálních věcí, školství a kultury, tel.: 315 739 867, 
e-mail: stanislava.valterova@mestokralupy.cz

přestože jsme v minulém vydání Zpravo-
daje informovali o tom, že není povo-

leno odkládat odpad vedle nádob na směs-
ný odpad, jedna výjimka je povolena. A to 
po vánočních svátcích, kdy spousta obča-
nů vyhazuje již nepotřebné živé vánoční 
stromky. 

Protože se k nim přistupuje jako k bio-
odpadu, budou TSM Kralupy nad Vltavou 
vyřazené vánoční stromky svážet a bude 
provedena jejich ekologická likvidace.

Výjimečně je tedy povoleno ukládání vá-
nočních stromků ke kontejnerům na síd-
lištích.

Majitelé rodinných domů mohou stromky 
dovézt do sběrového dvora sedm dní v týd-
nu od 9:00 do 17:00 hodin (polední pauza 
10:30-11:00) na adrese Libušina 123 Kralupy 
nad Vltavou. Svoz stromků od rodinných 
domů nebude zajišťován.

rAdkA Holeštová

Nový dotační systém města Kralupy nad Vltavou
Grantové schéma se mění na Program na podporu zájmových aktivit
Zastupitelstvo města kralupy nad vltavou schválilo dne 14. prosince 2016 obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu 
města, která mají za cíl seznámit širokou veřejnost s celoročními pravidly poskytování programových a individuálních 
dotací. Nově byl přijat namísto tradičního grantového schématu Program na podporu zájmových aktivit (dále jen 
„Program“). Důvodem změny názvu grantových schémat na Program je harmonizace pravidel se zákonem č. 250/2000 Sb.

Celkový objem finančních  
prostředků pro rok 2017:

1.500.000 Kč

Maximální výše dotace činí:

100.000 Kč

Závazná minimální výše spoluúčasti:

15 % způsobilých výdajů

okruh způsobilých žadatelů:

fyzické a právnické osoby vyjma  
příspěvkových organizací města  
a Kralupské sportovní spol. s r.o.

Lhůta pro podání žádosti:
23. 1. 2017 – 3. 2. 2017

V parku na Strachově se objevili vandalové
Prosíme občany, kteří by si všimli vandalů v parku Strachov, aby neprodleně kon-
taktovali Městskou policii Kralupy nad Vltavou na bezplatné lince 156. V prosinci 
bylo zjištěno rozježdění trávníku (viz foto).

Vánoční stromky nepatří do směsného odpadu

K parkování v centru 
můžete využít 
i parkoviště pod radnicí

P řed třemi lety se kralupský městský úřad 
přestěhoval na novou adresu – do centra 

města na Palackého náměstí. V pondělí 2. led-
na 2017 si můžete celou radnici prohlédnout 
v rámci Dne otevřených dveří.

Při této příležitosti, ale i mnoha dalších, je 
možné využít k parkování garáže pod budo-
vou městského úřadu. K dispozici je zde pro 
veřejnost 25 parkovacích míst. 

Provozní doba parkoviště:

Po-Čt  ............................. 7:45 – 17:30
Pá  .................................. 7:45 – 13:30

} Informace k parkování a platba: 
recepce v atriu 1. nadzemního podlaží (přízemí)

} Cena parkování: první hodina zdarma, 
každá následující započatá hodina 30 Kč

} Doba pro odjezd z garáží, po zaplacení 
parkovacího lístku, je 15 minut.

} Poplatek za ztrátu či neodebrání si 
parkovacího lístku při vjezdu činí 200 Kč.

} Poplatek za překročení časového limitu 
pro odjezd z garáže činí 100 Kč.

} Maximální povolená výška vozidla je 
v 2,1 m.
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v letošním roce si můžeme připomenout celou řadu výročí, která se významným způsobem zapsala do historie  
našeho města. Málokdo dnes ví, jak dlouho mají kralupy svou policii, svou školu nebo svůj hřbitov.  

Uveďme proto alespoň některá „kulatá“ výročí.

výrOčí 150 let  
založení městské policie
Právě letos uběhne 150 let od doby, kdy 
kralupská obec přijala prvního strážní-
ka. Stal se jím třicetiletý František Nacht-
mann od 11. císařského pluku. Byl vybrán 
na základě konkurzu, který vypsal v roce 
1867 obecní úřad, a dlouhý pobyt Nacht-
manna na vojně rozhodl o jeho přijetí. 
Do roku 1867 se o bezpečnost a pořádek 
ve městě staral místní ponocný Franti-
šek Kejř.

Nachtmann dostal služné 250 zlatých 
ročně a služební byt v domku č. p. 15 v lo-
kalitě „Na Hrádku“. Moc práce asi neměl. 
Kralupy měly v té době kolem jednoho 
tisíce obyvatel. V uvedeném domku bylo 
již připraveno obecní vězení a pro jistotu 
zakoupila obec i svěrací kazajku.

Po druhé světové válce byla kralupská 
městská policie zrušena a nahrazena stá-
tem řízeným Sborem národní bezpečnos-
ti. Teprve v roce 1992 byla opět kralup-
ská městská policie obnovena a umístěna 
do budovy č. p. 6 na Palackého náměstí. 
Letos oslaví nový policejní sbor 25 let své-
ho trvání. Své sídlo má nyní v Hálkově 
ulici v Lobči.

Otevření první kralupské školy
Až do roku 1867 chodily kralupské děti 
do školy v Minicích. Kralupský starosta 
Josef Beran vykoupil stavební pozemek 
Šestákova statku a nechal zde postavit ško-
lu pro kralupské děti. Zednický mistr Jan 
Hrabě z Lobče ji postavil za 8000 zlatých. 
Jednopatrová budova s valbovou střechou 
a zvoničkou patřila v té době mezi nejhezčí 
kralupské budovy. Dostala č. p. 68.

Učebny byly v přízemí. První patro bylo 
určeno pro byty pro učitele a podučitele. 
Prvním kralupským učitelem se stal Karel 
Chmel z Lidic. Plat měl 350 zlatých ročně, 
zatímco jeho pomocník, tedy podučitel, 
dostával 200 zlatých ročně.

V roce 1892 byla výuka převedena 
do nové budovy (dnešní knihovna) a z prv-
ní kralupské školy se stala obecní radnice. 
O pět let později, v roce 1897, se do radni-
ce nastěhovala kralupská knihovna, kterou 
vedl první knihovník Jan Rys. V roce 2016 
byla stará budova školy zbořena.

Kralupská výročí v roce 2017

výrOčí 100 let  
rekvizice kostelních zvonů
Ihned po vyhlášení mobilizace v roce 
1914 následovaly odvody mužů, ale tepr-
ve v roce 1917, tedy právě před 100 lety, 
došlo i na rekvizici zvonů kralupského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava. Z kostelní věže byly na lanech 
spuštěny na připravené valníky se zapřa-
ženými koňmi dva největší zvony. Rekvi-
zice probíhala za velkého zájmu obyvatel 
Kralup a za přítomnosti zástupců armády 
a městské policie.

O měsíc později musel být odevzdán 
třetí zvon Jan Nepomucký o váze 350 kg. 
Byl rozbit přímo ve věži a střepy byly 
z věže sneseny. Město dostalo za zvony 
zaplaceno čtyři rakouské koruny za ki-
logram zvonoviny. Ve věži zůstal jen 
malý zvonek o váze 50 kg sloužící jako 
umíráček. Byl na věž umístěný v roce 
1895 ze zrušené první kralupské školy 
a zachoval se dodnes. Je v depozitáři 
Městského muzea v Kralupech nad Vl-
tavou.

ing. josef stupkA
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výrOčí 120 let  
založení kralupského hřbitova
Kdo se v Kralupech narodil, byl pokřtěn 
v minickém kostele, a když zemřel, byl po-
hřben na hřbitově rovněž v Minicích. Kra-
lupy až do roku 1897 vlastní hřbitov nemě-
ly. Za starosty Prokopa Jindřicha Masnera 
byl vybudován na jižním okraji Kralup 
na mírné stráni u silnice na Tursko hřbi-
tov kralupský. Stavba hřbitova byla svěře-
na známému a osvědčenému kralupskému 
staviteli Aloisi Novému. Uvnitř hradeb 
bylo celé místo zplanýrováno a rozděle-
no na několik sektorů. V 19. století byla 
dětská úmrtnost tak veliká, že pro dětské 
hroby byly určeny dva samostatné sektory 
nalevo a napravo od vstupních vrat.

S předstihem před otevřením hřbitova 
byl vypsán konkurz na místo hrobníka. 
Stal se jím na doporučení faráře Karla 
Záruby třicetiletý Jan Hrudka, zahradník 
z Bubenče. Čekala ho těžká práce. Pohřbí-
valo se jen do rakvových hrobů. Pohřeb 
žehem byl za Rakousko-Uherska zakázaný. 
Dnešní převažující pohřby žehem, rozpty-
lem a vsypem, nepadaly tehdy v úvahu.

Husova ulice před 100 lety. Nyní zde stojí Česká spořitelna.
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MuzeuM

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

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

POZVánKA nA MĚSíC Leden

do 15. 1. 2017 
trvá výstava ZIMNÍ ČaS – práce 
posluchaček a lektorek Vzdělávacího 
spolku uměleckých řemesel Praha

neděle, 15. 1. 2017 od 15.00 
srdečně vás zveme na velkou prodejní MÓDNÍ 
PŘEhLÍDKU, kterou pořádá Vzdělávací 
spolek uměleckých řemesel Praha. Přehlídka 
ukončí výstavu ZIMNÍ ČAS; vstupné: 50 Kč 

čtvrtek, 26. 1. 2017 od 18.00
přednáška – Zámek Mikovice, přednáší 
PaedDr. Jan Racek; vstupné 50 Kč; 
(opakování pro velký zájem veřejnosti)

čtvrtek, 2. 2. 2017 od 17.00 
vernisáž výstavy Klubu lidové tvorby Praha JaRNÍ 
ZvYKY; při zahájení vystoupí děti z MŠ Mikovická 
paní učitelky Michaely Michálkové a žáci ZŠ 
Gen. Klapálka pod vedením paní učitelky Renaty 
Němečkové (výstava potrvá do 8. 4. 2017) 

JaRNÍ ZvYKY - výstava
Městské muzeum v Kralupech n. Vlt. připravuje 
na dobu předjaří společně s lektorkami „kouzel-
nými babičkami“ Klubu lidové tvorby Praha (KLT) 
lákavou výstavu s názvem JARNÍ ZVYKY. Malým 
i velkým návštěvníkům budou představeny lidové 
zvyky počínaje masopustním veselím a konče nej-
většími svátky jara = Velikonocemi. Společně se 
ponoříme do pradávných lidových tradic, slavností 
i svátků, které naši předkové dodržovali.

Připomeneme si téměř zapomenuté názvy 
např. obchůzky, fašank, slaměný, líto, jehníd, 
ráhno, hlavnička, kočičí svatba, poslimek aj. 

Nebudou chybět doprovodné programy pro 
školy i veřejnost. 

Výstava JARNÍ ZVYKY bude zahájena 2. února 
a vy, milí čtenáři, můžete navštívit tuto výstavu 
až do 8. dubna 2017.

Fotografie Míši Pechačové přibližují atmosféru výstavy Zimní čas, která byla obohacena 
doprovodnými programy nejen pro žáky zdejších škol.
Se školáky jsme si povídali o výstavě plné krajek, o zimním čase, o očekávání doby vánoční, ale také 
jsme se dozvídali spoustu zajímavých dojmů i fantazijních představ od dětí. Malí i větší školáci si 
vytvořili dle vlastních návrhů originální ozdobu – hvězdičku ze skleněných korálků a tyčinek, jejíž 
jediná ruční výroba se na celém světě dochovala právě u nás v České republice - ve vesničce Poniklá 
v Podkrkonoší.

