
Rekonstrukce kuchyně, jídelny 
a družiny v ZŠ Gen. Klapálka 
stála několik milionů korun. 

Radka Fišarová, jako Madamme  
de Paris, se v celorepublikové premiéře 
představí v KD Vltava v pondělí 23. října.

Legenda Jaromír Jágr se podepsal 
kralupským hokejovým nadějím 
a poskytl rozhovor nejen pro Kralupy TV.
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Kdy, z jakého důvodu a v jakém 
rozsahu byla zahájena 
rekonstrukce vnějších prostor 
nemocnice v Kralupech?
Především upřesním, že se 
nejedná o rekonstrukci, ale 
o opravy stávajícího stavu bu-
dovy a okolí nemocnice v sou-
ladu s jejím určením dle zá-
pisu v katastru nemovitostí. 
RHG spol. s r. o. zakoupila bu-
dovu Nemocnice s poliklini-
kou v Kralupech nad Vltavou 
v roce 2013. Areál nemocnice 
poškodily v roce 2002 a 2013 
ničivé povodně. Řada problémů 
však přetrvávala již z historie. 
Nejvážnější bylo statické zajiš-
tění nosníků stropů ve sklepe-
ních, jež jsme provedli ihned 
po zakoupení budovy. Poté ná-
sledovaly další vnitřní úpravy 
a opravy ordinací, lůžkového 
oddělení a prostor k pronájmu. 
V posledních měsících byla 
opravena fasáda a parter oko-

lí nemocnice, jehož součástí je 
i zavedení režimového opatření 
parkování. Hlavním důvodem 
oprav je zajištění příjemného 
prostředí pro naše pacienty 
a návštěvníky nemocnice.

Kdy má být rekonstrukce 
dokončena a jaký režim bude 
nyní nastaven na parkovišti?
Termín dokončení oprav spadá 
na čtvrtek 2. 11. 2017 a od tohoto 
data začne platit systém režimo-
vého opatření pro vjezd a vstup 
do areálu nemocnice. Jistě si 
všichni pamatují neutěšenou 
situaci s parkováním v nemoc-
nici, která byla často zneuží-
vána jako záchytné parkoviš-
tě. Znovu jsme vrátili k vjezdu 
závory. Vede nás k tomu snaha 
snížit počet motorových vozidel 
parkujících v areálu nemocnice 
ve prospěch klidu našich těžce 
nemocných pacientů na lůžko-
vém oddělení. Vjezd na parko-

viště nebo do areálu nemocni-
ce je prvních 30 minut zdarma, 
za každou další započatou půl-
hodinu je cena 10 Kč. Zásady 
úhrad za užívání dopravních 
komunikací a odstavných ploch 
v majetku RHG spol. s r. o., na 
adrese Mostní 934, Kralupy 
nad Vltavou, včetně jeho přílo-
hy Provozního řádu, jsou zve-

řejněny na internetových strán-
kách provozovatele www.rgh.cz 
a také jsou dostupné k nahléd-
nutí na recepci nebo sekretari-
átu nemocnice. Provozní řád je 
také zveřejněn u hlavní brány 
nemocnice a u recepce nemoc-
nice vedle platebního parkova-
cího automatu. 

 Pokračování na str. 8

■  Během roku doznala kralupská nemocnice velkých 
změn, včetně zpoplatnění vjezdu do areálu.

ROZHOVOR s... PhDr. Vladimírem Matouškem, ředitelem RHG spol. s r. o. - Nemocnice s poliklinikou v Kralupech n Vlt., Nemocnice v Roztokách

Vjezd do areálu nemocnice bude zpoplatněn

 Stav rekonstrukce  
ke dni 25. 9. 2017.
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listopad 2017

RM schválila:
u  dodatek ke smlouvě na akci „PD – Úpravy 
komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově 
náměstí, Kralupy nad Vltavou “, jehož předmětem 
je navýšení ceny díla o 39.254,20 Kč vč. DPH. 
Důvodem je rozšíření předmětu díla o rekonstrukci 
stávající kanalizace. Finanční náklady budou 
hrazeny z rezervy na investice na rok 2017.
u  dodatek ke smlouvě na akci „Bezbariérový 
chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou“ firmě 
SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové, jehož předmětem je 
prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2017.
u uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku 
p. č. 153/1 v k. ú. Lobeček o výměře 10 m2 se 
Společenstvím vlastníků 696, J. Seiferta 696, 
Kralupy nad Vltavou, na dobu určitou, po dobu trvání 
Společenství vlastníků 696, za účelem stání pro 
kontejnery na komunální odpad.
u pronájem velké zasedací místnosti v budově 
MěÚ Kralupy nad Vltavou Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou, na den 7. 10. 2017 od 12:00 
hodin do 16:30 hodin, včetně využití garáží MěÚ 
od 8:00 hodin do 17:00 hodin, za cenu 2.300 Kč 
+ 483 Kč DPH.
u uzavření darovací smlouvy a její předložený 
text s Českomoravskou mysliveckou jednotou,  
z. s., okresní myslivecký spolek Mělník, na částku 
13.050 Kč.
u  návrh výsadeb „Parčík před ZŠ 28. října“ 
zpracovaný Ing. Janou Jandovou. A dále instalaci  
4 ks nových laviček a náhradu 4 ks stávajících 
laviček v tomto parčíku dle návrhu.
u vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku s názvem „Modernizace 3D kina Vltava, 
Kralupy nad Vltavou“ zadávanou v souladu s částí 

3, písm. c) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
s výjimkou uveřejnění veřejné zakázky na profilu 
zadavatele.
u  přijetí neinvestiční dotace „Šablony“ od 
Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě 
Rozhodnutí MŠMT České republiky, v celkové výši 
515.607,60 Kč. Dotace je účelově určena pro 
příspěvkovou organizaci MŠ Gen. Klapálka, Kralupy 
nad Vltavou. 
u dodatek č. 1 k SOD č. obj. RISML/00088/2017 
na akci „Komunikace v lokalitě Na Skalách, Kralupy 
nad Vltavou“, jehož předmětem je prodloužení 
termínu dokončení díla do 15. 10. 2017.

RM vzala na vědomí:
u závěrečnou zprávu za první pololetí roku 2017 
Centra terénních programů Středočeského kraje 
– Semiramis z. ú. – o realizaci projektu Terénní 
program Kralupy nad Vltavou (od 1. 1. 2017  
do 30. 6. 2017).
u  informaci o oblasti se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů dle zákona o hmotné 
nouzi.

u RM doporučuje ZM schválení záměru adaptace 
bývalé pivovarské sladovny na městské kulturní 
centrum, jehož náplní bude umístění provozů 
městského muzea, městské knihovny a ZUŠ. 
Součástí objektu jsou plánovány i prostory ke 
komerčnímu využití.
u  RM ukládá odboru dopravy zajistit opravu 
dopravního značení jednosměrná ulice a to: 
jednosměrný provoz od křižovatky ulic Máchova 
x Makarenkova x Krakovská směrem až do ulice 
Vodárenská.

příjem inzerce do 16. 10. 2017,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 10. 2017, 12 hodin

děkuji vám za vřelé přijetí Zpravodaje v novém gra-
fickém kabátě, který má náš Zpravodaj od minulého 
měsíce. Jménem grafika děkuji za pochvaly, které se 
k nám dostaly. Ale jak napsal jeden z čtenářů, pro 
něj je důležitější nakonec přeci jen obsah, 
než to, jestli bude mít Zpravodaj barevné 
titulky nebo černo modré. 

Snažíme se i nadále každé číslo napl-
nit nejen aktuálními informacemi, ale i za-
jímavostmi a pozvánkami na akce, které 
se konají v Kralupech i blízkém okolí. Tím, 
že se jedná o měsíčník města, je to však 
složitější i v tom, že některé informace 
jsou aktuální pouze několik dnů v měsíci a potom 
se o nich ve Zpravodaji nedočtete. Tyto články však 
najdete v online Zpravodaji na webové stránce kra-
lupskyzpravodaj.cz. Kromě toho je zde uveřejněn 
i podrobný kalendář akcí, které se v daném měsíci 
konají. Ten si můžete bez problémů stáhnout a vy-
tisknout a mít tak stále aktuální přehled o dění v na-
šem městě.

Ani v říjnu, v tomto barevném podzimním měsíci, 
se nebudete nudit. Akcí ve městě i blízkém okolí je 

připraveno hned několik. A pokud vás podzimní po-
časí přeci jen donutí zůstat doma, relaxovat a od-
počívat, začtěte se s chutí do celostránkových textů 
v tomto čísle, ať už se týkají historie, sportu nebo 

tetování. Rozhodně stojí vše za přečtení.
V říjnu nás čekají volby, připomínka 

vzniku samostatného československého 
státu i změna času. To vše zalito barvami 
podzimu. Příroda se nám každý den mění 
před očima. Stromy se zbarvují dozlatova, 
dočervena, z dálky je vidět žluté, oranžové 
a místy i fialové listoví. Na polích kolem 
Kralup se vznášejí draci všech tvarů a ve-

likostí, u domů se objevují vydlabané dýně, které 
večer svítí do dálky… I to je podzimní obraz Kralup. 
I v našem městě je podzim krásný, pohodový a ve-
selé barvy mají pozitivní vliv na naši psychiku. Za-
žeňte chmury, najděte si každý den třeba i jen ma-
ličkost, která vás potěší, a užívejte podzimních dnů 
plnými doušky… 

Krásný barevný podzim přeje
RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA
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D o úspěšného konce dospěl 
projekt „Oprava přístupo-

vého schodiště a ramp na Hos-
tibejk, Kralupy nad Vltavou 
– II. etapa“, jehož bonusovým 
prvkem byla výstavba dřevě-
ného altánu o půdorysu cca  
4 x 4 metry. 

