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„Kralupy nikdy nebyly městem, kde by byla velká základna 
sprejerů. Vždycky to bylo tak maximálně o pěti lidech. Teď už je 
to ale úplně jinak. Z Kralup sprejeři v podstatě vymizeli. Pokud 
se někde objeví posprejovaná zeď, je to od lidí, kteří sem přije-
li z okolí,“ říká Jan Šimáček, lehce kontroverzní autor několika 
uměleckých grafitů, které na zakázku pro město vytvořil. Lidé si 
jeho práci mohou prohlédnout v Tyršově ulici (podchod pod tratí), 
nebo ve Štefánikově ulici v Lobečku, na dětském hřišti, kde se to 
na protější stěně hemží hrdiny z animovaných seriálů. 

Pokračování na str. 18

Vrámci akce „Řešení zpevně-
ných ploch v centru města 

Kralupy nad Vltavou - I. etapa“ 
(tj. rekonstrukce chodníků a sil-
nic) byly v roce 2015 provedeny 
sondy v asfaltovém zálivu okolo 
kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie a sv. Václava, které potvrdi-
ly přítomnost mozaikové dlažby 
pod vrstvou živice se štěrkopís-
kovým podsypem. 

Rozsah dochování původní 
mozaiky však nebylo možné ur-
čit. Sejmutí živičného povrchu 
a šetrné odstranění podsypu od-
halilo zakonzervovanou mozai-
ku ve větším rozsahu i kvalitě, 
než se původně očekávalo. Její 
povrch byl v celé ploše pokleslý, 
místy s velkými propady, avšak 
s dochovanou čitelnou struktu-
rou vzoru i pokládky. 

Mozaika je tvořena z mramo-
rových kostek různé velikosti, 
a to od cca 2x2 až 6x6 cm, dle 
potřeb a složitosti vzoru. Na po-
kládku byly použity mramorové 
kostky tří barev - růžový slivenec-
ký mramor, mramor žlutý, zřejmě 
též slivenecký, s větším podílem 
žlutých jílů a mramor tmavě še-
dý, pravděpodobně z lomu Kosoř. 
 Pokračování na str. 3

13. října – 19:00 hodin

Jaroslav Svěcený 
„Koncert pro deset strun“

14. října – 19:30 hodin

Komedie Švandova 
divadla „Cry baby cry“

19. října – 17:00 hodin

Taneční divadlo 
„Vítej na světě“

25. října – 19:30 hodin

Koncert skupiny 
Žalman & Spol. 

- vstupenky stále v prodeji

podrobný program 
na stranách 14 – 15

BareVný říjen 
V KD VltaVa

NENECHTE  
SI UJÍT

ROZHOVOR s... Janem Šimáčkem, výtvarníkem, sprejerem

Pro sprejera platí, že musí zpočátku ničit, aby mohl následně tvořit

U kostela se našla vzácná
mozaiková 
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KrátKé zprávy

Přeji hezký den,  
milí čtenáři!
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Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 
Humanitárního fondu na rok 2016 v celkové výši 
36.100 Kč. Dotace je účelově určena na zajištění 
realizace projektu „Paprsek 2016 – prevence 
kriminality“.
◆ přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu sportu volného 
času a primární prevence na rok 2016 v celkové 
výši 76.000 Kč. Dotace je účelově určena pro 
ZŠ Třebízského na nákup vybavení školního 
sportoviště.
◆ dodavatelem akce „Regenerace panelového 
sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016“ 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkovou 
cenu 6.205.369 Kč s DPH, a to pouze v případě, že 
akce bude financována z prostředků MMR ČR.
◆ dodavatelem „Územní studie krajiny pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Kralupy 
nad Vltavou“ společnost HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., Praha 8, za celkovou cenu 
1.448.370 Kč s DPH.
◆ dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou 
dokumentaci „Přístavba nad jídelnou v ZŠ 
Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“, jehož 
předmětem je rozšíření projektové dokumentace 

o zajištění bezbariérovosti celého objektu ZŠ (návrh 
dvou osobních výtahů, provedení venkovních 
úprav okolního terénu v zahradě školy včetně 
nové přístupové bezbariérové rampy ke vstupu 
do školní družiny), za celkovou cenu 83.490 Kč 
vč. DPH. Zhotovitelem bude Jan Cichra, Kralupy 
nad Vltavou. 
◆ záměr města pronajmout nebytové prostory 
(dvě kanceláře) ve 2. nadzemním podlaží zadní 
budovy Palackého náměstí č.p. 6, společnosti 
ARS AQUAE s. r. o., na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení učeben autoškoly, za cenu 500 Kč / m2 / 
rok. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách 
MěÚ Kralupy n. Vlt.
◆ uzavření smlouvy o dílo s firmou Flower Your Place 
Central Europe s.r.o. na realizaci mechanizované 
výsadby směsí cibulovin Narcissus, Camassia 
a Allium (celkem 42.900 ks) po obvodu kruhového 
objezdu v Lobečku za cenu 241.612,80 Kč vč. DPH.
◆ poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč 
panu Jaroslavu Floriánovi na podporu konání  
2. ročníku Mistrovské soutěže ve střelbě prakem, 
která se konala 17. 9. 2016 v Kralupech nad Vltavou.
◆ poskytnutí neinvestiční individuální dotace 
ve výši 18.000 Kč ZUŠ Kralupy nad Vltavou, a to 
pro účel cesty školního pěveckého sboru do Vídně 
na Sborové soustředění ve dnech 4. - 6. 11. 2016. 

Oprava usnesení RM Kralupy nad Vltavou ze dne 27. 6. 2016, které bylo uveřejněno v zářijovém 
vydání Zpravodaje na straně 2 v chybném znění:
RM neschválila čerpání rezervního fondu Městského muzea v Kralupech nad Vltavou ve výši 193.900 Kč 
na úhradu výroby a dodání replik osmi kusů historického nábytku z pracovny Jaroslava Seiferta od firmy 
Truhlářství Jozef Majerčák, Veltrusy. RM uložila řediteli městského muzea předložit přehledovou zprávu 
o zakázkách malého rozsahu týkající se dodání replik nábytku a dále předložit vizi nové expozice.

StŘÍPKY z jednání rady města

uzávěrky vydání  
listopad

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 10. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 10. 2016, 12 hodin.

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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 19. 4., 19. 7., 18. 10.

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
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
říjen

3. 10. - 7. 10. ........bioodpad
17. 10. - 21. 10. ....rozměrný odpad z domácností 

liStopaD
31. 10. - 4. 11. ......bioodpad
21. 11. - 25. 11. ....rozměrný odpad z domácností

2.listopadu

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

Když se řekne říjen, vybaví se mi čtvrtek 15. 
října 2009, moje první, jediná a určitě poslední 
bouračka. Takový lehký ťukec na mokré 
vozovce. Stalo se to celkem nevinně…

Ten den bylo nevlídno, mžilo… 
Naložila jsem dcerku do auta a 
rozhodla se jet reklamovat nový 
vysavač do prodejny v Praze-Proseku. 
Potom jsem chtěla pokračovat 
za kamarádkou na Černý Most. 
Na spojnici mezi Prosekem a 

Vysočany byla tradiční zácpa, náklaďáky 
stály v pravém pruhu, já jela v levém. Za 
zatáčkou jsem zahlédla auto stojící v levém 
pruhu, které čekalo, až ho některý z tiráků 
pustí doprava, aby mohlo sjet a odbočit. 
Dočkalo se. A to díky mně. Na mokru jsem 
se svým tehdy „Formánkem“ nedobrzdila a 
lehce, pravou stranou, jsem se zastavila o 
stojící auto. Nikomu se nic nestalo, jen moje 
autíčko bylo maličko omlácené nad pravým 
světlem, blatníkem a pravé části nárazníku.
Cestu na Černý Most jsem tedy zrušila a vracela 
se zpátky do Kralup. A teprve potom všechno 
začalo… Vzhledem ke stavu vozu jsem z Prahy 
do Kralup nejela po dálnici, ale zadem – přes 
Zdiby, Klíčany a Postřižín. Počasí se zhoršilo, 
začalo pršet a foukal silný vítr. Vlekla jsem se 
nejnižší možnou rychlostí, abych neohrozila 
ostatní řidiče. Dcerka v klidu spala na zadní 
sedačce. V momentě, kdy vítr zesílil a kolem 
mě projel v protisměru vyšší rychlostí autobus, 
poryv větru najednou utrhl kapotu motoru, 
ta se vznesla, přeletěla moje auto a přistála v 
poli. Šok! V životě jsem něco takového nezažila! 
Ale duchaplně jsem zastavila u krajnice, 
nainstalovala na vozovku výstražný trojúhelník, 
dceru přesadila dopředu, na její dotaz: „Co 
je?“, jsem odpověděla: „Nic, jen nám uletěla 
kapota…“, sklopila zadní sedačky, dotáhla z 
pole kapotu a naložila ji do kufru. Až potom 
jsem panicky volala manželovi, že mi uletěla 
kapota, prší mi do motoru a nevím, jestli 
můžu jet dál. Ujistil mě, že můžu a ať jedu do 
prvního servisu, který potkám. Statečně jsem 
tedy pokračovala v jízdě, blikačky naplno… 

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
25. 10. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin
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Dokončení ze str. 1
Stav materiálu se liší dle použitého druhu 

kamene. Růžový a žlutý mramor je v dob-
rém stavu, tmavě šedý vykazuje větší poško-
zení, které je zapříčiněno jinou strukturou 
kamene. Kosořský mramor lístkuje - štěpí 
se. Očekává se, že použitelnost tohoto ma-
teriálu klesne asi o 30 %. 

Vzor není jednolitý ani jednoduchý. V čás-
ti před hlavním vstupem do kostela byla 
plocha vyskládána převážně ze žlutého mra-
moru, ve které je umístěn nápis AVE 1903. 
(Letopočet je rok pokládky dlažby, stavba 
kostela byla dokončena v roce 1895). Náro-
ží bylo opatřeno složitější skladbou vzoru 
s kříži, který byl oddělen pásky s barev-
nými čtverci. Dále navazoval vzor s draky 
v rámech na koso, varianta s kříži v kříže-
ní, kde je navíc středový čtverec nahrazen 
drobným křížem ze žlutého mramoru. Vzor 
v zadní části objektu byl dělen barevnými 
pásky umístěnými na osu opěrných pilířů, 
avšak tyto pásky nebyly u každého pilíře.

Odhalenou mozaikovou dlažbu zhlé-
dl i odborník z Národního památkového 

ústavu Praha, PhDr. Ladislav Špaček, au-
tor publikací na téma mozaikových dlažeb 
pražských chodníků. Jeho hodnocení nale-
zené dlažby v Kralupech je potěšující, neboť 
obdobná tříbarevná mozaika se v hlavním 
městě nedochovala. PhDr. Špaček nám při-
slíbil odbornou pomoc i přesto, že je již 
mimo pracovní poměr. 

Mozaika byla po řádném zdokumentování 
a zaměření skutečného umístění jednotli-
vých částí vzorů vyzvednuta a roztříděna 
dle barevnosti. Po provedení zemních prací 
bude provedena opětovná pokládka mozai-
kové dlažby z původního materiálu. Dlaž-
bu bude třeba doplnit i materiálem novým. 
Proto bude mozaika před hlavním vstupem 
vyskládána z původních mramorových kos-
tek, kterými se bude dláždit co možná nej-
větší část. Mozaika z nového materiálu bu-
de navazovat v místě opticky odděleném, 
kde bude doplnění přiznáno. Zachovány 
budou, a na stávající místo se vrátí, i žulo-
vé obrubníky.

INg. JaNa BENdOVá, pamáTkOVá péčE, 

měÚ kRalUpy Nad VlTaVOU

U kostela se našla vzácná
mozaikoVá dlažba
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Na Hůrce vznikl další 
prostor vhodný k relaxaci 

a spojení s přírodou

Od srpna do září letošního roku pracovníci 
firmy Petr Kožený, s.r.o. budovali na pra-

vém břehu Zákolanského potoka U Jízku scho-
dy přímo do potoka. 

Záměr této úpravy břehu Zákolanského 
potoka vyšel z myšlenky postupně revitali-
zovat technicky řešené koryto potoka tak, 
aby se zlepšovala jeho ekologická a architek-
tonická funkce. Revitalizace se týká úseku 
v hustě osídlené lokalitě sídliště Hůrka, kde 
jsou na obou nábřežích potoka frekventova-
né komunikace pro pěší a cyklisty. Koryto je 
v této části sevřené poměrně strmými břehy 
opevněnými kamennou dlažbou. Od stezky 
pro cyklisty a pěší a chodníků je navíc oddě-
leno zábradlím. Tento stav byl částečně na-
praven vybudováním přístupu k vodě, čímž 
došlo ke zvýšení atraktivity potoka a zvýšení 
zájmu obyvatel o jeho prostředí a ekologickou 
hodnotu. Lidé žijící v této lokalitě mají novou 
možnost kontaktu s břehem potoka a vodní 
hladinou a také vidí koryto potoka z jiné per-
spektivy než dosud. 

Úprava nového zpřístupnění břehu a hladiny 
potoka vychází z podoby již dříve vybudované-
ho přístupu na soutoku potoků Zákolanského 
a Knovízského. Přístup na břeh U Jízku je také 
proveden z lomového kamene a má podobu 
kamenného schodiště, které na břehové hra-
ně navazuje na chodník díky nově položené 
kamenné dlažbě. 

Celá rekonstrukce břehu vyšla 
na 543.455 Kč. Městu se na jaře letošního 
roku podařilo na tuto akci získat dotaci ze Stře-
dočeského kraje ve výši 569.284 Kč. Jelikož se 
při výběrovém řízení snížily realizační nákla-
dy, bude ponížena i výše dotace, a to na 95 % 
z celkových nákladů, tj. 516.282,25 Kč a měst-
skou kasu bude stát tato akce 27.172,75 Kč. 