Od 2. 1. 2017 mají skupiny žáků /třídy/ ze všech kralupských škol /mateřské-základní-střední/ 
vstup do muzea zdarma. Nebudou tedy platit základní vstupné ve výši 20 korun. Platí to ovšem 
pouze pro školní skupiny, nikoliv pro zájmové kolektivy a individuální vstupné. Zvýšené žákov-
ské vstupné /lektoři, průvodci, dílničky, vzdělávací programy/ se mění na manipulační poplatek 
a zůstává ve výši 10-30 korun zachováno. Podrobnosti na www.muzeumkralupy.cz.

Jarní zvyky – 
Kamila Skopová

PoZor NovINka
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v pondělí 9. ledna 2017 od 17:00 hodin
přednášku astroložky jaNy mašKOvé 

„rok 2017 jako 
budoucnost 
historie a historie 
budoucnosti“. 

Přijďte si na začátku roku 
2017 poslechnout, jak je rok 
2017 propojen s historií i bu-
doucností. 

Provoz studovny bude z dů-
vodu konání této akce ukončen 
v 16:30 hodin. Děkujeme za po-
chopení.

pravidelná zájmová činnost skupiny kra-
lupských seniorů přináší své ovoce. Ob-

sáhlý a různorodý repertoár nám umožňuje 
účinkovat na různých kulturních a spole-
čenských akcích – setkáváních seniorů, 
přispívat do programu celoměstských ak-
cí, reprezentovat naše město i činnost se-
niorů v okolních obcích apod. Tradicí se 
stala naše jarní a předvánoční vystoupe-
ní v Domovech důchodců ve Všestudech 
a ve Velvarech.

Rok 2016 byl v naší činnosti pozname-
nán nutnou rekonstrukcí jídelny v DPS 

na Cukrovaru, což omezilo možnost vy-
stoupení pro kralupské kluby důchodců, 
zvláště v předvánočním čase. Přesto jsme 
absolvovali devět veřejných vystoupení.  
Naše činnost je umožněna díky grantové 
podpoře práce seniorů z programu „Občané 
třetího věku“, kterou každoročně schvaluje 
samospráva města Kralupy n. Vlt. Tímto dě-
kujeme Městu za podporu naší činnosti.

Poděkování také patří našemu sbormistro-
vi Mgr. Pavlu Ryntovi, který této činnosti 
věnuje nemálo času.

ZA senior minicHór brixová vlAstA

Sobota 14. 1. 2017 - 20:00
Velký sál KD Vltava
DS Ty-já-tr / HROBESO Praha

Robin hawdon

Dokonalá svatba
80 Kč – vstupné se platí před vchodem do sálu

Sobota 14. 1. 2017 - 22:30
Klubovna DS Scéna

Z DavU!
Prostě kytara, zpěv, piano, klavír, bicí, kytara, 
zpěv, baskytara, pozoun. Prostě rakovnická ka-
pelka. Prostě večírek.
50 Kč – vstupné se platí až v klubovně

Sobota 28. 1. 2017 - 20:00

Z tEChNICKÝCh DŮvoDŮ PŘELoŽENo
Ota Ornest: 

Já měla hezkej život
Neděle 29. 1. 2017 - 19:30

Činoherní klub Praha / DS Scéna Kralupy
Tracy Letts: 

Zabiják Joe
S naší oblíbenou černou komedií se už loučíme 
a tahle téměř závěrečná tečka za naším deseti-
letým působením si zaslouží pořádnou událost. 
Udělejte si výlet, podpořte svoje kralupské diva-
delníky a hlavně oslavte s námi tu možnost zahrát 
si v Činoheráku. 
Lístky k dostání zde: http://tickets.colosseum.eu/
cinoherni-klub/standard/hall/id-116002.

těšíme se na vás!

A to opravdu velkolepě. Nejenže se v kralupech chystá jeden z večerů, na který jen tak nezapomenete,  
ale DS Scéna jede hrát i na pražská profesionální prkna, co znamenají svět. 

Devět let činnosti Senior minichóru Kralupy

v úterý 24. ledna od 17:00 hodin vás zveme 
na besedu a autorské čtení spisovatelky 

MArkÉTy HArASIMovÉ

Těšit se můžete na vyprávění knižních 
příběhů scénickou formou a na povídání 
autorky nejen o životě spisovatele. 

Markéta Harasimová je spisovatelka, 
publicistka a scenáristka. Nejprve vydá-
vala dívčí romány, poté romány určené 
pro ženy. V současné době píše knihy 
s kriminální tématikou, které se pohybují 
až na hranici thrilleru. Markéta Harasi-
mová představí své knihy Sametová kůže, Pouta z pavučin a poslední vydanou 
knihu Mrazivé hry. Budete mít možnost si knihy zakoupit a získat od autorky 
podpis. Markéta Harasimová také ráda odpoví na dotazy posluchačů. 

Chcete hrát 
v komparzu?
Do nového českého filmu „Na Krátko“, který 
se bude točit i v Kralupech, se hledají kompar-
zisté - ženy i muži od 15 do 70 let.

Natáčení bude probíhat 
od 15. 1. 2017.

Zájemci zasílejte fotografie a telefonní číslo 
na jarkavcalova@gmail.com a uveďte místo, 
kde bydlíte.
Do předmětu mailu napište „Na Krátko“.

MěStSKá KNihoVNa pořáDá 

jdou do finále
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proGraM KD vltava

Úterý 10. 1. - 19:30 hodin

KoNCERt BRatŘÍ 
EBENŮ – ČaS hoLIN 
(nový termín za 16. 11. 2016)

Bratři Ebenové koncertují k novému albu Čas 
holin. Marek, Kryštof a David Ebenové s ka-
pelou si pro vás připravili koncertní program, 
ve kterém se můžete těšit na hudbu nejen 
z tohoto alba. vstupné: 350 Kč; 390 Kč

Středa 11. 1. - 16:30 hodin

PoháDKovÝ KaRNEvaL 
Děti, máte rády postavičky z večerníčků? Ur-
čitě ano. Na pohádkovém karnevalu si za-
hrajeme na Rákosníčka, Makovou panenku 
a další kamarády z pohádek. Těšit se může-
te na pohádkové soutěže i vyhlášení nejlepší 
masky. vstupné: 60 Kč

Karneval je součás-
tí razítkové soutěže Se 
sluníčkem za dobro-
družstvím. Při nasbírání 
alespoň pěti razítek bu-
dete zařazeni do sloso-
vání o ceny, hlavní cenu 
věnovala CA Abaca Len-
ka Malíková.

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

pokladna otevřena po-pá 15:30–20:00,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. tel. č. 315 726 101. 

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

PrOgram Na ledeN

Čtvrtek 12. 1. - 19:30 hodin 

taNČÍRNa 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra 
Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Sobota 14. 1. - 20:00 hodin

tYJátJátRa 
viz samostatná pozvánka na straně 11.

Úterý 17. 1. - 19:30 hodin

Studio Ypsilon

PáNSKá šatNa 
aNEB IMPRovIZaCE 
v YPSILoNCE 

režijní vedení: Martin Dejdar
hrají, zpívají a improvizují: Martin Dejdar, 
Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Ja-
nouš, Dominik Renč a Petr Hojer
Ypsilonka se vrací ke svému vynálezu totální 
improvizace. Úspěšné písničky, řeči, atrakce 
a nápady. Nepropásněte jedinečnou příleži-
tost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou 
do pánské šatny ypsilonských herců. Zažijete 
spontánní atmosféru, improvizační nápady, 
jedinečné propojení herců a diváků, i trochu 
kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců 
spolu hrají již desítky let a prožili společně vel-
kou část hereckého života. To vše se odráží 

na vzájemných „přihrávkách“ i nekompromis-
ních „smečích.“

vstupné: 390 Kč; 
360 Kč senioři, studenti

Středa 18. 1. - 19:30 hodin

KoNCERt 4tEt 

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom 
osobitý projev tohoto vokálního seskupení se 
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesi-
onalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výko-
ny, nepřehlédnutelný design, neotřelé harmo-
nie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké 
a „taneční” výkony všech aktérů na jevišti, to 
vše vás rozhodně nenechá chladnými. Užijte 
se neobyčejný hudební zážitek.

vstupné: 560 Kč; 490 Kč

Čtvrtek 19. 1. - 16:30 hodin

ČaJ o Páté 
Zimní podvečer 
s Kozelkovou troj-
kou. Všechny vstu-
penky jsou slosovatelné.

vstupné: 50 Kč

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

Základní a pokračovací taneční kurzy pro dospělé: 8 lekcí 
/ 3.000 Kč / pár
Pokračovací taneční kurzy pro mládež: již naplněny

Taneční kurzy neděle 15., 22.  a 29. ledna 2017

Do těchto tanečních kurzů se můžete zapsat do 11. ledna 2017. 

se
 slu

níčkem

za dobrodružst
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se
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za dobrodružst
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PŘIPRAVUJEME NA úNoR
3. 2. Maturitní ples Gymnázia  
 J. Palacha Mělník
7. 2. Taneční galavečer ZUŠ Kralupy, 
 ZUŠ Velvary a TPS Z. Štarkové
8. 2. Ať žijí strašidla  
 – pohádkový muzikál
9. 2. Dalskabáty hříšná ves – divadelní 
 představení studentů DG Kralupy
10. 2. Divadlo Kalich – Božská Sarah
10. 2. Dámská jízda

18. 2. Rybářský ples
20. 2. Hudba v myšlenkách Masarykových
21. 2. Čaj o páté
22. 2. Tančíme!
23. 2. Koncert Věry Špinarové
24. 2. Ples Gymnázia J. Palacha Mělník
25. 2.  Ples Střední zemědělské školy
 Mělník
26. 2. Kralupský masopust
27. 2. koncert kapely Jelen

LoUtKovÝ SoUBoR RoLNIČKa
uvede ve středu 11. ledna 
2017 od 16:30 pohádku 
„váNOčNí POhádKa“, 
režie Z. Hrazděrová. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

PLesY v LeDNU 2017:
13. 1. Maturitní ples DG  
 a SOŠ Kralupy

20. 1. Maturitní ples SPŠ stavební 
 Mělník

27. 1. Maturitní ples SOŠ  
 a SOU Kralupy

Pondělí 23. 1. - 19:00 hodin

DoLEŽaLovo 
KvaRtEto a vaLERIE 
ZawaDSKá 
Hudební dílo s fragmenty ze života a ko-
respondence skladatele Antonína Dvořáka 
představuje společný projekt vynikající české 
herečky Valérie Zawadské a Doležalova Kvar-
teta. V programu, který paní Zawadská dopro-
vodí uměleckým přednesem, zazní smyčco-
vý kvartet č. 10 Es dur, op. 51, „Slovanský“  
a č. 12 F dur, op. 96, „Americký“.

vstupné: 150 Kč

Úterý 24. 1. - 19:00 hodin 

taNČÍME! 
Taneční večer s živou hudbou a skvělou ná-
ladou. 

vstupné: 70 Kč; 120 Kč

Středa 25. 1. - 19:00 hodin 

KoNCERt FRaNtIšKa 
NEDvěDa 

Své životní jubileum oslaví František Nedvěd 
spolu s kapelou Tie Break v programu Vel-
kej flám.
Uslyšíte všechny krásné písničky – Stánky, 
Růže z papíru, Kočovní herci a mnoho dal-
ších.

vstupné: 260 Kč v předprodeji;  
290 Kč na místě

Čtvrtek 26. 1. - 16:30 hodin

Loutkoherecká skupina Loudadlo:

Na KoUZELNéM 
PaLoUČKU 
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná 
den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde 
spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím 
„Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se 
na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci 
Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák 
Kiko, který se vám rád předvede v plné pará-
dě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, 
proletíte se s papírovými draky široko daleko 
a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele. 
Zajímavostí této unikátní loutkové revue jsou 
černo – divadelní scény a loutky v nadživotní 
velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale 
i dospělé diváky. Komické dialogy se střídají 
s písničkami a soutěže-
mi, kterých se i děti sa-
my účastní. 

vstupné: 60 Kč
Pořad je součástí razít-
kové soutěže Se sluníč-
kem za dobrodružstvím. 
Hlavní cenu do soutěže 
věnovala CA Abaca Len-
ka Malíková.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

autorka o sobě: „Pocházím z Kolínska. Ma-
luji pro relax a na zakázku, většinou portré-
ty nebo různé motivy, dle představ klienta. 
Výtvarnému umění se věnuji téměř od dětství. Za-
jímalo mě vždy vyjádření vnitřních emocí v malbě 
či poezii. Později jsem přešla na kresbu portrétů. 
Nejraději používám akryl či olej na plátně.“ 

ZáPIs Do PoDZIMNícH 
záklAdNích tANEčNích kURzů 

pro mládež bude zahájen 
ve středu 22. února 2017.

