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10. února

Božská Sarah
– Iva Janžurová, Kryštof 
Hádek / Igor Orozovič

10. února

Dámská jízda 
s Padesáti odstíny 

temnoty

20. února 

Hudba 
v myšlenkách 
Masarykových

nECHtE SE pozvat

Jako první stojí určitě za zmín-
ku rekordní návštěva kultur-

ního střediska. Na představe-
ní a pořady v kulturním domě 
a filmové projekce v kině Vltava 
zavítalo více jak 59.000 návštěv-
níků, což je největší návštěva 
za posledních 10 let. Velkou mě-
rou se o to zasloužily atraktiv-
ní tituly v kině Vltava, jako by-
la česká vánoční klasika Anděl 
Páně 2 (celkem vidělo cca 3.200 
diváků) a animované filmy Li-
chožrouti (1.700) a Tajný život 
mazlíčků (1.500). V kulturním 
domě proběhla velmi pozitiv-
ně hodnocená divadelní sezó-
na a většina představení byla 
vyprodána. Také jsme se snaži-
li o celkové zpestření nabídky. 
Zařadili jsme větší počet pořadů 
pro seniory – koncerty (Milan 
Drobný, Yvetta Simonová, Josef 
Zíma, Karel Štědrý, Pavlína Fili-
povská) a v kině si našlo své „fa-
noušky“ KINO SENIOR. Také 
jsme do nabídky znovu zařadili 
přednášky a cestovatelské veče-
ry – Adopce na dálku, Velorexy 
na Islandu, cestovatel Jiří Kol-
baba. Za tyto krásné výsledky 
v návštěvnosti bych chtěl podě-
kovat celému týmu pracovníků 
KaSS a hlavně vám, našim di-
vákům. Právě vaše návštěvnost 
je pro nás tou největší odměnou 
a potvrzením, že jsme se vám 
strefili do vkusu. 

Další významnou událos-
tí loňského roku bylo březno-

vé spuštění nových webových 
stránek provázaných s online 
prodejem vstupenek. Webové 
stránky jsou nyní přehlednější, 
lépe se vyhledávají jednotlivé 
akce. Prodej prostřednictvím 
internetu či mobilního telefonu 
byl bonusem, který jsme vám 
chtěli nabídnout v současné 
uspěchané době. Výhoda toho-
to systému je nesporná. Odpadá 
čekání u pokladny při nakupo-
vání vstupenek a šanci pořídit 
si vstupenku z pohodlí domova 
či prostřednictvím mobilní apli-
kace využilo cca 10 % návštěv-
níků. Do budoucna plánujeme 
zavedení věrnostního systému, 
kterým bychom chtěli odměňo-
vat stálé návštěvníky našeho 
kulturního zařízení.

Loni jsme se více zapojili 
do spoluorganizování největší 
městské akce - DNŮ KRALUP. 
Z této spolupráce jsme si odnes-
li mnoho zkušeností a také po-
znatků, jak některé věci udělat 
jinak, lépe, příjemněji pro vás, 
návštěvníky oslav. V tomto ro-
ce nás čeká kompletní organi-

zace městských slavností. Je to 
pro nás závazek a zároveň velká 
výzva. I proto jsme začali s pří-
pravou v listopadu a v současné 
době máme podobu slavností té-
měř hotovou. 

V neposlední řadě začala 
v loňském roce již tolik potřeb-
ná rekonstrukce rozvodů elek-
třiny. Zatím tedy jen na papíře 
ve formě projektu, ale v násle-
dujících několika letech dojde 
i k realizaci. Po modernizaci 
interiéru kulturního domu, za-
teplení celého objektu a rekon-
strukci vstupní části budovy, je 
to již čtvrtá významná investice 
do kulturního stánku města. 

A na co se můžete těšit v le-
tošním roce?

K 45. výročí založení kralup-
ského loutkového souboru Rol-
nička plánujeme uspořádat Lout-
kářský festival. Tento jedinečný 
umělecký spolek má v našem 
městě dlouholetou tradici a za-
slouží si pozornost všech, kte-
ří na jejich loutkářském umění 
vyrůstali.

Z naplánovaných koncertů bu-
dete mít šanci vidět následující 
umělce: Věra Špinarová, Hana 
Zagorová, Jelen, Wohnout, Tři 
sestry, Škwor, Olympic, Horkýže 
Slíže, Komorní orchestr Dvořá-
kova kraje. V divadelních před-
staveních budou účinkovat: Iva 
Janžurová a Kryštof Hádek (Di-
vadlo Kalich), Bob Klepl a Eva 
Holubová (Studio Dva), Klára Ci-
bulková (Švandovo Divadlo). 

Na viděnou s vámi na některé 
z našich akcí se těší

Martin OdvOdy, ředitel KaSS 

Ohlédnutí za rokem 2016  
v Kulturním a společenském středisku Vltava
Uplynulý rok by se dal 
nazvat rokem výjimečným 
a to hned z několika důvodů.

Martin Odvody,
ředitel KaSS 
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Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy 
nad Vltavou – Paprsek“ z Programu prevence 
kriminality 2017 s celkovými náklady 63.000,- 
Kč, z toho požadovanou dotací ve výši 44.000,- 
Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 
30,16 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
a to minimálně 19.000,- Kč.
◆ poskytnutí individuální finanční dotace na provoz 
pro Hospic sv. Štěpána, z.s., v Litoměřicích ve výši 
10.000,- Kč.
◆ demolici přístavků sladovny v areálu pivovaru 
Kralupy nad Vltavou, zhotovitelem p. Bartolomějem 
Durdoněm, za celkovou cenu 200.197,- Kč. 
Demolice bude financována z rezervy města 
na investice roku 2017.
◆ pronájem pozemku pp. 36/1 v k. ú. Lobeč  
od 20. 2. 2017 do 26. 2. 2017 za účelem hostování 
cirkusu BEROSINI, a to za částku 1.000,- Kč / den.
◆ využití louky (poz. č. 49/1 k. ú. Lobeček) pro 
konání hudebního festivalu „Zelenej zákal 2017“ 
ve dnech od 7. 7. 2017 do 9. 7. 2017, a to za nájemné 
ve výši 2.000,- Kč za den 8. 7. 2017, kdy proběhne 
samotný festival.

◆ podání žádosti o dotaci na projekt „Kralupy nad 
Vltavou – Forenzní značení“ z Programu prevence 
kriminality 2017 s celkovými náklady 36.000,- 
Kč, z toho požadovanou dotací ve výši 32.000,- 
Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 
11,11 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
a to minimálně 4.000,- Kč.

RM vzala na vědomí:
◆ vzdání se funkce Ing. Stanislavy Bednářové, 
ředitelky Základní školy Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou, příspěvkové organizace, ke dni 31. 7. 
2017 a uložila starostovi města podepsat vyhlášení 
konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu.
◆ informaci o termínu zápisu dětí do kralupských 
mateřských škol pro školní rok 2017/2018:
MŠ Gen. Klapálka: 10. 5. a 11. 5. 2017 v čase 
od 9:00 hod. do 14:00 hod. Zápis proběhne v budově 
školy Gen. Klapálka č.p. 976 a Mikovická č.p. 501; 
ZŠ a MŠ Třebízského 523: středa 10. 5. a 11. 5. 
2017 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.; MŠ Dr. E. 
Beneše: 10. 5. a 11. 5. 2017 v čase od 9:00 hod. 
do 16:00 hod. Zápis proběhne v ředitelství školy, 
budova Dr. E. Beneše č.p. 694.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
březen

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 2. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 22. 2. 2017, 12 hodin.

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

dovolte, abych vám i já z tohoto místa popřála 
šťastný, ve zdraví, s láskou a v klidu prožitý rok 2017. 
Současně bych chtěla poděkovat všem inzerentům, 
dopisovatelům a tvůrcům Zpravodaje za dosavadní 
skvělou spolupráci a těším se na další vaše příspěvky, 
z kterých lze vyčíst mnoho zajímavých informací 

o našem městě a lidech, kteří v něm žijí. 
Nudit se v Kralupech určitě nemůžeme! 

Spolky a organizace zde nabízí širokou 
škálu volnočasových aktivit, kulturních 
i vzdělávacích pořadů a zábavy. A že si 
spousta z vás dala novoroční předsevzetí 
více sportovat, zhubnout a podobně, je 

vidět i na naplněnosti sportovních hal, tělocvičen 
a posiloven. Kéž by nám to vydrželo nejen první 
měsíce nového roku! :o)

Kromě toho žijí poslední dny místní občané 
i diskuzí nad tématem, zda vyroste u nádraží nové 
obchodní centrum. Do příštího vydání Zpravodaje 
připravujeme shrnující materiál k tomuto tématu, 
kde budou otištěna fakta a názory zastupitelů 
a dotčených stran. Jedná se o to, že v prostoru mezi 
ulicemi Nádražní, Libušina a Trojanova by chtěl majitel 
pozemku po bývalém lihovaru nechat vybudovat 
supermarket Kaufland. Jaké klady a zápory by tato 
investiční akce našemu městu přinesla, se dočtete 
v březnovém vydání Zpravodaje!

Současně bych vás chtěla upozornit, že březnové 
číslo vyjde netradičně o několik dnů později, než jste 
zvyklí. A to proto, že letošní jarní prázdniny, které 
většina Kralupanů využije k rodinné dovolené 
a pobytu mimo město, vyšly na týden, kdy 
graduje příprava následujícího čísla. A protože je 
jasné, že většina pravidelných přispěvatelů nebude 
tento inkriminovaný týden k dispozici, rozhodli 
jsme se posunout uzávěrku pro příjem článků 
do březnového čísla. Ta bude tedy až po jarních 
prázdninách ve středu 22. 2. 2017 a všichni tak 
budou mít dost času na dodání svých aktuálních 
příspěvků. Sazba, grafické zpracování a tisk 
Zpravodaje po uzávěrce trvá v průměru 10 dnů, 
a proto bude březnové číslo distribuováno v pondělí 
6. března 2017. 

Přeji žákům a studentům odpočinkové prázdniny, 
ať už ty jednodenní pololetní, nebo týdenní jarní, 
všem čtenářům pohodové prožití únorových dnů, 
hodně energie, zdraví a úsměvů! Mějte se krásně!

radKa HOleštOvá, šéfredaKtOrKa

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

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

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

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

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

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

TERMíNy MOBIlNíHO SVOZu
únor

6. 2. - 10. 2. ..........rozměrný odpad z domácností
20. 2. - 24. 2. ........rozměrný odpad z domácností

BŘEzEn
6. 3. - 10. 3. ..........bioodpad
20. 3. - 24. 3. ........rozměrný odpad z domácností

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).13.března

Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vlta-

vou sděluje, že novelou zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon) budou zápisy do 1. tříd základních 
škol probíhat v úterý 4. 4. 2017 a ve středu 
5. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin.

Podrobné informace budou otištěny 
v březnovém vydání Zpravodaje.

Změna termínu zápisu do 1. třídy
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Výdajová část rozpočtu města je rozdě-
lena do 12 kapitol, kde správcem kaž-

dé z kapitol je vedoucí odboru městského 
úřadu, který odpovídá jak za tvorbu návr-
hu rozpočtu, tak i za jeho plnění v průbě-
hu kalendářního roku. Navrhuje případné 
změny rozpočtu, převody mezi paragrafy 
a položkami. Každý převod musí odborně 
zdůvodnit a předložit radě města případně 
zastupitelům ke schválení.

Kapitola č. 1 – Ekonomický odbor
Ekonomický odbor spravuje část rozpočtu, 
která ve výdajových položkách zahrnuje 
činnosti související s činností místní sprá-
vy, zastupitelstva města, bankovní operace, 
pojištění města, převod do sociálního fon-
du a jeho čerpání, rezervy města a splátky 
úvěrů.

Činnost místní správy 
} platy zaměstnanců úřadu: 37 850 000,- Kč 
(počet zaměstnanců je 111 + 4 na RD)
} ostatní platy: 20 000,- Kč (refundace pla-
tů)
} dohody o provedení práce: 750 000,- Kč 
(komise, výbory, volební komise)
} odstupné: 100 000,- Kč

} povinné pojištění: 13 289 000,- Kč (OSSZ, 
VZP, úrazové pojištění)
} náhrada v době nemoci: 160 000,- Kč
} příspěvek na stravné: 1 200 000,- Kč
} konzultační služby: 62 000,- Kč (audit měs-
ta, odborné posudky)
} kancelářský materiál: 400 000,- Kč

zastupitelstvo města 
} odměny členům zastupitelstva: 2 700 000,- 
Kč (starosta, místostarostové, radní, zastu-
pitelé)
} povinné pojištění: 928 000,- Kč

Finanční operace 
} bankovní poplatky: 184 000,- Kč

pojištění města 
} pojištění majetku města: 3 507 000,- Kč 
(včetně majetku příspěvkových organizací, 
úrazů, aut)

Sociální fond 
} příspěvek na dovolenou: 710 000,- Kč
} penzijní připojištění: 600 000,- Kč
} příspěvek na stravování: 700 000,- Kč
} odměny a půjčky zaměstnancům: 
500 000,- Kč

Sociální fond je tvořen podle zákona od-
vodem z mezd ve výši 5 %. Tento odvod je 
zařazen v příjmové části rozpočtu.

rezerva města 
} rezerva na nepředvídané výdaje: 
2 000 000,- Kč (havárie, živelné pohromy)
} rezerva na investice: 3 542 000,- Kč (za-
stupitelé určí čerpání v 3/2017)
} rezerva na spoluúčast k dotacím: 12 209 000,- 
Kč (čerpání této rezervy je podmíněno úspěš-
ností v získání dotací z fondů evropské unie 
a státních fondů – podrobně bude popsáno 
v kapitole 5 realizace investic)

Do kapitoly 1 patří i třída 8 rozpočtu, což 
je financování, kam patří splátky úvěrů. 
V roce 2017 je ve výdajích 5 093 000,- Kč 
určených na poslední splátku bankovního 
úvěru, který byl čerpán na stavbu nového 
městského úřadu. Celkové náklady na stav-
bu úřadu včetně vybavení byly 155 000 000,- 
Kč, z toho bylo zaplaceno z vlastních zdrojů 
135 000 000,- Kč a 20 000 000,- Kč z úvěru, 
který byl zaplacen ve čtyřech následujících 
letech. Po splacení tohoto úvěru nebude mít 
město žádné jiné závazky vůči bankovním 
institucím. libOr leSáK, MíStOStarOSta

Nový rok přinesl řadu změn v oblasti 
působnosti odboru dopravy, přičemž 

o jedné velmi důležité jsme již informovali 
v jednom z předchozích čísel Zpravodaje. 
Jedná se o zřízení nové obousměrné linky 
316, která vede do Prahy přes obec Holu-
bice (směr letiště), naopak linka 458 Kralu-
py-Nelahozeves přešla pod správu KÚ Stře-
dočeského kraje. Podstatnou novinkou je 
i ukončení provozu kanceláře ČSAD v bu-
dově ČD. „Provoz kanceláře byl ukončen už 
na sklonku minulého roku. Tato kancelář 
sídlila v nádražní hale, a podle informace 
pana RNDr. Ševčíka, obchodního ředitele 
ČSAD Střední Čechy, byla jejich agenda 
delegována na pracoviště Českých drah. To 
znamená, že veškeré jízdní řády, jízdenky 
a kupóny si mohou občané zakoupit přímo 
na přepážkách ČD,“ uvedla Jana Králová, 
pověřená vedením odboru dopravy.