OdBOR REalIZaCE a SpRáVy 

maJETkU měÚ kRalUpy N. VlT.
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Výběrové řízení Město Kralupy nad Vltavou
Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

Podání přihlášek: do 31. 10. 2016 
Nástup ihned, popř. dle dohody
Místo a způsob podání přihlášek:
} osobně do podatelny MěÚ
} písemně na adresu: MěÚ Kralupy n. Vlt., 
Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy n. Vlt. 
Přihlášku adresujte k rukám personalisty 
Terezy Pulcové a uzavřenou obálku 
označte „Výběrové řízení na vedoucího 
odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou – 
NEOTVÍRAT“.

V levém horním rohu obálky uveďte jméno 
a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku 
podáváte přímo na podatelnu!
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím 
elektronické pošty. 
Pro urychlení komunikace doporučujeme 
uchazečům uvést v přihlášce telefonický 
kontakt. 
MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo 
nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové 
řízení zrušit.

Úplné znění najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz a www.mestokralupy.cz.
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Sposledním prázdninovým 
dnem byla ukončena let-

ní soutěž pro všechny přízniv-
ce fotografování a sociální sí-
tě INSTAGRAM. Ta spočívala 
v uveřejňování obrázků s letní 
tématikou, a to ve vztahu k měs-
tu Kralupy nad Vltavou a jeho 
blízkému okolí. O vítězi ovšem 
nerozhodovala porota jako ta-
ková, ale jednotlivci z řad veřej-
nosti, kteří specializovaný por-
tál města navštívili, případně se 
přihlásili k odběru kompletního 
obrazového zpravodajství. 

Prostřednictvím „klikací meto-
dy“ zvítězila fotografie Petra Hon-
ce se ziskem 82 hlasů (tzv. „lajků“), 
na druhém místě se umístila Ale-
na Malíková se 49 hlasy a bron-
zovou pozici na poslední chvíli 
uhájil Tomáš Motyčka se 42 hla-
sy. Do soutěže bylo zařazeno 22 
fotografií a celkový počet „lajků“ 
se vyšplhal na úctyhodných 522 
započitatelných hlasů! 

Úspěšným autorům byly pře-
dány ceny při zahájení festiva-

Na konci července, kdy Technické služ-
by města Kralupy nad Vltavou (dále 

jen TSM) prováděly úklid komunikací, bylo 
z ulic odstraněno šest nahlášených autovra-
ků na odstavné parkoviště v areálu TSM.

Jelikož vozidla naplňují z hlediska Záko-
na č. 13/1997 (Zákon o pozemních komu-
nikacích) známky vraků, nebylo možné je 
vrátit zpět na místa, odkud byla odtaže-
na. Jejich majitelé byli informováni a měli 
po dobu dvou měsíců možnost si svůj vůz 
v TSM vyzvednout. 

O odtahu vozidel byla informována jak 
obecní, tak i státní policie. Dále odbor sprá-

vy majetku a dopravy dopravy MěÚ Kralu-
py nad Vltavou, který majitele odtažených 
vozů rovněž vyrozuměl. 

Pokud není ze strany majitelů do dvou 
měsíců od vyrozumění odborem dopra-
vy reagováno, je záležitost předána sprá-
vě majetku MěÚ Kralupy, která rozhodne 
o likvidaci vraků. Ekologickou likvidaci 
autovlaků zajistí TSM, úhrada nákladů bu-
de požadována po majiteli likvidovaného 
vozu.

S odtahem autovraků z kralupských ulic 
je počítáno i v dalších měsících.

Radka HOlEŠTOVá

Vraky aut z ulic postupně mizí

Soutěž na instagramu má svého vítěze

fo
to

: P
e

tR
 H

o
n

c

lu Seifertovy Kralupy. Všechny 
fotografie si lze prohlédnout 
na www.instagram.com/mesto-
kralupy/

Jelikož pilotní soutěž splnila 
očekávání, naváže na ni v zim-
ním čase druhý díl - jeho cílem 
bude prezentovat Kralupy v ča-

se vánočním a zimním. O přes-
ném termínu zahájení budeme 
včas informovat.

alEŠ lEVý, TISkOVý mlUVčÍ měÚ

Panorama města 
s pískovcovou skálou

Parkoviště odstavených autovraků 
v TSM Kralupy

Omluva za pozdní  
vylepení jízdních řádů

Na konci letních prázdnin došlo 
ke změně jízdního řádu linky 457 

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy 
– Minice – Žel. st. – Tesco. Na zákla-
dě stížností občanů bylo zjištěno, že 
provozovatel nevylepil na zastávky 
nový jízdní řád a k nápravě došlo až 
během září.

„Rád bych se omluvil občanům Kra-
lup nad Vltavou za komplikace způso-
bené pozdním výlepem nového jízd-
ního řádu linky  257 457, platného od  
28. 8. 2016. Je naší chybou, že jsme 
včas nezajistili výlep jízdního řádu 
na zastávkách a tím neumožnili řád-
nou informovanost cestujících o od-
jezdech autobusů ve městě. Bohu-
žel nebylo v našich silách, vzhledem 
k rozsáhlým změnám jízdních řádů 
nejen v oblasti Kralup n. Vlt. daných 
objížďkami a začátkem školního ro-
ku, výlep včas zajistit. Ještě jednou se 
omlouvám a v budoucnosti uděláme 
vše proto, aby se situace již neopa-
kovala,“ podává vysvětlení s omluvou 
Aleš Jakoubek, Vedoucí autobusové 
dopravy ČSAD Střední Čechy, a. s.
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Jsou výročí, která by neměla 
zapadnout a která by měla být 

i v učebnicích základních škol. 
Václav Havel by nyní na začát-
ku října slavil své osmdesátiny. 
Dramatik a spisovatel, disident 
a politik, vůdce obrodného pro-
cesu a prezident. Čím se tyto 
funkce prolínají a kde gradují? 
Jak se z velmi úspěšného literáta 
stala ikona odporu proti komu-
nismu a totalitě celé Evropy? Jak 
to, že v celém světě, mezi lidmi 
demokraticky smýšlejícími, mezi 
lidmi inteligentními a znalými, 
se při vyslovení slov Českoslo-
vensko, Česká republika, ozve 
jméno Václav Havel? Ano, Vác-
lav Havel, Čech Václav Havel, 
rezonuje do dnešní doby svě-
tem. Pro nás, kteří jsme prožili 
část života v socialismu - sli-
bovanému předstupni komunis-
mu - byl symbolem odporu pro-
ti tehdejšímu režimu. Jeho slova 
nám sdělovala reálnou pravdu, 
udržovala nás ve víře, že se ne-
jedná o trvalý politický stav, 
ale že se musíme pokusit tota-
litu odmítnout, distancovat se 
od ní a najít v sobě sílu se pro-
ti ní i postavit. I za cenu osob-
ního pronásledování, i za cenu 
vymazání ze seznamu vydáva-
ných autorů, i za cenu věznění 

Pietní říjnová 
zastavení
7. října v 10:00 hodin proběh-
ne na kralupském hřbitově pi-
etní zastavení u hrobu Prokopa 
Filipa Masnera. Byl regionálním 
badatelem, historikem a hlavně 
zakladatelem kralupského mu-
zea. Narodil se v Kralupech 1. 11. 
1871 a zemřel před šedesáti lety 
9. 10. 1956.

 Ve čtvrtek 27. října si připo-
meneme datum 28. 10. 1918 
- vznik Československa. Pie-
ta bude zahájena v 10:00 ho-
din u pamětní desky na budově 
sokolovny v Jodlově ulici. Další 
květiny budou položeny u busty 
T. G. Masaryka na úpatí Masa-
rykova mostu, u pomníků v Ze-
měchách a Minicích.

Učitelé a žáci ZŠ V. Havla 
v Kralupech nad Vltavou se 
ke vzpomínce na prvního 
prezidenta ČR také připojí

Žáci 5.B, 6.A a 6.B budou číst 
v hodinách českého jazyka 
knihu Pižďuchové (jediný text  
V. Havla věnovaný dětem). Dozví 
se o dopisu, který napsal V. Havel 
Jaroslavu Seifertovi, když získal 
Nobelovu cenu. V kině Vltava bu-
de zajištěna projekce filmu Občan 
Havel. Také je v plánu návštěva 
Knihovny V. Havla v Praze. Žáci 
již nyní chystají v rámci hodin vý-
tvarné výchovy Havlovy portréty, 
které budou vystavené na školním 
bazaru knih. Na dvoře žáci sesta-
ví srdce z kamenů, které předem 
natřou červenou barvou. Po ce-
lý říjen budou na škole probíhat 
další vzpomínkové akce spojené 
s osobností Václava Havla.

Vzpomínka na Václava Havla

✱ 5. 10. 1936 
� 18. 12. 2011

a trýznění. Takových lidí ne-
ní na světě mnoho - proto ten 
ohlas po celé zeměkouli. V roce 
1989 se stal symbolem nové do-
by. Jeho jméno a hlavně skutky 
sjednotily občany celého teh-
dejšího státu a nastolily v něm 
demokratizaci. Klidnou cestou 
a s nadšením všech slušných 
a normálních lidí. Po mnoho let, 
až do své smrti, byl hlasitým 
kritikem všeho nedemokratic-

kého, populistického, proti vše-
mu, co bylo proti jeho vědomí 
a svědomí. Jako člověk - i k so-
bě kritický - si byl vědom svých 
chyb i omylů, kterých se také 
dopustil. Ale svoje pevné mo-
rální a lidské postoje si udržel 
až do své smrti. Život a dobu 
Václava Havla, politika a prezi-
denta, budeme - mnoha měřítky 
a pohledy - hodnotit velmi dlou-
ho. Na rozdíl od Václava Havla, 

brilantního literáta s hlubokými 
pohledy do lidské duše a svě-
domí, je to, samozřejmě, těžší. 
Havla - spisovatele - mohl znát 
jen ten, kdo chtěl. Ale Havla po-
litika vnímala celá Evropa, celý 
svět. A ten si ho, možná, váží 
více, než jeho krajané. I proto 
si dovoluji napsat - čest jeho pa-
mátce. 

pETR HOlEčEk, STaROSTa 

kRalUp N. VlT.

ZŠ V. HaVla pořádá 
ve středu 19. října od 14 do 16 hodin

Výměnnou burzu knih a výstavu dětských prací
k výročí nedožitých 80. narozenin Václava Havla

Do burzy přijímáme: 
} časopisy (dětské, o bydlení, vaření, módě atd.), 

} knihy pro děti i dospělé, 
} odborné knihy (encyklopedie, učebnice).

Příjem knih: 17. 10. a 18. 10. od 13 do 15 hodin ve spojovací chodbě 
školy; všechny knihy a časopisy musí být neponičené a nepopsané.
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Byl jasný májový den. Obloha bez je-
diného mráčku. Sluníčko neú-
prosně žhnulo, a tak bylo nutné 

dodržovat pitný režim. Někteří, prav-
da, svérázným způsobem. Hastrman 
byl jedním z nich. voda mu zřejmě pří-
liš nechutnala, a tak se osvěžoval, lépe 
řečeno osměloval alkoholem. pseudo-
nym Hastrman si nevysloužil náhodou. 
Celoročně pobýval na své chatičce v bezpro-
střední blízkosti místního rybníčku. přímo 
úměrně se stoupající hladinou alkoholu v kr-
vi nebo spíš obráceně, rostlo i jeho sebevědo-
mí a odhodlání vykonat hrdinský čin.

za objekt nebo oběť svého heroického 
skutku si vybral malého kluka, který na bře-
hu klidně chytal ryby. Hastrman se do něj 
nesmlouvavě pustil. přikazoval mu, aby 
z jezírka odstranil uhynulé ryby. Kluk se ho 
marně snažil přesvědčit, že s těmi mrtvý-
mi kapříky nemá nic společného. „Nechte 
mě v klidu lovit dál“, prosil ho. Hastrman 
či patron ryb však byl neoblomný a pevný 
jako švédská ocel. za každou cenu chtěl do-
nutit kluka k poslušnosti. „Když to nepůjde 
po dobrém, tak to půjde po zlém“, blesklo mu 
myslí. S hbitostí manekýna se oblékl do uni-
formy security. Samozvaný porybný chtěl 
pozvednout autoritu své osoby stejnokro-
jem ostrahy firmy, kde jako důchodce praco-
val. Malého kluka však ani to příliš nedojalo 
a dále se věnoval rybaření.

Když se však agresivita Hastrmana pořád 
stupňovala, klučina neváhal a mobilem při-
volal na pomoc svého tátu. Místní řemeslník, 
zdatný a statný jako Bivoj, vyslyšel nouzové 
volání svého potomka a byl na místě rychlostí 
záchranky. Na rozdíl od svého syna si nene-

chal nic přikazovat a od spásy svého dítěte ho 
neodradila ani uniforma s hrozivě vypadají-

cím nápisem „security.“ Bivoj s obratností 
lukáše Krpálka poslal k travnatému ta-
tami Hastrmana dříve, než ten stihl říct 
uf. výsledek bleskového souboje dopadl 
pro Hastrmana značně nelichotivě. 

Se svou krutou porážkou se ale nehod-
lal smířit a případ oznámil policii. Hořkost 

z prohry chtěl zmírnit tím, že uvedl mnohem 
vetší rozsah poranění a škod, než ve skuteč-
nosti utrpěl. v jeho výčtu nechyběly ani tři 
vylámané zuby, rozšlápnuté brýle a mobil, 
který mu Bivoj hodil do rybníka. 