Podrobnosti na  
www.kasskralupy.cz  

a v příštím vydání zpravodaje.

���

výstava obrazů Jaroslavy Sodomkové
od 9. 1. 2017 – malý sál KD vltava
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LEDEN 2017Facebook  
Kino Vltava

ASSASSIN´S CREED
USA / Velká Británie, akční, 2016, 12+, 115 min.

Španělsko, 16. století. Doba útlaku inkvizice. V této době se ocitá 
Aguilar de Nerha, člen řádu Asasínů, organizace existenčně ne-
ustále bojující proti svým odvěkým nepřátelům, Templářům. Obě 
dvě strany znají pravdu a tvoří historii, aniž by prostý lid věděl, co 
se děje. Ze začátku to neví ani Callum Lynch, ústřední hrdina filmu 
žijící v současnosti, dokud ho tajuplná společnost Abstergo Indu-
stries neposadí na křeslo se schopností ukazovat lidem genetické 
vzpomínky jejich předků a prožívat je.

LA LA LAND
USA, muzikál, titulky, 2016, 127 min.

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu 
umocněné písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly 
líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky 
až po trpké zklamání z velkých ambicí.

MANŽEL NA HODINU
Česko, komedie, 2016, 92 min.

Pokračování Hodinového manžela - Milan se konečně odhodlá po-
žádat Elišku o ruku, ale uvědomí si, že je stále ženatý se Slovenkou 
Jankou, matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl 
rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu další problém – návrat čtve-
řice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali totiž jen tři... 

PASAŽÉŘI
USA, 2016, titulky, 12+, 116 min.

Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní 
pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let 
dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora 
(Jennifer Lawrence) smiřují se skutečností, že budou nuceni 
prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi 
vzniká cosi více než přátelství... Celá loď se ale ocitá v obrovském 
nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedinými, kdo může zachrá-
nit životy 5000 spících pasažérů.

POD ROUŠKOU NOCI
USA, drama, titulky, 2016, 15+, 129 min.

Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani 
prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozo-
vaných náleven.

ROZPOLCENÝ
USA, thriller / horor, titulky, 2016, 12+, 116 min.

Kevin (James McAvoy) jednoho dne unese za denního světla tři 
dívky. Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, přicházejí na to, že Kevin 
je pokaždé někdo jiný a nemůžou tak vědět, kdo přijde příště. Je 
možné, že to bude 9leté dítě nebo snad starší dáma. Na povrch 
vyplouvá poslední a nejhorší identita – „zvíře“.

SPOJENCI
USA, drama, titulky, 2017, 124 min.

Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) a Marianne Beausejour 
(Marion Cotillard) bojují uvnitř Německa proti Třetí říši. Během 
nebezpečné hry s falešnými identitami se do sebe zamilují a 
rozhodnou se, že začnou nový život v Anglii, nyní již jako rodiče 
společného potomka. Sen o novém životě se rozplyne, když se 

23. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 
 24.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – MANŽEL NA HODINU 60 KČ / 130 KČ

    20:00  STRNADOVI 100 KČ

 25.  ST 20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ

 26.  ČT 20:00  ZAKLADATEL 130 KČ 

 27.  PÁ  17:00  PSÍ POSLÁNÍ 2D/D 130 KČ

    20:00  PROČ PRÁVĚ ON? 130 KČ

 28.  SO 14:30  DIVOKÉ VLNY 2 110 KČ / 130 KČ

    17:00  RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 130 KČ

    20:00  SPOJENCI  130 KČ 
 29.  NE  14:30  ZPÍVEJ    130 KČ / 150 KČ 

    17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
    20:00  ROZPOLCENÝ  130 KČ 

30. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 
 31.  ÚT  20:00  PASAŽÉŘI 130 KČ

 1.  ST  20:00  SPOJENCI 130 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

 2.  PO 14:30  TROLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/D 130 KČ 
   20:00  PASAŽÉŘI   150 KČ 

 3.  ÚT 20:00  ASSASSIN´S CREED 130 KČ 

 4.  ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 5.  ČT 20:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D/T 130 KČ

 6.  PÁ 17:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ   /D 150 KČ

   20:00  LA LA LAND 130 KČ

 7.  SO  14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2  110 KČ / 130 KČ

   20:00  PASAŽÉŘI 130 KČ

 8.  NE 14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ  2D/T 130 KČ

   20:00   ASSASSIN´S CREED    150 KČ

9. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 10.  ÚT 15:00   KINO SENIOR – ANDĚL PÁNĚ 2 60 KČ / 130 KČ

   20:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ  2D/D 130 KČ

 11. ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ 

 12.  ČT 20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ

 13.  PÁ  17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ

 14.  SO 14:30  ZPÍVEJ    130 KČ / 150 KČ

   17:00  LA LA LAND 130 KČ 

   20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ 

 15.  NE  14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

   20:00  PASAŽÉŘI    150 KČ 

16. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ 
 18.  ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ 

 19.  ČT  20:00  HAPPY DAY - XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 100 KČ / 130 KČ 
 20.  PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   20:00  LA LA LAND 130 KČ 

 21.  SO  14:30  DIVOKÉ VLNY 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE    150 KČ

   20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ 

 22.  NE  14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ 

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ 

Max od tajných služeb dozví podezření, že jeho žena by mohla být 
tajnou německou agentkou. Max má 72 hodin na to, aby dokázal 
opak, jinak bude muset Marianne zabít vlastní rukou.

STRNADOVI
Česko, dokument, 2017, 102 min.

Dokument Heleny Třeštíkové vychází z jedné epizody Manželských 
etud. Strnadovi jsou před kamerou již 35 let a tento dokument uka-
zuje další překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
USA / Čína, fantasy, titulky / dabing, 2016, 94 min.

Úkolem Williama Garina je ochrana masivní a zdánlivě nekonečné 
zdi, na kterou zaútočí armáda monster. Hodí se mu ale pomoc 
skvělých vojáků, jeho věznitelů…

VŠECHNO NEBO NIC
Česko, komedie, 2017, 107 min.

Linda a Vanda (T. Pauhofová, K. Issová) jsou pohledné třicítky, ne-
rozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v 
centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou 
dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, 
veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, 
ale její živelnosti žádný nestačí.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
USA, titulky, 2016, 12+, 105 min.

Xander Cage (Vin Diesel) nebyl takový hlupák, aby se na Bora Bora 
nechal zabít, jak nám jeden agent v NOVÉ DIMENZI tvrdil, naopak 
byl dostatečně chytrý na to, aby jednoduše Gibbonsovi (Samuel 
L. Jackson) zmizel. Cage se bohužel začal znovu věnovat kaska-
dérským kouskům a jeden z nich ho opět dostane do Gibbonsova 
hledáčku. 

ZAKLADATEL
USA, 2016, titulky, 115 min.

Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a 
vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě – restau-
race McDonalds. 

ZPÍVEJ
USA, animovaný, 2016, 110 min.

Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se 
nikdo nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí 
říši. Každý tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš nebo o slona, 
by se chtěl stát vítězem výběrové soutěže. A není to jen kvůli 
výhře 100.000 dolarů…

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
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ASSASSIN´S CREED
USA / Velká Británie, akční, 2016, 12+, 115 min.

Španělsko, 16. století. Doba útlaku inkvizice. V této době se ocitá 
Aguilar de Nerha, člen řádu Asasínů, organizace existenčně ne-
ustále bojující proti svým odvěkým nepřátelům, Templářům. Obě 
dvě strany znají pravdu a tvoří historii, aniž by prostý lid věděl, co 
se děje. Ze začátku to neví ani Callum Lynch, ústřední hrdina filmu 
žijící v současnosti, dokud ho tajuplná společnost Abstergo Indu-
stries neposadí na křeslo se schopností ukazovat lidem genetické 
vzpomínky jejich předků a prožívat je.

LA LA LAND
USA, muzikál, titulky, 2016, 127 min.

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu 
umocněné písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly 
líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky 
až po trpké zklamání z velkých ambicí.

MANŽEL NA HODINU
Česko, komedie, 2016, 92 min.

Pokračování Hodinového manžela - Milan se konečně odhodlá po-
žádat Elišku o ruku, ale uvědomí si, že je stále ženatý se Slovenkou 
Jankou, matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl 
rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu další problém – návrat čtve-
řice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali totiž jen tři... 

PASAŽÉŘI
USA, 2016, titulky, 12+, 116 min.

Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní 
pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let 
dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora 
(Jennifer Lawrence) smiřují se skutečností, že budou nuceni 
prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi 
vzniká cosi více než přátelství... Celá loď se ale ocitá v obrovském 
nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedinými, kdo může zachrá-
nit životy 5000 spících pasažérů.

POD ROUŠKOU NOCI
USA, drama, titulky, 2016, 15+, 129 min.

Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani 
prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozo-
vaných náleven.

ROZPOLCENÝ
USA, thriller / horor, titulky, 2016, 12+, 116 min.

Kevin (James McAvoy) jednoho dne unese za denního světla tři 
dívky. Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, přicházejí na to, že Kevin 
je pokaždé někdo jiný a nemůžou tak vědět, kdo přijde příště. Je 
možné, že to bude 9leté dítě nebo snad starší dáma. Na povrch 
vyplouvá poslední a nejhorší identita – „zvíře“.

SPOJENCI
USA, drama, titulky, 2017, 124 min.

Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) a Marianne Beausejour 
(Marion Cotillard) bojují uvnitř Německa proti Třetí říši. Během 
nebezpečné hry s falešnými identitami se do sebe zamilují a 
rozhodnou se, že začnou nový život v Anglii, nyní již jako rodiče 
společného potomka. Sen o novém životě se rozplyne, když se 

23. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 
 24.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – MANŽEL NA HODINU 60 KČ / 130 KČ

    20:00  STRNADOVI 100 KČ

 25.  ST 20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ

 26.  ČT 20:00  ZAKLADATEL 130 KČ 

 27.  PÁ  17:00  PSÍ POSLÁNÍ 2D/D 130 KČ

    20:00  PROČ PRÁVĚ ON? 130 KČ

 28.  SO 14:30  DIVOKÉ VLNY 2 110 KČ / 130 KČ
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    20:00  SPOJENCI  130 KČ 
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 31.  ÚT  20:00  PASAŽÉŘI 130 KČ

 1.  ST  20:00  SPOJENCI 130 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

 2.  PO 14:30  TROLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/D 130 KČ 
   20:00  PASAŽÉŘI   150 KČ 

 3.  ÚT 20:00  ASSASSIN´S CREED 130 KČ 

 4.  ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 5.  ČT 20:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D/T 130 KČ

 6.  PÁ 17:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ   /D 150 KČ

   20:00  LA LA LAND 130 KČ

 7.  SO  14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2  110 KČ / 130 KČ

   20:00  PASAŽÉŘI 130 KČ

 8.  NE 14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ  2D/T 130 KČ

   20:00   ASSASSIN´S CREED    150 KČ

9. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 10.  ÚT 15:00   KINO SENIOR – ANDĚL PÁNĚ 2 60 KČ / 130 KČ

   20:00  VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ  2D/D 130 KČ

 11. ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ 

 12.  ČT 20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ

 13.  PÁ  17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ

 14.  SO 14:30  ZPÍVEJ    130 KČ / 150 KČ

   17:00  LA LA LAND 130 KČ 

   20:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ 

 15.  NE  14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

   20:00  PASAŽÉŘI    150 KČ 

16. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ 
 18.  ST 20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ 

 19.  ČT  20:00  HAPPY DAY - XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 100 KČ / 130 KČ 
 20.  PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   20:00  LA LA LAND 130 KČ 

 21.  SO  14:30  DIVOKÉ VLNY 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE    150 KČ

   20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ 

 22.  NE  14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  POD ROUŠKOU NOCI 130 KČ 

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 KČ 

Max od tajných služeb dozví podezření, že jeho žena by mohla být 
tajnou německou agentkou. Max má 72 hodin na to, aby dokázal 
opak, jinak bude muset Marianne zabít vlastní rukou.

STRNADOVI
Česko, dokument, 2017, 102 min.

Dokument Heleny Třeštíkové vychází z jedné epizody Manželských 
etud. Strnadovi jsou před kamerou již 35 let a tento dokument uka-
zuje další překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
USA / Čína, fantasy, titulky / dabing, 2016, 94 min.

Úkolem Williama Garina je ochrana masivní a zdánlivě nekonečné 
zdi, na kterou zaútočí armáda monster. Hodí se mu ale pomoc 
skvělých vojáků, jeho věznitelů…

VŠECHNO NEBO NIC
Česko, komedie, 2017, 107 min.

Linda a Vanda (T. Pauhofová, K. Issová) jsou pohledné třicítky, ne-
rozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v 
centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou 
dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, 
veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, 
ale její živelnosti žádný nestačí.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
USA, titulky, 2016, 12+, 105 min.

Xander Cage (Vin Diesel) nebyl takový hlupák, aby se na Bora Bora 
nechal zabít, jak nám jeden agent v NOVÉ DIMENZI tvrdil, naopak 
byl dostatečně chytrý na to, aby jednoduše Gibbonsovi (Samuel 
L. Jackson) zmizel. Cage se bohužel začal znovu věnovat kaska-
dérským kouskům a jeden z nich ho opět dostane do Gibbonsova 
hledáčku. 

ZAKLADATEL
USA, 2016, titulky, 115 min.

Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a 
vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě – restau-
race McDonalds. 

ZPÍVEJ
USA, animovaný, 2016, 110 min.

Celý svět je doslova poblázněný pěveckými soutěžemi, proto se 
nikdo nemůže divit, že tento současný fenomén pohltil i zvířecí 
říši. Každý tvoreček, a je jedno, jestli se jedná o myš nebo o slona, 
by se chtěl stát vítězem výběrové soutěže. A není to jen kvůli 
výhře 100.000 dolarů…

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
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SOUKROMÁ INZERCE
} Nejvýhodnější investice jsou do vzdělání. 
Vaše děti čekají v dubnu 2017 povinné přijí-
mací zkoušky na SŠ. Učivo matematiky ZŠ 
doučí a na přijímací zkoušky připraví zkuše-
ný učitel z Kralup n. Vlt. Cena: 150 Kč / hod. 
tel.: 723 607 667

} Hledám slečnu / paní na úklid RD v Minicích, 
cca 2-3 hodiny týdně. tel.: 777 682 172

} Nutně potřebuji 
chodítko – viz foto. 
Jsem invalidní 
a po operaci. 
Prosím, kdo 
by mi ho mohl 
poskytnout, 
půjčit nebo 
odprodat. Děkuji.
tel.: 602 949 808

41. sezóna Kruhu přátel Prahy

                     rok 2017
Pozvánka na zahájení 41. sezóny do sálu Domu s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar

KDY? Ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 17:00 hodin

Program:
› Zahájení › Kulturní vystoupení › Zpráva o činnosti v roce 2016 › Pokladní zpráva 

› Plán akcí pro rok 2017 › Různé, diskuse

Na setkání se těší členky organizačního výboru zájmového spolku Kruh přátel Prahy.

Děkujeme MěÚ v Kralupech nad Vltavou a představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Všem čtenářům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2017.

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy

Jednoho dne koncem března přistál 
na úseku řešení přestupků MěÚ Kralu-
py spis s nápisem „Neznámý pachatel“. 

Jen strohý úřední záznam s popisem případu 
a CD se záznamem z bezpečnostních kamer. 
Dvojice mladých lidí, Bonnie a Clyde, zhru-
ba od poloviny února řádila v místních pro-
dejnách obchodního řetězce s drogistickým 
zbožím. Na rozdíl od svých slavnějších ame-
rických předchůdců z 30. let 20. století však 
nestříleli a ani na nikoho netasili zbraně. 

Jediné, co na personál vytasili, byl jejich 
dokonale nacvičený trik. Na nákup vyráželi 
obvykle o víkendu a těsně před závěrečnou. 
Důvod byl prostý. v prodejně byla většinou 
jedna prodavačka a minimální počet zákaz-
níků. zatímco Clyde poutal pozornost obslu-
hy tím, že neustále požadoval nějakou infor-
maci nebo radu o výrobku, Bonnie pečlivě 
vybírala drahé luxusní zboží a usilovně jím 
pěchovala své kapsy. a aby nebudili podezře-
ní, vždy koupili nějakou drobnost za pár ko-
run a s pocitem výhodného nákupu odkráčeli 
z prodejny. Bodejť by ne, vždyť hodnota toho, 
co si odnesli bez placení, nejednou přesáhla 
i 2.000 Kč. 

zdálo se, že půjde o beznadějný případ, kte-
rý obvykle končí tím, že se věc po 60 dnech 
odloží, protože se nezjistila totožnost pacha-
tele. Kdesi v koutku duše mi však plápolal pla-
mínek naděje. Co kdyby přece jen… 

v sobotu téhož týdne jsem se vydal na ná-
kup do jednoho z kralupských supermarketů. 
u regálu s pečivem mi málem vypadly oči z důl-
ků. Několik kroků ode mě loudavě přešlapovaly 
cyklámové kotníkové kozačky. Dokonale jsem 
si je uložil na svůj mozkový pevný disk, když 
jsem několikrát prohlížel záznamy z bezpeč-
nostních kamer, které zvěčnily podoby naší 
neznámé vykutálené dvojice. Se zatajeným de-
chem jsem pomalu zvedal zrak. Byla to Bonnie. 

Na chvíli jsem však znejistěl. Neviděl jsem je-
jího komplice Clyde. letmým pohledem jsem 
proběhl po prodejně. po chvilce jsem ho objevil 
v zadní části obchodu. Byl však s jinou ženou. 
začal jsem pochybovat. Jsou to oni? Bylo zřej-
mé, že tentokrát nakupují s poctivými úmysly. 
po chvilce se celá trojice setkala a namířili si 
to k pokladně. věděl jsem, že nemluví česky, 
neboť pocházeli z jedné z našich sousedních 
zemí. postavil jsem se do fronty těsně za ně. 
Naštěstí prohodili mezi sebou několik slov. to 
mě definitivně utvrdilo, že jsem se nemýlil. pak 
byla už jen hračka zjistit, kde bydlí.

v pondělí ráno vyrazila dvojice městských 
strážníků vyzbrojena fotografiemi Bonnie 
a Clyde z bezpečnostních kamer a s přesnými 
instrukcemi do označeného ubytovacího za-
řízení. recepční ani na okamžik nezaváhala 
a s naprostou jistotou je ztotožnila. a aby ne-
bylo tolik radosti najednou, strážníci se také 
dověděli, že v neděli se vystěhovali. Jejich 
zaměstnavatel je údajně kvůli špatné pracov-
ní morálce přemístil do jednoho města ve vý-
chodních čechách.

i přestože spravedlnost nezastihla Bonnie 
a Clyde v našem městě, nápis „neznámý pa-
chatel“ nahradila konkrétní jména s nacio-
nále a do onoho města v pardubickém kraji 
putoval za nimi spis už jako případ vyšetřo-
ván policií čr. Brzy ale nabere na tloušťce, 
neboť díky jejich odhalení se zjistilo, že tento 
sehraný pár neřádil jenom v Kralupech, ale 
i v jiných částech našeho kraje. Jejich „náku-
py“ značně přesáhly 5.000 Kč, čili hranici pře-
stupku proti majetku a celková škoda, kterou 
napáchali, je posunula do kategorie trestného 
činu krádeže: příběh Bonnie a Clyde tak do-
stane do své péče soud.           

pakliže máte své oblíbené boty, je záhodno 
občas je vystřídat, a to nejenom z hygienic-
kých důvodů...  -HAfrA-

Bonnie a ClydeDíl 

čTvrTý

„RoDáCI“ hLEDaJÍ  
nové posily do výboru
Nový rok 2017 je dobou předsevzetí, plánů, 

nadějí, bilancí roku předešlého a každo-
ročního přání „hlavně toho zdraví“. Zdraví 
přejeme nám všem, a pokud se zadaří, máme 
všichni krásný a požehnaný rok 2017.

V lednu připravuje výbor únorovou vý-
roční členskou schůzi „sdružení rodáků“, 
která bude již v opravených a zateplených 
prostorách DPS. Bude přehledem naší čin-
nosti za uplynulou sezónu, přehledem hos-
podaření, přehledem stavu členské základ-
ny a připomenutím všech akcí, které jsme 
za rok 2016 absolvovali. 

Výroční členskou schůzi plánujeme na  
23. 2. 2017 v prostorách DPS ve 14 hodin.

Hledáme nové lidi do výboru, vyslyšte 
nás, prosím, ať naděje a doufání nejsou 
symbolem našich příštích dnů!

ZdrAví A ve vAši příZeň si dovoluje doufAt 

výbor sdružení rodáků A příZnivců 

městA krAlupy nAd vltAvou

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v lednu 2017
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

90 let Skrbková Jaroslava
80 let Srba Jiří
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rádi bychom vás s příchodem nového roku 
seznámili s činností Městského klubu dů-
chodců v minulých letech a přibližně uká-
zali, co nás bude čekat v letošním roce.