Kompletně zastřešený ob-
jekt je již několik dní k dispo-
zici veřejnosti a svým vzhledem 
přispívá ke kultivaci tamního 
prostředí. „Součástí projektu 
bylo i řešení plochy pod opěr-
nou zdí, kde původně stála 
velká květinová mísa. Město si 
následně nechalo vytvořit ar-

chitektonickou studii, jež vy-
hrála Ing. Kaňková, přičemž 
právě její koncepce obsaho-
vala vytvoření odpočinkové-
ho místa.  Zároveň však úplně 
nesouhlasila s tím, aby se její 
osobitý námět prováděl, když 
výsledný projekt nedopracová-
vala ona sama. Z toho důvodu 
jsme se tedy nakonec rozhodli 
pro postavení altánu, který by 
měl sloužit lidem k případné-
mu potkávání se a odpočinku,“ 
uvedl Libor Lesák, místosta-
rosta města. 

ALEŠ LEVÝ,
TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V e stínu investičních akcí, které měs-
to přes léto realizovalo, si v dovoluji 

připomenout ještě jeden velmi zajímavý 
projekt, jenž se před několika dny poved-
lo dotáhnout do úspěšného konce. Je jím 
oprava původní hřbitovní brány, u níž do-
šlo v průběhu času k utržení kamenného 
pilíře. „Návrh na obnovu hřbitovní brány 
městského hřbitova se v prvních návrzích 
rozpočtu objevoval již od roku 2013. Před-
nost však dostávaly jiné akce a hřbitovní 
brána na své obnovení stále čekala. Ale do-
čkala se. Dalším impulsem byl zájem pana 
starosty o stav hřbitovní brány a současně 
i apel pana hrobníka, který na havarijní 
stav upozornil,“ zmínila Ing. Jana Bendová 
z odboru realizace investic primární důvo-
dy spojené s neodkladností akce. 

Samotná rekonstrukce byla následně 
rozdělena na dvě menší etapy, první ob-
sahovala zejména reparaci kamenných pi-
lířů a odstranění zvětralých cihel, druhá 
pak opravu kovových vrat, obnovu zamy-
katelnosti a osazení kovového květu na kříž 
včetně zlacení. 

Náklady spojené s rekonstrukcí si vy-
žádaly investici za necelých 300.000 Kč, 
což je podle Jany Bendové částka adekvát-
ní. „Byli osloveni dva kameníci, aby navrhli 
způsob řešení opravy včetně vypracování 
cenových návrhů. Možnost rozebrání pi-
líře, oprava a následná rekonstrukce byla 
variantou drahou a znamenala by odsunutí 
akce opět o nějaký ten rok. Druhé řešení 
nabízelo možnost opravy bez rozebírání 
samotného pilíře za přijatelnou cenu, což 
bylo rozhodující.“ 

Kovová vrata jsou zhotovena z plných že-
lezných profilů. Spodní pětina je tvořena 
plným plechem, který byl v místech uchyce-
ní prorezlý. Další větší část doplňuje svislá 
zdobená tyčovina, na jejímž konci se na-
chází vkusně vypadající hroty. „Vrata jsme 
nechali natřít několika vrstvami. Pro svoji 
hmotnost nakonec došlo k jejich ukotvení 
do žulových kvádrů. Zajímavostí bezesporu 
je, že jsme při opravě nalezli dataci a jméno 
V. Jaroš 1897,“ uzavřela Ing. Jana Bendová.  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Chodníky u dvou škol 
jsou v rekonstrukci

Oletních prázdninách byla zahájena re-
konstrukce chodníků u ZŠ Gen. Kla-

pálka a ZŠ 28. října. Na konci září probíhaly 
u ZŠ 28. října výkopy pro veřejné osvětle-
ní, a to především před školou samotnou, 
následně pak směrem ke Krétě. Hned poté 
mělo následovat pokládání zámkové dlaž-
by. I v tomto ohledu je ovšem prioritní jako 
první vybudovat chodník u školy.

Co se týče chodníku před ZŠ Gen. Klapál-
ka, tam je prioritou začátek od ulice Hory-
mírova ke vstupu do školy, kde by již měly 
být touto dobou položeny obruby a zám-
ková dlažba.  

U ZŠ 28. října je předmětem rekonstruk-
ce výstavba nového chodníku, vybudová-
ní parkovacího pásu před školou a veřejné 
osvětlení, u ZŠ Gen. Klapálka se jedná pou-
ze chodník (viz informace v předchozím 
čísle Zpravodaje).

Proč byla stavba pozastavena a kdy bude 
dokončena, dodává mluvčí města pan Aleš 
Levý: „Bohužel… na tuto otázku nyní ne-
dokážu odpovědět. Nicméně vedení města 
celou situaci řeší. S danou firmou probíhají 
intenzivní schůzky, při kterých bylo přislí-
beno, že v krátkém časovém horizontu do-
jde k posílení pracovních sil na stavbě a vše 
se začne posouvat správným směrem.“ ■

Kralupský hřbitov  
má opravenou historickou bránu
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Pod hostibejckými schody stojí nový altán
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8. DÍL - V tomto vydání Zpravodaje vás seznámíme s výdaji odboru Kanceláře starosty. Odbor zajišťuje nejenom 
chod kanceláře starosty, ale i záležitosti týkající se kulturních akcí pořádaných městským úřadem, zajišťuje 
provoz Kralupské televize a rozhlasu, mezinárodní spolupráci s partnerskými městy, činnost místní správy. Odboru 
rozpočtově podléhá i krizové řízení města, ochrana obyvatelstva, podpora jednotkám svazu dobrovolných hasičů. 
Dále spravuje příspěvky dobrovolným svazkům a sdružením, ve kterých je město zapsáno.

V druhé polovině srpna začaly práce na 
projektu „Úpravy vodního díla v Ze-

měchách“, jehož předmětem je vytvoření 
protipovodňových opatření, a to prostřed-
nictvím bezpečnostních přelivů u dvou ze 
tří zeměšských rybníků. 

Akce, na kterou město získalo dotaci ze 
Středočeského povodňového fondu (celko-
vá částka 1.331.391 Kč byla pokryta z 80 %), 
měla být hotova v polovině měsíce října, 
avšak v průběhu realizace došlo k nečeka-
ným komplikacím. „V rámci realizace byl 
při provádění prací na bezpečnostním pře-
livu u prvního rybníka zjištěn průsak stá-
vající hráze mezi rybníkem a Knovízským 
potokem. Z důvodu vážnosti situace byly 
práce v této části stavby přerušeny, a záro-
veň bylo nutné stanovit opatření k vyřešení 
vzniklého problému,“ uvedla Marcela Hor-

čičková, vedoucí odboru realizace inves-
tic. „Projektant následně navrhl technické 
zajištění hráze formou odtěžení stávající-
ho materiálu v místě průsaku. Pomoci by 
k tomu měl vhodnější materiál, který bu-
de hutněn po vrstvách, “ dodává Marcela 
Horčičková. 

Hráz by tak měla být kompletně dokon-
čena do konce listopadu 2017, přičemž sa-
motná nutnost zásahu byla neodkladná. 
„Vzniklou situaci jsme museli okamžitě ře-
šit. Jakékoliv prosakování hráze se postu-
pem času zvětšuje a následně by dokonce 
mohlo dojít k protržení rybníka,“ vysvět-
lil místostarosta Marek Czechmann závěr 
z jednání rady města, jež navržený postup 
schválila. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Kapitola č. 10 – Kancelář starosty:

Kultura:
} Dny Kralup  ..................................800.000,- Kč
} Sportovec Kralup  ......................... 219.500,- Kč
} Městský ples  ............................... 170.000,- Kč
} Vánoční adventy  ..........................200.000,- Kč
} Novoroční ohňostroj  .................... 100.000,- Kč
} Ostatní drobné akce  ...................... 75.000,- Kč
} Dětský tábor  .................................30.000,- Kč
} Dary, almanachy, propagace  ....... 110.000,- Kč
} Inzerce, reklama  .......................... 110.000,- Kč
} Zpracování dat, DHM  ..................... 10.000,- Kč
} Výroba Kralupského televizního  
 zpravodajství  .............................. 743.000,- Kč
} Provoz TV Kralupy, licence na přenos  
 vysílání  ........................................143.100,- Kč
} Mezinárodní spolupráce s partnerskými  
 městy  .........................................350.000,- Kč

} Příspěvky příspěvkovým organizacím  
 pro spolupráci s partnerskými městy 
  ................................................... 100.000,- Kč
} Spolupráce s ostatními městy ........40.000,- Kč

Činnost místní správy:
} Materiál, pohoštění, dary, služby ... 215.000,- Kč
} Fond starosty  .............................. 100.000,- Kč
} Fond místostarostů  ..................... 100.000,- Kč
} Ochrana obyvatelstva, krizové řízení,  
 opravy, revize VISO  .......................90.000,- Kč
} Údržba krytů a hlásných profilů ......35.000,- Kč
} Ostatní opravy ................................25.000,- Kč
} Servis varovného systému města ...93.000,- Kč
} Aktualizace povodňových plánů......45.000,- Kč
} Ostatní revize ................................. 12.000,- Kč
} Vybavení krizového štábu ...............30.000,- Kč
} Školení, vzdělávání .........................25.000,- Kč
} Provozní náklady ............................33.000,- Kč

} Zpracování dat, informační technologie 
  .....................................................58.000,- Kč
} Rezerva na řešení krizových stavů ....40.000,- Kč
} Podpora JSDH Kralupy + Minice,  
 revize + opravy techniky  ............338.000,- Kč
} Školení  ........................................ 115.000,- Kč
} Pojistné  .........................................98.000,- Kč
} Nákup svolávacího systému  ..........80.000,- Kč
} Pohonné hmoty, mazadla  ............ 168.000,- Kč
} Nákup materiálu + DHM ............... 188.000,- Kč
} Ochranné obleky a pomůcky  ......... 97.000,- Kč
} Potraviny  ....................................... 15.500,- Kč
} Ostatní  .............................................7.700,- Kč
} Příspěvek Svazku obcí Dolní Povltaví  
  ................................................... 180.000,- Kč
} Příspěvek STOP letišti Vodochody  900.000,- Kč
CELKEM ...................................... 6.288.700,- Kč 

LIBOR LESÁK, 

MÍSTOSTAROSTA KRALUP

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje

VYHLAŠUJEME NOVOU 
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ  
NA INSTAGRAMU MĚSTA

Úpravy rybníků v Zeměchách 
se neobešly bez komplikací
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N a konci prázdnin byla ukončena fotografická sou-
těž na sociální síti Instagram. Úkolem soutěžících 

bylo pořídit obrázek z období letních prázdnin a doufat, 
že právě jejich dílo bude patřičně ohodnoceno „lajky“ 
návštěvníků. Každé pozorné oko si ale jistě povšimlo, 
že vítězem letošního ročníku se stala momentka za-
chycující v akci minické hasiče. Autorkou fotografie je 
Andrea Bubancová, která dne 18. září převzala cenu 
z rukou starosty města Petra Holečka. 