Kluci v opravdových stejnokrojích s ná-
šivkou „policie Čr“, kteří dorazili na místo 
činu, však na rozdíl od hrdinného Hastrma-
na byli zcela střízliví a měli výborný postřeh. 
Nedaleko zápasiště našli nepoškozené brýle 
a všimli si, že komunikace s Hastrmanem 
byla značně obtížná. Nikoli však kvůli jeho 
zdecimovanému chrupu. a na vyražené zuby 
si nevzpomněl ani lékař, u něhož si nechal 
Hastrman bezprostředně po bitvě ošetřit své 
šrámy. K jeho další velké škodě strážci záko-
na následně zjistili, že jim Hastrman volal 
tím samým mobilem, který v tom čase měl 
ležet kdesi na bahnitém dně rybníčku.

zatímco Bivoje čeká rozhřešení z pře-
stupku proti občanskému soužití za drobné 
ublížení na zdraví, Hastrman bude asi nucen 
podstoupit ještě jeden zápas. zřejmě s mno-
hem vážnějšími důsledky než v tom prvním. 
Bude se muset poprat s podezřením z ne-
pravdivého obvinění z přestupku.

poučení: „Jak se do lesa nebo někdy 
i do rybníka volá, tak se z něj i ozývá.“

-HafRa-

Vúterý 13. 9. 2016 navštívil 
starosta Kralup Petr Hole-

ček ateliér sochaře Alberta Krá-
lička v Nové Pace, kde je dokon-
čována socha dobrého vojáka 
Švejka. Přátelského setkání se 
též zúčastnili členové Spolku 
pro instalaci sochy Josefa Švej-
ka v Kralupech, kteří se nejvíce 
zasadili o to, že takováto socha 
bude v našem městě.

„Socha vypadá pěkně. Naším 
záměrem bylo, aby měl Švejk fil-

movou tvář legendárního Rudol-
fa Hrušínského, což se podařilo. 
Jedná se o první sochu tohoto 
vzhledu na světě,“ uvedl Kamil 
Hainc, člen spolku.

Socha, na kterou se složili 
„švejkologové“ i obyvatelé města 
a dalších obcí, a to i ze zahrani-
čí, bude hotová do léta příštího 
roku včetně pamětní desky. Ter-
mín slavnostního odhalení so-
chy ještě není pevně stanoven. 

 alEŠ lEVý, TISkOVý mlUVčÍ měÚ

Socha kralupského Švejka 
se pomalu rýsuje
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Hastrman a Bivoj
NOVý 

SERIál

Nevážně vážné  
historky  

z kralup a okolí
v této nové rubrice vám budeme 
přinášet formou fejetonu zpraco-
vané případy a příběhy, které se 
řešily v rámci přestupkového říze-
ní na kralupském městském úřadu. 
dozvíte se tak mnohé o povaze a jed-
nání našich spoluobčanů.

díl 

první 
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☛ 17. 9. ve 2:15 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o asistenci při 
dopravní nehodě na kruhovém objezdu 
Na Františku. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se zde spojila s hlídkou 
PČR. Došlo k dopravní nehodě dvou 
nákladních vozidel se zraněním jednoho 
z řidičů. Hlídka MP po dobu vyšetřování 
nehody PČR DI Mělník usměrňovala 
silniční provoz. Příčinou nehody byl 
mikrospánek jednoho z řidičů. 

☛ 9. 9. v 17:19 h. na l. 156 oznámil pan 
K., že v ul. Hakenova se před večerkou 
válí na zemi nějaká žena, která je 
svlečená. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila paní H., která je zřejmě 
pod vlivem alkoholu nebo OPL a spodní 
kalhotky má svlečeny na úrovni kolen. 
Paní H. následně začala být svému okolí 

i sobě nebezpečná a několikrát se uhodila 
hlavou o zem a způsobila si tak krvácející 
zranění. Na místo byla přivolána RZS, 
která ženu převezla za doprovodu hlídky 
OO PČR Kralupy n/Vlt. do mělnické 
nemocnice. 

☛ 1. 9. ve 12:19 h. na l. 156 oznámila 
paní V., zaměstnankyně prodejny v ul. 
Chmelova, že mají záchyt zloděje 
na prodejně. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila pana N. z Prahy, 
který odcizil zboží v hodnotě 2.317 Kč. 
Přes dozorčí službu MP byla provedena 
lustrace na PČR ke zjištění, zda osoba 
není v celostátním pátrání s pozitivním 
výsledkem. Z tohoto důvodu byl pan 
N. předveden na služebnu OO PČR 
Kralupy n/Vlt., kde si jej policisté převzali 
k dalšímu opatření. 

☛ 28. 8. v 7:46 h. na l. 156 oznámila 
obsluha čerpací stanice, že v ul. Pražská 
odchytili kozu, která běhala po silnici. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že se jedná o mladého kozlíka. 
Hlídka kozlíka převedla do zoo parku 
v ul. Kladenská, kde setrvá, než se 
o něj přihlásí jeho majitel. Tento se dne  
29. 8. přihlásil strážníkům s tím, že kozla 
dostal k narozeninám a ten poté utekl 
z nezabezpečené zahrady.

VySVětliVKy: 

Mp – městská policie
oo pČr – Obvodní oddělení Policie ČR
Di pČr Mělník – Dopravní inspektorát Policie 
ČR Mělník
rZS – Rychlá záchranná služba
opl – omamné a psychotropní látky
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V lobči se střílelo
křik, štěkot, ale i střelba se 

ve středu 7. září rozléha-
ly sídlištěm Lobeč, kde probě-
hl v rámci programu prevence 
kriminality již 3. ročník akce 
„Bezpečně s Městskou policií 
Kralupy nad Vltavou“. Hlavním 
cílem bylo seznámit veřejnost 
s prací a technikou městských 
strážníků a hasičů k zajištění 
bezpečnosti a řešení mimořád-
ných událostí.

Na akci se přišlo podívat cel-
kem 1.452 dětí a dospělých. 
K vidění byly modelové situace 
zadržení nebezpečných pacha-
telů na útěku, či zákroky „čtyř-
nohého strážníka“ proti pacha-
teli narušujícím veřejný pořádek 

a následné zpacifikování a es-
korta těchto osob. Na statickém 
stanovišti strážníků upoutala 
pozornost výstava služebních 
zbraní a střeliva, výjezdové vo-
zidlo Škoda Yetti, služební stej-
nokroje či možnost vyzkoušení 
trenažéru na nepřímou srdeční 
masáž. Sbor dobrovolných ha-
sičů předvedl zásahové vyba-
vení a techniku vč. motorové-
ho člunu. Pro děti si pak naši 
hasiči připravili pěnovou show. 
Bezpečnost v dopravě byla pre-
zentována na stanovištích se 
simulátory dopravních nehod,  
alko-brýlemi s doplněním o tes-
ty z oblasti dopravy a samotným 
dopravním hřištěm. Pro pobave-

ní dětí sloužily nafukovací hra-
dy, skluzavka, prolézačka, tram-
polína nebo oblíbené malování 
na obličej. 

Nezbývá než poděkovat 
všem účinkujícím a spolupra-
cujícím organizacím, za ocho-
tu, vstřícnost a profesionalitu 

při zajištění této akce, kterou 
si troufáme hodnotit jako vel-
mi zdařilou. Těšíme se na vás 
zase za rok. 

mgR. TEREZa dOBROVOlNá,

maNažER pREVENCE kRImINalITy,

měSTSká pOlICIE 

kRalUpy Nad VlTaVOU



K Z

 ř í jen 20168 

MuzEuM / zuŠ

 

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 říjen

Do 22. 10. trvá výstava

oBraZy 
– petr pěnKaVa 

7.-8. 10. a 14.-15. 10.

 – volební místnost v muzeu 

Čtvrtek 20. 10., 18:00

„Koncert o věčném 
dechu“, Duo Adamus  
/hoboj/ - Sinkulová /klavír/
autoři - R. Schumann,  
B. Smetana, C. Besozi, 
F. Schubert, A. Pasculi.

Vstupné: 60 Kč

připravujeme na listopad: 

Výstavu ZiMní ČaS 
– práce posluchaček 
a lektorek Vzdělávacího 
spolku uměleckých řemesel 
Praha. K této výstavě 
jsou dvě změny, nebude 
společně vystavovat John 
Novotny /bude v roce 2017/ 
a vernisáž proběhne  
9. listopadu. Více informací 
na www.muzeumkralupy.cz

Krátkodobá výstava 
OBRAZY – Petr Pěnkava (8.9. – 22.10.2016)
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DOVOLUJI SI DO TÉTO 
KNIHY NAPSAT PODĚKOVÁNÍ 
ZA MOŽNOST PREZENTOVAT 
MÉ OBRAZY VE MĚSTĚ, 
V KTERÉM JSEM 40 LET ŽIL, 
A TAKÉ DÍK ZA BEZCHYBNOU 
ORGANIZACI VÝSTAVY.
 Petr Pěnkava

Obrázky k potěšení a na dobrou ná-
ladu v uspěchané době
 Čiperovi

Děkujeme za pozvání, aspoň na oka-
mžik si člověk má šanci uvědomit, že 
život je jen dětská hra  Š…

Velice jsme ocenili uspořádání výsta-
vy a také organizaci vernisáže, ne 
vždycky a ne všude se to tak vydaří… 
Za kamarády Petra Pěnkavy a za ka-
pelu „Podobni zvěři“

S…  F…  S…

Dojmy z vernisáže 
zaznamenané  

v knize návštěvníků

v okamžiku, kdy budete číst 
tyto řádky, bude mít kralupská 
„zuška“ za sebou první měsíc 
školního roku 2016/2017. Bě-
hem něj došlo k zařazení no-
vých žáků k příslušným pe-
dagogům, kterých máme o tři 
více. Náš pedagogický sbor 
se rozšířil o nového pedago-
ga hry na bicí nástroje Stani-
slava Amchu, pedagoga hry 
na housle Martina Matouška 
a pedagožku hry na klavír 

Kristýnu Konečnou. Škola má 
zcela naplněnou kapacitu, což 
nás samozřejmě těší, na dru-
hou stranu je nám však líto, že 
jsme museli odmítnout spoustu 
zájemců o umělecké vzdělává-
ní v naší škole.

Po dlouholetém působení 
na postu učitelky i ředitelky 
školy odešla do penze paní 
Ludmila Kavanová, které chce-
me touto cestou všichni podě-
kovat za úspěšnou práci, vstříc-

nost i kolegialitu a popřát jí vše 
nejlepší do dalších let.

V průběhu uplynulého mě-
síce se naše škola zúčastnila 
Seifertových Kralup (hudební 
a literárně dramatický obor) 
a účinkovala na 5. Kralup-
ském vinobraní, na kterém se 
představily tyto školní soubory: 
klarinetové trio, soubor Violi-
no, Bella musica, Flauto melo-
dico, soubor zobcových fléten 
Claresco, Eliška Band a pěvec-

ký sbor Can-
tanti bravi. 
Zazpívali i žáci 
oddělení populárního zpěvu, 
zahrála dechová hudba Kralu-
panka a závěrem již tradičně 
vystoupil KralupSwing.

Nakonec si vás dovoluji po-
zvat na Říjnový koncert žáků 
hudebního oboru, který se ko-
ná v úterý 25. října od 17:30 
v sálu hotelu Sport. Těšíme se 
na shledanou! lUBOŠ HaRaZIN

Vážení rodiče a příznivci školy, milé děti,

V den státního 
svátku 28. 10. bude 
muzeum uzavřeno.

ZákladNÍ UmělECká ŠkOla  kRalUpy Nad VlTaVOU
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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

Dejte KNiHáM ŠaNci
Máte doma knihy v dobrém stavu, které již 
neslouží svému účelu, ale je vám líto dát je 
do sběru?

Knihy můžete odložit ve vstupní chodbě 
knihovny a darovat je dalším zájemcům, pří-
padně knihovně, která by některé tituly vyu-
žila k půjčování, nebo v rámci projektu Kniha 
do vlaku. 

Nebo je doneste na kralupské nádraží, 
kde je můžete poskytnout cestujícím, kterým 
zpříjemní cestu vlakem. Naše knihovna je 
zapojena do projektu Kniha do vlaku a v ná-
dražní hale má umístěný regál, který pracov-
nice knihovny pravidelně doplňují, nebo o této 
službě informují případné dárce knih. 

Při výběru knih zvažte, zda darované tituly 
bude chtít někdo číst.

týden knihoven 
3. – 8. října 2016

amnestie pOplatků 
z prOdlení

pondělí 3. října od 17:00 hodin 
ve studovně knihovny

autOrské čtení 
Hany HindrákOvé 
z kniHy OčarOvaná
nenechte si ujít setkání s autorkou, 
kterou inspiruje její milovaná afrika, 
životy tamních 
lidí a vlastní 
zážitky.  
provoz 
studovny bude 
z důvodu 
konání 
autorského 
čtení ukončen 
v 16:00 hodin. 
děkujeme 
za pochopení.

v úterý 4. října v 9:30 hodin

kurz trénOvání 
paměti

pOdklady přIpRaVIla ŠáRka páNkOVá, VEdOUCÍ 

měSTSké kNIHOVNy kRalUpy Nad VlTaVOU

Výtvarná soutěž 
Pohádky Václava Čtvrtka

V listopadu si připomeneme výročí 
úmrtí Václava Čtvrtka (4. 4. 1911 
– 6. 11. 1976) českého spisovatele, 
autora populárních pohádkových 
příběhů, který je považován 
za pokračovatele klasiků českých 
pohádek. Největší ohlasy získaly 
jeho pohádkové knihy a příběhy, 
které byly adaptovány pro televizi 
(večerníčky). 
Namalujte nebo vyrobte vaši 
nejoblíbenější pohádkovou postavu 
z knížek Václava Čtvrtka.

Soutěž je vyhlášena pro věkové 
kategorie: do 6 let, od 7 do 11 let, 
od 12 let. 
Příspěvky odevzdejte  
v dětském oddělení.

Uveďte jméno, příjmení, věk a kontakt. 
Účastí v soutěži dáváte souhlas s případným uveřejněním. 

Práce vystavíme v prostorách knihovny. Na vítěze čeká odměna. 
Uzávěrka soutěže je 7. listopadu 2016. 

od 3. října 
rozšiřujeme provoz dětského 
oddělení ve středu a ve čtvrtek 
do 17:30 hodin.

autoR: teRezka Malinová, 9 let
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Sokol Kralupy nad Vltavou zve všechny děti ve věku 0 – 10 let na 

pátek 21. 10. 2016 - 17: 00 hodin
- hřiště Sokola Kralupy nad Vltavou
Vstup: sokolové po předložení průkazky`s platnou  
známkou zdarma;  
ostatní děti 30 Kč;  
doprovod každého dítěte 10 Kč

13. strašidelné 
odpoledne

Připravili jsme pro vás veselé soutěžení
 s opékáním buřtů, které vyvrcholí 

lampiónovým průvodem v 18:45 hodin.
 Nezapomeňte špekáčky, lampion a děti do 10 let masku strašidla!!!            