Činnost klubu byla a stále je velmi roz-
manitá. Setkáváme se každé úterý ve spo-
lečenské místnosti Domu s pečovatelskou 
službou, kde pořádáme různé přednášky 
a besedy se zajímavými hosty, hlavně o té-
matech pro nás důchodce poučných, ale 
i atraktivních. Zveme si žáky mateřských 
škol a Základní umělecké školy, kteří nám 
pravidelně předvádějí nová a nová předsta-
vení. Rádi si zatancujeme při hudbě pana 
Kozelky a také si poslechneme vystoupení 
dua Freddy a Reddy. Zabýváme se ručními 
pracemi a naše „výrobky“ s úspěchem vysta-
vujeme na Výstavišti v Lysé nad Labem. 

Mimo to se scházíme i při oslavách svát-
ků či narozenin našich členů a při pivečku 
nebo vínečku si rádi popovídáme o našich 
starostech i radostech. Prostě si chceme 
užívat našeho stáří, radovat se z každého 
krásného dne. Nádherné zážitky máme však 
i z našich výletů po celé republice. Navští-
vili jsme mnoho zámků, hradů a krásných 

měst, jejich zákoutí a významných památek, 
dozvěděli jsme se hodně o jejich historii 
i současnosti.

V tomto roce budeme určitě v našich ak-
tivitách pokračovat, nechceme sedět doma 
v bačkorách a čučet na televizi. Rádi by-
chom přivítali do klubu i nové členy, kteří 
by se na našich akcích podíleli a spolu s ná-
mi se radovali a užívali si krásného stáří.

krásný A spokojený nový rok 

vám přejí členové mkd

 24. 11. Jitka MěRKoVá  ................... 68 let
 26. 11. ladislava StiNKoVá .......... 79 let
 26. 11. Marta hNiLiČKoVá ............ 86 let
 27. 11. Marie hRUŠKoVá ............... 78 let
 1. 12. Václav ŠUBRt ........................ 89 let
 1. 12. Jaroslav BÖhM ..................... 88 let
 4. 12. Josef JaKoUBEK ................. 78 let
 5. 12. ladislav ŠEVČíK ................... 90 let
 7. 12. božena MaRtíNKoVÁ ...... 83 let
 8. 12. Vilém aJM .............................. 71 let
 11. 12. anna VáChaLoVá ............. 92 let
 13. 12. Miluše KNotKoVá ............. 73 let
 14. 12. Todor SiRaKoV ................... 72 let
 16. 12. Zbyněk StEJSKaL .............. 84 let
 16. 12. luděk SVoBoDa ................ 59 let
 19. 12. alžběta ŠVaNtNERoVá .. 90 let

Opustili nás

vzpomínky
Dne 21. 12. 2016 uplynulo 
10 let od úmrtí maminky 
RŮŽENY BLáhové. Stále 
vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 9. ledna to bude rok, 
co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan StaNISLav 
NováK. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery 
s rodinami.
Dne 23. ledna 2017 si 
připomeneme 30. výročí, 
kdy nás náhle ve věku 57 let 
opustil náš tatínek, dědeček, 
pan StaNISLav RoUS, 
strojvedoucí ČD. S láskou 
vzpomíná rodina.

Dne 30. 1. 2017 uplyne  
5 let, kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
a milovaná maminka  
oLGa haDRavová. 
S láskou v srdci vzpomínají 

dcery Olga a Iva s rodinami. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte, prosím, s námi.

Dne 15. ledna. 2017 to 
bude 8 let, co nás opustil 
náš milovaný tatínek, bratr 
a dědeček pan  
JaRoSLav hRUBEš.

Milovaná maminka 
a babička paní MILoSLava 
hRUBEšová by se  
18. ledna. 2017 dožila 
80. narozenin. S láskou 
vzpomínají dcera s rodinou.

Se starostou Petrem Holečkem se znám 
delší dobu. V dobách komunismu jsme 

jezdili vlakem do Prahy demonstrovat 
na nepovolených shromážděních. Petr ten-
krát učil a šel do velkého rizika, že když ho 
chytí, půjde k lopatě. Já demonstroval bez 
rizika, u té lopaty jsem už byl. Dále jsme 
se potkávali i při změně režimu v Občan-
ském fóru.

Nyní jsem mu přišel pogratulovat k osob-
nímu úspěchu, kdy byl zvolen do krajského 
zastupitelstva i Senátu. Zavzpomínali jsme 
a já měl několik námětů, jak vylepšit práci 
městské policie a úředníků města Kralupy. 
Tyto dva náměty jsem již dříve zpracoval 
a zaslal starostovi písemně.

Bylo přislíbeno, že se setkám se zástupci 
MěP a úřadu a pokusíme se předložené ná-
měty připravit pro jednání rady města.

Kromě gratulace jsem přidal několik obec-
ných poznámek týkajících se nejen Kralup. 
Společnost je apatická k věcem veřejným. 
Ani k volbám se nechodí. Vznikají stále no-
vé zákony, mění se pravidla hry, problémy, 
které by měly být řešeny na úrovni měst 
a obcí, řeší stát. Myslím si, že je zapotřebí 
zklidnit život lidí, přestat stále strašit tero-
rizmem a kritizovat kdeco. Přejít k pozitiv-

nímu pohledu na svět jak v parlamentu, 
politických stranách, tak sdělovacích pro-
středcích. Jsme z toho ustavičného handr-
kování a strašení unaveni.

Nadávat, kritizovat a bourat, to umí kaž-
dý. Vytvořit, zařídit a vykonat něco, k tomu 
je potřeba hlava otevřená a někdy i čilé 
ručičky. Tuto radu jsem ve svém mládí sly-
šel mockrát.

V Kralupech žiji od roku 1962, je zde velký 
chemický průmysl a přesto čistý vzduch, čis-
té odpadní vody. Ve Vltavě se dají chytit ryby, 
které můžete jíst. Ne vždy to tak bývalo.

V poslední době probíhá realizace vel-
kých investic. Bylo vybudováno krásné che-
mické středisko VŠCHT a nově se upravuje 
prostranství kolem kostela. Panu Lesákovi, 
místostarostovi, jsem poděkoval za opravu 
cesty od koupaliště ke Strachovu. Panu Ko-
berovi, vedoucímu odboru životního pro-
středí, jsem pogratuloval, že město je čisté, 
udržované a velká péče se věnuje zeleni.

Jednoduše v Kralupech se dá dobře žít.
emil dvořák

Pozn.: Do této rubriky přijímáme Vaše reakce týkající 
se aktuálních témat a dění ve městě. Zasílejte, prosím, 
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz nebo doručte 
do kanceláře v KD Vltava.

vAše náZory

Návštěva starosty

Milí přátelé, senioři i ostatní spoluobčané, 
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Ze zájezdu do Jindřichova Hradce
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více informací a přihlášení:
třebízského 524, 278 01 Kralupy nad vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: azcentrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

PRvní Pololetí šKolního RoKu Pomalu 
Končí a nové je již Za Dveřmi…

Zápis do kurzů na 2. pololetí bude spuštěn 9. ledna 2017,  
tak neváhejte a vybírejte z naší nabídky!

Kurzy pro děti:
Hudební škola Yamaha - Kojenecké cvičení 2-5 m - Kojenecké cvičení 
6-12 m – Pohybovky – Masáže pro miminka – Poradna pro maminky 
s miminky – Tanečky – Výtvarníček + keramika – Hernička pro děti

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

Již od roku 2014 probíhají 
v AZ centru (Třebízského 

524) vzdělávací aktivity pro ro-
diče s dětmi v náhradní rodinné 
péči. Jednotlivé semináře jsou 
zaměřeny na témata z proble-
matiky náhradní rodinné péče 
a obecně výchova a péče o dí-
tě. Témata jsou vybírána s ohle-
dem na potřeby a přání osob 
pečujících. Všechny semináře 

jsou vedeny odborníky v daném 
oboru a probíhají interaktivní 
formou, kterou vítají všichni zú-
častnění.

V průběhu všech seminářů 
nabízíme hlídání dětí ve vyba-
vené herničce s předem připra-
veným programem, který je při-
způsoben věku dětí.

Časová dotace semináře: 6 ho-
din (9:00 až 15:00)

Taneční 
ohlédnutí
Od roku 2008 působí v Kra-

lupech nad Vltavou Škola 
orientálního tance Rasha, která 
v průběhu minulých let přines-
la mnoho radosti a společen-
ských zážitků nejen kralupské-
mu publiku, ale hlavně svým 
členkám, které se pravidelně 
scházely a postupně pronikaly 
do tajů a krásy orientálního tan-
ce. V současné době je činnost 
TŠ Rasha pozastavena z důvodů 
zdravotních problémů lektorky, 
Mgr. Ivety Jirasové. 

Poslední tanečně i společen-
sky velmi úspěšnou akcí této 
taneční školy bylo Orientální 
vítání sluníčka, jež proběhlo 
7. 5. 2016 v kralupském hotelu 
Sport. Velký dík za úspěšnou 
realizaci tanečně - společen-
ského večera patří MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou, který celou 

Nabídka seminářů:

25. 2. 2017 .... Osamostatnění dítěte 
  od pečující osoby ................................ Mg. Jana Frischmanová
11. 3. 2017 .... Neverbální komunikace v rodinách ..... Lenka Kubáčová
8. 4. 2017 ...... Poruchy přijmu potravy u dětí 
  a mladistvých, stravovací návyky  ....... Mg. Jana Tomanová
27. 5. 2017 .... Hospodaření s penězi, kapesné u dětí Lenka Kubáčová
3. 6. 2017 ...... Komunikace mezi partnery ................. Mgr. Jana Tomanová
23. 9. 2017.... Syndrom vyhoření u pěstounů ............ Mgr. Jana Frischmanová
21. 10. 2017 .. Asertivní komunikace ......................... Mgr. Jana Frischmanová
25. 11. 2017 .. Jak zvládnout pubertální dítě .............. Lenka Kubáčová

NabídKa SeMiNÁřů  
pro pěstouny na rok 2017

Více informací a pokyny k přihlášení naleznete na http://az.centrumd8.cz/
pro-pestouny/vzdelavani/, nebo volejte na 775 289 735. Těšíme se na vás.

Iveta Fidlerová, Centrum D8 o.p.s., pobočka AZ centrum Kralupy n. Vlt.

akci podpořil finanční částkou 
ve výši 8.000 Kč z grantového 
rozpočtu na rozvoj kulturních 
akcí města.

Ráda bych touto cestou po-
děkovala členkám TŠ Ra-

sha za velký kus práce, který 
v průběhu minulých let odvedly 
na tanečním poli, děkuji za bá-
ječný kolektiv žen a dívek, kte-
rý se při této činnosti podařilo 
vybudovat.

Poděkování bych také velmi 
ráda vyjádřila skvělému kra-
lupskému publiku, které nás 
při všech vystoupeních vždy 
pozitivně motivovalo k další 
činnosti.

úsPěšNý NoVý Rok PlNý zdRAVí, lásky A PoRozUMěNí PŘEJE UMělEcká VEdoUcí tš RAshA MgR. IVEtA JIRAsoVá.
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Cílem podzimu plaveckého 
oddílu bylo získat nejmlad-

ší plavce, kteří by pokračovali 
v úspěšném tažení svých star-
ších kolegů, a upevnit vysokou 
výkonnostní úroveň našich dětí 
v konkurenci všech ostatních 
plaveckých klubů v ČR. 

První cíl se nám podařilo na-
plnit vrchovatě, v našich řadách 
jsme přivítali 20 nových plav-
ců, kteří začínají poznávat jeden 
z nejúspěšnějších sportů v na-
šem městě a chystají se na první 
závody. V roce 2016 začali po-
prvé závodit plavci ve věku 7-10 
let, dlužno dodat úspěšně.