Další agendou, která se vykonává na od-
boru dopravy, je registr řidičů. A právě v ro-
ce 2017 očekává odbor dopravy nárůst po-
čtu žadatelů o výměnu ŘP, u kterých končí 
tento rok platnost. „Z tohoto důvodu apeluji 
na občany, aby si každý pečlivě zkontro-
loval platnost svého řidičského průkazu. 
K výměně je potřeba platný doklad totož-
nosti, řidičský průkaz a jedna průkazová 
fotografie. Výměna je bezplatná, běžná do-
ba výroby ŘP trvá 14-21 dní,“ podotýká 
Jana Králová. 

Dále upozorňuje na plánovanou a již delší 
dobu avizovanou změnu místní příslušnos-
ti v registru vozidel, byť termín této změ-
ny ještě nebyl přesně stanoven. „Novinkou 
od ledna 2016 je možnost objednat si na re-
gistru vozidel registrační značku na přání 
a třetí registrační značku na nosič kol. Ce-
na jedné značky činí 10 000,-  Kč na osob-

ní automobil a 5 000,- Kč na motocykl. 
Registrační značky pro nosiče jízdních kol 
stojí 650,- Kč.“

Změnu legislativy čeká i oddělení pře-
stupků. Od 1. července 2017 nabude účin-
nosti Zákon číslo 250/2016 Sb. o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich. Dojde 
i ke změnám v bodovém systému, určení 
výše pokuty a podobně. „Na úseku získá-
vání odborné způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel došlo v průběhu minulého 
roku k významné změně v oblasti řidičské-
ho oprávnění skupiny A. Nově je zkouš-
ka na motocykl prováděna v první části 
na zkušební ploše města (u psího útulku) 
a ve druhé části samostatnou jízdou ža-
datele na motocyklu v provozu,“ uzavřela 
Jana Králová.  

aleš levý, 

tiSKOvý Mluvčí MěÚ Kralupy n. vlt. 

Letos se očekává velká vlna výměny řidičských průkazů

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost toho svého!

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
V lednovém vydání Zpravodaje byl otištěn komentář k příjmové části rozpočtu 

města, který je pro letošní rok stanoven jako vyrovnaný, a to ve výši 299 313 300,- Kč. 
V letošním roce budeme postupně ve Zpravodaji rozklíčovávat strukturu rozpočtu.  
Nyní to budou výdaje města.

2. Díl
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Pětipodlažní betonová budo-
va, určená k rekonstrukci 

na bytový dům s přízemními 
prostory pro podnikání, se na-
chází v Žižkově ulici vedoucí 
ke kralupskému nádraží. Z jed-
né strany objekt sousedí s budo-
vami někdejšího pivovaru, přes 
parkoviště stojí nedávno otevře-
ný Technopark. 

Kolem sedmé hodiny večer 
v úterý 17. ledna k objektu vy-
slalo operační středisko Hasič-
ského záchranného sboru hned 
sedm nejbližších jednotek včetně 
vysokozdvižné plošiny. Po pří-
jezdu na místo hasiči naštěstí 
zjistili, že se ve skutečnosti jed-
ná „pouze“ o požár sklepních 
prostor, kam se přes zabezpe-
čení důkladným visacím zám-
kem přece jen dokázali vlámat 
bezdomovci, aby se ve zdejších 
sklepních prostorách pokusili 
snáze přečkat mrazivé počasí. 
Bohužel, jak už to u osob bez 
přístřeší velmi často bývá zvy-
kem, tyto si pro větší tepel-
nou pohodu začaly přitápět 
otevřeným ohněm a bylo te-

dy již pouze otázkou času, 
kdy díky po sklepě poházené-
mu odpadu dojde k požáru! 
Podle službu konajícího kladen-
ského tiskového mluvčího stře-
dočeských hasičů Petra Svobody 
sklepní prostory zřejmě od ná-
stupu zimy okupovali dva bezdo-
movci. Jeden z nich se ten večer 
nadýchal kouřových zplodin, je-
ho parťák byl naštěstí schopen 
sklep opustit a přivolat pomoc. 
Na místě vedle hasičů a policis-
tů zasahovali rovněž kralupští 
Samaritáni, jejichž lékař rozho-
dl o převozu bezdomovce, který 
se nadýchal kouřových zplodin, 
do kladenské nemocnice. Vzhle-
dem k zahoření odpadu v inkri-
minovaném sklepě prý naštěstí 
nevznikla téměř žádná škoda.

Martin tluStý

Lidé jsou v dnešní uspěchané době vel-
mi často nervózní, nespokojení a mnoh-

dy pod vlivem stresu reagují nepřiměřeně 
na jakékoliv upozornění, výzvu či příkaz. 
Média a následně i veřejnost jsou velmi 
ovlivněny informacemi, které mají ex post, 
na kolik byl ten či onen zločinec nebezpeč-
ný, což zasahující strážníci při zákroku ne-
tuší a nemohou se na to dopředu připravit. 
Svou roli ovšem hraje nevědomost, obavy, 
nedůvěra v orgány státní moci a především 
neúcta a ztráta respektu k jakékoliv autori-
tě. Agresivita mezi lidmi se poslední dobou 
zvyšuje, což se odráží v práci a zákrocích 
strážníků.

Městská policie při zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku zasahuje 
mnohdy u narušování občanského soužití, 
veřejného pořádku či dopravních nehod. 
V případě dopravních nehod a usměrňová-
ní provozu většina řidičů, kteří na nutnou 
dobu zastaví, proti zdržení nic nenamítá. 
Najdou se ale bohužel jedinci, kteří pokři-
kují na strážníky a mnohdy se nezdráhají 

ani nadávek či urážek. V poslední době 
se strážníci setkávají s lidmi, kteří svým 
nevhodným chováním mnohdy překračují 
zákon. I z banálního přestupku nebo z běž-
ného výjezdu se může vyvinout situace, při 
které dojde např. k použití donucovacích 
prostředků, čemuž nasvědčují také situa-
ce, se kterými se museli potýkat strážníci 
zdejší součásti MP: 
☛ 29. 12. 2016 ve 23:27 h. na l. 156 oznámila 
ostraha haly ČD, ul. Nádražní, že pan V. 
(bezdomovec) je v hale ČD a chová se ne-
vhodně. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
kde byl zjištěn (dle místní znalosti) pan V. 
v podnapilém stavu. V přítomnosti hlídky 
se pan V. nedopouštěl žádného protiprávní-
ho jednání a z haly ČD odešel. Ve 23:49 h. 
se pan V. do haly opět vrátil a uvedl, že 
jde na nástupiště. Hlídka MP pana V. po-
učila, aby na nástupiště nechodil, neboť 
je v podnapilém stavu a nemá platnou jíz-
denku. Pan V. poté začal strážníky slov-
ně urážet a jednoho ze strážníků fyzicky 
napadl. Proti panu V. byly proto použity 

donucovací prostředky a na místo přivo-
lána hlídka PČR, která si následně pana 
V. převzala k dalšímu opatření. 
☛ 14. 1. 2017 v 00:30 h. na l. 156 oznámil ano-
nym, že v restauraci u Kolejí v ul. Grégrova 
mu obsluha odmítá dát pivo a někdo mu 
vyhrožuje. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která se spojila s mužem a ženou, kteří 
stáli před výše uvedenou restaurací. Žena 
hlídce MP sdělila, že na l. 156 volal její 
manžel, který měl slovní rozepři s jiným 
hostem restaurace. Na dotaz strážníků, co 
předcházelo slovní rozepři, začal být muž 
směrem k hlídce MP arogantní a hlídku 
slovně urážel. Poté, co strážníci muže vy-
zvali k prokázání jeho totožnosti, ten jed-
noho ze strážníků fyzicky napadl. Hlídka 
MP proto použila proti muži donucovací 
prostředky a byl předveden na OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. 

Mgr. tereza dObrOvOlná

Manažer prevence KriMinality

MěStSKá pOlicie Kralupy nad vltavOu

Agresivita občanů stoupá...

Ve sklepě bývalé kralupské 
balírny vypukl požár
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policie

Z linky 156

☛ 8. 12. 2016 v 08:55 h. na l. 156 
oznámila paní H., že již dva měsíce 
neviděla svého souseda pana F., který 
bydlí na sídl. U Cukrovaru č. p. 1074. Pan 
F. má přeplněnou poštovní schránku 
a příbuzní bydlí někde na Moravě. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se pokusila 
zkontaktovat pana F., ale bez kladného 
výsledku. Pro podezření z úmrtí pana F. 
byla na místo přivolána hlídka PČR, RZS 
a HZS. Po otevření bytu byl pan F. nalezen 
zesnulý. Hlídka PČR si celou věc převzala 
k dalšímu opatření. 

☛ 14. 12. 2016 v 22:13 h. na l. 156 
požádala ostraha nádraží ČD o pomoc 
s mužem, který má cestovat do Lovosic 
a nemůže chodit. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila 68letého muže, 
který seděl na zemi před restaurací 
v hale ČD a stěžoval si na bolest v koleni 
a na hrudi. Na místo byla proto přivolána 
RZS, která muže následně převezla 
do slánské nemocnice. 

☛ 19. 12. 2016 v 19:35 h. na l. 156 
oznámila zaměstnankyně OD Penny 
Market v ul. Chmelova záchyt zloděje 
na prodejně. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila dvě nezletilé 
děti, které odcizily zboží v hodnotě 
70 Kč. Telefonicky byl vyrozuměn otec 
dětí, který si je následně osobně převzal 
ve výše uvedeném OD a strážníky byl 
o celé věci sepsán úřední záznam, který 
byl postoupen příslušnému odboru při 
MěÚ Kralupy. 

☛ 21. 12. 2016 v 17:57 h. na l. 156 
požádalo o součinnost OO PČR Kralupy 
při pátrání po muži, který měl telefonicky 
oznámit na MP Mělník, že se nachází 
v Minicích a je pobodaný. Poté zavěsil. 
S oznamovatelem se již telefonicky nedalo 
spojit. Na místo byla vyslána hlídka MP 
společně s hlídkou PČR. Byla prověřena 
celá lokalita s negativním výsledkem. 
Ve 20:40 h. bylo hlídce MP od hlídky 
PČR sděleno, že výše uvedený muž byl 
již nalezen bez zranění. 

☛ 23. 12. 2016 v 06:11 h. na l. 156 
oznámil pan B., že na mostě T. G. M. 
v ul. Mostní ve směru do Lobečku je 
odstaven autobus, který tvoří překážku 
silničního provozu. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila autobus, ovšem 
bez řidiče. Dozorčí službou MP byla 
telefonicky kontaktována ČSAD Mělník, 
kde bylo sděleno, že autobus je v poruše 
a je nepojízdný. Na místo byli vysláni 
mechanici. Tito po příjezdu na místo v 8:45 
h. a kontrole autobusu sdělili, že autobus 
má rozbitou automat. převodovku a nelze 

odtáhnout. Mechanikům se po desítkách 
minut podařilo převodovku odpojit a byl 
přivolán odtahový autobus. Do 11:25 h. 
přítomní strážníci prováděli usměrňování 
provozu a poté byl autobus odtažen 
na odstavné parkoviště. 

☛ 2. 1. 2017 v 00:14 h. na l. 156 oznámila 
obsluha herny v ul. Jungmannova, 
že dvěma dívkám půjčili cca před 20 
minutami klíče od toalety, ale tyto se 
ještě nevrátily. Poté, co náhradními klíči 
odemkli dveře od toalet, jedna z dívek 
ležela bezvládně na zemi. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP a PČR. 
Strážníci na místě zjistili dívku, která 
nekomunikovala a nebyla schopna vstát. 
Vedle dívky na zemi ležela použitá injekční 
stříkačka. Pro podezření z předávkování 
OPL byla na místo přivolána RZS, která 
dívku převezla do slánské nemocnice. 
Hlídka PČR si následně převzala celou 
věc k dalšímu opatření. 

☛ 2. 1. 2017 v 21:38 h. na l. 156 
oznámila paní O., že na okraji vozovky 
u pohřebního ústavu v ul. S. K. Neumanna 
leží nějaký muž, u kterého stojí další dva 
muži. Na místo byla vyslána hlídka MP. 
Po příjezdu hlídky MP na místo zde byla 
již hlídka PČR, která muži poskytla první 
pomoc. Muž, který byl zjevně pod vlivem 
alkoholu, byl apatický a nekomunikoval. 
Na místo byla přivolána RZS, která muže 
následně převezla do FN v Motole. Celou 
věc si převzala k dalšímu opatření hlídka 
PČR. 