Perníková dýně - odměna pro děti převlečené za strašidla
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Vážení přátelé!
Sdružení rodáků a příznivců 
města Kralupy nad Vltavou si 
vás dovoluje pozvat na přednáš-
ku, která se koná ve čtvrtek 20. 
října v jídelně DPS od 14 hodin. 
Je to plánovaná regionální před-
náška, společná se čtvrtečním 
klubem důchodců a týká se bez-
prostředně našeho města.

Téma bude tak trochu morbid-
ní. O tom, že se spolu jednou 
musíme sejít pán nepán, boháč 
či chuďas, věřící nebo pohan, 
pojednává o místě, kde už ne-
ní žádných starostí, bolesti, pře-
tvářky a bezpráví. Přednáška se 

bude týkat hřbitovů, které ma-
jí Kralupy dokonce tři. Nebude 
zase tak dramatická, ale bude 
určitě zajímavá, protože se bude 
povídat o kralupském regionu, 
který se v poslední době citelně 
vylepšuje, a jsem přesvědčena, 
že až se opravy dokončí, bude 
tu radost bydlet i žít.

Na přednášce se dotkneme 
přítomnosti i zajímavé minu-
losti Kralup. S připomenutím 
data a hodiny přednášky vás 
srdečně zdraví vaši „Rodáci“. 
Nezapomeňte nám zachovat 
přízeň!

BEdřIŠka faBIáNOVá

deset let kralupského 
ekocentra

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou slaví v letoš-
ním roce 10. výročí svého vzniku. 
U příležitosti tohoto jubilea proběhne 3. října 2016 v 16 ho-
din ve velké zasedací místnosti ve 4. patře radnice vernisáž 
výstavy o činnosti ekocentra. Hudební doprovod zajistí žáci 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou. Všichni jste srdečně zváni!
Výstava bude ke zhlédnutí ve vestibulu kralupské radnice 
do konce října. 
V rámci oslav ekocentra již proběhla celá řada různých 
osvětových akcí pro školní mládež i veřejnost a další akce 
připravuje ekocentrum na podzimní měsíce.   
Radka Holeštová
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Sdružení rodáků 
a příznivců města

20. 10. 2016 – 14:00 hodin – jídelna dpS

pravoslavná církevní obec v Kralupech nad vltavou

POZvánkA nA PRAvOSlAvnOu 
SvAtOu lituRgii
v neděli 16. října 2016 budeme v chrámu pokrovu přesvaté 
Bohorodice (před vchodem do kralupského hřbitova) od 9 hodin 
na archijerejské svaté liturgii slavit náš chrámový svátek
záštita přesvaté Bohorodice - pokróv presvjatýja Bohoródicy. 

Srdečně zveme všechny pravoslavné i lidi dobré vůle na tuto duchovní událost, 
kterou svou přítomností zaštítí Jeho vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup 
pražský a českých zemí.
Bližší informace podá o. Martin, tel.: 721 218 621



ř í jen 201612

K Z aKtuality

o stém výročí mateřské školy v lobečku si mohli čtenáři zpravodaje přečíst již v zářijovém čísle zpravodaje. 
Připomeňme si dnes její vzdálenou historii. byla otevřena uprostřed válečné vřavy 1. světové války v roce 1916, jako 
obecná škola pro děti lobečských obyvatel. v té době byl lobeček ještě samostatnou obcí nezávislou na kralupech.

malá osada Lobeček stála původně 
na pravé straně Vltavy proti mno-

hem větší a starší Lobči na straně levé. Ná-
zev Lobeček je deminutivum, tedy zdrob-
nělina, názvu Lobeč. Do roku 1700 měl 
Lobeček jen 10 domků. Ale měl i svou 
krčmu a pastoušku. Náves byla v místech, 
kde je dnes obnovená zvonička. Z návsi 
vedla k Vltavě dnešní Vltavská ulice. V se-
dmdesátých letech 19. století se začali lidé 
stěhovat blíže ke Kralupům proti prou-
du Vltavy, do míst, kde stojí most. Ten 
tam ovšem ještě dlouho nestál. Lobečtí si 
na něj museli počkat až do roku 1928.

Na starých pohlednicích je dnešní Lobe-
ček označen jako Nový Lobeček a původ-
nímu sídlišti pak zůstal přídomek Starý 
Lobeček. V roce 1916 měly obě části dohro-
mady kolem jednoho tisíce obyvatel a je-
diné spojení s Kralupy umožňoval přívoz. 
Lobečské děti proto musely docházet denně 
do vzdálené školy ve Veltrusích. Do vel-
truského kostela museli věřící z Lobečku 
rovněž docházet, a jejich životy se nakonec 
uzavřely na veltruském hřbitově.

Budova školy byla navržena jako dvou-
třídní obecná škola. Obecnou školou je 
míněna dnešní mateřská škola. Stavba by-

la dokončena v roce 1915, jak je uvede-
no na východním štítu, nákladem 93.703 
rakouských korun, ale otevřena byla až 
v roce 1916. Jako každá veřejná budova 
postavená za Rakousko-Uherska, byla před 
otevřením vysvěcena. Místní školní rada 
v Lobečku pozvala občany: „Ku svěcení 
nově vystavěné školní budovy, jež se bu-
de konati v neděli dne 1. října 1916 o 3. 
hod. odpolední“. Školu vysvětil veltruský 
farář Tomáš Coufal. Školní budova dosta-
la č. p. 153.

V nové škole se ale svítilo po staru - 
petrolejovými lampami. A to ještě v roce 
1920, když už v Kralupech svítily na uli-
cích i v domech elektrické žárovky. Lobe-
ček byl připojen ke Kralupům po první 
světové válce v roce 1921 za lobečské-
ho starosty Jaroslava Nápravníka a stal 
se třetí městskou částí Kralup. Teprve 
v roce 1924 byl na opakované žádosti 
lobečských položen na dno Vltavy ka-
bel a Lobeček se napojil na kralupskou 
elektrickou síť.

V těchto letech se v Kralupech stále ví-
ce rozvíjela myšlenka na zřízení vlastního 
muzea. Exponátů bylo již pro budoucí mu-
zeum dost, ale nenašlo se nikde místo, pro 

jejich vystavení. Ředitel lobečské školy vy-
šel v roce 1926 zakladatelům muzea vstříc 
a uvolnil pro sbírky dvě volné učebny. Tak 
kralupské muzeum nezahájilo svou činnost 
v Kralupech, ale v Lobečku. Zájem o mu-
zeum byl velký. Muzejní fond se rozrůstal 
četnými dary a místnosti již brzy nestačily. 
Narůstal nejenom počet darů pro muzeum, 
narůstal ale i počet lobečských dětí, a tak 
po několika letech škola propůjčené míst-
nosti potřebovala pro výuku. V roce 1930 
se muzeum ze školy odstěhovalo do Kra-
lup a umístilo své sbírky v polosuterénu 
kralupského reálného gymnázia. 

Mateřská škola na nábřeží J. Holuba za-
hájila svou činnost 23. ledna 1947. Teprve 
po druhé světové válce, v roce 1949, dostal 
Lobeček školu druhou. Je to dnešní Základ-
ní škola Třebízského. Po ní následovala tře-
tí základní škola v Revoluční ulici. V roce 
1998 byla první lobečská škola, od roku 
1947 škola mateřská, pokřtěna na „Mateř-
skou školu U Šípkové Růženky“. A to ni-
koliv podle každému známé pohádky, ale 
podle dlouholeté a oblíbené školnice pa-
ní Růženky Šípkové. Stačilo jen přehodit 
dvě slova.

INg. JOSEf STUpka

Pozvání 
na slavnostní 

vysvěcení školy 
v roce 1916.
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Sto let školy v Lobečku
Škola v Lobečku 
na nábřeží  
Josefa Holuba. 
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Kozelkova trojka válí!

Letos je to 115 let, co se narodil 
JAROSLAV SEIFERT

Čtvrtek 1. 12. - 19:30 hodin

VLADIMÍR 
MIŠÍK & ETC

Předkapela Jamie Marshall 
& Amplified Acoustic Band

Vstupenky v předprodeji 
v pokladně KD Vltava  
od 1. 10. 2016

Vstupné: 250 Kč v předprodeji; 
290 Kč na místě

Vladimír Mišík je jed-
nou z nejvýraznějších 
osobností české popu-
lární hudby již od 60. let 
20. století. Svou tvorbou 
ovlivnil celou řadu uměl-
ců ať už z hudebního, 
výtvarného či literárního 
prostředí. Muzikanti pod 
značkou ETC však začali 
vystupovat v roce 1974. 
Vladimír Mišík s kapelou 
ETC přes mnohé perso-
nální změny a dvouletý 
zákaz činnosti v 80. le-
tech koncertuje dodnes. 
Do současné chvíle vy-
dala kapela 10 řadových 
alb, řadu kompilací a také 
DVD k 60. narozeninám 
Vladimíra Mišíka. V červ-
nu 2010 vyšlo úspěšné 
(Zlatá deska) a ceněné 
album Ztracený pod-
zim, které nese název 
dle stejnojmenné sklad-
by na báseň Emila Boka.
V roce 2014 oslavila ka-
pela ETC 40 let své exis-
tence úspěšným tur-
né s mnoha hosty.

Nadělujeme 
vánoční dárky 

již nyní!

Setkání u klavíru

Přehlídka vítězů recitační 
soutěže za účasti  
M. Hruškové a J. Přeučila

KZ10_16.indd   13 26.9.2016   10:34:53
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Do 19. 10. trvá výstava fotografií
HVORKa MiROSlaV – České středohoří

(malý sál KD Vltava, vstup zdarma)

Neděle 2. 10. 

PRVNí PRODlOUžeNá 
Prodloužená základních tanečních kurzů pro 
mládež - 16:15-19:00 odpolední kurz; 19:30-
22:15 večerní kurz.

Vstupné: 100 Kč

Pondělí 3. 10. - 18:00
Koncert Karla Štědrého a Pavlíny Filipovské

jaK tO DOOPRaVDy 
bylO! 
Přes padesát let trvá přátelství Karla Štědré-
ho a Pavlíny Filipovské, které začalo v divadle 
Semafor, u jehož zrodu oba stáli, a přátelství 
trvá dodnes. Mnoho obdivovatelů a diváků je 
ve svých představách spojovalo dohromady, 
a tak se po letech spolupráce rozhodli, že vy-
myslí pořad (tak trochu Hovory přes rampu), 
ve kterém by si povídali s diváky, odpovídali 
na jejich otázky a zazpívali jim písničky, které 
je provázely po léta umělecké činnosti. Tento 
pořad se rozhodli nazvat: Jak to doopravdy 
bylo! Vstupné: 220 Kč

Úterý 4. 10. - 16:30

Divadlo andromeda: 

O cHytRé 
KMOtře liŠce 

Kmotra liška svou chytrostí a sympatickou 
lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pá-
ny tvorstva. Situace řeší s důvtipem, hu-
morem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale 
také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou 

KD VltaVa Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

předprodej otevřen po-pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích hodinu 
před začátkem první projekce v kině. Tel. č. 315 726 101. 

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

proGraM na říjen

16:00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 
18:00 .....Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20:15 ......Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

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

Taneční kurzy neděle 9., 23. a 30. 10. 2016

únosnou míru a své chyby napravit. Děti če-
ká spousta zápletek, které samozřejmě dob-
ře dopadnou. Pohádka je součástí razítkové 
soutěže.  Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 6. 10. – 16:30

Čaj O Páté
Další z oblíbených tanečních večerů. K tanci 
a poslechu hraje Kozelkova trojka. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

Úterý 11. 10. – 19:00

taNČíMe!   
Pro všechny milovníky tance jsme pořad „Tan-
číme latinu“ pozměnili a rozšířili o další ryt-
my. Na své si tedy přijdou všichni a podzim 
se stane krásným. Další taneční večery se 
uskuteční 23. 11. a 14. 12. 2016.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Středa 12. 10. – 16:30

StRaŠiDelNá 
ZaHRaDa

Odpoledne plné strašidelných soutěží, písni-
ček a zábavy. Soutěž o nejlepší masku, opéká-
ní špekáčků, výroba strašidelných dekorací.

Pořad je součástí razítkové soutěže Z po-
hádky do pohádky. Při nasbírání alespoň pěti 
razítek budete zařazeni do slosování o ceny, 
které věnovala společnost Global Kralupy.