Příznivci Instagramu však nemusí smutnit, neboť 
začátkem října odstartovala soutěž nová, jejíž název 
zní „Vtipkujeme se Švejkem“. Cílem v tomto případě 
bude pořízení co možná nejvtipnější fotografie s kra-
lupskou sochou Švejka, která se stala během několi-
ka málo měsíců neodmyslitelnou atrakcí Palackého 
náměstí. 

Své příspěvky zasílejte na adresu: ales.levy@mes-
tokralupy.cz, nebo formou zprávy na oficiální face-
bookový profil města. Soutěž potrvá do konce měsíce 
listopadu.    

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Vítězná fotografie letní fotografické soutěže
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Ř editelka školy Michaela 
Gleichová k rekonstrukci 

říká: „Celá rekonstrukce začala 
bouracími pracemi. Vybouraly 
se původní příčky a nové se po-
stavily, vylily se nové betonové 
podlahy, dozdily a vymalova-
ly stěny. Byl zlikvidován starý 
nákladní výtah do 1. patra, kde 
byly sklady potravin. Druhou 
stěžejní věcí celé rekonstrukce 
bylo, že se v 1. patře ubrala část 
prostor původně určených pro 
kuchyň, a vybudovala se z nich 
jedna nová třída pro družinu, 
včetně kabinetu. Další oddělení 
družiny bylo upraveno, zbou-
rala se vnitřní příčka a míst-
nost se zvětšila. Chodba v dru-
žině byla protažena a ve třech 

místnostech družiny byly pro-
vedeny nové elektrorozvody.“

Co se týče samotné jídelny, 
byl upraven prostor pro výdej 
jídla, vytvořen nový kout pro 
odkládání nádobí, včetně drtič-
ky odpadů, do jídelny bylo nain-
stalováno nové osvětlení a nové 
rozvody elektřiny, radiátory, sa-
mozřejmostí je i čerstvá výmal-
ba a také celá vzduchotechnika 
– formou rekuperace.

Největším nákladem byla zre-
konstruována samotná kuchyň. 
„Původní kvalitnější vybavení 
(nerezové police, stoly) se necha-
lo, staré dřevěné řeznické stoly 
se vyhodily, byl dokoupen dru-
hý konvektomat (profesionální 
kuchyňské zařízení, které kom-

binuje vlastnosti horkovzduš-
né a parní trouby), dvojmyčka, 
nerezové várnice pro výdej jídel 
přímo u okýnek, dále pánve, kot-
le na vaření, lednice, mrazáky, 
elektrická škrabka na brambo-
ry, kráječ na maso, chladicí box 
na organické zbytky. Nejednalo 
se o drobné vybavení kuchyně“, 
říká Michaela Gleichová.

Žádná rekonstrukce se neo-
bejde bez problémů. „Ty se řeši-
ly neustále, bourací práce mě-
ly trošku zpoždění a od toho se 
potom odvíjely následné práce 
– např. gastro nábytek a stro-
je se montovaly na chodbě ve 
škole, aby se po obložení stěn 
kuchyně mohlo vše okamžitě 
pouze nainstalovat. Práce pro-

V základní škole v Jodlově ulici proběh-
la během prázdnin kompletní rekon-

strukce elektroinstalací. Ta zahrnovala roz-
vody silnoproudu, slaboproudu (nastavení 
jednotného času, zvonění, školní rozhlas), 
přičemž nemohly chybět výmalby všech 
místností a chodeb. 

Náročná akce si vyžádala takřka deseti-

milionovou investici, ovšem konečný vý-
sledek stojí opravdu za to. „Tento projekt 
má významný dopad na zlepšení podmí-
nek pro vyučování našich žáků. Prostředí 
školy je moderně osvětlené, internetová 
síť zcela odpovídá našim potřebám a in-
teriér školy je vkusně vymalován. Podě-
kování patří všem, kdo se podíleli na prů-

běhu všech prací,“ uvedla Mgr. Bohuslava 
Glasslová, ředitelka školy. 

Žáci a učitelé tak mají nyní k dispozi-
ci nová osvětlení, a to nejen ve třídách, 
ale také na chodbách a dalších prostorách 
školy.    

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Rekonstrukce v ZŠ Jodlova se povedla na výbornou 

má novou kuchyň s jídelnou
■ Dva měsíce probíhala rekonstrukce kuchyně, jídelny a družiny na ZŠ Gen. Klapálka. 
Vedly k ní jednoznačné argumenty: kuchyně byla v původním stavu, tedy 40 let stará, 
většině vybavení končila životnost, poruchovost přístrojů nebrala konce. Celkové 
náklady na tuto rekonstrukci nakonec dosáhly částky 16 milionů korun, hrazeny byly 
plně z rozpočtu města.

„KLAPÁLKOVA ŠKOLA“

bíhaly i o víkendech. Stresující 
byl čas, i když jsme začali o tý-
den dřív, bylo to náročné, ale 
vše nakonec dopadlo dobře.“ 

Spokojenost s rekonstrukcí 
vyjádřila i paní Simona Pakan-
dlová, vedoucí školní jídelny: 
„Tato rekonstrukce nám při-
nesla hlavně nové technologie 
s novými možnostmi, kapacitně 
dostatek kotlů a moderní vyba-
vení kuchyně. Vše je plně funkč-
ní, poslední dobou jsme muse-
li  investovat  spoustu  peněz 
do oprav dosluhujících strojů 
a robotů. S novou kuchyní jsme 
spokojeni, ale samozřejmě mu-
síme vychytat drobné překáž-
ky a sžít se např. s novým způ-
sobem vydávání jídla – máme 
nově dva terminály, musíme si 
doobjednat zavážecí vozík, no-
vé tácy, až tohle vše dokoupíme, 
bude to geniální.
Od října zkušebně zavádíme 

v úterý a čtvrtek výběr ze dvou 
jídel. Uvidíme, jaký to bude mít 
ohlas u žáků. Problém je v tom, 
že musíme dodržovat spotřební 
koš, to znamená, že by v nabíd-
ce měla být ryba, hovězí maso, 
luštěniny apod., aby děti jedly 
v rámci nutričních doporučení 
vše, co mají. Výběrem ze dvou 
jídel tak z toho může ale dítě vy-
kličkovat.“

A jaké jídlo mají děti v ZŠ 
Gen. Klapálka nejradši? „V loň-
ském školním roce jsme vyhlá-
sili týden nejoblíbenějších jídel 
– děti si přes školní parlament 
zvolily takto: milánské špage-
ty, kuřecí řízek, rajská a svíč-
ková omáčka, sladké knedlíky.“

Je rozhodně těžké zasytit 
a uspokojit chutě dětí ve věku 
6-15 let, protože chutě a potřeby 
se opravdu s věkem liší, nikdy 
se nezavděčíte všem, ale věřím, 
že dětem v Klapálkově škole bu-
de chutnat pořád.  ■
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■  Dnes vás seznámíme s činností ekonomického odboru. Ten má širokou náplň činnosti. Mezi nejhlavnější patří 
organizace a metodické řízení jednotlivých odborů MěÚ po stránce finanční, sestavování a předkládání rozpočtu 
města k projednání.

ROZHOVOR s... Bc. Miroslavem Raifem, vedoucím ekonomického odboru

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 6. 

E konomický odbor vede agendu pojiště-
ní majetku města, agendu místních po-

platků, zajišťuje agendu pohledávek města 
a v rámci toho vede řízení o vymáhání ne-
doplatků, eviduje předepsané pokuty a pro-
vádí exekuce atd.

Váš odbor je složen výhradně z ženského 
kolektivu, jedinou výjimkou jste Vy 
jakožto vedoucí! Jak se cítíte ve výhradně 
dámském kolektivu? 
O zastoupení žen na ekonomickém odboru 
jsem věděl již před přihlášením do výběro-
vého řízení, kdy jsem si činnost odboru ma-
poval. Nic překvapivého to pro mě nebylo, 
zkušenosti s ženským kolektivem jsem měl 
už z předchozího zaměstnání. 

Na radnici pracujete zhruba rok. Jaký 
byl z Vašeho pohledu? Jak moc složité 
pro Vás bylo zorientovat se v novém 
zaměstnání?
I přes dvouletou pracovní zkušenost z kla-
denského magistrátu, kde jsem pracoval jako 
rozpočtář finančního odboru, to jednodu-
ché nebylo. Určité povědomí o vykonávané 
činnosti jsem měl, ovšem povědomí od vě-
domostí je zásadní rozdíl. Naštěstí mám vy-
nikající referentky, které mi byly (a nadále 
jsou) nápomocny.