☛ 5. 1. 2017 v 16:10 h. na l. 156 
oznámil dispečink ČSAD, že jeden 
z řidičů autobusu ohlásil, že veze 
nějakého muže, který odmítá vystoupit 
a dožaduje se odvozu do Bohnic. Nyní 
autobus parkuje v areálu Barvy laky. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila muže, pana K., který má ve svých 
osobních dokladech uvedeno, že je 
zbaven způsobilosti k právním úkonům 
a má přiděleného opatrovníka. Pan  
K. s hlídkou MP komunikoval velmi 
zmateně a byl dezorientován. Na OO 
PČR Kralupy bylo zjištěno, že muž 
se od dnešního odpoledne nachází 
v celostátním pátrání. Hlídkou MP byl 
muž převezen na OO PČR Kralupy, kde si 
jej policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ 13. 1. 2017 v 12:03 h. na l. 156 oznámil 
pan S., že na bývalém hotelu Adriana 
v ul. Cesta Brigádníků se trhá plechová 
střecha vlivem velkého nárazového 
větru. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila poškozenou plechovou 
střešní krytinu 5 x 10 m, u které hrozí její 

utržení. Na místo byla přivolána HZS, 
která poškozenou část střechy zajistila. 
O celé události byla vyrozuměna ostraha 
objektu, která předá informace zhotoviteli 
stavby. 

☛ 15. 1. 2017 v 00:15 h. na l. 156 
oznámil provozní klubu Kraloup, že se 
v klubu nachází opilý muž, který se zde 
nevhodně chová a odmítá odejít. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
muže, který se chová velmi arogantně 
i ke strážníkům a následně odmítá 
prokázat svou totožnost. Po chvíli se 
muž začal sebepoškozovat a tloukl hlavou 
o zem a okolní zařízení. Aby strážníci 
zabránili muži v dalším jednání, byly proti 
němu použity donucovací prostředky 
a následně byl předveden na OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. U muže 
byla provedena orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 
s výsledkem 2,62 promile. Z důvodu 
krvácející rány na hlavě byla muži 
po převozu na PČR přivolána RZS, která 
jej následně transportovala do slánské 
nemocnice.

☛ 17. 1. 2017 v 19:00 h. na l. 156 oznámil 
správce budovy Technoparku, že hoří 
v objektu bývalé balírny v ul. Žižkova. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, PČR 
a HZS. Na místě bylo zjištěno, že došlo 
k zahoření ve sklepních prostorách budovy, 
kde se nacházely dvě osoby bez domova, 
z nichž jedna byla z důvodu nadýchání se 
nebezpečných zplodin následně převezena 
do slánské nemocnice. Celou věc si na místě 
převzala PČR k dalšímu opatření. 

vySvětlivKy: 

Mp – městská policie
Měú Kralupy – Městský úřad Kralupy  
nad Vltavou
oo pČr Kralupy – Obvodní oddělení Policie 
ČR Kralupy nad Vltavou
rzS – Rychlá záchranná služba
HzS – Hasičský záchranný sbor
ČD – České dráhy
opl – omamné a psychotropní látky
Fn – Fakultní nemocnice
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K Z historie

V minulém vydání Kralupského Zpravodaje byla uvedena některá výročí vztahující se k roku 2017.  
Je jich letos mnoho. Jedno z nejstarších se týká založení kralupské městské policie.  

Povězme si v dnešním příspěvku o něm více.

Vroce 1867 byla již dva roky v provo-
zu nová železnice z Kralup do Klad-

na, zvaná buštěhradská, a počet obyvatel 
Kralup opět narostl. Kromě zřízení vlast-
ní školy se obecní zastupitelstvo rozhod-
lo i pro zřízení vlastní policie a přijímá 
prvního policistu Františka Nachtman-
na. A již v roce 1870 druhého policistu 
Josefa Černého. Zatímco o prvním měst-
ském strážníkovi se žádné zprávy neza-
chovaly, o Josefu Černém je plno zázna-
mů v policejních zápisech. Známe i jeho 
fotografii. Sloužil obci věrně čtyřicet let. 
Byl to štíhlý vysoký muž a ve stáří měl 
bílé vlasy a mohutný bílý knír. Dbal vel-
mi na to, aby byl v Kralupech pořádek. 
Zemřel v roce 1914 těsně po tom, co by-
la jeho podoba zachycena na skupinové 
fotografii a je pochován na kralupském 
hřbitově v odd. B č. 602. Jeho hrob je za-
pomenutý a opuštěný.

Jak se postupně zvyšoval počet obyva-
tel Kralup, bylo třeba navyšovat i počet 
městských strážníků. V roce 1900 uveřej-
nil městský úřad konkurz na dva měst-
ské strážníky v pražské Národní politice. 
Národní politika byla tehdy nejčtenějším 
pražským deníkem. Požadavky na žada-
tele nebyly tak přísné, jako dnes. Vyža-
dovala se bezúhonnost, tělesné a dušev-
ní zdraví a věk do 35 let. Obec nabízela 
roční služné 732 korun.

Vybraný žadatel se musel ještě podrobit 
zdravotní prohlídce u kralupského měst-
ského lékaře. Tím byl tehdy MUDr. Vác-
lav Kubr, který zjišťoval nejenom výšku 
a váhu budoucího strážníka, ale hlavně 
tehdy to nejdůležitější, zda nemá ploché 
nohy. Mělo to svůj důvod. Služby byly 
ob den dvanáctihodinové, a ovšem pěší. 
Každý strážník měl přidělenou určitou 
část města, za kterou odpovídal. Kralu-
py však tehdy neměly takovou rozlohu, 
jakou mají dnes. Dnešní městské části 
Lobeč, Lobeček, Mikovice, Minice, Ze-
měchy byly samostatné a měly vlastního 
strážníka.

A jaké byly povinnosti městských stráž-
níků? Rozhodně neřešili dopravní pře-
stupky, protože žádná auta ještě nebyla, 
ani nechytali sprejery. Jejich povinností 
bylo především chránit majetek obecní 

150 let kralupské policie

byl městským tajemníkem na kralupské 
radnici šlechtic Viktor Kfeller ze Sach-
sengrünu. A do třetice všeho dobrého, 
obvodním a železničním lékařem v Kra-
lupech byl MUDr. Karel z Hergetu.

Kralupská městská policie sloužila ob-
čanům za Rakousko-Uherska i Českoslo-
venska, dokonce i za německé okupace 
až do roku 1948, kdy byla nahrazena 
Veřejnou bezpečností, podřízenou Sboru 
národní bezpečnosti. Až v roce 1992 byla 
opět obnovena a podřízena městské sa-
mosprávě. Městská policie mívala stano-
viště v budově radnice č. p. 6 na Palacké-
ho náměstí. Velkým zásahem do činnosti 
policie byla povodeň v roce 2002. Budova 
musela být urychleně evakuována a pře-
místěna dočasně do Přemyslovy ulice 
do areálu bývalé ČSAD a 31. března roku 
2003 do nové služebny v Lobči v Hálkově 
ulici, kde je dodnes. Obnovená Městská 
policie Kralupy nad Vltavou oslaví letos 
25 let svého trvání. O své činnosti infor-
muje čtenáře ve Zpravodaji v pravidelné 
rubrice „Z linky 156“.

ing. JOSef StupKa
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i soukromý, dbát na zachování veřejné-
ho pořádku a zabraňovat potulce, kráde-
žím, žebrotě a rvačkám. Strážníci měli 
mnoho povinností, jak z policejního řádu 
vyplývá, ale také měli u obyvatel velký 
respekt. Byli to zralí muži důstojného 
chování i vzhledu. Občané v nich viděli 
představitele spravedlnosti, práva a moci 
a chovali se k nim uctivě. 

Zvláštní povinností strážníků byly 
kontroly pivního krejcaru v hostincích. 
To už dnes nikomu nic neříká, ale byla 
to obdoba dnešního DPH, čili potvrzení 
o zaplacení daně městskému úřadu. Po-
tvrzení o zaplacení muselo být vylepeno 
na každém sudu piva a strážníci tuto 
povinnost kontrolovali. A ovšem kontro-
lovalo se i dodržování uzavírací hodiny 
hostinců.

Současně se zmíněným konkurzem 
na dva městské strážníky byl v novinách 
uveřejněn ještě jeden konkurz na mís-
to policejního revizora. Nakonec byl vy-
brán muž se šlechtickým přídomkem Ka-
rel Hron z Leuchtebergu. Setrval ve své 
funkci až do roku 1919. Městský úřad si 
na tituly zřejmě potrpěl. Od roku 1897 

Městská policie v roce 1914. Sedící vpravo Josef Černý, vlevo Karel Hron z Leuchtenburgu.



  únor 2017

K Z

7

informace

vjedno loňské srpnové ráno se 23letý 
mladý muž rozhodl, že vylepší svou 
finanční situaci. ne však tím, že by 

si vydělal třeba vykládáním zboží v některém 
z místních supermarketů. Řekl si, že to zku-
sí jednodušším a méně pracným způsobem. 
alespoň takhle si to naplánoval. osedlal své 
horské kolo a vyrazil do terénu. zastavil u čer-
veného kovového kontejneru, který tvarem 
i vzhledem připomínal velkou dětskou kasič-
ku na peníze. zřejmě i tato podoba vzbudila 
u něj vidinu snadného výdělku. 

mladík opřel své kolo o kontejner s nápi-
sem „asekol“, i přestože neměl nic společné-
ho s koly, a rozhodně nehodlal mince do této 
„pokladničky“ vhazovat, ale naopak vybírat. 
samozřejmě, že ne kovová platidla, ale nepo-
třebný elektro odpad a ten pak zpeněžit. posta-
vil se na kolo, které mu posloužilo jako lešení 
nebo schůdky. nejprve strčil hlavu do otvoru 
a chystal se, že celý vleze dovnitř, aby mohl 
lépe prozkoumat, jaké hodnotné věci se v útro-
bách nachází, co by si mohl vzít a poté se zis-
kem prodat. v tom však náhle sklapla past…  

nohy mu uklouzly z velocipédu a zaklínil 
se v otvoru. chvíli se pokoušel svépomocně 
vysvobodit ze sevření pasti, ale jeho snaha 
byla marná. nezbylo mu tedy nic jiného, než 
volat o pomoc. a ta záhy přišla. avšak jiná, 

než jakou si představoval. nebyli to strážní 
andělé, kteří ho zachránili, ale strážníci měst-
ské policie. místo, kde se kontejner nacházel 
a které si tento odvážný „sběratel“ pravděpo-
dobně nevědomky vybral, totiž leželo v těsné 
blízkosti jejich sídla. zasahující strážníci ho 
nejprve ochotně vyprostili a pak se stejnou 
ochotou začali zjišťovat, co tam hledá. Jinoch 
musel vyklopit pravdu. 

i když díky shluku smolných náhod náš 
mládenec nezbohatl a ani si nic nevzal, spá-
chal přestupek proti majetku, neboť krádeže 
se dopouští i ten, kdo se o to pokusí. a ač-
koli se jednalo o nepotřebné věci, o nichž si 
mnozí mylně myslíme, že už nikomu nepatří, 
jakmile je vhodíme do kontejneru, stávají se 
majetkem společnosti, která tyto sběrné ná-
doby provozuje. a pokud je odsud vybereme, 
dopouštíme se krádeže. 

navzdory tomu, že čin mladíka byl odha-
len, měl obrovské štěstí v neštěstí. pověst-
ní strážní andělé mu sice nepodrželi kolo, 
ale přesto stáli nad ním. nejednou se totiž 
do kontejneru na odpad zaklíní zejména bez-
domovci, kteří vybírají odpad, a tyto případy 
končí s fatálními následky. 

a proto si pamatujte, že bez peněz nejen 
do hospody, ale ani do kontejneru nelez.

  -Hafra-

zloděj volá o pomocDíl 

pátý

Technologický pokrok je, zdá se, stěží za-
stavitelný, kdo by si ještě před několika 

lety pomyslel, že běžnou součástí našeho ži-
vota bude malá multifunkční krabička, jejíž 
vlastnosti zdaleka přesahují rámec pouhého 
telefonování? Mnozí lidé si chytrý telefon 
pořizují jako jednoduchou náhražku stol-
ního počítače (někomu stačí opravdu jen 
internet), přičemž velkým motivem jsou po-
chopitelně nativní aplikace (uzpůsobené mo-
bilním zařízením), prostřednictvím kterých 
lze velmi snadno obsluhovat sociální sítě. 
A právě sociální sítě jsou předmětem nyní 
začínajícího seriálu, ve kterém se pokusím 
dostatečně přehledně představit všechny 
informační kanály, jimiž město poskytuje 
zprávy široké veřejnosti. V úvodním díle se 
podíváme na profil facebookový. 

Facebook 
Fenomén sociálních sítí v tuzemsku je bez-
pochyby Facebook, jehož informační sílu 
dnes nemůže popřít ani ten nejzapřisáh-
lejší škarohlíd. Doba, kdy tato platforma 

sloužila jen jako virtuální odpočívadlo pro 
teenagery, je nenávratně pryč. Facebook se 
v posledních letech stal nezastupitelným 
marketingovým nástrojem a mnohdy i dů-
ležitým poskytovatelem textových a audio-
vizuálních zpráv.

 „V roce 2013 nám v době povodní úplně 
zkolaboval oficiální web města. Z toho důvo-
du jsme začali hledat alternativní prostor pro 
poskytování informací, a právě Facebook byl 
jednou z možností, jak toho docílit. Lidé na-
víc dostali prostor pro vzájemnou komunikaci 
a předávání si aktuálních zpráv,“ vzpomíná 
na začátky s městským FB profilem Lenka 
Moravcová, zakladatelka stránky. Zároveň 
ovšem upozorňuje, že právě v důsledku po-
vodní se lidé v Kralupech naučili na Face-
book chodit pro aktuální informace, což jim 
v podstatě vydrželo do dnešních dnů. 