Vstupné: 35 Kč

Čtvrtek 13. 10. – 19:00

KONceRt PRO 
DeSet StRUN
Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamněj-
ších současných českých houslistů a výraz-

nou osobností české hudební scény. Na kon-
certě zazní skladby velikánů světové hudby 
- Paganini, Gragnani, Giuliani, Fauré, Schu-
mann, Gounod, Martinů. Kytarový doprovod 
- Miloslav Klaus. Vstupné: 250 Kč

Pátek 14. 10. – 19:30

Švandovo divadlo, Sabina Krátká:

cRy baby cRy
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod 
na štěstí.
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý / Jaroslav Šmíd, Klára Ci-
bulková, Bohdana Pavlíková, Réka Derzsi / Eva 
Vrbková, Blanka Popková, Kristýna Frejová
Pět žen se v dnes populárním kurzu life coa-
chingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj 
život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak 
žít a jak být šťastný? To je otázka. 
Délka představení: 80 minut bez přestávky

Vstupné: 330 Kč / 300 Kč senior, student

Neděle 16. 10. – 16:00
7. ročník pěvecké soutěže

KRalUPSKý taleNt 2016
Přijďte se pobavit a podpořit mladé zpěvá-
ky, kteří budou letos soutěžit s muzikálovými 
písněmi. Někteří budou zpívat nejen sólo, ale 
i v duetu, vystoupení obohatí taneční chore-
ografie. Potkáte se s našimi zpěváky a her-
ci – Míša Břízová, Bohuš Matuš, Alexandr 
Minajev – kteří zasednou v porotě, nebo jen 
jako hosté podpoří naše děti. Ke vstupnému 



K ZprOgraM KD vltava

 ř í jen 2016 15

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
4. 11.  RocKass
5. 11.  Se sv. Martinem a bílým koněm
6. 11.  Jiří Kolbaba – Bali
10. 11.  Oceňování dárců krve
12. 11.  Magická noc trubadúrů
13. 11.  Druhá prodloužená kurzů tance
16. 11.  Čas holin – koncert bratří Ebenů
19. 11.  Městský ples

21. 11.  Divadlo Kalich – Začínáme končit
24. 11.  Tančírna
25. 11.  Ples DG Kralupy
29. 11.  Koncert KODK, učitelů 
 Základní umělecké školy  
 Kralupy a Markéty Wagnerové
30. 11.  Andělsko-čertovské setkání –
 karneval

bude vybírán i příspěvek (30 Kč) pro pěvecký 
sbor Raraši, ve kterém zpívají děti s různými 
zdravotními hendikepy.

2016

Organizátoři moc děkují všem sponzorům 
a především MěÚ Kralupy za grant a KaSS 
Kralupy. Vstupné: 80 Kč

Středa 19. 10. - 17:00
baby balet Praha: 

Vítej  
Na SVětě 

taneční divadlo – hudba: Jaroslav Uhlíř, tex-
ty písní: Zdeněk Svěrák. 
Na začátku byla jedna příhoda: zástup lidí 
čeká na zastávce na autobus, konečně při-
jíždí. Všichni se „štosují“ dovnitř. Nastoupí, 
dveře se zavřou, panuje mírně stísněná atmo-
sféra – a do toho odevzdaného ticha prone-
se malý chlapeček: „Maminko, venku zůstal 
jeden lid!“. Atmosféra se proteplila… Ano, 
venku zůstal jeden člověk – kdyby jich bylo 
více, budou to lidé – a my všichni dohroma-
dy jsme lid.
Představení je vhodné pro všechny věkové ka-
tegorie. Tančí soubor Baby Balet Praha z Ta-
nečního centra Praha – konzervatoř a gym-
názium. Komorní těleso složené z nejlepších 
studentů nižších ročníků ve věku 13 – 16 let.
 Vstupné: 140 Kč

Čtvrtek 22. 10. – 19:30

taNČíRNa
Taneční večery pod taktovkou tanečního mi-
stra Jana Kvasničky jsou opět tady.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

Úterý 25. 10. – 19:30

žalMaN & SPOl. 
Pro všechny milovníky folku máme krásný 
dárek. Koncert Pavla Lohonky Žalmana se 
skupinou Žalman & Spol. Pavel Lohonka pů-
sobí na hudební scéně od roku 1968, nejprve 
ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 

založil vlastní kapelu Žalman & Spol., která 
v různých sestavách koncertuje nepřetržitě 
až do současnosti. Poslední obměna sestavy 
proběhla v lednu 2012, kdy vedle Petra Novot-
ného, stojícího po Žalmanově boku již celých 
22 let, přinesl nový vítr a nové aranže písní 
příchod kytaristy Pavla Maliny a především 
zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalma-
nem již zpívala v půli devadesátých let.

Vstupné: 230 Kč

Čtvrtek 3. 11. – 16:30

Čaj O Páté
K tanci a poslechu hraje Kozelkova trojka. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

rolniČKa BaVí Děti  
jiŽ paDeSátýM roKeM

LS Rolnička uvede 
ve středu 19. října 
od 16:30 a 17:30 hodin 
pohádku  
„DVě MarušKy“,  

režie V. Řeháková. Vstupenky budou 
v prodeji na místě před představením.

loutKoVý SouBor rolniČKa 
letos zahajuje již padesátou sezó-
nu. Jsme velice rádi, že můžeme po-
zvat naše malé diváky na představení 
do zase o něco příjemnějšího prostře-
dí. Máme nové opony, které pro nás 
z prostředků městského grantu velmi 
ochotně zhotovila paní Lenka Císlerová.

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali Městu Kralupy nad Vltavou 
i paní Císlerové za podporu naší 
činnosti. ivana Slabá

                       SLYSTE, JAK VÁM DETI NOCI HRAJÍ

3

MUSICA   THEATRUM   MAGIA   

ˆ ˆ

Pod patronací starosty Kralup nad Vltavou Petra Holečka a spisovatelky Jenny Nowak

12. 11. 2016
KaSS Vltava

Kralupy 
nad Vltavou

Divadlo Kalich  
– Začínáme končit
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Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ŘÍJENFacebook  
Kino Vltava

ANTHROPOID
VELKÁ BRITÁNIE / ČESKO, HISTORICKÝ, 2016, 12+, 121 min.

Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, 
Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), 
kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. 
Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí 
musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, 
jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala 
jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 97 min.

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). 
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním 
způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako 
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní 
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu 
s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
KANADA / VELKÁ BRITÁNIE, THRILLER, TITULKY, 2016, 108 min.

Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný 
pád. Psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti 
chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náhodám, 
které sužují jeho život. Čím dál víc je vtahován do spleti záhad 
na hranici reality a fantazie...

DÍVKA VE VLAKU
USA, THRILLER, TITULKY, 2016, 15+, 112 min.

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem 
města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí 
její exmanžel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál 
každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár 
oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Jednoho 
dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, 
co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela.

INFERNO
USA, MYSTERIÓZNÍ, TITULKY, 2016, 12+, 122 min.

Známý symbololog (Tom Hanks) se pouští do pátrání po stopách, 
které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí 
se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou 
Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon 

vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. 
Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč 
celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 85 min.

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice 
Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné 
práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, 
nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty 
za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, 
dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Luboš všechno 
nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na „uvidíme“. Všem 
všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.

JÁ, KOCOUR
USA, RODINNÝ, DABING, 2016, 87 min.

Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. 
Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení 
zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho 
mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává 
jasné ultimátum: má týden na to, aby své rodině dokázal, že je 
miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane chlupatým 
kocourem.

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
USA, AKČNÍ, 2016, 12+, 116 min.

Reacher nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup příliš 
zdlouhavý. Jako bývalý major vojenské policie má rád zločiny 
s armádní příchutí a vůbec nejraději ty, které na první pohled 
nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan Turnerové 
(Cobie Smulders) ze špionáže. Krásku s dosud neposkvrněnou 
pověstí, kolem které začali náhle v podezřelém tempu umírat lidé, 
chtěl původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout z basy, aby 
pomohl dokázat její nevinu.

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 101 min.

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle 
talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští 
jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje 
obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem 
slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle 
matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však 
vrátit nedokáže…

LICHOŽROUTI
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2016, 83 min.

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 
že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí!

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
USA, FANTASY, 2016, 128 min.

Díky tajemným stopám objeví Jake kouzelné místo, sirotčinec. 
Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale 
i jejich strašlivé nepřátele…

 21.  PÁ 17:00  JACK REACHER: NEVRACEJ SE 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

22.  SO 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 130 KČ

   20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ

 23.  NE 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANTHROPOID 130 KČ

   20:00  DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE 110 KČ

25.  ÚT 15:00  KINO SENIOR –  
    DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 60 KČ / 120 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 26.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 27.  ČT 17:00  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ

 28.  PÁ 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ZÚČTOVÁNÍ 130 KČ

   20:00  SMRT VE TMĚ 120 KČ

 29.  SO 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 130 KČ / 150 KČ 
   20:00  TENKRÁT V RÁJI 130 KČ

 30.  NE  14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JACK REACHER: NEVRACEJ SE 130 KČ

   20:00  INFERNO 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 hod., 
o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první projekce.

 1.  SO 14:30  ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/DAB. 130 KČ

 2.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 4.  ÚT 20:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 130 KČ

 5.  ST 20:00  ANTHROPOID 130 KČ

 6.  ČT  20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 7.  PÁ 17:00  JÁ, KOCOUR 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 8.  SO 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 150 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 9.  NE 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  SEDM STATEČNÝCH 130 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 150 KČ

 11.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 60 KČ / 120 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 12.  ST 20:00  ANTHROPOID 130 KČ

 13.  ČT 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 14.  PÁ 17:00  JÁ, KOCOUR 130 KČ 
   20:00  INFERNO 130 KČ 
 15.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ   110 KČ / 130 KČ 
   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 16.  NE 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ 
   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 18.  ÚT 20:00  INFERNO 130 KČ

 19.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ 
 20.  ČT 20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ 

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu
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ŘÍJENFacebook  
Kino Vltava

ANTHROPOID
VELKÁ BRITÁNIE / ČESKO, HISTORICKÝ, 2016, 12+, 121 min.

Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, 
Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), 
kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. 
Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí 
musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, 
jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala 
jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 97 min.

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). 
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním 
způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako 
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní 
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu 
s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
KANADA / VELKÁ BRITÁNIE, THRILLER, TITULKY, 2016, 108 min.

Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný 
pád. Psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti 
chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náhodám, 
které sužují jeho život. Čím dál víc je vtahován do spleti záhad 
na hranici reality a fantazie...

DÍVKA VE VLAKU
USA, THRILLER, TITULKY, 2016, 15+, 112 min.

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem 
města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí 
její exmanžel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál 
každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár 
oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Jednoho 
dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, 
co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela.

INFERNO
USA, MYSTERIÓZNÍ, TITULKY, 2016, 12+, 122 min.

Známý symbololog (Tom Hanks) se pouští do pátrání po stopách, 
které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí 
se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou 
Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon 

vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. 
Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč 
celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 85 min.

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice 
Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné 
práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, 
nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty 
za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, 
dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Luboš všechno 
nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na „uvidíme“. Všem 
všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.

JÁ, KOCOUR
USA, RODINNÝ, DABING, 2016, 87 min.

Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. 
Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení 
zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho 
mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává 
jasné ultimátum: má týden na to, aby své rodině dokázal, že je 
miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane chlupatým 
kocourem.

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
USA, AKČNÍ, 2016, 12+, 116 min.

Reacher nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup příliš 
zdlouhavý. Jako bývalý major vojenské policie má rád zločiny 
s armádní příchutí a vůbec nejraději ty, které na první pohled 
nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan Turnerové 
(Cobie Smulders) ze špionáže. Krásku s dosud neposkvrněnou 
pověstí, kolem které začali náhle v podezřelém tempu umírat lidé, 
chtěl původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout z basy, aby 
pomohl dokázat její nevinu.

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 101 min.

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle 
talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští 
jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje 
obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem 
slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle 
matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však 
vrátit nedokáže…

LICHOŽROUTI
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2016, 83 min.

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 
že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí!

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
USA, FANTASY, 2016, 128 min.

Díky tajemným stopám objeví Jake kouzelné místo, sirotčinec. 
Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale 
i jejich strašlivé nepřátele…

 21.  PÁ 17:00  JACK REACHER: NEVRACEJ SE 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

22.  SO 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 130 KČ

   20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ

 23.  NE 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANTHROPOID 130 KČ

   20:00  DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE 110 KČ

25.  ÚT 15:00  KINO SENIOR –  
    DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ  2D/DAB. 60 KČ / 120 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 26.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 27.  ČT 17:00  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ

 28.  PÁ 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ZÚČTOVÁNÍ 130 KČ

   20:00  SMRT VE TMĚ 120 KČ

 29.  SO 14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 130 KČ / 150 KČ 
   20:00  TENKRÁT V RÁJI 130 KČ

 30.  NE  14:30  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JACK REACHER: NEVRACEJ SE 130 KČ

   20:00  INFERNO 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 hod., 
o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první projekce.

 1.  SO 14:30  ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/DAB. 130 KČ

 2.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00  BUCHTY A KLOBÁSY 130 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO HOLEC 130 KČ

 4.  ÚT 20:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/T. 130 KČ

 5.  ST 20:00  ANTHROPOID 130 KČ

 6.  ČT  20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 7.  PÁ 17:00  JÁ, KOCOUR 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 8.  SO 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  /DAB. 150 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 9.  NE 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  SEDM STATEČNÝCH 130 KČ

   20:00  DÍVKA VE VLAKU 150 KČ

 11.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 60 KČ / 120 KČ

   20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ

 12.  ST 20:00  ANTHROPOID 130 KČ

 13.  ČT 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 14.  PÁ 17:00  JÁ, KOCOUR 130 KČ 
   20:00  INFERNO 130 KČ 
 15.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ   110 KČ / 130 KČ 
   17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ  
    PRO PODIVNÉ DĚTI  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ

 16.  NE 14:30  KUBO A KOUZELNÝ MEČ 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 130 KČ 
   20:00  DÍVKA VE VLAKU 130 KČ

 18.  ÚT 20:00  INFERNO 130 KČ

 19.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 130 KČ 
 20.  ČT 20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI 120 KČ 

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu
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OHléDNutÍ

Dokončení ze str. 1
jak jste se k této formě moderního umění 
dostal? Čím Vám tato činnost nejvíce 
imponuje?
K této formě umění jsem se dostal přes tvor-
bu grafit. Dříve jsem hodně běhal po uli-
cích a sprejoval. Postupem doby mě to ale 
přestalo bavit, a proto jsem svoje kresby 
začal dávat na internet. Díky tomu jsem 
se pak dostal k některým zakázkám, což 
mě pochopitelně mile překvapilo. Co se tý-
če těch úplných začátků, tak první grafity 
jsem udělal cca ve čtrnácti letech. Dlouho 
jsem hledal něco, „co by mohlo být opravdu 
moje“, čemu bych se mohl intenzivně věno-
vat. Začal jsem tedy budovat svoji značku 
v rámci sféry sprejerů. Byla to jedna z cest, 
jak se vybít a zviditelnit se. 