Mohl byste popsat, z jakých oddělení 
se skládá ekonomický odbor? Jakým 
způsobem např. probíhá komunikace 
mezi jednotlivými složkami?
Ekonomický odbor oddělení nemá, tudíž veš-
kerou vykonávanou činnost kontroluji a ří-
dím sám. Bylo by asi jednodušší mít více-
úrovňový management, vzhledem k široké 
působnosti odboru. Nicméně tento model by 
nastal v případě, kdyby na odboru bylo více 
než devět stávajících zaměstnanců. 

Máte obecně rád výzvy? 
Ano. Kdybych neměl, tak bych se do výbě-
rového řízení nepřihlásil. Dokonce jsem se 

setkal s reakcí mé bývalé vedoucí, že jsem 
blázen, když se ucházím o místo vedoucí-
ho s dvouletou praxí referenta. Samozřejmě 
jsem si byl vědom, že přede mnou stojí ne-
lehký úkol, ale jsem rád, že mi vedení města 
projevilo důvěru a dalo mi šanci se profesně 
posunout dál.

Jakým činnostem se nejčastěji věnujete? 
V rámci odboru koordinuji a komplexně za-
jišťuji všechny agendy (účetnictví, rozpočet, 
vymáhání pohledávek, mzdová agenda, po-
kladní agenda, daňová agenda, pojištění ma-
jetku města, inventarizace aj.), deleguji úko-
ly mezi jednotlivé referenty. Dále se věnuji 
metodickému řízení a kontrole veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotací (návratných 
finančních výpomocí). S touto agendou je 
spojeno metodické řízení a kontrola dotač-
ních programů vyhlášených městem a v po-
slední době mi přibyla agenda posouzení ve-
řejné podpory. Dále se vyjadřuji k návrhům 
smluv finančního charakteru, kde kontroluji 
správnost aplikace daně z přidané hodnoty.

S jakými odbory nejčastěji spolupracujete 
a na jaké bázi?
Spolupracujeme víceméně se všemi odbory. 
V současné době začínáme pracovat na no-
vém rozpočtu města 2018 a střednědobém 
výhledu města. V letošním roce nám při-
bude povinnost sestavit a schválit rozpočet 

a střednědobý výhled rozpočtu příspěvko-
vých organizací města.

Jak si naše město vede při vymáhání 
nedoplatku místních poplatků? Jak byste 
obecně ohodnotil přístup většiny občanů, 
se kterými v tomto ohledu jednáte?
V současné době ekonomický odbor spravu-
je dva druhy místních poplatků. U místního 
poplatku z ubytovací kapacity nemáme žádné 
nedoplatky, platby jsou řádně hrazeny ubyto-
vateli každé čtvrtletí. Méně úspěšní jsme při 
správě místního poplatku ze psů, kdy jsme 
v roce 2016 evidovali 30 dlužníků (celkem 
je evidováno 1 800 psů). Jedná se převážně 
o občany s adresou trvalého pobytu na Pa-
lackého náměstí č.p. 1 (městském úřadě) či 
v Přemyslově ulici. Vymáhání u těchto dluž-
níků je neúspěšné, neboť poplatníci nemají 
finanční prostředky na bankovních účtech, 
ani nedisponují žádným jiným majetkem. 
Místní poplatek je místní daní, proto by obča-
né měli platit včas a ve správné výši. Přístup 
většiny obyvatel k jednání při správě míst-
ních poplatků je bezproblémový. Snažíme 
se o vzájemnou komunikaci s občany, jak při 
přihlášení a odhlášení místního poplatku, 
tak i při případném nedoplatku.

Je pro Vás práce na radnici (ekonomickém 
odboru) záležitostí i jakési prestiže? 
Jak už jsem uvedl. Mám rád výzvy, zejména 
když se doslechnu z negativních ohlasů, že 
na to nemám. Tyto reakce mě dokáží hod-
ně namotivovat. Samozřejmě prestižní za-
městnání to pro mě je. Vzhledem k tomu, že 
tato práce vyžaduje široké spektrum znalos-
tí a nese s sebou velký kus zodpovědnosti, 
nejde brát tuto funkci na lehkou váhu. Jak 
již bylo řečeno, jsem vděčný, že do mě vede-
ní vložilo svou důvěru a mohu být součástí 
úřadu, rozvíjet své znalosti, učit se novým 
věcem a přijímat další „výzvy“ v podobě pra-
covních úkolů. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Konec roku bude náročný zejména pro zaměstnance odboru dopravy. V následu-
jících týdnech se totiž očekává zvýšený nárůst počtu žadatelů o výměnu řidičských 
průkazů, neboť právě letos končí u většiny z nich platnost. 
„Z tohoto důvodu apeluji na občany, aby si pečlivě zkontrolovali platnost svých 
řidičských průkazů. K výměně je potřeba platný doklad totožnosti, řidičský průkaz 

a jedna průkazová fotografie. Výměna je bezplatná, běžná doba výroby ŘP trvá 
14-21 dní. Zároveň připomínám, aby lidé nenechávali vše až na samotný konec 
roku,“ uvedla Jana Králová z odboru dopravy.
K návštěvě úřadu v souvislosti s výměnou ŘP se můžete i objednat, a to v aplikaci 
„Objednejte se na úřad“ na webové stránce mestokralupy.cz.

NEZAPOMEŇTE NA VÝMĚNU ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ!
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O d začátku září je spuštěn nový Doprav-
ní portál Středočeského kraje - www.

doprava.kr-stredocesky.cz - kde jsou před-
staveny získané informace z monitorová-
ní silniční dopravy prostřednictvím prv-
ků aktivního monitoringu - inteligentních 

ukazatelů rychlosti, úsekových detektorů 
a dynamických vah.

Dopravní portál byl realizován v rámci 
projektu Bezpečný Středočeský kraj s pří-
spěvkem Státního fondu dopravní infra-
struktury. Jedná se o projekt, který je svým 

ŘIDIČI MOHOU HLÁSIT DÍRY 
POMOCÍ INTERNETOVÉ 
APLIKACE 

S tředočeský kraj spustil novou webovou aplikaci 
www.musimetoopravit.cz pro rychlé hlášení výmo-

lů a dalších závad na silnicích. Jejím cílem je zrychlit 
monitoring a opravy cest, i předávání informací mezi 
řidiči a silničáři. 

Zadání výmolů do aplikace je velmi jednoduché. 
Na mapě stačí kliknout na vybranou silnici, napsat, 
o jakou závadu se jedná, případně přiložit její foto-
grafii a odeslat. Nashromážděné informace okamžitě 
poputují do emailových schránek pracovníků Odboru 
dopravy Středočeského kraje a Krajské správy a údržby 
silnic. 

„Cestmistři, kterých máme na území kraje zhruba 
40, situaci bez prodlevy prověří a rozhodnou o opravě 
silnice. Krajská správa a údržba silnic tak bude moci 
efektivně řešit jednotlivé požadavky,“ dodává hejt-
manka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Závady 
nahlášené na dálnicích a silnicích I. třídy, které kraj ne-
spravuje, bude krajský úřad předávat Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. 

Středočeský kraj spravuje 2 384,2 km silnic II. třídy 
a 6 240,3 km silnic III. třídy, to je nejvíc ze všech krajů 
České republiky. Náklady na pořízení a provoz aplikace 
ročně nepřesáhnou 90 tisíc korun.M arek Czechmann, místosta-

rosta Kralup n. Vlt. 
a pracovníci odboru život-
ního prostředí přivítali před 
radnicí účastníky Recyklojíz-
dy 2017 a odevzdali jim sym-
bolický dar v podobě recyk-
lovatelných baterií. Účastníci 
pelotonu se posléze pozdravili s ko-
lemjdoucími občany Kralup a věno-
vali jim malé dárky v rámci propagač-

ní akce, jejímž účelem je lidem 
připomenout nutnost třídit 
a recyklovat baterie. 

Recyklojízda 2017 projela 
celou Českou republikou od 

západu na východ a cyklisté 
na elektrokolech při ní pře-
konali magickou délku sedmi 

stovek najetých kilometrů. 
ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Naším městem projela Recyklojízda
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O aktuální dopravní situaci 
informuje nový webový portál

rozsahem unikátní a jedinečný v rámci celé 
České republiky. Do projektu bylo zapoje-
no celkem 87 obcí a měst Středočeského 
kraje a Krajské ředitelství policie Středo-
českého kraje.

Celkem bylo pořízeno 97 prvků aktivního 
monitoringu. Středočeský kraj tak získal 
velmi účinný informační nástroj v oblasti 
dopravy, využitelný pro obce a města, po-
licii, školy, organizace, odbornou a laickou 
veřejnost.  ■
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Nový ukazatel rychlosti v Mostní 
ulici je součástí Dopravního portálu 

Středočeského kraje.
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Dokončení ze str. 1

Jaké další investice - opravy - máte 
v plánu? V budově byl vystaven nový 
výtah, celá nemocnice má novou fasádu 
včetně zateplení, nyní se pracuje na 
komunikacích okolo nemocnice, je ještě 
něco, co je v nejbližší době v plánu? 
Ano, dále investujeme do vnitřního vyba-
vení nemocnice ve prospěch pacientů a za-
městnanců. Bylo zakoupeno 132 moderních 
elektricky ovládaných polohovatelných 
lůžek. Již dříve byly opraveny pokoje pa- 
cientů, včetně výměny dveří. Obměňujeme 
přístrojové vybavení. Postupně zvyšujeme 
platy zaměstnanců, máme např. náborový 
příspěvek 100.000 Kč pro zdravotní sestry 
do třísměnného provozu. V případě nutnos-
ti máme připraveny byty pro zájemce, kte-
ří by chtěli posílit náš zdravotní personál, 
zejména pro lékaře internistu nebo geriat-
ra a zdravotní sestry. Dovedeme okamžitě 

připravit potřebnému zaměstnanci indivi-
duální motivační program, pomoc v život-
ní situaci atd. Postupně opravujeme ob-
jekt vedle nemocnice. Druhou nemocnici, 
kterou provozujeme v Roztokách u Prahy, 
jsme již opravili. V současné době také pro-
bíhají projekční práce na výstavbu areálu 
v Libčicích nad Vltavou, který vyroste na 
pozemku u koupaliště a kde hledáme ke 
spolupráci provozovatele lékárny, ordinace 
a doplňkových služeb.