Dokonce se najde i velká část obyvatel, 
která primárně sleduje jen tento informační 
kanál, a to především z důvodu praktičnos-

ti (aktualitu netřeba vyhledávat – aktualita 
k uživateli doputuje sama, pozn. autora). 
Město tak logicky muselo na zvýšenou po-
ptávku zareagovat a zařadit tak Facebook 
do svého portfolia oficiálních komunikač-
ních prostředků. 

Vypovídající hodnotu pak nabízí i statis-
tika prostřednictvím čísel, která není rad-
no podceňovat. K 18. 1. 2017 měla stránka 
5 190 odběratelů příspěvků, přičemž týden-
ní dosah vybraných zpráv překračuje hra-
nici osmi tisíc zhlédnutí (hodnota naprosto 
unikátní). Kralupy se v tomto ohledu mohou 
směle rovnat statutárním městům, jako je 
např. Kladno, přestože počet obyvatel je 
pochopitelně diametrálně odlišný. 

Věřím, že nám občané zachovají přízeň 
i v příštím čase a svým způsobem se budou 
i oni sami podílet na kultivaci stránky, ne-
boť i toto je prostor nás všech. Všech lidí, 
kteří v Kralupech žijí, případně i mnohých 
dalších, jež se v našem městě pohybují a za-
jímají se o něj.  (Příště – Instagram)

aleš levý, tiSKOvý Mluvčí MěÚ Kralupy n. vlt. 

Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná 
a poskytuje diskrétně odborné rady 

Na telefonní linku 116 006 se může obrá-
tit každý, kdo se cítí být obětí trestného či-
nu (oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího, oběti nedbalostních trestných či-
nů, např. dopravních nehod). Linka poskytuje 
okamžitou pomoc, rady a informace. Pomoc 
je určena i těm, kteří mají podezření, že jsou 
obětí některé z forem násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, 
stalkingu, nebezpečných výhružek a podob-
ného trestního jednání. 

Vznik a provoz této služby zajišťuje Bílý kruh 
bezpečí. Více informací naleznete na webo-
vých stránkách www.linka-pomoci.cz.

Sociální sítě a komunikační kanály města
díl první
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Čtyři dohody, které pokud se sebou sa-
mými uzavřeme, zcela změní náš život. 

Stane se krásným a plným lásky. A krás-
nějším se svět stává i tím, že pomáháme 
potřebným. 

V sobotu 18. prosince 2016, v advent-
ním čase očekávání, pospolitosti a rado-
sti, zaplnily všechny tyto krásné emoce 
kulturní dům Vltava. Na benefičním před-
stavení Čtyři dohody v podání Jarosla-
va Duška bylo vybráno neuvěřitelných 
100.000 Kč, které byly rozděleny třem or-
ganizacím:

} 50.000 Kč Projektu Šance, prvnímu preven-
tivnímu a humanitárnímu programu pro 
komerčně sexuálně zneužívané děti a mlá-
dež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí 
v ČR v zapomnění.
} 20.000 Kč Dětské školní hudební skupině 
Raraši ze Základní školy speciální a praktic-

ké školy v Jihlavě, která přes hendikepy ma-
lých umělců rozdává radost posluchačům.
} 30.000 Kč Veřejně prospěšnému spolku 
Anaon, neziskové organizaci, která se po-
dílí na kulturních akcích, získané finanční 
prostředky věnuje na charitativní účely jak 
v ČR, tak i v zahraničí. 

Benefiční akce se konala pod záštitou 
spolku Anaon. Ta rozhodovala o tom, jak 
budou získané finance rozděleny.

Děkujeme všem návštěvníkům, díky vám 
přišel Ježíšek i do míst, kde již přestali věřit.
 JitKa KOšťálOvá, prOduKční Kd vltava

Benefiční Čtyři dohody vynesly sto tisíc!
Nehřešte slovem

Neberte si nic osobně
Nevytvářejte si žádné domněnky

Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete

Se sluníčkem za dobrodružstvím
oblíbená razítková soutěž pro malé návštěvníky kulturního domu Vltava

Přijďte na pohádku, karneval nebo jinou dětskou akci a sbírejte razítka 
za jejich návštěvu. Při získání alespoň pěti razítek budete zařazeni 

do slosování o ceny. Hlavní cenu věnovala ca abaca lenka Malíková.

8. února – středa – 16:30 hodin
Metropolitní divadlo Praha: 

Ať žijí strašidla! 
(viz program KD Vltava na straně 10)

Vstupné: 80 Kč

26. února – neděle – 16:45 hodin

Masopustní karneval 
v KD Vltava
(viz pozvánka na straně 24)

Vstupné: 60 Kč

9. března – čtvrtek – 16:30 hodin
Divadelní agentura Praha: 

Sůl nad zlato 
Na námět Boženy Němcové napsala Božena 
Šimková. Děj zpracovala volně, ale zachova-
la základní poselství pohádky: Jen poznání 
vlastní chyby, rozhodnutí ji napravit a odči-
nit křivdu, může vést k odpuštění a k usmí-
ření.
Příběh „Soli nad zlato“ je všem dobře zná-
mý: Král neporozumí slovům milované dcery 
Marušky, kterými chtěla svému otci vyjád-
řit lásku a oddanost, nepochopí, že sůl pro 
ni znamená vzácnost, bez které se nedá žít 
a v náhlém výbuchu hněvu vyžene Maruš-
ku z domu. Tím přivolá na království klet-
bu, kterou může zlomit jen svým prozřením 
a přiznáním chyby. Ani mocný člověk nemu-
sí mít vždy pravdu. Pohádkovou atmosféru 
dotvářejí písničky, které přinášejí do děje 
i odlehčení i legraci.

Vstupné: 60 Kč

29. března – středa – 16:30 hodin
Hravé divadlo: 

Když jde kůzle otevřít 
Divadelní inscenace vznikla na motivy zná-
mé pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi, 
kterému se nepodařilo přes veškerou snahu 
kůzlátka přechytračit. Dějová osnova příbě-
hu slouží jako odrazový můstek k rozvinutí 
řady hravých, vtipných akcí, výrazně blízkým 
dětským hrám. Vstupné: 60 Kč

5. dubna – středa – 16:30 hodin

Vernisáž výstavy  
LS Rolnička 
Výstava věnovaná 45. výročí založení Lout-
kového souboru Rolnička.

9. dubna – neděle – 14:00 hodin
Pohádkové překvapení v rámci 

Velikonoční slavnosti 
26. dubna – středa – 16:30 hodin

Karneval s Rolničkou 
Karneval plný pohádkových postaviček, sou-
těží a legrace. Vstupné: 60 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Zápis do základních 
tanečních kurzů 

pro mládež
středa 22. února  

od 7:00 hodin
ve středu 22. 2. začíná zápis do ta-
nečních kurzů pro mládež na období 
září – prosinec 2017. Kurz obsahuje 
10 lekcí, dvě prodloužené a jeden vě-
neček. Zápis se koná v kanceláři KD 
Vltava, 1. patro. Zapsat se můžete 
i další dny.

Je také možné si zakoupit garden-
ku pro doprovod, která platí na všech 
10 lekcí, nikoli na prodloužené a vě-
neček.

Rezervace (telefonem, mailem) není 
možná – je třeba rovnou zaplatit kur-
zovné na místě. Odpolední kurz bude 
probíhat od 18:00 do 19:45 hodin, ve-
černí kurz od 20:15 do 22:00 hodin.

Cena kurzu: 2.000 Kč 
pro jednu osobu 

Cena gardenky: 300 Kč



  

K Z

 

Kino vltava

9únor 2017

Vážení a milí příznivci kinematografie, 
v úvodu bych chtěl touto cestou všem 

divákům poděkovat za úžasný výsledek, 
kterého jsme společně v kině Vltava v roce 
2016 dosáhli. Za minulý rok do kina přišlo 
neskutečných 32 187 platících diváků, což je 
o 7 616 diváků více než v roce 2015 a zdale-
ka nejvíce za posledních několik desítek let.  
Z toho 2 150 vstupenek bylo prodáno přes on-
line systém, který je v provozu od března 2016.  
Takové návštěvnosti si velice vážíme, a nejen 
proto se do budoucna budeme snažit zlepšovat 
služby kina tak, aby pro vás byly co nejlepší.  
Jako první, co jsme v roce 2017 zlepšili, je 
výroba popcornu, který jsme začali péct 
bez jediné kapky palmového oleje (ten ne-
prospívá lidskému organismu, protože ob-
sahuje nasycené mastné kyseliny, podobně 
jako sádlo). 

Další, co je na seznamu k řešení, je náš 
3D systém. Dávno je pryč doba, kdy ak-
tivní systém 3D brýlí býval nejlepší na tr-
hu. Momentálně je nejrozšířenějším sys-
témem systém pasivní, kdy si divák před 

představením koupí své 3D brýle, s který-
mi může chodit i na další projekce. Brýle 
jsou lehčí, pro děti si můžete vybrat menší 
velikost, ale především nedochází k tako-
vé ztrátě jasu na plátně, jako je tomu nyní. 
Tento systém je využíván ve většině mul-
tikin v ČR, a to nejen kvůli výše zmíně-
ným pozitivům, ale i díky menší náročnos-
ti na údržbu. Pasivní systém 3D projekce, 
po její instalaci, již s sebou dále nenese další 
finanční náklady. Ušetřené peníze, které 

nyní plynou do údržby 3D brýlí, bychom 
následně mohli využít na další důležité vě-
ci, jako jsou například nové sedačky v ki-
nosále, které už také začínají dosluhovat.  
Až se nám podaří zprostředkovat vám nej-
kvalitnější 3D zážitek, tak bychom chtěli po-
kračovat v obnově technologií v promítárně. 
Současný projektor již začíná stárnout a bu-
de se muset najít náhrada. Naším vysněným 
cílem by byl laserový 4K projektor. Ten by 
zaručil perfektní ostrost a jas promítaného 
obrazu. Navíc se v něm nemusí měnit lampy 
jako u současného projektoru, čímž by od-
padla další finanční zátěž v rozpočtu kina. 
Vše ale bude záviset na postupném vývoji 
laserových projektorů na trhu. Jejich cena je 
v současné době příliš vysoká. Proto v ČR 
zatím nalezneme pouze cca tři kinosály, 
které takový projektor vlastní. 

Pevně věříme, že se časem situace změní 
a laserové projektory nahradí lampové stej-
ně, jako kdysi digitální projektory nahradily 
35 mm promítačky. 

OndřeJ franěK, prOduKční Kina vltava

I technologie promítání filmů se mění

Vážení diváci, rádi bychom vás do kina Vltava pozvali na exkluzivní promítání 
přímého přenosu derniéry hry Ovčáček čtveráček z areálu bohnické léčebny 

v Praze (Divadlo za plotem). 
„Nekorektní kabaret“ režiséra Petra Michálka katapultoval zájem diváků v celé 

České republice do nekonečných výšin. Zlínský soubor musel z kapacitních důvo-
dů odmítnout hostování ve 40 českých městech. Všechna představení jsou bezna-
dějně vyprodána. Pražská derniéra se vyprodala do posledního místa za 8 minut 
od otevření předprodeje. 

Přímý přenos bude poslední možností představení zhlédnout. Nenechte si tuto 
výjimečnou událost ujít a přijďte do kina Vltava v úterý 7. 2. v 17:00.

vstupné: 200 Kč

Ovčáček čtveráčekživě
v kině Vltava! v kině vltava

pátek 10. 2. – 19:00 hodin

„mužům vstup zakázán“ 

Milé dámy,
srdečně vás zveme na Dámskou jízdu v kině, 
která se bude konat 10. února od 19 hodin. 
Připravili jsme pro vás promítání nového fil-
mu padeSát OdStínů teMnOty, tedy dru-
hého dílu pikantní knižní série. Promítání bu-
de předcházet bohatý doprovodný program. 

Těšit se můžete na čokoládové pralinky, 
výtečnou kávu, kosmetické přípravky znač-
ky Oriflame a hračky téměř z červeného po-
koje pana Greye. 

Nezasvěcené do praktiky BDSM uve-
de krátká, zajímavá přednáška a celý ve-
čer lehce okoření vystoupení kralupských 
Strongmanů. 

Pro všechny dámy je připraven malý dárek. 
Vstupenky k zakoupení na www.kasskra-

lupy.cz nebo v pokladně kulturního domu.

cena vstupenky je 160 Kč.
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7. února – úterý 18:00 hodin

TřeTí TaneČní 
gaLaveČeR
Základní umělecké školy Kralupy, Základní 
umělecké školy velvary a Tanečního a po-
hybového studia Zuzany Štarkové

ZUŠ v Kralupech nad Vltavou ve spolupráci 
s KD Vltava pořádá třetí Taneční galavečer 
s bohatým programem. Přijďte se potěšit po-
hledem na ladnost pohybu a tanečního umu 
malých i větších umělců. vstupné: 60 Kč

8. února – středa 16:30 hodin

Metropolitní divadlo Praha: 

ať žijí STRaŠidLa! 

Vysoko nad jedním strašidelným údolím 
na strašidelném vršku se tyčí ten nejpodiv-
nější dům, jaký si jen dovedete představit! 
Všichni mu říkají „Strašidelný zámek“. Po-

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 únor

vídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí 
každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne 
se do zámku před bouřkou schová Hermínka. 
Nikde u lidí nenašla pomocnou ruku, a tak se 
sama vydá do světa hledat své štěstí. Se-
tkání se strašidly jí přinese do života radost, 
domov a naději. Netuší, že chamtivý starosta 
se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat 
jeho obyvatele... vstupné: 80 Kč
Muzikál je součástí 
razítkové soutěže 
Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. 
Při nasbírání alespoň 
pěti razítek budete 
zařazeni do slosování 
o ceny, hlavní cenu 
věnovala CA Abaca 
Lenka Malíková.