Vaše grafity zdobí hned několik míst 
v Kralupech nad Vltavou. Byla pro Vás 
spolupráce s městem skutečnou výzvou? 
Výzva to byla určitě. Navíc jsem v tu dobu 
procházel docela složitým životním obdobím 
a paradoxní na tom všem bylo, že právě v do-
bě, kdy jsem se necítil moc dobře, jsem dostal 
za úkol nakreslit něco pozitivního pro lidi. 
Z počátku jsem se s tím trochu trápil, ale 
nakonec jsem se do toho dostal. Výsledek si 
může každý sám prohlédnout a zhodnotit.

Zkuste nyní představit práce, které 
považujete Vy sám za nejzdařilejší?
Jsou to všechno práce, které nebyly vytvá-
řeny legálně. Běžní lidé je jen těžko mohou 
nějak posoudit, neboť hodnotu mají pouze 
pro fanoušky, kteří se v této sféře pohybu-
jí. Jsou to všichni ti, co dělají grafity, ne-
bo lidé, kteří se pohybují kolem street-artu. 
Když pracuji na nějaké zakázce, která má 
stanovenou strukturu, je to pro mě svazu-
jící. Nejlepší je stoupnout si ke zdi a ztvár-
nit přesně to, co člověk v danou chvíli cítí. 
Z toho důvodu nerad tvořím návrhy, přes-
tože rozumím tomu, že bych měl dodržet 
to, co si daná strana objedná. 

tvoříte raději konkrétní postavy, nebo 
jsou Vám vlastní spíše surrealistické tvary 
a nápisy?
Jsem jeden z mála lidí, kteří se nedrží žád-
ného konkrétního stylu. Jednou dělám ku-
bismus, jindy zkouším jiné techniky atd. 
Jsou lidé, kteří mají svůj styl zajetý, ale 
k nim já nepatřím. 

liší se nějakým způsobem vnímání kompo-
zice grafit ve srovnání s klasickou malbou?
Asi jak u kterého autora. Já sám pochopitel-
ně také kreslím, ale spíše mě baví malovat 

věci abstraktní. Mám rád nepravidelné tva-
ry a zásadně nekreslím realitu. Myslím si 
tedy, že ke klasické malbě přistupuji v pod-
statě obdobně.  

na začátku Vaší umělecké dráhy bylo pouhé 
pirátské sprejerství? jak se měnil Váš 
náhled na grafity s postupem času? 
Určitě tomu tak bylo. Tohle všechno se ale 
mění s věkem. Několikrát se i stalo, že jsem 
tady v Kralupech posprejoval místa, která 
jsem pak za pár let přetřel na bílo, aby to 
nějak vypadalo. Pro veřejnost je to možná 
až příliš tvrdé, ale pro sprejera jednoduše 
platí, že zkraje musí ničit, aby posléze mo-
hl tvořit. Nicméně velká většina lidí nedělá 
grafity ani tak pro umění, jako pro adrena-
lin s tím spojený. Z toho důvodu lze vidět 
grafity i na místech, kam by normálního 
člověka nenapadlo vylézt. Prozradím na se-
be, že i já sám jsem dříve provozoval dob-
rodružné výpravy do neuvěřitelných výšek, 
a to pochopitelně bez jakéhokoliv jištění.

existuje v rámci sprejerských komunit 
i jakési tvrdé jádro, které by se nikdy 
nesnížilo k legálním aktivitám? 
Existuje. Je spousta lidí, kteří by nikdy ne-
šli do „komerce“. Člověk ale nikdy dopředu 
neví, kam ho život zavede. U mě to bylo 
tak, že jsem jednoduše potřeboval peníze. 
Proč si je tedy nevydělat tím, co opravdu 
umím? Takhle jsem na to nahlížel. Myslím, 
že v tomto ohledu nejsem zdaleka sám. 
Mnozí další by po něčem podobném také 
rádi skočili, ale protože jsou problémoví, tak 
jen těžko mohou doufat v to, že by s nimi 
město uzavřelo jakoukoliv smlouvu. 

Domníváte se tedy, že se grafity vydaly 
víceméně cestou komerce?
Ano. Přesně tak tomu je. Lidi se takto začí-
nají živit a uplatňují tyto dovednosti i v ji-
ných oborech. Doba se v tomto ohledu hod-
ně změnila. Většina budov je monitorována, 

všechno je nové a moderní, špinavá zákoutí 
pomalu mizí. Po éře komunismu tady zůsta-
la spousta šedivých domů, ale to už nyní 
neplatí. I klasické paneláky mají barevné 
fasády a je zjevné, že toto prostředí v ni-
kom neprobouzí touhu po zviditelňování se. 
Tento druh undergroundu zkrátka odchází 
s naší generací.

jaký je Váš názor na vyslovené vandalství, 
kdy dotyčný evidentně tuto činnost 
neovládá, a ještě dokáže poničit dům 
s novou fasádou?
To se mi nelíbí a sám to odsuzuji. Tohle 
jsem nikdy nedělal, možná jen několikrát, 
když jsem byl hodně mladý. Člověk, který 
bere grafity jako skutečné umění, by se ni-
kdy jen tak nepodepsal na čistou zeď. Tyhle 
věci dělají dnes většinou středoškoláci. 

široká veřejnost je pochopitelně velmi 
citlivá na ničení veřejného pořádku, 
nemluvě o pokreslených zdech. S jakými 
ohlasy jste se setkal při práci pro město? 
Ohlasy byly většinou hodně pozitivní, až 
mě to překvapilo. Lidé se ke mně chovali 
moc hezky, přestože bez komplikací se to 
úplně neobešlo. Hned několikrát za mnou 
dorazila městská policie, která dostala 
od někoho avízo o tom, že tam a tam ně-
jaký kluk počmárává stěny. Všechno se ale 
v klidu vysvětlilo. 

Čekají na Vás v dohledné době nějaké 
projekty? jakými formami svoji tvorbu nyní 
zviditelňujete? 
Nyní třeba připravuji práci pro jeden pod-
chod v Brně. Tohle bude opravdu velká 
možnost, jak svoji práci zviditelnit. V průbě-
hu roku se účastním několika exhibic, při-
čemž tou nejvydařenější pro mě letos byla 
velká akce s názvem Meet the Street, kde se 
mi podařilo se svými grafity zvítězit.

děkUJI Za ROZHOVOR! 

alEŠ lEVý

Pro sprejera platí, že musí zpočátku ničit, aby mohl následně tvořit
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„Výmalba“ zdi v Lobečku  
u dětského hřiště
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vEltruSy

Vsoboru 10. 9. se na Miřejo-
vickém mostě, spojujícím 

Veltrusy a Nelahozeves, a v je-
ho nebližším okolí odehrál již 
2. ročník multikulturního se-
tkání, které pořádají společně 
obě zmíněné obce pod názvem 
„Happennig na starém mostě“. 
Po úspěšné loňské premiéře, kte-
rá svou návštěvností mnohoná-
sobně překonala i ty nejoptimis-
tičtější představy organizátorů, 

byla letošní nabídka kulturního 
i volnočasového programu ještě 
pestřejší. 

K největším tahákům patři-
la vystoupení orchestru Petra 
Kroutila a Sester Havelkových, 
Ondřeje Rumla či Please the  
trees se sborem Elpida. Diváky 
potěšilo i vystoupení kralup-
ských divadelníků nebo výsta-
va historických vozidel a strojů. 
Pro rodiny s dětmi byl tradičně 

připraven dětský koutek, kde se 
děti mimo jiné mohly i projet 
na koních. Mnohé ze stánků, 
při jejichž výběru organizátoři 
dbají na podporu regionálních 
vinařů, pivovarníků, řemeslníků 
i umělců, nabídly velkým i ma-
lým návštěvníkům vyzkoušet si 
v dílničkách jejich práci vlastní-
ma rukama.

To, že se letošní ročník oprav-
du povedl, by jistě potvrdila vět-

šina návštěvníků, kteří se dali 
počítat ve stovkách. Bylo vidět, 
že organizátoři od loňska naby-
li nejen potřebných zkušeností, 
ale i sebevědomí a nezbývá, než 
jim popřát do dalších ročníků 
přízeň počasí, osudu a sponzorů 
a neméně šťastnou ruku při vý-
běru interpretů i doprovodného 
programu. 

lUkáŠ kOHOUT

kUlTURa@VElTRUSy.CZ

Město Veltrusy – Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucí stavebního odboru MěÚ Veltrusy
Požadavky:

} vzdělání min. VOŠ (vyšší vzdělání vítáno); stavební zaměření výhodou
} zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné sprá-

vě v oblasti stavebního a územního řízení vítána
} příslušná zvláštní odborná způsobilost ve smyslu ust. § 21 zákona č. 312/2002 Sb. vítána 

} bezúhonnost, lustrační osvědčení, aktivní a samostatný přístup
} řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno

Lhůta pro podání přihlášek: do 17. 10. 2016 do 17:00 hodin 

Místo a způsob podání přihlášek:
} osobně na podatelně MěÚ Veltrusy

} písemně na adresu: MěÚ Veltrusy, Palackého 9, 277 46  Veltrusy
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty!

Celé znění výběrového řízení najdete na www.kralupskyzpravodaj.ce a www.veltrusy.cz

Příjemné odpoledne na starém mostě

Akce ve Veltrusích

6. 10. – 18:00 - Vernisáž výstavy fotografií 
Petra Slavíka: Wild Moments  
(Výstavní síň L. Čepeláka, MěÚ)

20. 10. – 20:15 - Filmový večer:  
Láska (klubovna ASPV)

4. 11. – 18:00 - Dušičková slavnost (zámek)
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Gratulace 
narozeninám 

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na procházku

Mlýny, mosty, ostrovy, vodárenské věže a nábřeží, 
prostě vše u vody

Kdy? V sobotu 8. října 2016

N a vycházce se budeme věnovat zajímavostem 
podél řeky Vltavy. Zahájíme ji u malého 

starobylého kostelíka sv. Jana křtitele, 
připomeneme si minulost blízkého ostrova 
kampa a jeho mlýnů, povíme si něco o pražských 
mostech v této části Prahy. Nedaleko se nacházejí 
i historické budovy pražských vodárenských 
věží, které si ukážeme. Zajímavá budou i zdejší 
nábřeží, přes řeku se podíváme na Smetanovo, 
které bylo prvním nábřežím v Praze a jehož vznik 
se klade do doby kolem r. 1840. Naší pozornosti 
neujde ani druhá strana řeky, kde se půjdeme 
podívat na Janáčkovo nábřeží. To je důstojným 
protějškem Národního divadla, nacházejí se tady 
výstavné novorenesanční a secesní domy, které 
jsou spojeny se jmény významných architektů 
a umělců, kteří tady nejen tvořili, ale také žili. 

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud se přesuneme met-
rem v kombinaci s tramvají č. 22 nebo jen tramvají 
č. 9 do stanice Újezd. Dále budeme pokračovat 

pěšky do ulice Říční ke kostelíku sv. Jana Křtitele, 
kde se v 10 hodin sejdeme s mimo kralupskými 
a paní průvodkyní.
Tato vycházka bude spolufinancována z grantu 
měÚ kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila: Ilona Očenášková

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

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

Německý ovčák, pes, narozen přibližně v 9/2010, 
65 cm, 26 kg. Do útulku byl přivezen městskou 
policií. Čip ani jiné označení nemá. je milý, kon-
taktní, ostatních psů v kotcích si nevšímá,  
na vodítku chodí dobře, při ošetření je vzorný.  
je trochu vyhublý a má alergii na blechy.

Kříženec teriéra, pes, narozen přibližně v 4/2014, 
51 cm, 18,2 kg. Do útulku byl přivezen městskými 
policisty, čip ani jiné označení nemá. je milý, 
kontaktní, klidný a velmi mazlivý. Na vodítku 
chodí dobře, umí sedni a ošetření zvládá na vý-
bornou. je vhodný do bytu i domku se zahrádkou.

boris

Další fotky a videa nejen těchto dvou psů najdete  
na webových stránkách útulku a také na Facebooku.

 Monika Kolková, u  Cukrovaru 1075, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

CHCete pejSKa? aDoptujte Ho 
Z KralupSKÉHo ÚtulKu
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Poznámka: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta. V případě 
Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ Kralupy, 
paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

V pondělí 3. října 2016 oslaví paní 
VlaSta PíGlOVá 90. narozeniny. 
Do dalších let jí celá rodina přeje 
hodně zdraví, elánu, síly a energie.

Zajímavost 
O víkendu 10. - 11. 9. 2016 se restaurace Arts Café z Kralup nad Vltavou zúčastnila největší burgerové akce 
v ČR - Burgerfest 2016 v Praze Holešovicích a získala po hlasování návštěvníků 1. místo za nejlepší restaura-
ci. Účastnilo se cca 50 restaurací, v konkurenci restaurací velkých jmen je 1. místo nečekaným a nevídaným 
úspěchem. Možná tak dojde i ke zvýšení gastroturismu v Kralupech.gratulace ke smaragdové svatbě

Blahopřejeme ke krásnému 55. výročí svat-
by, které oslavili naši prarodiče Anežka 
a Pavel MácSOdiOvi dne 30. září 2016. 
Do dalších let jim přejeme mnoho zdraví 
a pohody!  vnoučata a pravnuk

Dokončení ze str. 2
Ve chvíli, kdy jsem dojela ke kruhovému objezdu 
mezi dálnicí a Chvatěruby, uletěl mi levý stěrač 
– to už jsem ani nekomentovala. Když jsem 
se po několika dlouhých minutách dostala 
do servisu v Kralupech, všichni se divili, že se 
to vůbec mohlo stát. Nakonec automechanik 
konstatoval, že mohlo, protože zjistil, že se celá 
karosérie loupe jako cibule. Po opravě auta 
manžel jen konstatoval, že se mi reklamace 
vysavače opravdu vyplatila, a vlastníme 
teď nejdražší vysavač v Kralupech. :o)
Přeji všem, ať vám říjen nepřinese 
takovéto zážitky, jezděte opatrně, žijte 
naplno a užívejte podzimní pohody!