Kromě výkonnostního sportu 
podporujeme v Kralupech i pla-
vání jako vhodnou pohybovou 
aktivitu pro život. Pro děti, kte-
ré nemohou trénovat jako plavci 
téměř každý den nebo nechtějí 
závodit, jsme pro vysoký zájem 
rozšířili hodiny kondičního pla-
vání. Přispíváme tak tím strate-
gii našeho oddílu, kde úspěch 
chápeme výhradně jako překo-
nání svých vlastních možností, 
každý tedy může být úspěšný!

Ve výkonnostním plavání re-
prezentují naše město děti, které 
znáte například z ankety Spor-
tovec Kralup, ve které je plavec-
ký oddíl již několik let velmi 
úspěšný a věříme, že i dále bu-
de. Nejstarší, v našem klubu 11 
a 12letí plavci, bojovali za Kra-

lupy nejprve na krajských pře-
borech žactva. Na nich získali 
celkem 38 medailí (19 zlatých,  
9 stříbrných, 10 bronzových), 
oporou byli především Viki 
Mostková a Vinc Zelenka, kaž-
dý z nich ziskem sedmi zlatých 
a jedné stříbrné medaile. Tímto 
výsledkem jsme se stali co do me-
dailového hodnocení nejlepším 
klubem ve středních Čechách 
v kategorii staršího žactva. 

S podporou velmi rychlých ča-
sů na krajských přeborech jsme se 
sebevědomě chystali na mistrov-
ství ČR, kam jsme právě z kraje 
postupovali. Na MČR 12letých 
v Trutnově se nejvýrazněji pro-
sadil Vinc Zelenka, v různých 
sprinterských disciplínách se stal 
jednou mistrem a dvakrát vice-
mistrem ČR. Bohužel Viki Most-
ková těsně před mistrovstvím one-
mocněla, proto se závodů nemohla 
účastnit. Nemohli jsme tedy složit 
ani úspěšné štafety, které zatím 
naše holky v ČR až na výjimky 
ovládaly. Na mistrovství do Trut-
nova se také kvalifikovaly Verča 
Laurová, Bětka Čiperová a Kris-
týna Seidlová.

Mladší plavci závodili na Po-
háru Čech v Plzni. Tady jsme 
si štafety dosyta vynahradili, 
holky ve složení Kačka Váňo-
vá, Kamča Nováková, Justýn-
ka Kotálová, Ema Amazouzová 
a Verča Vojtová vyhrály štafe-

ty na 4 x 50 m volný způsob 
i polohový závod, obhájily tak 
úspěchy z předchozích mistrov-
ství a čekají na své další násle-
dovnice. Kačka navíc přidala tři 
bronzová umístění. Kluky hájil 
také pouze jeden borec, Vilda 
Kořínek se několikrát umístil 
mezi nejlepšími pěti závodní-
ky, zejména ve znakařských dis-
ciplínách. Litovat můžeme také 
několika čtvrtých míst Kamči 
i Kačky, ke stupni vítězek chy-
běl vždy jen kousek. K mladší-
mu týmu se ještě přidala Adélka 
Kotoučová, která už také začíná 
vystrkovat drápky a účastní se 
nejnabitějších závodů u nás. 

V plaveckém sportu je vždy 

důležitější jarní část sezony, 
ve které se soutěží na dlouhém 
bazéně. Plánujeme v ní účast 
na závodech Českého poháru 
a zahraničních soutěžích, ja-
ko například v loňských letech 
v Berlíně, Grazu nebo Györu. 
Sezona bude vrcholit v červnu 
mistrovstvím ČR a Letní olym-
piádu mládeže. Na tyto soutěže 
se, doufáme, podaří probojovat 
několika našim plavcům. 

Děkujeme za vaši přízeň, pod-
poru městu Kralupy a Kralup-
ské sportovní za dokonalé tré-
ninkové podmínky. Přejeme 
všem mnoho skvělých sportov-
ních zážitků v novém roce!

plAvecký oddíl krAlupy

Vneděli 11. 12. 2016 se družstvo FK Kra-
lupy 1901, starší přípravka, zúčastnilo 

halového turnaje v Roudnici nad Labem, 
kde se potkala družstva z okresů Mělník, 
Litoměřice, Praha západ a Kladno. V této 
konkurenci bylo naším cílem umístit se ale-
spoň na třetí příčce. 

Turnaj pro nás začal velice dobře, SK 
Postřižín jsme porazili 8:0. Dalším soupe-
řem nám bylo pro nás neznámé družstvo 
AFK Slivenec, s kterým jsme si poradili 2:0. 
Ve třetím utkání jsme narazili na TJ Unhošť 
a po naší výhře 4:2 se nám přibližovala me-
dailová pozice. Ve čtvrtém a pátém utkání 
nás čekala obě domácí družstva, favorité 
turnaje. Naši chlapci nám ale ukázali, že 
tato neděle byla naše a po výsledcích 3:1 

první místo v turnaji připadlo FK Kralupy
a 2:0 jsme se radovali z prvního místa. 
Na turnaji jsme nastříleli 22 gólů a do naší 
branky padli pouze čtyři. 

Velká pochvala patří těmto borcům: Da-

niel Klier, Václav Soukup, Radek Berky, Oli-
ver Dolejší, Jakub Stejskal, Vojtěch Suchoň, 
Pavel Bohata, Erik Pohorilý, Matouš Řeřicha 
a David Hlavačík.  mArtin klier, trenér
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Zleva: Vinc Zelenka, Vilda Kořínek, Kamča Nováková, Ema Amazouzová, 
Kačka Váňová, Adélka Kotoučová, Martin Kořínek; dole Justýnka Kotálová, 
Verča Vojtová, 11. prosince 2016.
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Kralupy ovládly Středočeský kraj v plavání
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po minulém ročníku se Kra-
lupy dostaly na první místo 

v historickém pořadí krajského 
přeboru. Na tento úspěch na-
vázali kralupští futsalisté v ak-
tuálním ročníku soutěže, kdy 
po historicky dosud nejlepším 
startu do soutěže vedli po 8. ode- 
hraném kole pořadí týmů se 
ziskem 21 bodů. Do té doby je-
dinou letošní porážku si AFC 
připsal ve 3. kole v hale ex-di-
vizních Dobřichovic poměrem 
2:6, když nebyl schopen i přes 
výborný výkon překonat skvěle 
chytajícího brankáře. Ve všech 
zbylých sedmi utkáních AFC 
zvítězil, většinou výrazným 
rozdílem. Aktuální vítězná sé-
rie Kralup činila po osmém kole 
soutěže pět zápasů v řadě. 

Los však způsobil, že to nej-
těžší čekalo na Kralupy ve zby-
lých utkáních podzimní části. 
V neděli 4. 12. Kralupy podleh-

ly v domácím velmi vyrovna-
ném utkání výsledkem 1:2 týmu 
Joga Mladá Boleslav (4. místo,  
16 bodů), a v desátém kole v pří-
mém souboji rovněž ex-divizním 
Třebusicím (3. místo, 19 bodů) 
rovněž o jedinou branku 4:5. 
Příslibem do zbytku soutěže je 
fakt, že ani v těchto bodově ne-
úspěšných utkáních nebyl AFC 
rozhodně horší. 

O dosavadní ofenzivní přísun 
se zatím z největší části postaral 
tvůrce hry a hrající trenér Vla-
dimír Vymětalík, autor 14 bra-
nek a 13 gólových přihrávek, 
následován Liborem Koláčkem, 
střelcem stejného počtu bra-
nek a pěti asistencí, a Lukášem 
Moravcem (9+6). Za pracovitou 
a pohyblivou obranou opět zá-
ří v brance nestárnoucí Pavel  
Heimrath, předvádějící úžasné 
výkony i s pěti křížky na krku.

Aleš morAvec, Afc krAlupy

FK čechie Kralupy vás srdečně zve na 

Ples 
sPortovců

24. 2. 2017 od 20 hodin 
v hotelu sport

K tanci i poslechu bude hrát skupina akce

} bohatá tombola 

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

tel.: 739 223 698, 605 948 495,
nebo v hotelu Sport (recepce) od 9. 1. 2017.

Cena vstupenky 
150 Kč

8. 1.  .......starší žákyně x Kralupy, Mladá Boleslav, 
 Čelákovice, Hořovice ..................................... 10.00 
14. 1. ......ženy x Rakovník .................................. 10.00, 14.00 
15. 1.  .....mladší žákyně x Kralupy „A“, „B“, 
 Kladno, Příbram ............................................. 10.00 
22. 1.  .....mladší žáci-čtyřky x Kralupy, Kladno „A“, „B“,
  Nymburk, O. Voda „A“, „B“, „C“, 
 Benátky „A“, „B“  ........................................... 10.00
28. 1.  ..... juniorky x Plzeň „B“

dOmáCí vOlejBal 
v ledNu 2017

 aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz, 
www.kralupskevolejbalistky.org

rozlosování nadstavby ligy kadetek nebylo v době 
uzávěrky zpravodaje k dispozici. jsou pravděpodobné 

přesuny. Na níže uvedených webových adresách 
a na vývěsce galanterie Peggy budou k dispozici  

aktuální informace.

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

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách 
ZŠ Generála Klapálka.

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

aFC Kralupy startuje v krajském 
přeboru již pojedenácté
od ročníku 2004/2005, kdy postoupil kralupský futsalový 
tým AfC ze sdruženého kladenského okresního přeboru, 
hrají kralupy nepřetržitě tuto čtvrtou nejvyšší republikovou 
soutěž. Jedinou výjimkou bylo dvouleté působení v Divizi 
v letech 2012-2014, ukončené sestupem zpět do kraje.
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Vúvodu výuky byla v krátkosti zopako-
vána základní teorie sebeobrany a sebe-

ochrany. Nejvíce času bylo věnováno opa-
kování technicko-taktických postupů řešení 
sebeobranných situací proti jednomu neoz-
brojenému i ozbrojenému útočníkovi. Výuka 
začala v uvolněném duchu a vše postupně 
gradovalo až k závěrečným minutám „v pl-
ném nasazení“. 

A jaké byly reakce našich účastnic 
po kurzu?

Marcela nám zaslala následující řádky: 
„První, co mě napadlo, je - děláte nás silněj-

šími a díky vám máme důvod se pochválit. 
Zase jsme díky vám mohly zažít pocit, že 
jsme schopné zvládnout těžké, nebezpečné 
a nepříjemné situace. To je hodně cenné 
a nápomocné i v jiných situacích, kdy nám 
ani nemusí jít o život. Potěšilo mě, že i když 
jsem šla na opakovací hodinu až po dvou 
letech po základním kurzu, vybavily se mi 
základní techniky a principy.

Poprvé jsem absolvovala opakovací lekci 
s dcerou. A vnímám to jako velké plus. Pro-
stě myslím, že za nás dvě mohu účast matky 
s dcerou na kurzu jenom doporučit.“

Nejen na základě těchto reakcí jsme 
se rozhodli za podpory města Kralupy 
uspořádat další, již čtvrtý, základní kurz 
sebeobrany pro ženy. Kurz proběhne 
na počátku roku 2017 od 19. 2. do 19. 3. 
každou neděli v podvečer. Více informa-
cí o průběhu kurzu, místě konání a mož-
nosti přihlášení naleznete na www.tiger-
jiujitsu.cz nebo našem facebooku. Těšíme 
se na viděnou.