9. února – čtvrtek 18:30 hodin

daLSKabáTy 
hříŠná veS, aneb 
ZaPoMenuTý ČeRT 

Vážená veřejnosti, vážení rodiče, milí žáci, 
milé děti, dovolujeme si vás pozvat na celo-
večerní divadelní představení známé pohád-
kové komedie Jana Drdy Dalskabáty hříšná 

ves, aneb Zapomenutý čert v podání studentů 
Dvořákova gymnázia. Vezměte s sebou své 
přátele, kamarády, známé a přijďte se příjem-
ně pobavit a podívat, co dokáží naši studenti! 
 vstupné dobrovolné

10. února – pátek

dáMSKá jíZda 
Viz samostatná pozvánka na straně 9.

10. února – pátek 19:30 hodin

divadlo Kalich:

božSKá SaRah 
Slavná hra o posledním létě proslulé herečky.
autor: John Murrell
režie: Alice Nellis
hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Oro-
zovič
Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na os-
trově u bretaňského pobřeží, cestovat s ní 
jejím vlastním vlakem křížem krážem Severní 
i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu 
ženy ověnčené světovou slávou, ale i ženy 
sčítající nezdary a rány, které takový velký 
osud přináší.

Sarah ve spolupráci se svým Pitouem - asis- 
tentem, sekretářem, sluhou a kdovíco ještě 
v jedné osobě - píše své memoáry. „Najala 

Taneční kurzy neděle 5. 2. a 19. 2. 2017

Základní a pokračovací taneční kurzy pro dospělé: 8 lekcí / 3.000 Kč / pár

se
 slu

níčkem

za dobrodružstv
 í m

16:00 ....Pokračovací kurzy pro mládež
18:00 ....Základní kurzy pro dospělé
20:00 ...Pokračovací kurzy pro dospělé - více pokročilí

21:00 ....Pokračovací kurzy pro dospělé 
 - super pokročilí
Taneční mistr: Jan Kvasnička
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PŘIPRAVUJEME NA bŘEzEN
3. 3. Maturitní ples Gymnázia  
 J. Palacha Mělník
4. 3.  Sokolské šibřinky
6. 3.  Tančíme!
9. 3.  Se sluníčkem za dobrodružstvím – 
 Sůl nad zlato
10. 3.  Maturitní ples SOŠ  
 Odolena Voda
11. 3.  Studio Dva: Smolíkovi

16. 3.  Tančírna
17. 3.  Ples KaSS a ZUŠ Kralupy
22. 3.  Koncert Hany Zagorové
28. 3.  Escualo Quintet  
 – Tango Argentino
29. 3.  Se sluníčkem za dobrodružstvím – 
 Když jde kůzle otevřít
30. 3.  Čaj o páté 
31. 3.  Sportovec Kralup 2016 

LouTKový SouboR RoLniČKa
uvede ve středu 22. 2. 2017 
od 16:30 a 17:30 pohádku 
„pEKElné SrDíČKo“, 
režie I. Slabá. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

PLESY V úNoRU 2017:
3. 2. .....Maturitní ples Gymnázia 

 J. Palacha Mělník

24. 2. ...Maturitní ples Gymnázia 

 J. Palacha Mělník

25. 2. ...Maturitní ples Střední 

 zemědělské školy Mělník

jsem si Vás, abyste mi pomáhal,” opakuje Sa-
rah nemotornému, ale oddanému asistento-
vi a mučí ho i zbožňuje! A úkoly, kterými ho 
energicky zasypává a které se jeví být často 
nad jeho síly, jsou zdrojem komediálnosti ce-
lého večera.

vstupné: 360 Kč; 330 Kč senioři, studenti

18. února – sobota 20:00 hodin

RybářSKý PLeS
K tanci a poslechu hraje kapela Gradace. 
Vstupenky je možné zakoupit u pana Fr. Bro-
že, tel.: 607 134 784 nebo 723 807 865 nebo 
311 215 700. Bohatá tombola. Všichni jste sr-
dečně zváni od pořadatelů - výboru MO ČRS 
Kralupy n. Vltavou.

vstupné: 180 Kč

20. února – pondělí 19:00 hodin

hudba v MyŠLenKách 
MaSaRyKových 
Pásmo slova a hudby, připravili a účinkují: 
Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek 
– loutna.
V pořadu zazní skladby českých a sloven-
ských autorů od 19. století až po současnost 
(A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljen-
ka, J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další).
Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množ-
ství citátů i významných životních momentů 
T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, 
který je i dnes symbolem ideálů svobody a de-
mokracie, souladu slov a činů. Připomeňme 
si jeho myšlenky a zásady u příležitosti osm-
desátého výročí jeho úmrtí, které předchá-
zí blížícímu se stému výročí naší republiky.
 vstupné: 150 Kč

21. února – úterý 16:30 hodin

Čaj o PáTé 
Další krásný podve-
čer ve společnos-
ti Kozelkovy trojky. 
Všechny vstupenky 
jsou slosovatelné. vstupné: 50 Kč

22. února – středa 19:00 hodin

TanČíMe! 
Přijďte si užít zimní večer v rytmu světových 
a českých evergreenů.

vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

23. února – čtvrtek 19:00 hodin

KonceRT věRy 
ŠPinaRové 

26. února – neděle

KRaLuPSKý MaSoPuST 
Viz samostatná pozvánka na straně 24.

27. února – pondělí 20:00 hodin

KonceRT KaPeLy jeLen
vlčí srdce tour 2017

Vstup do sálu bude umožněn v 18:30 hodin
Sympatická parta JELEN kolem frontmana 
a autora textů Jindry Poláka má za sebou tří-
leté období na scéně české populární hudby.

Z role nováčků se skupina rychle etablovala 
mezi stálice tuzemské hudební scény a na-
pevno se zabydlela v line-upu předních domá-
cích festivalů. Jako hosty přizve písničkářku 
KATEŘINU MARII TICHOU a objev posledních 
měsíců, písničkáře DAVIDA STYPKU s jeho 
kapelou BANDJEEZ. 

vstupné: v předprodeji 360 Kč, 
v den koncertu 450 Kč

7. března – úterý 10:00 hodin

Svěcení jaRa
Taneční představení, které připravila taneční 
konzervatoř Duncan centre. V choreografii 
Jiřího Bartovance, který působí v prestižním 
evropském tělese „Sasha Waltz and Guest“, 
vzniklo působivé dílo na hudbu legendárního 
díla Igora Stravinského. vstupné: 50 Kč

výstava obrazů jaRoSLavy SodoMKové  
trvá do 28. 2. 2017 

Výstava je prodejní, informace o cenách jednotlivých 
děl získáte v kanceláři KD Vltava. Výstava v malém 
sále KD Vltava je přístupna v pracovní době kance-
láře a při všech kulturních akcích. vstup zdarma

Kulturní dům Vltava, Základní umělecká škola v Kra-
lupech a ArtUš z.s. vás srdečně zvou na druhý spo-
lečný ples. Koná se v pátek 17. března od 19:30 
hodin v Kd vltava. V bohatém programu vystoupí 
KralupSwing, Kosí bratři, Big Band Kralupy a de-
chový orchestr Kralupanka. 

Výborná hudba, skvělá taneční vystoupení mla-
dých tanečníků, žáků ZUŠ, tombola.

vstupné: 150 Kč
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně KD Vltava 

a v kanceláři ZUŠ Kralupy, Riegrova ul.

vyPRodáno

Závěr plesové 
seZóny
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNOR 2017Facebook  
Kino Vltava

JACKIE 
USA, DRAMA, 2016, 95 min.

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy 
(Natalie Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. 
Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony 
lidí po celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. 
Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první 
dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu.

JOHN WICK 2
USA, AKČNÍ, 2017, 15+

John Wick cestuje do Říma, aby splatil dluh starému kolegovi, 
který se snaží převzít mezinárodní organizaci tajných zabijáků. 
A to nebude žádná sranda, protože budou muset čelit nejnebez-
pečnějším vrahům ze všech koutů světa. 

KRUHY
USA, HOROR, 2017,15+

Julie dostává strach o svého přítele Holta, když zkoumá měst-
skou legendu o tajemné videokazetě. O té se říká, že ten, kdo se 
na ni podívá, přesně po sedmi dnech od zhlédnutí zemře. Ona 
sama se obětuje, aby zachránila svého přítele, a přitom zjistí 
děsivou skutečnost: že je v něm „film ve filmu“, který ještě nikdo 
neviděl.

LEGO BATMAN FILM
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 104 min.

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® 
příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního 
filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO 
Batman.

LÉK NA ŽIVOT
USA, HOROR / DRAMA, 2017, 12+, 146 min.

Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane od nadřízených 
jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, nepo-
stradatelnou hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před 
časem uchýlil a podle posledního odeslaného dopisu se z ní 
ani nechce jen tak rychle vrátit, se nachází v zastrčeném koutě 
švýcarských Alp. Léčebna nabízí zázračné léčebné procedury, 
které ale možná nejsou tak úplně běžné a pobyt zde až tak 
úplně dobrovolný.

20. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – VŠECHNO NEBO NIC 60 KČ / 130 KČ

   20:00  LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 22.  ST 20:00  ZLATO 130 KČ

 23.  ČT 20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 24.  PÁ 17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MLČENÍ 130 KČ

 25.  SO 14:30  PES RO©KU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 26.  NE  14:30  LEGO BATMAN FILM    130 KČ / 150 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MOONLIGHT 110 KČ

27. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 28.  ÚT  20:00 T2 TRAINSPOTTING 130 KČ

 1. ST 20:00 LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 2. ČT     20:00  LOGAN 130 KČ 
 3. PÁ   17:00   LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 4. SO    14:30  BALERÍNA 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 KČ

   20:00  LOGAN 130 KČ

 5. NE   14:30  PES RO©KU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JOHN WICK 2 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 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.

 1. ST 20:00  SPOJENCI 130 KČ

 2. ČT 17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ

 3.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2  90 KČ / 110 KČ

   17:00  RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA  2D/T 130 KČ

   20:00  KRUHY 130 KČ

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

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  SPOJENCI 130 KČ

 5.  NE 14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  MILUJI TĚ MODŘE 130 KČ

6. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 7.  ÚT 17:00  PŘÍMÝ PŘENOS – OVČÁČEK ČTVERÁČEK 200 KČ

 8.  ST 20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ

 9.  ČT 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 10.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA  
    – PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 160 KČ

 11.  SO 14:30  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   17:00  RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA  2D/T 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 12.  NE 14:30  LEGO BATMAN FILM    130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  KRUHY 130 KČ

 13.  PO  17:00  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JACKIE 130 KČ

 14.  ÚT 17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 15.  ST 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 16.  ČT 17:00  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  T2 TRAINSPOTTING 130 KČ

 17.  PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ /110 KČ

   20:00  LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 18.  SO  14:30  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MLČENÍ 130 KČ

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

   17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00   JACKIE 130 KČ

MLČENÍ
USA / MEXIKO, HISTORICKÝ, 2016, 12+, 159 min.

Silence je příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném a exotickém 
Japonsku, kde je jejich víra postavená mimo zákon a jejich pří-
tomnost zakázaná. Následuje oslňující a napínavá zkouška jejich 
vytrvalosti, víry a schopnosti přežít.

MOONLIGHT 
USA, DRAMA, 2016, 12+, 111 min.

Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený 
do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje 
o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silněj-
šího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Mo-
onlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity 
ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA, ROMANTICKÝ, 2017, 15+, 117 min.

Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle 
Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec 
a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si 
uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval. Té se sice nechce 
vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky, ale 
Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak 
vystavuje velikému nebezpečí. 

PES RO©KU
USA / ČÍNA, ANIMOVANÝ, 2016, 80 min.

Rádio, které spadne z nebe do rukou tibetské dogy, rozpoutá sérii 
nečekaných událostí psa Bodiho, který se vydá naplnit svůj sen - 
stát se hudebníkem.

T2 TRAINSPOTTING
VB, DRAMA, 2017, 15+, 109 min.

Na počátku byla příležitost, a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet 
let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. 
Mark Renton se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domo-
vem. Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie.

ZLATO
USA, DRAMA, 2016, 15+, 121 min.

Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu 
Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA
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JACKIE 
USA, DRAMA, 2016, 95 min.

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy 
(Natalie Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. 
Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony 
lidí po celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. 
Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první 
dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu.

JOHN WICK 2
USA, AKČNÍ, 2017, 15+

John Wick cestuje do Říma, aby splatil dluh starému kolegovi, 
který se snaží převzít mezinárodní organizaci tajných zabijáků. 
A to nebude žádná sranda, protože budou muset čelit nejnebez-
pečnějším vrahům ze všech koutů světa. 

KRUHY
USA, HOROR, 2017,15+

Julie dostává strach o svého přítele Holta, když zkoumá měst-
skou legendu o tajemné videokazetě. O té se říká, že ten, kdo se 
na ni podívá, přesně po sedmi dnech od zhlédnutí zemře. Ona 
sama se obětuje, aby zachránila svého přítele, a přitom zjistí 
děsivou skutečnost: že je v něm „film ve filmu“, který ještě nikdo 
neviděl.

LEGO BATMAN FILM
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 104 min.

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® 
příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního 
filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO 
Batman.

LÉK NA ŽIVOT
USA, HOROR / DRAMA, 2017, 12+, 146 min.

Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane od nadřízených 
jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea, nepo-
stradatelnou hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před 
časem uchýlil a podle posledního odeslaného dopisu se z ní 
ani nechce jen tak rychle vrátit, se nachází v zastrčeném koutě 
švýcarských Alp. Léčebna nabízí zázračné léčebné procedury, 
které ale možná nejsou tak úplně běžné a pobyt zde až tak 
úplně dobrovolný.

20. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 21.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – VŠECHNO NEBO NIC 60 KČ / 130 KČ

   20:00  LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 22.  ST 20:00  ZLATO 130 KČ

 23.  ČT 20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 24.  PÁ 17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MLČENÍ 130 KČ

 25.  SO 14:30  PES RO©KU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 26.  NE  14:30  LEGO BATMAN FILM    130 KČ / 150 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MOONLIGHT 110 KČ

27. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 28.  ÚT  20:00 T2 TRAINSPOTTING 130 KČ

 1. ST 20:00 LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 2. ČT     20:00  LOGAN 130 KČ 
 3. PÁ   17:00   LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JOHN WICK 2 130 KČ

 4. SO    14:30  BALERÍNA 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 KČ

   20:00  LOGAN 130 KČ

 5. NE   14:30  PES RO©KU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JOHN WICK 2 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 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.

 1. ST 20:00  SPOJENCI 130 KČ

 2. ČT 17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ

 3.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2  90 KČ / 110 KČ

   17:00  RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA  2D/T 130 KČ

   20:00  KRUHY 130 KČ

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

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  SPOJENCI 130 KČ

 5.  NE 14:30  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  MILUJI TĚ MODŘE 130 KČ

6. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 7.  ÚT 17:00  PŘÍMÝ PŘENOS – OVČÁČEK ČTVERÁČEK 200 KČ

 8.  ST 20:00  ROZPOLCENÝ 130 KČ

 9.  ČT 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 10.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA  
    – PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 160 KČ

 11.  SO 14:30  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   17:00  RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA  2D/T 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 12.  NE 14:30  LEGO BATMAN FILM    130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  KRUHY 130 KČ

 13.  PO  17:00  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   20:00  JACKIE 130 KČ

 14.  ÚT 17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 15.  ST 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ / 110 KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

 16.  ČT 17:00  ZPÍVEJ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  T2 TRAINSPOTTING 130 KČ

 17.  PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 90 KČ /110 KČ

   20:00  LÉK NA ŽIVOT 130 KČ

 18.  SO  14:30  LEGO BATMAN FILM 110 KČ / 130 KČ

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 140 KČ

   20:00  MLČENÍ 130 KČ

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

   17:00  PSÍ POSLÁNÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00   JACKIE 130 KČ

MLČENÍ
USA / MEXIKO, HISTORICKÝ, 2016, 12+, 159 min.

Silence je příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném a exotickém 
Japonsku, kde je jejich víra postavená mimo zákon a jejich pří-
tomnost zakázaná. Následuje oslňující a napínavá zkouška jejich 
vytrvalosti, víry a schopnosti přežít.

MOONLIGHT 
USA, DRAMA, 2016, 12+, 111 min.

Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený 
do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje 
o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silněj-
šího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Mo-
onlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity 
ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA, ROMANTICKÝ, 2017, 15+, 117 min.

Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle 
Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec 
a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si 
uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval. Té se sice nechce 
vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky, ale 
Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak 
vystavuje velikému nebezpečí. 

PES RO©KU
USA / ČÍNA, ANIMOVANÝ, 2016, 80 min.

Rádio, které spadne z nebe do rukou tibetské dogy, rozpoutá sérii 
nečekaných událostí psa Bodiho, který se vydá naplnit svůj sen - 
stát se hudebníkem.

T2 TRAINSPOTTING
VB, DRAMA, 2017, 15+, 109 min.

Na počátku byla příležitost, a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet 
let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. 
Mark Renton se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domo-
vem. Čekají tu na něj: Spud, Sick Boy a Begbie.

ZLATO
USA, DRAMA, 2016, 15+, 121 min.

Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu 
Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA
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Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

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

POZVánKA nA MĚSíC ÚnOR

2. 2., čtvrtek od 17:00 h.

vernisáž výstavy jaRní 
Lidové ZvyKy, ve spolupráci 
s Klubem lidové tvorby Praha;
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) 

25. 2., sobota od 13:00 do 17:00 h.

MaSoPuSTní Tvoření 
Rukodělné odpoledne, kde si malí 
s dopomocí velkých mohou zhotovit 
masopustní masku či kostým, který využijí 

hned v neděli 26. 2. 2017, kdy se koná 
Kralupský masopust. S sebou: dobrou náladu 
a hlavu plnou nápadů; vstupné 50 Kč

jaRní Lidové ZvyKy - výstava
Návštěvníkům budou představeny 
lidové zvyky počínaje masopustním 
veselím a konče největšími svátky jara 
= Velikonocemi. Společně se ponoříme 
do pradávných lidových tradic, slavností 
i svátků, které naši předkové dodržovali.
Školní skupiny mohou v únoru navštívit 
doprovodný program k výstavě – masopustní 
tvoření (po předchozím objednání). Více 
informací na: www.muzeumkralupy.cz

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou: program letošního 45. ročníku 
Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

všechny koncerty začínají v 19:30 hodin a konají se v Rytířském sále zámku nelahozeves, s jednotným 
vstupným 150 Kč. vstupenky na koncerty budou v prodeji před koncerty na místě a objednat 
je lze týden před koncertem u ing. hronkové (tajemnice KPh, tel. 725 837 912, 
e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace bude potvrzena, pokud 
to kapacita sálu umožní. odjezd autobusu v 18:45 hodin 
ze zastávky autobusu Mhd na jízku a v 19:00 
ze zastávky u Kulturního domu 
vltava v Lobečku.

23. 2. 2017 – Radoslav Kvapil (klavírní recitál) – cyklus  
Setkání s hudbou a osobností - antologie české a světové klavírní tvorby
16. 3. 2017 – houslový recitál Václava Hudečka  
za klavírního doprovodu Lukáše Klánského
4. 4. 2017 – dechové kvinteto Ústřední hudby České armády
2. 6. 2017 – komorní koncert v rámci MHF Americké jaro 
14. 9. 2017 – Smetanovo trio – klavírní trio ve složení Jitka Čechová  – 
klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello 
12. 10. 2017 – Muchovo kvarteto, František Novotný (housle)
Listopad 2017 – pěvecký koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže 
A. Dvořáka v Karlových Varech

a
U

to
R

: K
a

M
il

a
 S

K
o

P
o

Vá



K ZKnihovna

 únor 2017 15

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

tel.: 315 727 852, 315 727 782; 
www.knihovnakralupy.cz

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Literární soutěž je určená 
všem občanům ČR bez ome-

zení věku a probíhá ve dvou vě-
kových kategoriích, a to: 14 až 
18 let (dovršených do 30. 6. sou-
těžního roku) a nad 18 let bez 
omezení. Do soutěže lze přihlá-
sit jednotlivé básně i cykly. Pod-
mínkou je zaslat maximálně 200 
původních, dosud nepublikova-
ných, česky psaných veršů, elek-
tronicky nebo vytištěné ve čty-
řech exemplářích. Jedna z básní 
musí mít formu sonetu.

 Soutěž je anonymní, a pro-
to práce nesmí být podepsány 
ani jinak označeny. Práce zasí-
lané poštou budou obsahovat: 
tři neoznačené exempláře a ne-
porušenou, zalepenou obálku, 
ve které bude čtvrtý exemplář 
se jménem, příjmením, věkem 
a bydlištěm. V elektronických 
verzích budou údaje vypsány 
v těle e-mailu, nikoli v přilo-
žených básních, které budou 
ve formátu doc nebo pdf. Za-
slané práce se nevracejí.

Seifertovy Kralupy 2017
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka 
Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci  
22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Uzávěrka je 31. 5. 2017.

Vítězné práce vybrané odbornou 
porotou budou odměněny. Vyhlá-
šení výsledků proběhne v rámci 
festivalu poezie a přednesu Sei-
fertovy Kralupy 2017.

práce zasílejte na adresu: 
Městský úřad 

Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy 
kralupy“ 

k rukám A. Levého
Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte: 
A. Levý, tel. č. 778 772 635, 
e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Městská knihovna vyhlašuje literární soutěž

Moderní babička

V lednu uplynulo 155 let od úmrtí Boženy Němcové. Mezi její nejvýznamnější 
díla patří babička, povídka s podtitulem obrazy venkovského života. 
Připomeňte si s námi tuto českou spisovatelku. Ponořte se do světa 
fantazie, splétejte tenké nitky nápadů a přibližte nám svoji babičku. 

Těšíme se na vaše příběhy, ve kterých použijte tato slova: 
babička, legrace, kouzlo, youtube, zámek, lajkovat.                     

Práce můžete doručit: elektronicky jako přílohu 
na e-mail: detske@knihovnakralupy.cz nebo osobně do dětského oddělení.

Autory prosíme: u svých příspěvků ke jménu uveďte věk, bydliště a tel. kontakt.
Zasláním příspěvku dávají děti a jejich rodiče souhlas k případnému zveřejnění.

Uzávěrka soutěže je 1. března 2017

TRéNoVáNí PAMěTI 
s lektorkou Helenou Černíkovou

Odnesete si nápady, náměty 
a materiály k procvičení paměti.

Vždy v úterý  
14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 4. 4., 2. 5. 2017 

od 9:30 do 11:00 hodin 
ve studovně knihovny

V rámci Týdne trénování paměti je jedna lekce 
pro účastníky kurzu zdarma  

(14. března). Cena za 5 lekcí: 250 korun

Rezervace na tel. čísle 
315 727 852 nebo v oddělení 

pro dospělé čtenáře.

UPozoRňUJEME
na mimořádné otevření dětského oddělení 
o pololetních prázdninách v pátek 3. února 

od 8:00 do 11:30. Přijďte si vypůjčit knihy, číst si, 
nebo si zahrát s kamarády deskové hry. 

Odpolední provoz je beze změny 
(12:30 až 17:00 hodin). 

Zveme vás 
na další kurz 
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v únoru 2017
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

91 let Skrbková Věra
95 let Millerová Antonie

41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
vás zve na prohlídku

 Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí
Kdy? V sobotu 11. února 2017

P rohlédneme si vybrané prostory 
Lichtenštejnského paláce na malostranském 

náměstí, kde dnes sídlí hudební fakulta AmU. 
Výklad k historii, architektuře, využití paláce nám 
podá paní doktorka racková.

Na vycházku je nutné se registrovat na tel. č. 
606 459 970 (nahlašte jméno, příjmení, datum 
narození, číslo OP, volejte večer). Členové kPP 
mají přednost.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hod. 
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat 
pěšky přes Staroměstské náměstí a Karlův most 
na Malostranské náměstí. Sraz s mimo kralup-

skými bude v 10 hodin před Lichtenštejnským 
palácem, kde na nás bude čekat paní průvodkyně.

Vycházku připravila Milena Vovsová

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VycháZkA bUdE sPOLUfiNANcOVáNA Z grANTU měÚ krALUPy NAd VLTAVOU

veřejné blahopřání k jubileu může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.

„Rodáci“ pořádají 
členskou schůzi
Sdružení rodáků a příznivců města Kra-

lupy nad Vltavou si vás dovoluje pozvat 
na výroční členskou schůzi, která se koná 
23. února 2017 v jídelně DPS ve 14:00 ho-
din. Schůze bude hodnotit činnost sdružení 
v roce 2016 včetně pokladní zprávy a podá 
přehled o stavu členstva. Před schůzí se 
budou vybírat členské příspěvky 100,- Kč 
za člena mladšího 80 let. Nezapomeňte si 
členské legitimace.

Všichni jste srdečně zváni. Zachovejte 
nám svoji přízeň.

zdraví výbOr „rOdáKů“

SvaZ ZdRavoTně PoSTižených,
se sídlem Kralupy nad Vltavou, 
Hůrka č. 1041, oznamuje úřední 
hodiny v roce 2017 a to: 28. 2., 
28. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6., 26. 9., 
24. 10. a 28. 11. 2017 vždy od 12:30 do 13:30 
hodin. Zvoňte na zvonek označený Pavlíková.

‼ sobota 25. února 2017 od 13:00 hodin !!  

VÝSTAVA KRáLíKŮ s expozicí morčat
ukázka králičího hopu 

prodej zvířat - občerstvení
areál je v Kralupech – Lobečku, ulice Ke Koupališti „DŘEVÁK“

Základní organizace ČSCH v Kralupech nad Vltavou

otevřeno: sobota 
od 8 do 17 hodin
Děti do 15 let zdarma 

V areálu také prodej medu, 
medoviny, briket a jiné.

Těšíme se na vás!

fo
to

: R
a

d
K

a
 H

o
l

e
š

to
Vá



  únor 2017

K Z

17

společnost / informace

SOUKROMÁ INZERCE
} Pronajmu garáž za „svobodárnou“ 
v Lobečku. Cena: 1 000 Kč za měsíc. 
Dojednání na tel. č. 723 439 065 – O2.

} Prodám zahrádku s chatkou, cca 4 ary, 
v Kralupech n. Vlt. v zahrádkářské kolonii 
SKALKA - nad bývalým ČSAD.  
 tel.: 724 730 404

} Hledáme: dělníky na obsluhu stroje, 
nakládku a vykládku plast. materiálu, třísměnný 
provoz po-pá, mzda 20 tis. Kč i s příplatky,  
po 3 měsících navýšení 7%, oběd zdarma  
i stravenka navíc. Libčice, nástup ihned. 

Tel.: 731 526 297, 
e-mail: hana.simova@maintec.net

 26. 12. Ing. Jiří SpĚVÁČEK .............. 89 let
 29. 12. Emilie VAŇKOVÁ ..................76 let
 1. 1. Vladimíra MAttESOVÁ .... 60 let
 6. 1. Jiří LOŽEK ............................... 68 let
 6. 1. Miloslava tOMSOVÁ .......... 92 let
 9. 1. Miroslav ZÁLESKÝ .............. 88 let
 10. 1. Ivo ŠLEMR .............................. 70 let
 13. 1. Emilie pANOCHOVÁ .......... 90 let
 13. 1. Anna ŠORFOVÁ ................... 88 let
 14. 1. Václav LINDA ........................ 72 let
 17. 1. Miluše DíFKOVÁ .................. 66 let
 17. 1. Eva pODZIMKOVÁ ............. 89 let

Opustili nás

vzpomínky
Dne 3. února 2017 uplynou 
tři roky ode dne, kdy 
nás navždy opustil pan 
LadiSLav PRoKoPec. 
Všichni, kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi. 