Radka HOlEŠTOVá, 

ŠéfREdakTORka kZ

V září oslavil životní jubileum  
MVDr. KřiKaVa jOSeF. Přejeme hodně  
zdraví, radosti a spokojenosti.

MěÚ Kralupy n. Vlt.

ř í jen 2016 21

SPOLEČNOST / SPOLKY

21ř í jen 2016

Městský klub důchodců VZPOMÍNKY
Dne 11. 10. 2016 uplyne 
rok, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, náš 
tatínek a dědeček, pan 
MUDr. MARION FELIX. 
Dodatečně děkujeme 
za projevy soustrasti. Čest 

jeho památce. Rodina Felixova, Kralupy n. Vlt.

24. říjen je dnem 
úmrtí našich 
maminek, babiček 
a prababiček 
MARIE HUMLOVÉ 
(3 roky) a BOŽENY 

KARHANOVÉ (1 rok). S láskou stále 
vzpomínáme. Rodina Humlova

Proč není kostel přístupný veřejnosti i mimo 
mše? Petra D., Kralupy

Odpovídá Mgr. František Masařík, administrátor 
farnosti Kralupy nad Vltavou

Kostel byl nepřístupný ve dnech, kdy se roze-
bíral asfalt kolem chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie a sv. Václava na Palackého náměstí a bylo 
všude hodně prachu. Protože lidé nezavírali za se-
bou dveře, prach se usazoval nejen v předsíni, ale 
i v interiéru kostela. Až se prašné práce ukončí, 
opět otevřeme chrám do předsíně. 

S politováním ale musím konstatovat, že se neod-
važuji kostel nechat otevřen úplně. Kromě případné 
krádeže je zde okolnost posvátného místa. Jaké-
koliv nevhodné chování na posvátném místě je tím, 
čemuž říkáme znesvěcení. Ať tedy čtenáři odpustí, 
ale nemám zatím řešení, aby byla k dispozici stálá 
služba na hlídání kostela.

 7. 8. Tomáš KNOTEK ....................... 53 let

 28. 8. Alena TRŽILOVÁ ..................... 71 let

 7. 9.  Marie ŠUBRTOVÁ ................... 66 let

 9. 9. Ludmila PALUKOVÁ ...............81 let

 10. 9. Václav KERPL ........................... 73 let

 14. 9. Milena ZELENKOVÁ .............. 82 let

 20. 9. Petr RADOUŠ ........................... 50 let

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

SOUKROMÁ INZERCE
} NEJVÝHODNĚJŠÍ INVESTICE 
JSOU DO VZDĚLÁNÍ. Vaše děti 
čekají v dubnu 2017 povinné přijímací 
zkoušky na SŠ. Učivo matematiky ZŠ 
doučí a na přijímací zkoušky připraví 
zkušený učitel z Kralup n. Vlt. Cena: 
150 Kč / hod. Tel.: 723 607 667

} JMENUJI SE MAREK, 35 let, 
a touto cestou hledám kamarádku 
z Kralup n. Vlt. (nejlépe zrzečku), 
silnější postava nevadí. Prosím 
nekuřačku. Tel.: 722 412 759

} DÁ, PROSÍM, NĚKDO ZA ODVOZ 
nebo levně prodá obrázky a různé 
předměty s duchovní tématikou? Dále 
sháním litinovou vanu a mosaznou 
postel. Tel.: 607 149 267

} HLEDÁME UČITELE / UČITELKU 
klasické (ne trampské) hry na kytaru 
pro dceru (12 let), absolvovala 6 let 
na ZUŠ V Praze, v ZUŠ dále 
pokračovat nebude. Bydlíme 
v Kralupech nad Vltavou. Finanční 
podmínky dohodou. Nabídky, 
prosím, na tel. 606 632 451. 

KZ10_16.indd   21 26.9.2016   10:05:11
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Dovoluji si Vás pozvat na cyklus biOeNeRGeticKýcH cvičení

Bioenergetika je psychoterapeutický směr vycházející z poznatků práce 
amerického lékaře A. Lowena. Při pravidelných cvičeních se zaměříme 
na uvolnění napětí v těle, zklidnění, zvýšení energie. Objevíte i prvky 

cvičení pro každý den.
Vaše přihlášky zasílejte emailem, SMS či zprávou přes FB.

Těším se na Vás! Eva Gerlachová

+420 603 268 665, evagerlachova@email.cz
fb: eva Gery - poradenství v osobním rozvoji

BIOENERGETICKÁ 
CVIČENÍ
Kdy: čtvrtky od 6. října 19-21 hod.
Kde: T.J. Sokol kralupy nad Vltavou, 
 Jodlova 16 
cena: 150 kč / cvičení
S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, pití

plavání je velmi vhodný sport

}  Jeden vstup = 90 min včetně převlečení.
}  Za poplatek ručník 10 Kč, prostěradlo 10 Kč.
}  Přijímáme poukazy Sodexo, ale nevracíme na ně.
}  Do wellness centra je zakázán vstup dětem do 3 let, děti 3-15 let
 mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby nad 18 let.
}  Děti do 1 roku věku mají dle novely zákona č. 151/2011 Sb. 
 do bazénu vstup zakázán.
}  Děti ve věku 1-3 roky mohou vstupovat pouze v plavkách 
 s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
Ceník a provozní doba na www.sportkralupy.cz

od září je opět po letní pauze v provozu kralupský krytý 
bazén. Přijďte si také zaplavat a zrelaxovat se!

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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Poslední prázdninový víkend 
se kralupští orienťáci vyda-

li do západních Čech do obce 
Nejdek, kde se konaly víceden-

ní závody v orientačním běhu 
WEST Cup. Terén byl náročný 
a počasí svými vysokými tep-
lotami obtížnost jen umocnilo. 

ovíkendu 17. - 18. září pro-
běhlo v Kralupech-Lobči 

Mistrovství ČR v inline slalo-
mu. Závodu pořádaného Ski 
klubem Kralupy se za deštivé-
ho počasí zúčastnilo 85 závodní-
ků z Česka, Polska a Slovenska. 
Celkovými vítězi se stali a Po-
hár starosty města Petra Holeč-
ka si odvezli Jan Möller z KL 
Turnov a Gabriela Kudělásková 
z Bruslarna.cz. maRTIN ŠTěpáN, 

SkI klUB kRalUpy

Více na www.kralupskyzpravodaj.cz

Elektronické šipky, to není jen hos-
podská zábava, ale skutečný sport, 

ve kterém jsou organizovány soutěže 
na celorepublikové úrovni. Na šipkař-
ském sportu je úžasné to, že vůbec ne-
záleží na tom, jestli jste mladí, staří, ma-
lí, velcí, tlustí, tencí – jestli jste schopni 
odhodit zhruba 20 g šipku na vzdálenost 
kratší než 2,5 metru, záleží již jen na va-
ší píli a odhodlání, a můžete dosahovat 
velmi kvalitních výsledků.

I v našem městě naleznete tým, 
který se již 3. rokem zapojuje do šip-
kařských soutěží – Krkavci Kralupy. 
Tým Krkavců kromě ligových zápasů 
pořádá s podporou města i šipkařské 
turnaje, které jsou otevřeny jak regis-
trovaným, tak samozřejmě i neregis-
trovaným hráčům z Kralup a okolí.

Zatím poslední turnaj proběhl  

17. září, zúčastnilo se celkem 24 hrá-
čů a hráček všech výkonnostních ka-
tegorií. Po tuhých bojích se nakonec 
stupně vítězů staly kořistí kralup-
ských hráčů. Z vítězství se radoval 
Eugen Šlechta, který v napínavém fi-
nálovém utkání porazil Pavla Kose. 
Pohár za 3. místo si odnesl Vladimír 
Procházka a nepopulární bramborová 
placka zbyla na Mladena Grbiče.

Pokud jste fanoušky šipkařského 
sportu a chtěli byste poměřit své do-
vednosti s ostřílenými šipkařskými 
mazáky, ale i úplnými nováčky ne-
bo příležitostnými nadšenci, kteří se 
našich turnajů také zúčastňují, rádi 
vás ve svém středu přivítáme. Od října 
budou turnaje pořádány každý pátek 
od 19:30 v minické hospodě U Krkav-
ce. maREk pTáčNÍk

třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  
e-mail: azcentrumkralupy@email.cz, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

na měsíc říjen jsme prO vás připravili:
co je opravdu time management – pátek 7. 10. od 17:30 do 19:30 h.
- jak si poradit s nedostatkem času, když den má jen 24 hodin? Seminář je 
pro všechny, kteří nestíhají doma, v práci a přemýšlí jak najít řešení.
Zdraví a aktivní v každém věku – pátek 14. 10. od 18:30 do 20:00 h.
- seminář je pro všechny, kteří chtějí vědět, jak o sebe pečovat v každém 
věku. Je přeci důležité se o sebe starat a nezáleží na tom, kolik Vám je let. 
Praktická výživa dětí 0 – 6 let – čtvrtek 20. 10. od 17:00 do 19:30 h.
- Správné stravovací návyky se nejlépe utvářejí v dětském věku. „Zdravé 
dítě rovná se zdravý dospělý“. Cílem semináře je uvádět do praxe zásady 
zdravého životního stylu pro budoucí zdraví dětí.

Dále nabízíme:
Dětská skupina aZ školka – přijímáme děti již od 1,5 roku, pestrý 
program po celý den (rozumová,      hudební, pohybová a výtvarná výchova), 
každý týden jiné téma dle ŠVP, otevřeno i o prázdninách, adaptační 
program, individuální přístup.
Kurzy pro rodiče s dětmi: Hudební škola Yamaha - Kojenecké cvičení – 
Pohybovky – Poradna pro maminky s miminky – Hernička pro děti - Tanečky
Kurzy pro dospělé:  Jóga – Taichi – Předporodní kurz aneb příprava 
na porod a šestinedělí – Cvičení pro těhulky – Cvičení po porodu
Ostatní služby: Psychologické poradenství – Klasické masáže – Medové 
masáže – Čínské masáže – Thajské masáže – Aromaterapeutické 
těhotenské masáže – Manuální lymfodrenáž – Tělová svíce
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inline závody mají tradiční vítěze

kralupští orienťáci slavili úspěch
Avšak naši závodníci se v kon-
kurenci neztratili a každý den 
jsme byli vidět na stupních vítě-
zů. Zejména díky našemu oddí-
lovému mládí. Např. v nočním 
závodu jsme v kategorii MIX 1 
získali všechny medaile! 

Akce byla pojata jako spor-
tovní soustředění mládeže a dle 

výsledků můžeme říci, že byla 
úspěšná a poučná. Tímto chce-
me poděkovat Městu Kralupy 
nad Vltavou za finanční podpo-
ru, jež nám byla poskytnuta.

Výsledky z jednotlivých závo-
dů najdete na http://skobkralupy.
unas.cz.

VÍT pROCHáZka, TJ SOOB kRalUpy

Šipkařský sport v Kralupech
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SpOrt

Vpředposledním týdnu prázdnin se na te-
nisovém areálu uskutečnilo soustředění 

tenisové mládeže. Zúčastnilo se celkem 35 
dětí. Většina z nich byla členy tenisového 
oddílu. Dvě dívky byly z Neratovic, jed-
na z Prahy. O děcka pečovali tři školení 
trenéři: vedoucí soustředění Dušan Síkela, 
Zdeněk Vlasák a paní Křížová z Neratovic. 
Trenérský tým procvičoval základní údery 

a řešení herních situací. Fyzikou kondici 
procvičovaly trenérky aerobiku, Ad.  Blaž-
ková a Kr. Blažková, držitelka stříbrné me-
daile z MS!

Denní program probíhal od 9 do 16 ho-
din. Děcka se stravovala v klubovně are-
álu, obědy a občerstvení připravoval pan 
Marek Petrovič.

Po obědě probíhal pod vedením lektorky 

paní Síkelové kroužek angličtiny, zaměřený 
na jednoduchou konverzaci.

Děcka si pochvalovala přátelskou atmosfé-
ru a již se těší na příští soustředění. I rodiče 
vyjadřovali velkou spokojenost nad skvělou 
organizací a bezproblémovou atmosférou. 
Nové vedení tenisového oddílu děkuje ko-
lektivu za velice úspěšnou práci.

mIlOSlaV CZECHmaNN

8. 10. ......kadetky x Nymburk ............................. 10.00, 14.00

9. 10.  ..... juniorky x Děčín .................................. 10.00, 14.00

15. 10.  ... juniorky x Teplice .................................. 9.00, 15.00

 kadetky x Hradec Králové ...................11.00, 15.00 

22. 10.  ...ženy x Komárov .................................. 10.00, 14.00

DoMáCí VolejBal 
V říjnu 2016

 aktuální informace: WWW.KRalUPSKeVOlejbaliStKy.ORG
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRalUPyVOlejbal.cZ

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 Gen. Klapálka. 
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

Celkem 31 kralupských dětí 
si vybojovalo účast na ce-

lostátním finále v Brně. O ví-
kendu 17. – 18. září 2016 se 
do Brna sjeli nejlepší minivo-

lejbalisté z celé republiky, aby 
poměřili své dovednosti a bojo-
vali o medaile. Kralupy jedno-
značně patřily mezi nejpočetněj-
ší výpravy. 

letní tenisové soustředění se bude opakovat
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kralupské minivolejbalistky jsou mistryněmi ČR!
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johy Malíková a terka faifrová vyhrály celostátní finále 
v barevném minivolejbale ve své věkové kategorii – 
v červeném minivolejbale! Máme vicemistry republiky 
v modrém minivolejbale – lucku novou, áďu fejtovou, 
kačku Hlaváčkovou a barču berkovou! bronzové medaile 
vybojovalo v zeleném minivolejbale družstvo klárka 
volemanová, julča justová a kačka chlapcová!