 
Co se týče služeb nemocnice - bude fun-
govat stále jako LDN? Budete rozšiřovat 
nabídku ordinací a ostatních komerčních 
služeb? 
Struktura 132 lůžek naší nemocnice je z no-
vodobého pohledu zdravotního vnímána 
jako dlouhodobá ošetřovatelská péče v niž-
ším kódu úhrady 0005 od zdravotních po-
jišťoven. Vyšší kód úhrady 0024, který ne-
máme, je následná péče. Oba tyto kódy jsou 

sice z historie vnímány jako LDN, ale jsou 
to také lůžka doléčovací. V části nemocnice 
je také řada odborných ambulancí a slu-
žeb – interna, kardiologie, endokrinologie, 
FBLR, gastroenterologie, klinická logope-
die, nefrologie, neurologie, oční, oční op-
tika, ortopedie, rehabilitace, gynekologie, 
odběrová místnost, rentgen, SONO, prodej-
na zdravotních potřeb, kuchyně a jídelna 
i s možností stravování veřejnosti. Nově 
byly otevřeny ordinace klinické psycholo-
gie, lékárna, kanceláře České průmyslové 
zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra, doplňující služby pro 
pacienty - masérské služby, pedikúra a ma-
nikúra, depilační centrum, kosmetika. Oce-
nili bychom zájem kadeřnice o provozování 
svých služeb přímo v budově. V prostorách 
nemocnice se stále nacházejí kapacity pro 
otevření dalších ordinací, případně doplň-
kových služeb.
 ■

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ve dnech 20. a 21. října proběhnou v České republice parla-
mentní volby do Poslanecké sněmovny. Občané mohou rozhod-
nout, kam se bude ubírat naše země v příštích čtyřech letech. 
Ale volby nejsou jen o tvářích - známých i neznámých - které se na vás všechny 
smějí z billboardů, není to vůbec o proklamacích na mítincích, nebo v krásných 
a vznosných projevech. Budoucnost není ani v hlasité kritice a očerňování opo-
nentů a konkurentů. 
Svými hlasy určíme politické i zahraniční cíle České republiky, nasměrování její 
ekonomiky, jejího postavení v Evropě. Podívejme se tedy hlavně na programy 
těchto stran a hnutí. Na minulost, činy a skutky těch, kteří vám - nám - slibují zář-
nou budoucnost, o kterou se oni zasadí. Dle toho volme. 
Každé volby jsou pro mnoho lidí tak trochu sázka a hazard, kterých se nechtějí zú-
častnit. Hodně lidí říká, že je politika nezajímá. Ale my bychom se tohoto aktu mě-
li všichni zúčastnit. Jde o budoucnost. I proto vás všechny zvu k volebním urnám. 

PETR HOLEČEK, STAROSTA MĚSTA

Vjezd do areálu nemocnice bude zpoplatněn

V těchto volbách lze volit na volič-
ský průkaz, který opravňuje voliče ve 
dnech voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR k hlasování v jakémko-
liv volebním okrsku na území České re-
publiky nebo na zastupitelském úřadu 
v zahraničí. O voličský průkaz (dále jen 
VP) se žádá na úřadu dle místa trvalé-
ho pobytu voliče.

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu:

} OSOBNĚ - nejpozději do 18. října 
2017 do 16:00 hodin v budově MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou, odbor správ-
ní, č. dveří 205 (nutno mít platný ob-
čanský průkaz).

} PÍSEMNÝM PODÁNÍM - doručeným 
nejpozději do 13. října 2017 do 16:00 
hodin. Písemné podání může být uči-
něno ve dvou formách:
a) v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče (poštou), 

na adresu: Městský úřad, odbor správ-
ní, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou,
b) v elektronické podobě zaslané POU-
ZE prostřednictvím datové schránky 
voliče.

Písemná žádost musí obsahovat: 
¢ jméno a příjmení voliče
¢ datum narození
¢ adresu místa trvalého pobytu
¢  způsob doručení VP (vyzvedne 
osobně, požaduje-li volič zaslání prů-
kazu, musí napsat přesnou adresu, na 
kterou má být VP zaslán)

Voličský průkaz může být nejdříve 
vydán 15 dnů přede dnem voleb, tj.  
5. října 2017.

Volební lístky, pokud nenajdete v poš-
tovní schránce, dostanete přímo ve 
volební místnosti.

 DAGMAR VOLFOVÁ, 

VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR

20. října 2017 
(pátek) od 14:00  
do 22:00 hodin, 

21. října 2017  
(sobota) od 8:00  
do 14:00 hodin.
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J e to začátek dnešní Přemyslovy uli-
ce. Silnice zatáčí doleva ke křižovatce 

s ulicí Dobrovského a Podřipskou. Záběr 
připomíná válečné Kralupy roku 1945 po 
leteckém bombardování. Z té doby to však 
není, to ještě stály domy po obou stranách 
Přemyslovy ulice. Obrázek je až z doby, 
kdy se bouraly celé ulice, aby ustoupily 
výstavbě nových sídlišť.

Těsně u levého okraje obrázku vedle 
osamělého chodce stojí ještě budova hos-
tince „U Křičků“, těsně před zbouráním. 
Dál následuje kralupský kostel a ještě dále 
vpravo bílá budova továrny Kovoprůmysl, 
založené Františkem Kratinou. Vyráběly 
se zde autochladiče. Vysoký tovární ko-
mín patřil kralupskému lihovaru.

Zajímavější je část fotografie vpravo od 
pumpy. Temný kopec porostlý akáty se 
nazýval Hůrka, a dal název sídlišti, kte-
ré bylo na jeho místě postaveno. Původ-
ní pomístní jméno bylo „Červená hůrka“. 
V roce 1852 zavítal archeolog amatér kněz 

Václav Krolmus (1790-1861) do Lobče, aby 
probádal místa známých pravěkých ná-
lezů. Byl ve službách Národního muzea, 
kterému vše, co nalezl, odevzdával, včetně 
zápisků o svém bádání. Do svého dení-
ku si tehdy v roce 1852 zapsal: „Dne 6ho 
července t.r. odejel jsem opět na kopání 
do Lobče nad Vltavou, nad nímž vysoký 
vrch, Červená Hůra řečený, strmí. Na 
této hoře jest žároviště zvláště v poloze 
Hostibejku nazvané, kdež se rozdrobené 
hliněné nádoby pohanské z obětních mis, 
okrouhlíků a karhanců, jakož i nad hos-
tincem na stráni, nade vsí v pohřebišti 
v hojnosti se nalézají…“

Krolmus píše o Hůrce jako o vrchu 
v Lobči. To není omyl. Lobeč se táhla ko-
lem Hostibejku po obou stranách a patřila 
k ní nejenom ulice Dobrovského, ale i uli-
ce Přemyslova a všechny pozemky až k le-
vému břehu Zákolanského potoka. Kralu-
py začínaly až na pravém břehu potoka. 
Zalesněný vrch byl rozdělen plaňkovým 

plotem na dvě části. Jedna část blíže k po-
toku patřila rodině Slabých, druhá část 
Morgensternům. Celý vrch byl porostlý 
akáty a šeříky. I když byl v podstatě sou-
kromým majetkem, chodily si sem hrát 
kralupské děti.

Po stránce geologické byla Hůrka po-
dobného složení jako blízký Hostibejk, 
ale navíc permokarbonské vrstvy obsa-
hovaly železnou rudu, která dávala skále 
červené zbarvení. Odtud Červená hůrka. 
Pod tímto pomístním jménem je dolože-
na již v roce 1713. Historii této lokality 
připomene občanům pamětní deska. Na-
jdeme ji v blízké době na severovýchod-
ním okraji sídliště u křižovatky Podřip-
ské ulice s ulicí Přemyslovou.

Vraťme se ale ke hlavnímu objektu, 
k osamělé pumpě. Pod ní nebyla žádná 
studna, takže to vlastně pumpa nebyla. 
Byl to hydrant připojený na potrubí, kte-
ré vedlo až k Lutovníku, na jehož úpatí 
byla gravitační vodárna. Výškový rozdíl 
stačil na vytvoření dostatečného tlaku 
v potrubí. V Přemyslově ulici byly takové 
hydranty čtyři. V roce 1902 byla Lobeč 
připojena ke Kralupům. Lobečský sta-
rosta František Blažej si před schválením 
kladl řadu podmínek. Jedna z nich byla 
prodloužení vodovodu až na Purkyňovo 
náměstí. Kvalitní pitná voda byla určena 
jen pro obyvatele. Cihelna Josefa Hájka, 
která pro výrobu cihel potřebovala velké 
množství vody, získávala vodu z blízké 
Vltavy pomocí žentouru, tedy zařízením, 
které poháněl kůň nebo vůl, který chodil 
stále dokola, a tak poháněl čerpadlo.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 A

U
TO

R
A

FO
TO

: J
O

S
E

F
 T

IR
A

L
A

Ulice s pumpou

Na černobílé fotografii neznámého autora dominuje 
prostoru osamělá pumpa na okraji chodníku. Vysoká věž 
kostela na levé straně obrázku prozrazuje, že snímek je 
z Kralup. Ale kde to je?

Totéž místo dnes

ČASY JSOU ORIENTAČNÍ: 

10:00 Palackého nám. - kostel

10:10 sokolovna v Jodlově ulici

10:20 Masarykův most 

10:30 pomník v Minicích

10:40 pomník v Zeměchách

28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného československého státu 
Pietní zastavení se uskuteční v pátek 27. 10. 2017.
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7. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

ŘEZNÍCI
Lobečáci pocházeli většinou z vesnic, ne-
byli zvyklí chodit k řezníkovi, ale každý 
měl u svého domku malý dvoreček, aby 
mohl chovat domácí zvířectvo. Tak, jako 
se zpívá v Prodané nevěstě: „Hus, kachen 
dost a ňáké selátko…“ – nejrozšířenějším 
chovem byly husy, kachny, slepice, krůty, 
králíci, často bylo slyšet kůzlata, berany 
a vepříky.