Manželka Jindra, dcery Jana a Laďka 
s rodinami

12. února uplynou 4 roky 
od úmrtí našeho syna 
a bratra pana PeTRa 
MenhaRTa. Vzpomeňte vy, 
co jste ho znali.

Dne 17. února 2017 uplyne 
11 let od doby, co mě 
navždy opustil můj milovaný 
a obětavý manžel oLdřich 
KoKoŠKa z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomíná 

a nikdy nezapomene jeho žena Anna 
Kokošková s celou rodinou.

Sedmým rokem nám již chybí,
úsměv a láska naší mamky.
Vzpomínky v srdcích zůstanou
na paní vLaSTu STaRou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi,
s vřelými díky, dcery 
s rodinami.

Chtěla bych upřímně touto cestou PoděKovaT 
KoLeKTivu ZaMěSTanců Pohřebního 
ÚSTavu cibuLKa za lidský a profesionální 
přístup při pohřbu mého přítele pana Iva Šlemra 
z Kralup nad Vltavou. 

S láSKOu a ÚctOu vzpOMíná Jana lázňOvSKá

Milí přátelé, leden nám přinesl koneč-
ně tak toužebný sníh, ale ty mrazy 

nás dost potrápily. Doufáme, že v únoru 
se na nás počasí podívá z té lepší stránky 
a bude trochu milosrdnější. My jsme v klu-
bu při zahájení nového roku trochu poo-
křáli při muzice a zpěvu již v opraveném 
a zatepleném sále.

V únoru nás čeká vystoupení dětí ze Zá-
kladní umělecké školy, které nám předsta-
ví své umění na různé hudební nástroje. 
Velice se na ně těšíme. Jednáme opět o or-
ganizaci nějakých poutavých a poučných 

přednášek, o kterých vás budeme informo-
vat příště. Samozřejmě plánujeme letošní 
zájezdy, dali jsme našim členům několik 
variant, aby si mohli vybrat, a budeme rádi 
i za nějaké další zajímavé nápady na výlety. 
Účast v loňském roce byla veliká, ovšem pro 
některé důchodce bylo vstupné na hrady, 
zámky či muzea příliš drahé. Doufáme, že 
se nám podaří sehnat nějakého sponzora 
a předem děkujeme MěÚ Kralupy za pod-
poru.

Srdečně zdraví členOvé 

MěStSKéHO Klubu důcHOdců

Přijďte také do klubu důchodců

Vážení a milí čtenáři, dovolte, abych vás informo-
vala, že březnové vydání Kralupského Zpravo-

daje bude mít výjimečně posunuté datum vydání.
V distribuci bude od pondělí 6. března 2017.
Důvodem posunutí termínu distribuce jsou jarní 

prázdniny. Ty tento rok vycházejí na „uzávěrkový“ 
týden, což znamená, že by pravidelní přispěvatelé 
nestihli poslat do data uzávěrky čísla, které bylo 
původně stanoveno na 17. 2. 2017, své příspěv-
ky, inzeráty a podobně. A proto je uzávěrka pří-
jmu podkladů do březnového Zpravodaje posunuta  
na 22. 2. 2017. Zpravodaj vyjde 6. 3. 2017.

Děkuji za pochopení!
radKa HOleštOvá, šéfredaKtOrKa Kz

V infocentru MěÚ Kralupy nad Vltavou 
je nyní možnost znovu zakoupit knihu  
„PIVoVARY MěLNICKA“. Najdete zde 
i fotky a informace o již zaniklém kra-
lupském pivovaru. 

Mám poškozenou bankovku, co s ní?
Zaneste poškozenou českou bankovku nebo 
minci do jakékoliv banky s hotovostní přepáž-
kou a požádejte o výměnu. 

U převážné většiny poškozených platných 
českých bankovek nebo mincí nepřijdete 
o jejich nominální hodnotu.

Pro nárok na výměnu poškozených čes-
kých bankovek nebo mincí je klíčový druh je-
jich poškození; tzv. nestandardně poškozené 
bankovky se nevyměňují na počkání a budou 
na pobočkách bank zadrženy a předány České 
národní bance. Česká národní banka poškoze-
ní posoudí a rozhodne o poskytnutí náhrady. 

Je nutné mít s sebou průkaz totožnosti, 
poškozenou českou bankovku nebo minci. 
Pro výměnu běžně poškozené bankovky ne-
bo mince není třeba vyplňovat žádný formu-
lář, výměna bude provedena zdarma na po-
žádání. radKa HOleštOvá

nad dotazy čtenářů
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Březnové číslo Zpravodaje 
vyjde 6. 3. 2017

PRoDEJNí CENA JE 300 KČ

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Závodní sezónu zahájili alpští lyžaři 
z kralupského SKI klubu. Po třech sou-

středěních na ledovci Kaunertal v Rakousku 
a jednom na ledovci Stubai využili dobrých 
sněhových podmínek k dalšímu tréninku 
během vánočního soustředění na své trénin-
kové základně v Roudnici v Krkonoších.

Početné předžákovské družstvo (5-8 let) 
pod vedením Michala Topinky se zatím 
věnuje tréninkové činnosti a jejich první 
závody v životě je čekají v průběhu letoš-
ní sezóny.

Žákovské družstvo vyrazilo na závody 
Stockli cupu do Pece pod Sněžkou. Zde 
v silné konkurenci závodníků z Krkonoš 
nejprve v sobotu Šimon Šindelář (13 let) byl 
po prvním kole obřího slalomu na 4. mís-
tě, aby v druhém kole vyjel z tratě a závod 
nedokončil. V neděli si však spravil chuť 
a obsadil výborné druhé místo ve slalomu 
s minimální ztrátou za vítězem. Tímto vý-
sledkem si zlepšil své body a atakuje první 
desítku republikového žebříčku v kategorii 
mladších žáků. Jeho sestra Míša Šindelá-
řová (15 let) skončila ve slalomu starších 
žákyň na skvělém pátém místě ze 70 star-
tujících závodnic.

Letitá opora Ski klubu Kralupy Martin 
Štěpán (21 let) zahájil závodní sezónu už 
v prosinci nejprve závody v rakouském 

Kuhtai, aby pak pokračoval na závodech 
Českého poháru v Karlově pod Pradědem. 
Zde obsadil v prvním slalomu v pohárové 
klasifikaci sedmé místo, které pak ve dru-
hém slalomu vylepšil na místo třetí. V celko-
vém pořadí Českého poháru tak zatím drží 
čtvrté místo. Další závody Českého poháru, 
kterých se zúčastnili i další závodníci Ski 
klubu Kralupy, proběhly v lednu po uzávěr-
ce tohoto čísla.

Martin Štěpán koncem ledna odletěl 
na 28. Zimní univerziádu 2017, která se ko-
ná v Almaty v Kazachstánu. V této exotické 
destinaci reprezentuje jak Českou republiku, 
tak svou alma mater Univerzitu Karlovu 
ve všech disciplínách alpského lyžování. 
Pro Martina se tak jedná již o druhou účast 
na této prestižní akci, v roce 2015 závodil 
na univerziádě ve Španělsku.

Martin štěpán St., SKi Klub Kralupy

Skvělý začátek lyžařské sezóny

Šimon Šindelář 
(vlevo)  
skončil druhý  
za reprezentantem 
Ondřejem  
Kalinou  
(Bižuterie 
Jablonec)
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DěTI NA STARTU SPoRTUJí 
I o PRázDNINáCH

Příměstské letní sportovní soustředění 2017

Místo: Aerobic Centrum – areál zimního stadionu,  
Kralupy nad Vltavou
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2017 (od 8:00 do 16:00)
Akce je určena pro dívky i chlapce ve věku 5-12 let, kteří 
chtějí strávit prázdninový týden v pohybu, vyzkoušet si 
nové hry, zdokonalit základy míčových her, atletiky, gym-
nastiky, vyzkoušet cvičení na bosu, trampolínkách, se-
známit se s netradičními sporty jako je fresbee, softball 
a hlavně zažít spoustu legrace.
Přihlášky přijímáme do 30. 4. 2017, kapacita akce je ome-
zena.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v AC FIT FOR YOU nebo ke sta-
žení na stránkách www.fitforyou.cz.
Více informací: B. Bělíková, tel.: 775 979 253, 
email: fitforyou@centrum.cz
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Hledáme cvičitele do oddílů s dětmi
Chtěli byste udělat něco pro sebe i pro druhé?

Máte kladný vztah k dětem a ke sportu?
Bylo Vám už 15 let?

Jestli je Vaše odpověď ANO, tak přijďte mezi nás do SOKOLA.

FINANČNí oDMěNA
CELoRoČNí VoLNÝ VSTUP NA VYbRANá CVIČENí

Hledáme cvičitele pro oddíly:
rodiče s dětmi, předškoláci a pro oddíl atletiky.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na 

tel. č. 605 332 787.
Těšíme se na Vás! Cvičitelé T.J. Sokol Kralupy

11. 2........kadetky x Tábor .................................. 09:30, 13:00 
 juniorky x Hlincovka .............................11:00, 15:00 
25. 2.  .....kadetky x Karlovy Vary ....................... 10:00, 14:00 
26. 2.  ..... juniorky x Střešovice .......................... 10:00, 14:00 
5. 3. ........starší žákyně x Kralupy, Kolín, Kladno, 
 Čelákovice ..................................................... 10:00

DoMÁCí volEJBal

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

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.

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

pondělí, úterý, čtvrtek ..............10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ............................10.00 – 12.00 hod.
sobota .......................................15.00 – 17.00 hod.
neděle .......................................15.15 – 17.15 hod.

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

vstupné: víkend: 50,- kč 
                 Po – Pá: 40,- kč 

doprovod: 10,- kč 

děti do 12 let: 40,- kč 

děti do 6 let (včetně) zdarma

Půjčení bruslí: 50,- kč 
(vratná záloha 500,- kč) 

broušení: 40,- / 50,- kč
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Na zimním stadionu v Kralupech 
nad Vltavou se již po jednačtyřicáté 
představí nejen domácí závodnice, ale 
i krasobruslařky z dalších koutů České 
republiky. V sobotu 25. února budou 
závody probíhat přibližně od osmi hodin 
ráno do pozdních večerních hodin. Pro 
některé nejmenší závodníky to ráno 
bude premiéra, ve večerních hodinách 
se pak představí ostřílené závodnice.

Mezi kralupské adeptky na stupně vítě-
zů jistě patří Ema Liemannová a Ale-

xandra Kopecká (Žačky mladší B), které se 
pravidelně umisťují na předních pozicích, 
a to i na těch medailových. Mezi staršími 
dívkami se o „bednu“ jistě popere Tereza 
Knězů a Klára Schmidtová (Žačky B), které 

před domácím publikem budou startovat již 
poněkolikáté. V kategorii Žačky nejmladší 
B pak bude mít oddíl hojné zastoupení. 
Představí se čtyři domácí závodnice, včetně 
Michaely Kovářové a Kateřiny Myškové, jež 
se také umisťují na předních příčkách. Svůj 
program předvede i nadějná krasobruslařka 
Andrea Sabolová (Žačky nejmladší A). 

Některé závodnice svou přípravu na se-
zónu začaly pod vedením trenérů již na za-
čátku července 2016 na soustředění v Pří-
brami. Oddílová soustředění pak proběhla 
v srpnu ve dvou fázích. První pro členky 
oddílu, ale i pro nejmenší, začínající kra-
sobruslařky. Druhé, intenzivní, pak pouze 
pro starší děti. Kromě tréninků, které pro-
bíhají pětkrát týdně, chodí krasobruslařky 
i na baletní průpravu a pravidelně se účast-

ní závodů, aby sbíraly zkušenosti. Nezahálí 
ani trenérky, které si jezdí prohlubovat své 
znalosti na trenérské semináře.

Dětí v oddíle je v současné době přibližně 
třicet a pro některé to bude první příležitost 
představit se na domácím ledě. Pro ty nejši-
kovnější závodnice také možnost vybojovat 
medaili, která je z domácího prostředí vždy 
nejcennější.  Rádi bychom poděkovali všem 
sponzorům, kteří svými příspěvky pomohli 
zajistit ceny pro děti, a také starostovi města 
Petru Holečkovi za netradiční poháry.

Doufáme, že přijdete nejen domácí zá-
vodnice podpořit, a pomůžete nám opět 
vytvořit skvělou atmosféru, díky které se 
krasobruslařky a krasobruslaři rádi na Kra-
lupskou kličku vrací.  

Kateřina HOrOvá, trenérKa

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

MaSopUStní 
zaBiJaČKa
Ve čtvrtek 23. února si můžete 
přijít nakoupit domácí zabijačko-
vé dobroty před budovu DDM. 
Od 9 do 17 hodin se bude pro-
dávat černá ovarová polévka, za-
bijačkový guláš, ovar, jitrnice, 
jelita, tlačenka atd.

zMěna CviČEníČKa
Začátek Klubu Cvičeníčko, který 
probíhá ve čtvrtek pod vedením 
paní Světlany Novákové, se pře-
souvá z 9:00 na 10:00 hodin.