Dostat se na finále není vů-
bec jednoduché. Nejdříve pro-
běhnou kvalifikace v kraji, kde 
pouze sedm nejlepších z kaž-
dé kategorie má právo účasti 
na oblastním kole. Např. čer-
vený minivolejbal je tradičně 
neobsazovanější kategorie, jen 
ve Středočeském kraji se kvali-
fikace zúčastnilo 56 týmů. Pak 
se konají oblastní kola (zvlášť 
Česko - východ a zvlášť Česko 
-západ). První polovina týmů 

z ooblastních kol se zúčastní 
Mistrovství republiky v barev-
ném minivolejbale. Pouze nej-
starší kategorie je rozdělena 
na chlapce a dívky, ostatní ka-
tegorie jsou smíšené. 

KRALUPY se staly jedním 
z nejúspěšnějších družstev v Br-
ně! Získaly jsme titul MISTRA 
REPUBLIKY! Máme celkem tři 
medaile! Šest našich týmů se 
umístilo v TOP 10!

JITka kUBIŠTOVá
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DDM

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

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 8.00 - 18.00, Út-Čt 8.00 - 17.00

Pá 8.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

BraMBoriáDa
Doufáme, že nám bude přát počasí  
a 20. října v 16:00 hodin se sejdeme na za-
hradě V Zátiší u ohýnku s pečenými bram-
borami. Pro děti zde také připravíme drob-
né hry a dílničku. Vstupné: 30 Kč

DraKiáDa

Přijďte ve čtvrtek 13. října od 16:00 na vrch 
Hostibejk společně pouštět draky. Zveme 
děti, rodiče i prarodiče, přijďte se pobavit 
s námi. Každé dítě, které přijde s drakem, 
obdrží diplom a drobnou odměnu.

poDZiMní práZDniny
V průběhu podzimních prázdnin a následu-
jící víkend proběhne v Mokrosukách taneč-
ní soustředění zájmových útvarů DDM. 
V budově DDM v Kralupech nad Vlta-
vou připravujeme na 26. a 27. 10. od 8:00 
do 16:00 příměstský tábor na téma: Stra-
šidla v DDM. Přihlášku na tábor je třeba 
vyplnit a odevzdat do 21. 10. 2016. Cena 
na den je 100 Kč.

noCoVKa
Další noční dobrodružství, tentokrát ces-
tovatelské, chystáme pro děti z pátku  
4. na sobotu 5. listopadu. Přihlášky přijí-
máme do 31. 10. Cena: 150 Kč

VíDeň
Po úspěšných zájezdech do Drážďan jsme 
se letos rozhodli navštívit vánoční Vídeň. 
Zájezd připravujeme na 3. 12. Jedeme auto-
busem od DDM. První zastávka bude na ná-
kupy v Primarku, pak přejedeme na advent-
ní trhy. Cena zájezdu je 690 Kč. Přihlášky 
přijímáme do konce měsíce října.

VýtVarnÉ HrátKy – SpeCiál
Vzhledem k potřebám dětí jsme se rozhodli 
otevřít zájmový útvar pro děti se speciální-
mi potřebami, tedy pro děti se zdravotním 
postižením – zrakovým, sluchovým nebo 
tělesným, děti s kombinovanými vadami, 
autismem, vadami řeči, chování, mentální 
retardací atd. Kroužek určený pro děti od 4 
do 7 let bude probíhat v pondělí od 14:30 
do 15:30 hodin. Jeho odborným garantem 
bude Mgr. Tereza Vítková. Kroužek je ka-
pacitně omezen.

od 1. srpna působí na po-
zici ředitelky kralupského 

Domu dětí a mládeže Mgr. Ka-
teřina Viktorová, původní pro-
fesí učitelka na základní škole 
v Kralupech nad Vltavou. Pro-
tože každá změna s sebou nese 
něco nového, mohli si čtenáři 
Zpravodaje všimnout hned ně-
kolika inovací. Tou první je, že 
DDM vstoupilo do měsíce září 
s novým logem a několika nový-
mi zájmovými útvary, o kterých 
informoval zářijový Zpravodaj.

Měla jste již možnost poznat 
zevnitř chod DDM? plánujete 
nějaké změny?
Ten skutečný chod DDM lze 
poznat až za plného provozu, 

kroužky zahájily svou činnost 
19. září. Změn plánuji celou řa-
du, ale nejprve je třeba „pro-
kousat se“ administrativou, kte-
rá zabere hodně času. Do konce 
roku však několik změn určitě 
bude.

Co pro Vás bylo hlavním 
impulzem přihlásit se 
do výběrového řízení?
Mám ráda změny a nové úkoly. 
Navíc, ráda bych zúročila své 
zkušenosti ze školství i jinak, 
než pouze za katedrou. V zahra-
ničí je běžné, že pedagog po sed-
mi letech práce ve škole má rok 
volna na odpočinek, vzdělávání 
a vlastní rozvoj. U nás to tak 
bohužel není, a tak se ve mně 

těch pomyslných roků volna na-
hromadilo hned několik. I proto 
jsem se rozhodla pro změnu.

jak vidíte kralupské děti? Čím je 
může nabídka DDM obohatit?
Kralupské děti jsou asi úplně 
stejné jako všechny ostatní. Je 
potřeba s nimi o to víc pracovat, 
o co víc jsou vystaveny vlivům 
našeho dospělého světa. Větší 
děti jsou často znuděné, obtížně 
se pro něco nadchnou, předčas-
ně dospívají a dětství jim uni-
ká. Dům dětí a mládeže je tu 
i proto, aby jim ten čas pomohl 
prodloužit. Pomohl jim vytvářet 
přátelské vztahy, rozvíjet jejich 
talent, něco nového je naučil 
a nabídl jim jinou alternativu 

ROZHOVOR s... mgr. kateřinou Viktorovou, ředitelkou DDM Kralupy nad Vltavou

DDM má nejen nové logo

k virtuálnímu světu a kamará-
dům ze sociálních sítí.

jaké jsou Vaše plány v DDM 
do dalšího školního roku?
V novém školním roce bych ráda 
zvýšila počet dětí, které by DDM 
navštěvovaly. Dále instituci více 
otevřela veřejnosti a udělala z ní 
místo, kde se lidé budou rádi se-
tkávat a trávit svůj volný čas.

děkUJI Za ROZHOVOR! R. HOlEŠTOVá
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VOLBY
do Zastupitelstva 
Středočeského 
kraje a Senátu 
Parlamentu ČR 

pátek  
7. října 2016  

14.00 - 22.00 h.

a sobota  
8. října 2016 

8.00 - 14.00 h.

konání voleb

V těchto volbách má právo volit pouze občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu Středočeského kraje. Lze volit na voličský průkaz. 

Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise 
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem.

V případě konání 2. kola voleb do Senátu, se volby uskuteční v pátek 
14. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 15. října 2016  
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

V tomto případě obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti  
ve dnech voleb.

Dagmar Volfová, MěÚ Kralupy n. Vlt.

 Já se domnívám, že to je jeden 

z nejzkušenějších komunálních 

politiků, protože již třetí 

volební období vede Kralupy 

nad Vltavou. Z hlediska jeho 

serióznosti, noblesnosti a možná 

i charismatu se domnívám, 

že by byl jedním z nejlepších 

senátorů.“

Ctirad MIKEŠ 

Petrovi fandím, protože to je správný chlap! Je to sportovec tělem i duší. Kdo má sport v krvi a je vytrvalý, dokáže si z něho hodně pozitivního odnést i do života. Už jen to, že celou volební kampaň odšlapal na kole, je obdivuhodné. Osobnosti jeho formátu, které podporují rozvoj dětí a mládeže, by měly být na vyšších politických pozicích zastoupeny v mnohem větší míře.“

Martin CHABADA 

„

„

V kampani na kole ujeto 457 km

KZ10_16.indd   26 26.9.2016   10:48:02
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ÚČETNÍ SLUŽBY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com

Český malíř, grafik, sochař, fotograf a galerista. Vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. A. Fišárka,  

nyní žije a tvoří v Kadani.

Témata malířské tvorby Herberta Kiszy jsou velmi různorodá – v jeho 
dílech vidíme jak náboženské vyrovnávání se se světem, tak přírodu ve 
všech jejích něžných a romantických, ale i katastrofických a zničujících 

podobách. To vše se objevuje i v jeho grafikách leptů s akvatintou. 
Věnuje se také rytí exlibris. Jeho sochy potkáváme nejen v ulicích 

Kadaně, ale i v ulicích dalších měst.

Galerie je otevřena při kulturních akcích  
a po dohodě - tel. 724 250 190,  

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii 
zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků.

HERBERT KISZA

zveme vás 14. října v 18 hodin na vernisáž výstavy

UPOZORNĚNÍ 

VÝLEP 
PLAKÁTŮ
Výlep plakátů na konci 
října bude s ohledem 
na distribuci 
listopadového čísla 
Zpravodaje probíhat 
výjimečně v pondělí 
31. října!

KZ10_16.indd   28 26.9.2016   10:11:43
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štĚPán
daňov� poradce, auditor

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

ZDRAVOTNí cVIčENí

Možnost objednat se na tel. č. 775 155 588
Více informací na www.TerapeutickaMasaz.cz

pro tělesně postižené osoby, osoby po úraze,  
se zdravotním znevýhodněním,  

neurologickými diagnózami

Cvičíme každý den od 9:30 hodin 
v Přemyslově ul. 349 – v provozovně Terapeutická masáž.

Cvičení je určeno pro všechny věkové skupiny. Individuální cvičební 
programy jsou sestavené dle lékařské diagnózy.
Cvičení je vhodné kombinovat s terapeutickými masážními technika-
mi, které vycházejí z klasické fyzioterapie a jsou doplněny léčebnými 
technikami Východu, jakou jsou ajurvéda, tradiční čínská medicína 
– akupresura a jiné.
Součástí ošetření jsou parafinové zábaly a osteopatická metoda – 
kranyosakrální terapie, která působí nejen na tělo. Harmonizuje 
energetický systém člověka a tím blahodárně působí i na psychiku.
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Přijmeme řidiče MKD na pravidelnou linku Klecany – lipsko a zpět,
případně i ostatní trasy 
začínající z letiště Praha.

nabízíme:
} zázemí stabilní a rozšiřující 
se společnosti,
} roční věrnostní odměnu, 
třináctý plat,
} další firemní benefity.

požadujeme: 
} spolehlivost, bezúhonnost

pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 733 690 213; 
e-mailu: info@arrowmobile.eu

www.arrowmobile.eu

Řidič MKD
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MŠ Olovnice
hledá 

kvalifikovaného  
pedagoga

a současně nabízí volná místa 
pro děti od 3 do 6 let.

bližší informace na tel. č. 315 784 026, 773 038 499, 
e-mailu: ms.olovnice@centrum.cz

V Pískovně 2054
Kralupy nad Vltavou

GSM: 603 578 150, 
tel.: 315 328 282
e-mail: stamacar@stamacar.cz
www.stamacar.cz

stamacar s.r.o.
karosárna – Autolakovna – Autoservis

Přijmeme 
AUTOLAKÝRNÍKA

Stavební a obchodní společnost

přijme 

- PRAcOVNIcI NA úkLID kANcELáŘí  
- PRAcOVNíkA OSTRAhy ObJEkTů pro noční a víkendový provoz

Pouze na dohodu o provedení práce. Vhodné  pro důchodce.
bližší informace na tel. č. 602 611 241

poStele 
oříšeK

Přijmeme laKýRNíKa a zaměstnance 
do truhlárny v Kralupech nad Vltavou. 
Vyučení není podmínkou, šikovnost ano.  

Nabízíme dobré platové podmínky.

Informace na tel. č.: 315 729 521, 
727 977 425, nebo pište na e-mail: 

posteleorisek@posteleorisek.cz

Ing. Michaela koušová

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

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

ŠKOlA PÁNEVNíhO dNA 
a lEKcE JÓGy

www.jogaaskolapanevnihodna.cz;  
tel.: 777860106; kamilajirikova@volny.cz

KaMila jiříKoVá
Pravidelné lekce
JÓGA: Kralupy, Velvary
PÁNEVNÍ DNO: Kralupy, Velvary, Kladno
Seminář TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
 PÁNEVNÍ DNO V POHYBU



Roc  KaSS
4. 11. 2016 
od 19.30

Kulturní dům bude v listopadu 
naplněný hudbou. Vedle vážné 
hudby či folku si přijdou na své 
také fanoušci rocku. Právě pro 
rockery jsme připravili malý 
festiválek složený především 
z místních kapel. Těšit se můžete 
na Vlasatý žárovky, Rozkouřenýho 
Cipíska nebo Dissection. Místní 
vody rozčeří také skvělí muzikanti 
z kapely Totální Nasazení.

Jedná se o první akci tohoto 
typu, ovšem rádi bychom z ní 
udělali tradici a dali tak možnost 
místním kapelám zahrát si „doma“. 
Pokud se Vám tedy akce zamlouvá 
a rádi byste se dalšího ročníku 
zúčastnili, určitě se nám ozvěte.

Lístky na akci je možné zakoupit na pokladně nebo na www.kasskralupy.cz

1. rocník rockového festiválku
ˆ

v pátek
 v kd v

ltava

120,- Kč 
170,- Kč 

na místě liVe
 Mu

sic
Vlasatý 
žárovky

Dissection

Tato nelahozeveská 
banda společně hraje 

bezmála deset let. 
Postupně se vypracovali 

z drsného undergroundu k překvapivě 
čisté linii české lidové písně vycházející 
z tradic středočeské podřipské kutálky. =

rozkouřenej 
cipísek
Rock – big – beatová kapela z Kralup,  
která nechybí na žádné pořádné akci. 
Po delší době si zahrají na domácí scéně.

Skupina 
Dissection 
loni oslavila 
neuvěřitelných 
30 let na scéně 
a se svým trash-
metalem to 
na akci pořádně 
rozjedou. 

totální 
nasazení

Rockeři 
původem ze 

Slaného společně 
hrají již od roku 

1990. Jedná 
se o českou 

punk rockovou 
hudební 

skupinu, ovšem 
v její tvorbě 
se vyskytují 

i prvky z jiných 
hudebních stylů.