Postupně se ale začali uplatňovat řezníci.
Mezi prvními, kdo si otevřel tuto živ-

nost, byl v Zápotockého ulici pan JOSEF 
JANEČEK. Aby ušetřil cestu na městská jat-
ka, porážel často na dvorku za prodejnou. 
Když bylo třeba přivézt větší zásoby masa 
z jatek, zapřáhl do vozíku dva řeznické psy 
a krám byl okamžitě plný. Pan Janeček by 
dnes nevyhovoval hygienickým normám, 
ale byl by chválen ekology. Zákazníci si nej-
více pochvalovali Janečkovu udírnu. Dobře 
si pamatovali, kdy se udilo, protože v ten 
den ještě teplé buřty si mohl každý koupit 
tři za jednu korunu, druhý den už jen dva. 
Vyhlášenou pochoutkou od Janečků byly 
lobečské sušené buřty, předchůdce čabaj-
ské klobásy. 

Ve Starém Lobečku bylo možno nakou-
pit v řeznictví „U Kozáků“ nebo „U Čecha“. 
Moderní a největší prodejnu masa a uzenin 
si zařídil na místě dřívější hospody „U Je-
lena“, kde čepoval pan Václav Tyle, pan  
JOSEF DANDA.

Dcera pana Dandy, paní Jiřinka, provda-
ná Švecová, vyhověla mému přání a napsala 
vzpomínku na podnikání otce a své vyprá-
vění obohatila pěknými snímky.

„Můj tatínek Josef Danda se narodil  
10. 3. 1909 v Kamenných Žehrovicích. V ro-

ce 1912 se všichni přestěhovali do Kralup, 
kde Pepa, jak mu říkali, úspěšně absolvoval 
měšťanskou školu a rád splnil přání rodičů 
a nastoupil do učení k řezníku Josefu Vor-
lovi (obchod ve městě vedle mlékárny pana 
Macháčka). Vyučil se v oboru řezník-uzenář. 
Praxi si zdokonalil v Praze na Královských 
Vinohradech u firmy Richarda Hulaty.

Dne 24. 11. 1932 se oženil s Barborou Vo-
dičkovou, narozenou 24. 9. 1914 ve Vídni, 
dcerou Bohumila a Albíny Vodičkových, kte-
ří se přestěhovali z Vídně do Kralup-Minic. 
Při pobytu u rodičů nevěsty se jim v roce 
1933 narodil první syn Zdeněk.

V roce 1937 si mladí manželé koupili 
v Lobečku malý domek č.p. 125, který po-
stupně zvětšovali. Obytná část bylo první 
poschodí, dole byl krám, kancelář a kuchyň. 
V roce 1939 se narodil syn Josef a v roce 
1942 Jaroslav.

Od roku 1938 se řeznický obchod s vý-
robou uzenin velkoryse rozjíždí. Nejprve 
na to stačil otec s maminkou a její sest-
rou Jiřinou. Z pěti dělníků a učedníků se 
stav zvýšil na patnáct. Maminka rozvá-
žela uzeninu po okolí na kole – Velvary, 
Černuc, Kladno. 

Na vymyšlené udání přišlo dne 14. 12. 
1943 pro otce gestapo a než se případ vy-
šetřil, byl otec dokonce nějaký čas zavřený. 

Já jsem se narodila 22. března 1945, tedy 
v den kralupského náletu, ve sklepě naše-
ho domu a nálet jsme s maminkou přeži-
ly v chladírnách. V roce 1948 dům i dílny 
přešly do Státního podniku Jednota. V roce 
1965 byl náš dům i s výrobnou zbourán a na 
jejich místě nyní stojí dvanácti poschoďo-
vý prostřední panelový dům na Seifertově 
náměstí.“

MLÉKAŘI
V Lobečku nejstarší obchod s mlékem měl 
zcela určitě pan ANTONÍN ZÁZVORKA. 
Narodil se v Lidicích v roce 1859 a  jeho 
manželka Anna, rozená Zourová, pochá-
zela z Hospozína. Věnovali se prodeji mléka 
a mléčných výrobků v krámku, do které-
ho se chodilo po schodech. Stalo se tak již 
v předminulém století, a to v místech, kde 
byl později konec mostu na lobečské straně.

Dovoz mléka až do domu zajišťovali mlé-
kaři pan ANTONÍN KOŠŤÁL a paní MILA-
DA DANDOVÁ. Jejich vozíky s plachtou ta-
žené malým koníkem přijížděly do Lobečku 
již v pět hodin ráno a oba „mlíkaři“ nalévali 
do připravených hrnků za okny tolik mléka, 
kolik bylo v hrníčku korun, přidávali i hrou-
dy čerstvě utlučeného másla. 

Na rohu návsi měl mlékárnu pan JARO-
SLAV ZÁZVORKA. Pan ANTONÍN MA-
CHÁČEK začínal s prodejem mléka v Kra-
lupech proti spořitelně. Po zrušení jejich 
domu si zařídil se svou ženou Růženkou 
v Lobečku v ulici K. Světlé prodejnu novou. 
V roce 1948 byla jejich činnost násilně pře-
rušena a pan Macháček dostal na vybranou 
– buď do dolů, nebo do Barev. Aby nemusel 
dojíždět do Kladna, vybral si Barvy a tam se 
mu do roka zhoršilo zdraví a zemřel. Paní 
Růženka vedla mlékárnu až do důchodu.

VLASTIMIL ŘADA, KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Dříve, než se začtete do dnešního dílu vzpomínání na živnostníky z Lobečku 20. století, 
doporučuji připravit si ke čtení něco dobrého, zdravého a nenávykového. Po těchto 
řádcích se vám budou sbíhat sliny, možná dostanete i hlad! :o)
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Městské MUZEUM ŘÍJEN 2017
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: NE, PO a státní svátky

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

do 21. 10. 
trvá výstava JOSEF HOLUB (1870-1957) OBRAZY

sobota 7. 10. – 15:00 hodin 
Komentovaná prohlídka výstavy s ředitelem muzea;

vstupné 30,- Kč

od 25. 9. do 22. 11.
 je uzavřena stálá expozice HISTORIE (reinstalace).

Městská KNIHOVNA ŘÍJEN 2017
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

TÝDEN KNIHOVEN 2. října – 7. října

} TÝDEN PLNÝ POHÁDEK PRO PŘEDŠKOLÁKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Každý den od 9:00 do 10:00 hodin čteme dětem klasické české pohádky. Budeme nejenom číst, ale také soutěžit a kreslit obrázky 
k pohádkám. Na děti čekají drobné odměny a malé občerstvení.

} VÝTVARNÁ SOUTĚŽ U PŘÍLEŽITOSTI 110. VÝROČÍ NAROZENÍ ASTRID LINDGRENOVÉ
Švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová je světově známá autorka knih pro děti. Její knihy byly přeloženy do 70 jazyků a mezi nej-
známější jistě patří: Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu, Karkulín ze střechy, Lotta z Rošťácké uličky nebo Madynka.

Navrhněte obálku ke knize, kterou máte od této autorky nejraději.
Práce odevzdejte v městské knihovně do čtvrtka 26. 10. 2017.
Na zadní stranu díla uveďte své jméno, adresu, věk a číslo telefonu. 
Z obrázků bude uspořádána v prostorách knihovny výstavka a nejlepší práce budou odměněny.

} AMNESTIE POPLATKŮ Z PRODLENÍ

} NABÍDKA NOVÝCH DESKOVÝCH HER VE STUDOVNĚ KNIHOVNY

} LITERÁRNÍ RÉBUSY  
Sledujte naše internetové stránky a nástěnky v oddělení pro dospělé. Pro ty z vás, kteří rádi luští a čtou, má-
me připravené literární rébusy. Ze správných odpovědí budou koncem října vylosováni tři výherci, kteří se 
mohou těšit na knižní odměnu. 

FANTASTICKÉ ZÁHADY 
S ARNOŠTĚM VAŠÍČKEM
čtvrtek 26. října 2017 od 17:30 hodin
Zveme Vás na besedu s Arnoštem Vašíčkem, autorem řady knih o tajemnu a televiz-
ních seriálů Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad.
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, 
že minulost naší planety je daleko tajemnější než si vůbec dovedeme představit. 
Arnošt Vašíček přiblíží nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti 
zemí. Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů.
Rezervace na tel. čísle 315 727 852 nebo v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Vstup volný. Upozorňujeme na provoz studovny do 16:00 hodin.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
upozorňujeme na uzavření knihovny z důvodu revize knihovního 
fondu. Přijďte před zahájením revize do knihovny a zásobte se 
knihami na dobu uzavření. Vypůjčením většího množství titulů nám 
usnadníte naši práci!

Knihovna bude pro veřejnost uzavřena  
od pátku 27. října do soboty 11. listopadu.
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Jak se vlastně stane, že 
z člověka vyroste profesionální 
tatér?   
Pro mě bylo tetování vždy koníč-
kem, kterému se věnuji od pat-
nácti let. Už na základní škole 
jsem si kreslil různé malby do 
sešitů a jsem si takřka jist, že 
právě tohle bylo to klíčové, co 
mě k tetování nakonec přived-
lo. A pak také parta kamarádů. 
Dokonce jsem si vyrobil i prv-
ní mašinku, řekněme testovací, 
která ovšem nevydržela dlouho. 
Proto jsem si objednal další pří-
mo z USA a tím se vlastně všech-
no nastartovalo. Obrázky zača-
ly být čím dál tím lepší, přibylo 
soutěží a z koníčku se postupem 
času začala stávat živnost.