Příjemný vstup do nového roku vám přeje 
Tiger – Jiu Jitsu.

jAkub běžel, tiger – jiu jitsu

po veleúspěšné sezoně 2016, kdy kralup-
ští Gladiátoři absolvovali přes 16 ex-

trémních překážkových závodů, kam vyslali 
přes 300 svých závodníků, chystají letos 
pomýšlet ještě výše. 
Přijď si vyzkoušet jeden z tréninků, které 
se konají každé pondělí, středu, čtvrtek, pá-
tek a neděli od 19:00 ve víceúčelové hale 
na zimním stadionu, pojeď s námi na závo-
dy a vyzkoušej, čeho všeho jsi schopný.
Rádi bychom také poděkovali Městu Kralu-
py nad Vltavou za jeho podporu!

jirkA cimler, glAdiAtors

Zakladatel systému Model Mugging v Kralupech

Opakovací lekce sebeobrany  
pro ženy, s lektorem z USA.

v říjnu jsme přivítali vzácného hosta, kterým byl Matt thomas. významná postava sebeobrany pro ženy, zakladatel systému 
Model Mugging, který přiletěl prakticky jen za námi z USA. Během pobytu nám předal část jeho více jak třicetiletých 
zkušeností s výukou sebeobrany pro ženy. Díky tomu měly kralupské ženy výjimečnou příležitost zažít opakovací lekci pod 
ikonou tohoto oboru. A to se nestává každý den.

GladiaTOrS  
rádi přivítají nové tváře

Gladiátoři přejí vše nejlepší do roku 2017 fo
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Ještě začátkem roku 2017 se můžete přijít 
podívat na Betlém DDM. Vystaven bude 
do 10. ledna.

PředáNí CeN 
váNOčNí sOutěže
Děkujeme všem účastníkům vánoční sou-
těže. Předání diplomů a drobných odměn 
proběhne 12. 1. 2017 ve 14:00 v DDM.
O vítězích rozhodli návštěvníci výstavy 
takto:
1. místo - Santa Claus a spřežení: ZÚ Vý-
tvarně řemeslný Ateliér DDM (Šimková T., 
Šnýdrová D., Rajnochová A., Schulzová K., 
Rosior A., Karásková K., Husnejová Š.)
2. místo - Zimní zátiší: ŠD při ZŠ Gen. Kla-
pálka (Meidlová A., Sucorebra K., Krátká 
B., Koukalová M., Bartošová V., Roškot D., 
Trčka J.)
3. místo - Betlém: ZÚ Výtvarně - keramický II. 
DDM (Svobodova P., Kadlecová N., Pečený O., 
Kuklík R., Červenková A., Chlupsová T.)
4. místo - keramické svícny: 

Výtvarně-keramický III. DDM (Pavlíček O., 
Pavlíčková B., Sypecká K., König D., Míka 
M., Londkevič M., Pletichová K.)
 
V kategorii DoSpělýCh ZVítěZili:
1. místo - Vánoční skřítci: 

Pavlína Janulíková

2. místo - Vánoční hvězdy: 

Věra Pjatkanová

3. místo - Vánoční dekorace na stůl: 

Dagmar Vaněrková

sOBOtNí Kurz 

Zveme všechny, kteří mají zájem strávit od-
poledne v grafické dílně. Každý účastník 
si zde jistě najde techniku, která mu bude 
vyhovovat. Unikátní možnost vyzkoušet si 
malbu grafickými barvami, monotyp, lino-
ryt, suchou jehlu nebo roláž.

Na kurz je třeba se přihlásit a zaplatit 
400 Kč do 20. ledna. Kurz bude probíhat 
28. 1. od 13:00 v DDM.

strašidelNý KarNeval
Karneval pro nejmenší plný strašidel a stra-
šidýlek se bude konat v DDM 26. 1. od 16:00 
hodin. Určitě ani vy nemůžete chybět. Tak-
že vezměte si masku a přijďte si k nám za-
tančit a pohrát. Na všechny děti bude čekat 
dílnička a odměny. 

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

jarNí PříměstsKý  
týdeN
Letošní jarní příměstský tábor 13. 2. - 17. 2. 
2017 bude plný her, a to jak společenských, 
slovních, karetních, tak sportovních v tělo-
cvičně. V programu si přijdou na své i děti, 
které rády tvoří.

Také pojedeme na výlet do Prahy. 
Cena na den je 180 Kč. V ceně je zahrnut 

teplý oběd, pitný režim, materiál na činnosti 
a zajištění programu na celý den. V den vý-
letu je v ceně zahrnuto jízdné a vstupné.

Tábor bude probíhat od 8:00 do 16:00 
hodin.

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

Po, Út, Čt 8:00-11:15 / 12:15-17:00
St  8:00-11:15 / 12:15-16:00

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz
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PřihlášKu Na táBOr  
si můžete vyzvednout v DDM,  

nebo stáhnout na www.ddmkralupy.cz. 

Závazné přihlášky a platby odevzdávejte 
do 6. 2. 2017. Tábor bude uskutečněn 

při minimálním počtu 10 dětí.



  leden 2017

K Z

23

šKoly

Zš prAktická

Zš václAvA HAvlA

fo
to

: i
vA

N
A

 š
U

lo
vá

fo
to

: J
A

N
A

 S
A

iD
lo

vá

V lednu proběhne na naší ško-
le projekt v rámci minimál-

ního preventivního programu 
pod názvem Jakub. Název pro-
jektu je vyvozen od názvu filmu 
Jakub z portálu www.videosko-
lam.cz, kde je naše škola regis-

trována. Film pojednává o pro-
blematice domácího násilí. Byl 
vytvořen s předními odborníky 
na domácí násilí a je podpořený 
z dotačního řízení MŠMT.

Filmový příběh zobrazuje in-
timní pohled do rodiny patnác-

Žáci naší školy se zapojili 
do programu Alcis, který 

je financován za podpory EU 
v rámci akce European Week of 
Sport 2016 a ve spolupráci s Čes-
kým svazem aerobiku a fitness 
a místním klubem Fit for you.

Konkrétně jsme se zaměřili 
na děti mladšího školního věku 
(3. - 6. třídy ZŠ), protože přede-
vším v tomto věku si děti budují 
vztah k pohybovým aktivitám 
a pozitivním návykům v oblasti 
zdravé životosprávy.

předvánoční čas se snaží-
me našim žákům zpříjem-

nit mnoha akcemi, soutěžemi 
a výlety. Jednou z tradičních ak-
cí, která se těší oblibě zejména 
u prvostupňových žáků, je sou-
těž Komenda má talent. Každý 
žák se může do soutěže přihlá-
sit s libovolným vystoupením 
a předvést nám, v čem vyniká 
a co ho baví. 

I v letošním ročníku mě-
la porota možnost zhlédnout 
rozličná vystoupení, nejvíce se 
jednalo o tanec, a to jak skupi-
nový, tak i v podání jednotliv-

ců. Děti se nebály ani zpěvu, 
recitace nebo hry na hudební 
nástroj. Porotu překvapila pro-
fesionalita některých mladých 
talentů, kteří si kromě obstará-
ní hudebního doprovodu dali 
záležet i na kostýmech a re-
kvizitách.

O celkovém pořadí rozhodo-
valy nakonec detaily, třetí místo 
obsadily tanečnice ze 6.B Niko-
la Kohlová, Jindřiška Plasová, 
Eliška Kytková a Adéla Hlava-
ňová. Vystoupení s pom pomy 
obohacené bezchybným přeme-
tem zaručilo druhou příčku Klá-

Zš komenskéHo

projekt Jakub
tiletého Jakuba, která je pozna-
menána direktivním řízením 
jeho nevlastního otce. Otcův 
násilný přístup postupně pře-
roste v psychické i fyzické ná-
silí. Dojde tak k vnitřnímu roz-
padu rodiny. Kam až situace 
musí zajít, aby si toho všimlo 
i okolí?

Žáci v rámci projektu budou 
nejen sledovat zmíněný hra-

ný film, ale zúčastní se dis-
kuzních bloků, které přinesou 
mnoho otázek a možná i odpo-
vědí na téma domácího násilí. 
Cílem je žáky seznámit se zá-
kladními pojmy, organizacemi, 
na které se v případě potřeby 
obrátit a získat základní znalosti 
o možné ochraně obětí domácí-
ho násilí.

mgr. boHuslAvA glAsslová

ře Macháčkové ze 4.A a zlatou 
pozici si vyzpívala Natálie Vo-
dilová ze 3.A. 

Na další talenty se budeme 
těšit zase příští rok.

bArborA černá

Komenda má talent

projekt alcis proběhl v ZŠ Václava Havla
Všichni obdrželi „Diáře mého 

pohybu 2016“. Měli možnost se-
známení s pojmy jako je zdravý 
životní styl, dodržování pitného 
režimu, správná výživy atd. Spo-
lečně jsme v hodinách tělesné 
výchovy, přírodovědy nebo vý-
chovy ke zdraví řešili otázky 
týdenního plánování fyzických 
aktivit a hlavně odstraňování 
problémů, které nám mohou 
bránit k jejich provádění. Při ho-
dinách výtvarné výchovy pak 
žáci vytvořili obrázky a plakáty 
na téma sport a pohyb.

Dále jsme navštívili se všemi 
zapojenými třídami aerobik cen-
trum v areálu zimního stadionu 
a zacvičili si na bosu a trampo-
línkách s místními lektory.

Žáci 6. ročníku si v tělocvičně 
školy připravili stanoviště pro 

prvňáčky a jako správní starší 
spolužáci pomohli s organizací 
netradiční výukové hodiny TV 
nesoutěžního charakteru.

Vše doplnily přednášky od-
borných lektorů z oblasti výži-
vového poradenství.

Do programu se aktivně za-
pojily paní učitelky z 1. stupně 
ZŠ: Hrušovská, Šváchová a Pra-
žienková. Myslím si, že v sou-
časné době je nutno stále půso-
bit na děti, aby si našly vztah 
ke sportovním aktivitám, rozví-
jely své pohybové dovednosti 
a naučily se radovat z pohybu 
jako přirozené součásti života. 
Proto jsem projekt na ZŠ zaští-
tila, koordinovala a podílela se 
tak na jeho realizaci ve spoluprá-
ci s Mgr. Blankou Bělíkovou.

mgr. ivAnA šulová
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Již dlouhou dobu jsem nepo-
tkala člověka, který by si ne-

posteskl nad rychle plynoucím 
časem. Kalendář je neúprosný. 
I nám ve škole čas ubíhá zá-
vratným tempem. Tradiční vý-
uku prolínají různé školní akce 
– besedy se zajímavými lidmi, 
exkurze, návštěvy divadelních 
a filmových představení, projek-
tové vyučování, sportovní sou-
těže. Zvláště předvánoční čas 
byl nabitý událostmi. Vánoční 
trhy doprovázelo vystoupení 
nejmenších zpěváčků, rodiče 
měli možnost směnit zimní ob-
lečení v Bazárku nebo si na-
koupit drobné dárky, prvním ro-
kem provázeli žáci deváté třídy 
veřejnost na Dnech otevřených 
dveří. Výtěžek této akce putoval 
na podporu vzdělání adoptova-
né dívky Pavithry a zakoupení 
krmení do kralupského psího 
útulku. 

Poslední den před prázdni-
nami probíhalo v tělocvičně 
umělecké vystoupení dětí. Sna-

Zš gen. klApálkA

Výsledky 
přijímacích 
zkoušek
Přijímačky nanečisto a zdarma 

pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ 
uspořádala SOŠ a SOUKralupy n. Vlt. 
dne 24. listopadu 2016.

Vyzkoušet si státní přijímací testy 
z češtiny a matematiky s certifiko-
vanými zadavateli si přišlo 57 žáků 
z kralupských ZŠ, ale i z Velvar, Vel-
trus, Odolena Vody, Mělníku, Prahy, 
Kvílice a Líbeznice.