CEStovatElSKÁ 
pŘEDnÁšKa
V rámci cyklu cestovatelských 
přednášek se tentokrát s Jin-
dřichem Havlíkem podíváme  
20. února v 18:00 hodin do Viet-
namu. Vstupné je dobrovolné.

lEtní tÁBory S DDM
Jistě již plánujete, jak stráví vaše 
děti letní prázdniny. Dům dětí 
a mládeže pro ně pořádá:

Příměstský tábor 3., 4., a 7. čer-
vence, téma: Mladý archeolog

Příměstský tábor 10. - 14. čer-
vence, téma: Výlety za dobro-
družstvím

Pobytový tábor v Jilemnici  
29. července - 5. srpna, téma: 
Dračí doupě

Pobytový tábor v Mokrosu-
kách 5. – 12. srpna, téma: Alen-
ka v říši divů

Pobytový tábor v Mokrosu-
kách 12. - 19. srpna, téma: Tan-
číme v různých stylech

Přihlášky a podrobné informa-
ce získáte v kanceláři DDM.

poDěKovÁní 
DDM Kralupy nad Vltavou dě-
kuje všem sponzorům, kteří při-
spěli do tomboly 17. Reprezen-
tačního plesu DDM. Seznam 
sponzorů naleznete na našich 
webových stránkách.

KRALuPSKé KRASObRuSLAřKy  
se na konci února představí na domácím ledě
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Co mě čeká jako předškoláka?
Zahraji si na školáka.
Vydržím sedět sám v lavici?
Zkusím nechat rodiče za dveřmi.
Dokážu se soustředit chvilku?
Umím stříhat nůžkami?
Držím správně tužku a vybarvuji?
Orientuji se v prostoru?

Vpondělí 6. února u nás opět 
odstartuje úspěšný projekt 

EDISON, jehož cílem je sezná-
mit děti na českých školách 
s tradicemi a životem v růz-
ných zemích světa. V letošním 
druhém ročníku tohoto projektu 
u nás přivítáme mladé lidi z In-
die, Malajsie, Indonésie, Číny, 
Ukrajiny a Brazílie. Ti si budou 
celý týden povídat s žáky 5. – 9. 
tříd o svých zemích. 

Nezůstane ale jen u slov. Sou-
částí prezentací jsou i ukázky ty-
pických tanců, písní nebo místní 

kuchyně. Celý projekt samozřej-
mě probíhá v angličtině, takže 
děti dostanou skvělou příležitost 
vyzkoušet si svoje znalosti cizí-
ho jazyka v praxi. Stážisté se 
na naší škole zdrží týden a kro-
mě výuky se zúčastní i celé řady 
mimoškolních aktivit. 

Žáci se už na netradiční tý-
den moc těší a my učitelé věří-
me, že se při něm naučí spous-
tu nových věcí. Po ukončení 
projektu se určitě ještě ozveme 
s našimi zážitky a dojmy.

Mgr. MicHala KružicOvá

Ve středu 8. února 2017 se 
bude konat druhý Den ote-

vřených dveří na naší škole. Za-
čne brzy ráno zkouškami „nane-
čisto“, o které projevili budoucí 
uchazeči o studium obrovský zá-
jem. Přijde jich asi 150. Po nich 
mohou zájemci navštívit vyučo-
vací hodiny různých předmětů, 
potom se setkají na besedě s ve-
dením školy, kde jim budou zod-

povězeny všechny otázky týka-
jící se studia. 

Volným pokračováním tohoto 
Dne otevřených dveří bude 9. 2. 
2017 skvělé divadelní představe-
ní studentů našeho gymnázia 
(v režii manželů Honických), 
které začne v 18:30 v KD Vlta-
va. Na toto představení všechny 
návštěvníky srdečně zveme.

andreJ plecHáčeK, ředitel šKOly

M ladí programátoři počítačo-
vých her z celé republiky 

poměřili své síly na pardubické 
univerzitě. Na Fakultu elektro-
techniky a informatiky, na fi-
nále historicky prvního Kodu 
Cupu Česko, přijelo přes 40 pří-
slušníků programátorského do-
rostu z téměř dvaceti škol.

„Kodu je jednoduché prostře-
dí pro programování her, které 
bez problémů zvládnou i děti 
z prvního stupně základních 
škol. Vytvářejí tam různé herní 
postavy a nastavují jejich cho-
vání. Učí se v podstatě objekto-
vé programování, aniž by o tom 
věděly,“ řekl Jiří Formánek, ře-
ditel Střední školy informatiky 
a ekonomie DELTA Pardubice, 
která letošní finále českého Ko-
du Cupu pořádala.

Soutěže pro mladé progra-
mátory v prostředí Kodu Game 
Lab se pořádají v mnoha ze-
mích světa, například v USA, 
Belgii, Řecku, Estonsku, Litvě, 
Norsku a v posledních dvou le-
tech i na Slovensku. „Celosvěto-
vě jsou pro naši firmu kvalitní 
programátoři životně důležití, 
proto každou takovou aktivi-
tu rádi podpoříme,“ řekl Karel 
Klatovský z Microsoftu, který je 
hlavním partnerem Kodu Cupu 
Česko.

„Naším cílem je motivovat dě-
ti a dospívající k využívání in-
formačních technologií tvůrčím 
způsobem. To je jeden z důvo-
dů, proč Kodu Cup partnersky 
velmi rádi podporujeme,“ řekla 
Lucie Jurystová koordinátorka 
projektu Akademie programo-
vání, za nímž stojí organizace 
Czechitas a Microsoft.

Kategorii prvního stupně zá-
kladních škol zcela ovládl Voj-
těch Louša ze Základní školy 
28. října z Kralup nad Vltavou. 
Jako jediný ze všech soutěžících 
dokázal elegantně vyřešit nejpro-
blematičtější pasáž hry – ubírání 
životů. Porotce Vojtěch Jirásek, 
který tvořil zadání, se dokonce 
nechal slyšet, že jeho řešení je 
výrazně lepší než jeho vlastní. 
Takže o vítězi nebylo pochyb.

tiSKOvá zpráva KOdu cup

zš a Mš třebízSKéHO

                                          

zš 28. říJna

dvOřáKOvO gyMnáziuM a SOše

zš václava Havla

Nejlepší mladý  
programátor je z Kralup

Projekt Předškoláček
aneb Hrajeme si na školu

naučím se vše, co budu 
potřebovat u zápisu  

do 1. třídy 
4. a 5. dubna 2017 

od 14:00 do 17:00 hodin.

Zveme rodiče s předškoláčky na tradiční setkání v naší škole.

1. setkání ............23. 2. 2017 .................od 16:30 do 17:15 hodin
2. setkání ............23. 3. 2017.................od 16:30 do 17:15 hodin
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Zkoušky nanečisto a Den otevřených 
dveří na Dvořákově gymnáziu a SOŠE

Projekt EDISON opět na ZŠ V. Havla

Závěrečné odpoledne prvního ročníku projektu Edison.
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Loňské zkoušky nanečisto
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zveme vás k příjemnému posezení
do nově otevřené stylové restaurace s penzionem

Dušníky n. Vlt. č. 10

STATEK 1738

otevřeno denně od 11:00 do 21:30 hodin
mob. 724 004 005, e-mail: rezervace@statek1738.cz, 

www.statek1738.cz, facebook.com/statek1738

Připravíme pro Vás:
} svatební hostinu } oslavy rodinných výročí 

} podnikový večírek } různá školení

GlOBAl
Kralupy s.r.o.

po-pÁ  8:00 – 17:00, So 9:00 – 11:30

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636hračky, papír, dětský textil, dárky

VElkÝ 
VÝPRODEJ 
DĚTSkÉHO 

TEXTilU
ceny již od 49 kč

AnnA KAšpArová, advokátní kancelář
Komplexní právní služby ve všech oblastech práva

 kompletní právní servis při převodu a pronájmu nemovitostí
 právní služby spojené s rozvodem a výchovou a výživou nezl. dětí
 vypracování a revize všech typů smluv
 specialista na náhrady pro poškozené z dopravních nehod
 řešení dopravních přestupků a trestných činů
 pracovní právo a pracovní úrazy

Klicperova 469, Kralupy nad Vltavou www.akkasparova.cz, tel.: 722 607 514
V Jirchářích 195/2, Praha 1  email: advokat@akkasparova.cz

Stavební a obchodní společnost

HLEDá PRACoVNíKA NA PozICI

zEDNíK střediska Stavební výroby
PožADUJEME } vyučení nebo praxe v oboru } řidičský průkaz typu B výhodou  

} čistý trestní rejstřík
NAbízíME } práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti

 } dobré platové podmínky } možnost dalšího profesního růstu
} prémiová ohodnocení, stravné, odvoz na stavby služebními auty 

Kontaktní pracovník: Ing. Jiří Lain, tel. 602 388 845  
nebo e-mail: lain@montako.com

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
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ÚnOrOvá nabídKa: PetRKlíČe, cibUloViNY 
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny 
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

ZiMní PROVOZ 
po - pá 8 - 17,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

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

Stavební a obchodní společnost

HLEDá PRACoVNíKA NA PozICI

STAVEbNí TECHNIK (přípravář / stavbyvedoucí) divize zateplování budov
PožADUJEME } úplné středoškolské vzdělání s maturitou

} praxe při realizaci staveb (zkušenosti se zateplováním budov výhodou)
} autorizace v oboru pozemní stavby (není podmínkou, ale výhodou) 

} řidičský průkaz typu B } čistý trestní rejstřík
NAbízíME } práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti } možnost dalšího 

vzdělávání a profesního růstu } prémiová ohodnocení, služební auto i soukromně 
Kontakt: Aleš Hromádka, tel.: 602 353 751, CV na e-mail: hromadka@montako.com

více informací a přihlášení:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386, 

e-mail: azcentrumkralupy@email.cz, 
rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, www.centrumd8.cz,  

facebook/azcentrum

pŘipravili JSME pro vÁS:

Hirudoterapie 
- léčba pomocí pijavek lékařských 
Odborníci po celém světě se shodují, že tato léta opomíjená metoda 
v současné době zažívá svou renesanci. Předností je, že se neléčí pouze 
konkrétní onemocnění, ale organismus komplexně. Např. zlepšuje chronická 
onemocnění, křečové žíly, metličkové varixy, vředy na nohou, hemeroidy, 
záněty šlach, vysoký krevní tlak aj.

zápis do kurzů na 2. pololetí je v plném proudu,  
tak neváhejte a vybírejte z naší nabídky!

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

Kurzy pro dospělé: 
Jóga – Taichi – Cvičení pro těhulky – Předporodní kurz – Cvičení po porodu

ELEKTRoNICKá EVIDENCE TRžEb

EET

zAJISTíM PRo VáS:
} Vaše autentizační údaje 
} Přístup na portál daňové správy
} Vygenerování certifikátu
} Instalaci do pokladního systému

Volejte: 733 516 307 
Ing. R. bazalová



Březnové číslo Zpravodaje vyjde 6. 3. 2017
Vážení a milí čtenáři, dovolte, abych vás informovala, že březnové vydání Kralupského Zpravodaje bude mít výjimečně 
posunuté datum vydání. V distribuci bude od pondělí 6. března 2017.
Důvodem posunutí termínu distribuce jsou jarní prázdniny. Ty tento rok vycházejí na „uzávěrkový“ týden, což znamená, 
že by pravidelní přispěvatelé nestihli poslat do data uzávěrky čísla, které bylo původně stanoveno na 17. 2. 2017, své pří-
spěvky, inzeráty a podobně. A proto je uzávěrka příjmu podkladů do březnového Zpravodaje posunuta na 22. 2. 2017. 
Zpravodaj vyjde 6. 3. 2017. 

Děkuji za pochopení! Radka Holeštová, šéfredaktorka KZ

Program 26. 2. 2017
11:00 - masopustní trh před KD Vltava
14:00-15:00 - hry a soutěže pro děti na hřišti T.J. Sokol, 
projížďky na koních
15:00 - masopustní průvod s muzikou, maškarami a pra-
vou moravskou slivovicí 
Průvod vyjde ze sokoliště, zastávky budou u DDM, Vino-
téky Na Františku, restaurace Na Františku a cíl před KD 
Vltava.
Na jednotlivých zastaveních bude pro masky připrave-
no občerstvení - někde horký čaj, jinde víno, sladkosti, 
domácí slivovice. Nechybět bude ani prostor pro zábavu 
a tanec.
16:45 - maškarní karneval pro děti i dospělé v KD Vltava
Vstupné na karneval: 60 Kč
Karneval je součástí razítkové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. Za alespoň pět nasbíraných razítek 
budete zařazeni do slosování o ceny. Hlavní cenu věnova-
la CA Abaca Lenka Malíková.

KralupsKý

masopust 2017

neděle 26. února od 11:00 hodin

Kulturní dům Vltava, T.J. Sokol Kralupy, Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou a DDM Centrum volného 

času Kralupy vás srdečně zvou na tradiční Kralupský masopust, a to v neděli 26. února.

V sobotu 25. února od 13 do 17 hodin si mohou návštěvníci městského muzea vyrobit originální masku 

do nedělního masopustního průvodu (viz program Městského muzea Kralupy na straně 14). 
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Co JE MASoPUST?
Je to období od svátku Tří králů do začátku předvelikonočního 
půstu. Tedy od 6. ledna do Popeleční středy. Popeleční středu 
stanovila církev jako první den křesťanského půstu. Její datum 
je pohyblivé, určuje se na základě prvního jarního úplňku, který 
ohlašuje Velikonoce. Letos je Popeleční středa 1. března, Velký 
pátek 14. dubna 2017.
Nejtypičtějšími znaky masopustních oslav jsou maškarní průvo-
dy a taneční zábavy. Maškarní průvody a reje masek jsou rituá-
lem přechodu ze zimního období do jara. Zmínky o masopust-
ním veselí a průvodech sahají až do 13. století, kdy šlo vesměs 
o dvorské, městské a studentské zábavy.
I vy, milí čtenáři Zpravodaje, mějte (nejen) masopustní dobu 
plnou oslav, zábavy a veselí!
radKa HOleštOvá

I letos se těšíme 
na hojnou účast 
a přejeme vám 
pohodové prožití 
masopustního období!

Jitka Košťálová,  
produkční KD Vltava