Kdy podle Vás nastal v České 
republice ten největší tetovací 
boom?
Domnívám se, že tak před devíti 
lety, kdy zákazníků začalo přibý-
vat a do dnešní doby je jich čím 
dál víc. Souvisí to hlavně s ros-
toucí kvalitou materiálů i stroj-
ků. Já jsem začínal s cívkovými, 
ale posléze jsem je vyměnil za 
rotační, což se samozřejmě na 
kvalitě muselo projevit. 

Jak moc složité je dostat se na 
nějakou vyšší úroveň?
Určitě je to o materiálech, se kte-
rými tatér pracuje. Hned poté 
následuje šikovnost a technika.  

Hrozí při tetování nějaké 
nebezpečí, když se tato 
činnost neprovádí dostatečně 
kvalitně? 
Rozhodně ano. Každý, kdo za-
číná, by si měl dát velký pozor 
a vyvarovat se nejčastějším chy-
bám. Mezi ně patří např. hlu-
boké vpichy, časté přejíždění 
jednoho místa a pochopitelně 
obecně špatná technika práce se 
strojkem. Nicméně dalším dů-
ležitým krokem směrem k bez-

pečnosti je poučení zákazníka 
o tom, jak se o nový obrázek sta-
rat. Spousta možných komplika-
cí vznikne právě z toho, že do-
tyčný neuposlechne naše rady. 

Vytváříte svým zákazníkům 
předně své vlastní motivy, 

nebo si zájemci o tetování nosí 
své vlastní náměty?
Nejčastěji je to tak, že k nám 
chodí lidé s vlastními náměty, 
které s nimi následně dotváří-
me k jejich spokojenosti. 

Jaké jsou v dnešní době trendy 
v tetování?
Není to vysloveně tak, že by ně-
co „letělo“, nicméně poslední 
dobou si ženy i mu-
ži přejí takové to ab-
straktní tetování. 
Hned poté následují 
reálné obrazy a po-
dobizny.

Ve svém odvětví jste 
již dosáhl spousty 
úspěchů. Jak taková 
soutěž v tetování 
vypadá?
Probíhá to tak, že 
na soutěž dorazíme 
s vlastním modelem 
i obrázkem, který bu-
deme tetovat. V prů-
běhu stanoveného 

času pak probíhá samotné te-
tování. Jinak v rámci soutěží je 
vždy vyhlašováno šest až sedm 
disciplín, mezi které patří např. 
práce „black and white“ (černo-
bílé tetování), „colour“ (barevné 
tetování), big tatoo („velké teto-
vání“), „japan“ (japonské teto-

vání), „old school“ (stará škola), 
„new school“ (barevné třešnič-
ky, kotvy atd.) a v závěru akce 
vždy probíhá tzv. „best of show“.

Se svou profesí sklízíte velké 
úspěchy. Kterých trofejí si 
nejvíce ceníte? 
Mezi největší úspěchy určitě 
řadím 1. místo na Tattoo Con-
vention Prague v kategorii „co-

lour“. To je asi můj 
největší úspěch. Le-
tos jsem se také zú-
častnil strakonické-
ho Tattoo Jamu, kde 
jsem získal 1. mís-
to v kategorii „co-
lour“ a „old tattoo“, 
a celkové prvenství 
v „best of show“. Čer-
stvě jsem pak uspěl 
před několika měsíci 
v Jaroměři – katego-
rie abstract tattoo.

Jaké známé osob-
nosti již navštívily 
Váš salón?  

Bylo jich už opravdu dost. Urči-
tě nemohu zapomenout na Ni-
kol Švantnerovou, která ke mně 
dorazila i se svým přítelem Ja-
kubem Horou, prvoligovým fot-
balistou Teplic. Chodí ke mně 
ale i místní známé osobnos-
ti, jako např. Matěj Kozubov-
ský, Lukáš Kolc, Václav Kalina 
a mnozí další. 

Když za vámi přijde člověk, 
který by si chtěl nechat něco 
vytetovat úplně poprvé, co mu 
poradíte? 
Měl by si hlavně rozmyslet, že 
to tetování opravdu chce. Mu-
sí být o tom přesvědčený. Roz-
hodně není dobré, aby ho do 
toho někdo jiný tlačil. Ještě se 
mi ale nestalo, že by mi někdo 
utekl přímo z křesla. To se spíš 
stává, že zákazník zavolá, že si 
to nakonec rozmyslel. To je ale 
pochopitelně v pořádku.

Jak moc je tato práce náročná 
s ohledem na soustředění 
a celkovou pozornost?
Po osmnácti letech mi už tato 
činnost přijde jako rutina, či-
li se dá říci, že jsem si zvykl. 
Např. ruka mě při práci nebolí 
víceméně vůbec. Když už něco, 
tak je to bolest hlavy pramenící 
z usilovného soustředění. Ale 
není to nic hrozného.  

Stojí před Vámi ještě nějaká 
další meta, které byste chtěl 
dosáhnout?
Chtěl bych se pokusit dostat 
na zahraniční soutěže (Polsko, 
Rakousko). Momentálně se 
chystám na jednu novou mezi-
národní soutěž v Brně, kde se 
představí celá řada zahranič-
ních tatérů, což bude určitě za-
jímavé. Stále to beru tak, že se 
od mnohých lidí z venku mohu 
ještě mnohému přiučit.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

■  V dnešním profilovém rozhovoru se nevydáme za sportem, hudbou a dost možná ani 
standardním uměním. Je ale pravda, že v tomto ohledu by mi mohl tatér Jaroslav Šulda oponovat, 
neboť jeho výstavní kousky sklízejí úspěchy napříč republikou a rozhodně se sluší poznamenat, že 
právě tento kralupský nadšenec se v průběhu let vypracoval do absolutní tuzemské špičky. 

ROZHOVOR s... Jaroslavem Šuldou, kralupským tatérem

Ještě mi z křesla nikdo neutekl
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14. 10. 2017 - 20:00

klubovna DS Scéna Kralupy 
Divadlo Dagmar a Katedra výchovné dramatiky DAMU

My, zvířata
Tři kluci, tři bratři, jeden bestseller, humor, něha, pří-
běh, co osloví. Vstupné: 80,- Kč

27. 10. 2017 - 20:00

KD Vltava 
3D Company; Daniel Glattauer, Ulrike Zemme: 

Dobrý proti severáku

Hrají Anna Fixová, Dan Bambas
Romantická tragikomedie je adaptací rakouského ro-
mánu v e-mailech, který vyšel v roce 2006 a okamžitě 
se stal knižním bestsellerem. Vstupné: 150,- Kč

16. 11. 2017 - 20:00

klubovna DS Scéna Kralupy
DS Scéna Kralupy; Ota Ornest: 

Já měla hezkej život
Jeden život. Jeden příběh? Každopádně novinka v re-
pertoáru kralupského souboru, tragikomedie v podání 
Marie Brázdilové. Vstupné: 80,- Kč

2. 12. 2017

klubovna DS Scéna 
Maraton s DIVADLEM (bez záruky) PRAHA

Made in China

– Černá současná komedie z dublinského prostředí
O básníkovi – Bukowski na jevišti? Proč ne!

Derek - Crazy komedie ze světa přehlídkových mol na 
motivy kultovního filmu Zoolander Vstupné: 80,- Kč

16. 12. 2017 - 20:00 

KD Vltava
Latrina Magika (V.A.D. Kladno)

Valérie a týden divů
Dark kabaret horror peep show podle Vítězslava Nezva-
la Vstupné: 80,- Kč

V letošním roce se do autorské literár-
ní soutěže, která je součástí festivalu 

Seifertovy Kralupy, přihlásilo 44 autorů. 
Poprvé k nám doputovaly verše z jiné země 
a to velice vzdálené, až z dalekého Nového 
Zélandu! Z druhého konce světa přiletěl 
hold velkému básníkovi a člověkovi, nosi-
teli Nobelovy ceny za literaturu. Celkový 
program festivalu byl velkým blahopřáním 
k narozeninám Jaroslava Seiferta (23. 9. 
1901). Vivat Seifert!

Velice děkujeme Krajskému úřadu za po-
skytnutí finanční dotace. Dále děkujeme 
všem, kteří se na přípravě a průběhu fes-
tivalu podíleli. Velký dík patří žákům ZUŠ 
v Kralupech, kteří zpestřili program svými 
vystoupeními. Studentům výtvarného obo-
ru Základní umělecké školy v Kralupech 
patří poděkování za vytvoření originálních 
dárkových tašek pro vítěze tohoto ročníku 
festivalu.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 

PRODUKČNÍ KD VLTAVA

DS Scéna Kralupy: Blíží se podzimní divadelní přehlídka

■  Co by to bylo za podzim bez pravidelné dávky divadla, ať už v naší klubovně či v kulturáku? A protože podzim 
hraje všemi barvami, ani náš festival nezůstane pozadu. Můžete se těšit na amatéry, profíky, současnou dramaturgii, 
klasiku, monodrama, činohru, scénické čtení i multižánrové představení využívající light designu a projekce.

Stručně, přehledně, bez zbytečného patosu:

Více info na www.kralupy.cz/tyjatjatra a na 
Facebooku DS Scéna Kralupy

22. ročník festivalu poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy 2017 je již minulostí

Natálka 
Vodilová 
a Míša 
Jureková 
- úspěšné 
recitátorky 
letošních 
Seifertových 
Kralup. FO
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úterý 3. října 20:00 hodin 

RADŮZA 
Jedinečný koncert, na kterém zazní nejen písně z po-
sledního alba Marathon, příběh běžce, ale i písničky 
z prvních desek Radůzy a také ty, které jsou zbrusu 
nové a na své vydání na nosiči teprve čekají. 