Úspěšnost testu z ČJ se pohybo-
vala od 12 % do 66 %, z matematiky 
od 6 % do 66 % (nejvyšší úspěšnosti 
dosáhla pouze jedna žákyně). Děv-
čata a chlapci – deváťáci mají ještě 
co dohánět!

mgr. j. mAZourková

soš A sou krAlupy nAd vltAvou 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pořádá dne
11. ledna 2017 od 8 do 17 hodin

Den otevřených Dveří
Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme 

celou školou, ukážeme jim odborné učebny, dílny a laboratoře. Žáky ZŠ seznámíme 
s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.

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

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

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

Pokud nás zájemci nebudou moci 11. ledna navštívit, mohou si dohodnout individuální návštěvu na telefonu 
315 723 415.

Klapálka se umí bavit

žíme se tak vést děti k aktiv-
nímu zapojení do života školy 
i mimo výuku a k prezentaci 
svých dovedností před širším 
publikem.

Naši pedagogové se snaží vý-

uku zpestřit a děti zaujmout. 
Musím přiznat, že je to v dneš-
ní době čím dál těžší úkol. O to 
více bych chtěla všem zaměst-
nancům školy za jejich práci 
a úsilí poděkovat.

Ráda bych všem 701 žákům 
a jejich rodinám upřímně po-
přála mnoho zdraví, veselých 
zážitků, školních i neškolních 
úspěchů v roce 2017.

micHAelA gleicHová, ředitelkA

Vánoční jarmark  
na ZŠ Gen. Klapálka
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kontakty: Jiřina Mačková, Žižkova 141, 278 01 kralupy nad Vltavou
tel.: +420 720 039 199, e-mail: jirina.mackova@jmnutri.cz

Více informací na www.jmnutri.cz

tRáPí Vás PoVáNočNí kIlA? MáME ŘEšENí!
Poradíme Vám, jak správně zhubnout a udržet si optimální váhu bez 

nežádoucího jojo efektu.
Využijte slevy na vstupní konzultaci. Nyní zaplatíte pouze 200 kč.

Trpíte bolestmi zad? Máte pocit ztuhlosti svalů?
Dopřejte svému tělu víkendovou relaxační a rekondiční masáž.
Jako bonus Vám zdarma ukážeme vhodné rehabilitační cviky.    

Nově nabízíme také kINEsIotAPINg - terapii pomocí pružných samolepících 
pásků aplikovaných přímo na kůži.

Společnost Lagardere Travel Retail, a.s. se sítí 
prodejen RELAY, Inmedio přijme do svého týmu:

PROVOZOVATELE PRODEJNY – KRALUPY n. VLTAVOU

Každodenní odpovědnost za provoz prodejny 
dle standardů velké mezinárodní společnosti

Požadavky: 
• pozitivní přístup k zákazníkovi

• velmi dobré organizační a rozhodovací schopnosti, 
vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita 

• vhodné pro „rodinný tým“

Nabídka:
• prodejní jednotka vybudována dle jednotného konceptu

• vstup do velké mezinárodní společnosti 
jako partner / důkladné zaškolení

• hodnocení v závislosti na prodejních výsledcích
• podpora silné mezinárodní firmy

Nabídky s popisem své praxe zasílejte 
na: job@lagardere-tr.cz

Vybrané kandidáty pozveme k osobnímu pohovoru.
Místo pracoviště Kralupy nad vltavou – 
vlakové nádraží · www.lagardere-tr.cz

Typ pracovněprávního vztahu: 
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (IČ) 

Kontakt:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589, e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Technické 
služby města 

Kralupy 
nad Vltavou 

přijmou:

ElEkTrIkáŘE

Požadavky:
} vyučení v oboru elektro silnoproud
} praxe v oboru
} technické myšlení, zručnost 
a fyzická zdatnost, flexibilita
} 100% nasazení a pečlivost práce
} řidičský průkaz skupiny B, oprávnění 
vysokozdvižné plošiny výhodou

Náplň práce:
opravy, výstavba a údržba veřejného 
osvětlení, světelné signalizace, vánoční 
výzdoby, účast na zimní údržbě

DělníkA  
Pro koMunIkACE 

Požadavky:
} vyučení v oboru zedník
} praxe v oboru
} zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita
} 100% nasazení a pečlivost práce
} řidičský průkaz skupiny 
B, dobrý zdravotní stav

Náplň práce:
opravy a pokládka chodníků, 
včetně obrubníků a další zednické 
práce, účast na zimní údržbě

nabízíme:
} dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned 
} pracovní doba Po – Pá: 6:00-14:30 s možností přesčasů
} stravenky

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
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je služba pro seniory, i pro seniory s demencí a jejich rodiny, 
která je prováděna v přirozeném domácím prostředí.

Co si představit pod pojmem aktivizace? Je to činnost, která seniora 
naplňuje, je pro něj smysluplná, napomáhá rozvoji nebo popř. udržení 

rozumových schopností, soběstačnosti, pohybových dovedností, i dalších 
oblastí, které je potřeba rozvinout nebo udržet na stejné úrovni.

Aktivizační péči provádím na základě znalosti životního 
příběhu seniora, osobní historie tzv. biografie klienta. Péče 
je individuální a přesně ušitá na míru seniorovi, ke kterému 

přistupuji s úctou a respektuji jeho přání a potřeby.
Vnímám člověka jako osobnost se svou vlastní identitou.

Poskytuji také poradenské služby v oblasti péče o seniora 
v domácím prostředí pro jeho blízké a rodinu.

Mgr. Magdalena šatavová - aktivizační pracovník
Více informací o službách získáte na:

www.barevnestari.cz
telefonu 732 350 968, emailu: barevnestari@gmail.com

ZŠ Nelahozeves přijme od 1. 2. 2017 
vyChOvatelKu šd, 
pedagogického asistenta. 

Zájemci zašlete své žádosti s CV 
na email info@zsnelahozeves.cz.

Další informace na  
www.zsnelahozeves.cz, tel. 315 785 037. 

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, veltrusy

Pronájem 
obchodních 

Prostor
Nabízíme k pronájmu obchodní jednotky o velikosti 33 – 120 m2 v 1. patře 

obchodního domu rento, Chmelova ul. 1173 v kralupech nad vltavou  
(nad  Penny Marketem). bližší informace na tel.č. 602 354 772

B
C

ella
affe

COCTAILbar

Chcete zažít jedinečnou atmosféru, pohodu a přitom si pochutnat 
na kvalitním koktejlu, výtečném rumu, českém vínu nebo pocti-
vém pivu? Stačí vstoupit! V útulných prostorách Vám naše bar-
manky vše připraví a naservírují v osobitém stylu, správně namí-
chané i protřepané.

Havana Club Party

PŘIJĎtE SE BavIt Do BELLa CaFFE! 
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

27. 1. 2017 od 19:00 h. } hudba
} tanec

} dobré pití
} zábava

www.bellacaffe.cz
info@bellacaffe.cz

Bella Caffe, Komenského nám. 8/1, Kralupy n. vlt.

Místa k sezení 
rezervujte na tel.: 

777234414

Přijďte  
a propijte se 
k zajímavým 

cenám. Počet 

cen je limitován. 

Havana  
Club  

Especial  
39,-

Mojito 
49,-

Mojito 
XXL 
450,-

Cuba
Libre
49,-

iNzerCi 
OBjedNávejte 

Na e-mailu
zpravodaj@mestokralupy.cz



  

K Z

leden 2017 27

iNzerCe

MASÁŽE 
sportovní – relaxační – baňkování

roZšíření prAcovní doby – otevřeno celý den pondělí – pátek
jana davidová, ul. M. Majerové 319, kralupy nad vltavou

736 278 425, 605 935 727
další služby: pedikúra – depilace – parafínové zábaly – lymfatická 

přístrojová masáž

TĚŠÍM SE NA VÁS

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štĚPáN
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových 
 přiznání včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

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

KURZ PLETENÍ OŠATEK 
ZE SLÁMY

sobota 21.1. a  28.1.2017, 9.00 - 16.00

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

kAMIlA JIŘíkoVá certifikovaná lektorka jógy a ŠPD
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: TJ Sokol, ZŠ Mikovice,  
Velvarská Kostka

JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvarská Kostka
a semináře

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

Ing. Michaela koušová
Přístrojová pedikúra

více na www.pedikura-kralupy.cz, nebo na facebooku @kralupypedikura

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou
Aplikuji nehtová rovnátka,  
která účinně a bezbolestně řeší 
problémy se zarůstajícími nehty.
tel.: 732 674 853



2016

nominační lístek (vložte do boxu na infocentru MěÚ)

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

Nominace do síně slávy

L. Císlerová,  
J. Kohm, J. Špaček

VyhLaŠuJeme 9. ročníK anKety SPortoVeC KraLuP nad VLtaVou

rvtuzaneb sport v digitální ére #¡

T radiční, mezi příznivci sportu oblíbená a svým pojetím jedinečná 
anketa SPortoVeC KraLuP nad VLtaVou má na programu již 

deVÁtÉ dĚJStVí – tentokrát s obsahovým podtitulem hI-teChnolo-
gy! Prakticky každý čtenář těchto řádků může být spolutvůrcem 
nominací do všech kategorií ankety. Právě díky vaší spolupráci 
nebude na nikoho, kdo by si za rok 2016 zasloužil nominační hlas, 
zapomenuto. I když všechny sportovní kluby podávají své nomina-

ce, organizační trio ankety v průběhu celého roku mapuje sportovní 
dění ve městě, z řad kralupské veřejnosti vždy přicházely tipy, které 
nominační mozaiku učinily ještě pestřejší. a nejedná se jen o zmíně-
ní aktivních sportovců, ale i připomenutí těch, kteří se podíleli, a to 
v jakékoliv roli, na rozvoji sportu v našem městě. Sportovec či spor-
tovní klub, který obdrží od veřejnosti nejvíce nominačních hlasů, se 
stane držitelem ceny, která je puncem dosažené popularity!

Své nominace můžete 
do 31. 01. 2017 zasílat:

online hlasovacím 
formulářem, na email: 

sportovec2016@mestokralupy.cz

SPortoVeC KraLuP 
nad VLtaVou 

je anketa, jejímž 
prostřednictvím jsou 

každoročně odměňování 
a oceňování sportovní 
nadšenci z města nad 

Vltavou napříč věkovým 
i výkonnostním spektrem.  

Slavnostním výstupem 
ankety je galavečer 

sportovců. dvouhodinou 
show provázejí 

moderátoři večera, 
kteří širokému publiku 

v mnoha obměnách 
a variacích komunikují 

hlavní filosofické 
myšlenky ankety. 

Každoroční 
SetKÁní PředSedů 
KraLuPSKýCh 
SPortoVníCh 
KLubů
se uskuteční 10. ledna 
ve velké zasedací místnosti 
4. patra kralupské radnice 
Program setkání: možnosti 
získání dotací na vlastní 
činnost; anketa Sportovec  
Kralup nad Vltavou – 
pravidla, filosofie, diskuse

31. března 2017 v KaSS 

v Kralupech nad Vltavou
slavnostní vyhlášení 9. ročníku ankety 

Sportovec Kralup nad Vltavou

Všichni sportovní nadšenci i v nové sezóně 2017 mějte na paměti 
nádhernou myšlenku velkého spisovatele J. Londona:

 „Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé“.

www.kralupskyzpravodaj.cz - ONLINE hlasovací formulář - přehledná pravidla ankety + další aktuality k 9. ročníku SPORTOVCE KRALUP