Vstupné: 260 Kč v předprodeji;  
290 Kč v den akce (vč. dříve vytvořených rezervací)

středa 4. října 19:00 hodin

malý sál KD Vltava

ŠKOLKA PRO RAEL
PŘEDNÁŠKA A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Na přednášce o Keni mimo jiného uslyšíte i silný pří-
běh holčičky Rael, na jehož základě se parta přátel 
z České republiky rozhodla postavit školku v Africe. 
Více informací na www.skolkaprorael.cz.

Po přednášce budete mít možnost si zakoupit drob-
né předměty a čaje z Afriky, čímž na tento projekt při-
spějete. Vstupné: 70 Kč
Výstava potrvá do 27. 10. 2017 a bude otevřena v pra-
covní době kanceláře KaSS a při všech akcích KD Vltava.

čtvrtek 5. října 16:30 hodin 

Divadlo Pohádka Praha: 

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT 

Tomuto pohádkovému muzikálu nechybí opravdová 
kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná 
scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje lumi-
niscenční prostředí, vtipné dialogy a řada písniček.

Vstupné: 60 Kč

Pohádka je součás-
tí razítkové soutěže 
Z pohádky do po-
hádky.  
Po nasbírání alespoň 
pěti razítek za návště-
vu dětského pořadu 
v KD Vltava budete zařazeni do slosování o ceny, 
které věnovala firma GLOBAL Kralupy s.r.o.

středa 11. října 16:30 hodin 

ČAJ O PÁTÉ
Příjemný podzimní podvečer s Kozelkovou trojkou. 
Vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

čtvrtek 12. října  19:30 hodin 

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA 
S DOPROVODNOU KAPELOU 
Jakub Smolík je osobnost, jež svými sladce laděný-
mi písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při 
poslechu hitů jako „Až se Ti jednou bude zdát“, „Ave 

divadelní režisér a herec Alexandr Minajev a operní 
pěvkyně Petra Šimková Alvarez. Ke vstupnému bude 
vybírán i příspěvek (30 Kč) pro pěvecký sbor Raraši, ve 
kterém zpívají děti s různými zdravotními hendikepy.
Organizátoři moc děkují všem sponzorům, KaSS Kra-
lupy a především Městu Kralupy nad Vltavou za po-
skytnutý grant. Vstupné: 80 Kč

pondělí 23. října 19:00 hodin 

RADKA FIŠAROVÁ 
MADAMME DE PARIS 

CELOREPUBLIKOVÁ PREMIÉRA!
Radka Fišarová, jedna z našich nejlepších šanso-
niérek, se v Kralupech představí v celorepublikové 
premiéře svého nového pořadu „Madamme de Pa-
ris“. Zazpívá české i francouzské šansony a francouz-
ské filmové melodie. Posluchači uslyší řadu světo-
vých skladeb z repertoáru Édith Piaf, Ch. Aznavoura,  
J. Brela, V. Cosmy, R. Lefébra, ale i písně autorské. Pro-
gram, který navodí příjemnou atmosféru s nezaměni-
telnou vůní Francie, které umí Radka Fišarová dodat 
tu správnou noblesu a francouzský šarm. Uvádíme 
velkou koncertní verzi s hostem, ruským akordeonis-
tou Aliaksandrem Yasinskim.
Nad projektem převzal čestnou záštitu pro agenturu 
Andante J. E. Petr Drulák, velvyslanec ČR ve Francii.

Vstupné: 260 Kč

středa 25. října 19:00 hodin 

Intimní divadlo Bláhové Dáši: Eve Ensler 

MONOLOGY VAGÍNY 
Tato dojemná a rozpustilá exkurze do poslední nepro-
bádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou 
ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Byla 
uvítána jako bible pro novou generaci žen. Tato hra, 
která byla uvedena v mnoha městech po celé Americe 
a na stovkách vysokých škol, inspirovala dynamické 
hnutí V–DAY, jehož cílem je skoncovat s násilím proti 
ženám. Toto vtipné a neuctivé, soucitné i moudré dílo, 
oceněné cenou OBIE, vyjadřuje ty nejhlubší ženské 
fantazie a obavy a zaručuje, že se po jeho zhlédnutí 
nikdo nebude dívat na ženské tělo ani na sex stejně 
jako předtím.
Hrají: Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, Anna Polívková 
nebo Jitka Asterová

Vstupné: 320 Kč; 350 Kč přední řady

čtvrtek 26. října 19:30 hodin

TANČÍRNA 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

pátek 27. října  20:00 hodin
Dobrý proti severáku

TYJÁTJÁTRA 2017 
Podrobnosti v pozvánce na straně 13.

Maria“, „Jen blázen žárlí“ či „Prý chlapi nebrečí“ po-
okřeje nejedno ženské srdce.

Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků 
Z. Bartáka, Fr. Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmír-
ně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí starších 
českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná 
především díky němu.

Jakub Smolík má na kontě více než 23 alb a pa-
tří k českým interpretům s největší fanouškovskou 
základnou. Jeho koncerty jsou obohaceny nejedním 
zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňují 
divácký zážitek a potvrzují skutečnost, že jeho před-
stavení není jen běžný koncert, avšak i zábavná show.

Vstupné: 270 Kč

úterý 17. října 19:30 hodin 

Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar: 
Jiří Suchý, Jiří Šlitr:

JONÁŠ A TINGL - TANGL 
PŘÁL BYCH SI TO POZNAT, VIDĚT ZBLÍZKA. ZAŽÍT!
Remake divadelní hry Semaforu v režii Jakuba Špalka, 
která měla premiéru v lednu 2017.
Hrají: Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeko-
vá, Veronika Němcová, Pavel Husa, Klára Böhmová.
Délka představení 70 minut bez přestávky

Vstupné: 290 Kč; 260 Kč senioři, studenti

středa 18. října 19:00 hodin    

TANČÍME     
Taneční večer, který se stal oblíbeným pořadem kul-
turního domu. Skvělá živá hudba v podání Tomáše 
Vejvody a Markéty Wagnerové.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

čtvrtek 19. října  19:00 hodin 

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ 
KVARTETO 
Toto kvarteto existuje relativně krátce, ale vykrysta-
lizovalo z osobností, které jsou spjaté předchozími 
dlouhodobými komorními zkušenostmi, a tak dopl-
nilo pestrou paletu českých komorních formací, kte-
ré mají co nabídnout našim posluchačům. Během 
koncertu zazní skladby W. A. Mozarta, J. Brahmse  
a K. Janovického.
Dvořákovo klavírní kvarteto hraje v tomto složení:
Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír, Štěpán Pra-
žák – housle, Petr Verner – viola, Jan Žďánský – cello

Vstupné: 150 Kč

neděle 22. října 14:00 hodin 

KRALUPSKÝ TALENT 2017 
Osmý ročník pěvecké dětské soutěže. Přijďte se poba-
vit a podpořit mladé zpěváky, kteří budou letos soutě-
žit s písněmi, které zazněly ve filmu. V porotě zasednou 
– zpěvák Petr Kolář, zpěvačka a herečka Míša Břízová, 

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce. 
Tel. č. 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

ŘÍJEN 2017



15www.mestokralupy.cz   PROGRAM KD VLTAVA  ŘÍJEN 2017   KZ

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
 3. 11. ............RocKass
 14. 11.  ...........Podzimní koncert KODK
 15. 11.  ...........Pohádky z košíku
 18. 11.  ...........Horkýže Slíže
 19. 11.  ...........Druhá prodloužená tanečních kurzů
 22. 11.  ...........Výchovný koncert
 25. 11.  ...........Městský ples
 28. 11.  ...........Andělsko-čertovské setkání - karneval

sobota 28. října 18:30 hodin

POCTA TVŮRCŮM
Koncert Dvořákova komorního sboru
Podrobnosti v pozvánce na straně 18.

DÁRKOVÉ POUKAZY 
Nevíte si rady s vánočním dárkem? Věnujte svým blíz-
kým dárkový poukaz. V kanceláři kulturního domu Vl-
tava si od 16. října budete moci zakoupit dárkové pou-
kazy v hodnotě 100 Kč, které bude poté možno směnit 
za vstupenky na akce pořádané v režii KaSS Kralupy.

Koncert „Podoby tance“, který připravila Pražská ta-
neční konzervatoř, seznamuje děti zábavnou a interak-
tivní formou s rozmanitými tanečními technikami a styly 
a provádí je historií tance od středověku až po součas-
nost. Program je koncipován tak, aby děti viděly, co 
předchází tomu, než se variace nebo choreografie může 
předvést na jevišti. K vidění je vždy část tréninku dané 
techniky, která je zakončena scénickým zpracováním.

Malí diváci jsou zapojováni do děje prostřednictvím 
kvízových otázek, spoluprací s pedagogy, mají možnost 
naučit se jednoduché tance, předvést se sami na jeviš-
ti s nějakou výjimečnou taneční dovedností.
V 60 minutách představí žáci taneční konzervatoře 
různé formy a styly tance od jeho základní až k vrcholné 
formě. Předvedou specifické tance naše i cizích náro-
dů, aby na nich ukázali rozmanitost a krásu pohybu.

Základní taneční kurzy pro mládež 

} neděle 8., 15. a 29. 10. 2017
18:00  ..............................................odpolední kurz
20:15  ..............................................večerní kurz

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 

} neděle 8., 15. a 29. 10. 2017
15:00-16:30 ..........................mírně a více pokročilí 
16:00-17:30 ..........................super pokročilí 

Loutkový soubor Rolnička uvede 
ve středu 25. 10. 2017 od 16:30 
a 17:30 hodin pohádku „DRAK“,  
režie V. Řeháková. Vstupenky koupíte 
na místě před představením.

Rolnička� 

Jednotlivé kurzy mají vyhrazenu jednu vyučovací hodinu a společnou tančírnu s opakováním.
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička. Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

UPOZORNĚNÍ: Vážení návštěvníci, z produkčních důvodů došlo ke změně termínu DRUHÉ prodloužené základ-
ních tanečních kurzů pro mládež. Lístky, které jste zakoupili na původní termín (tj. 12. 11. 2017) ZŮSTÁVAJÍ 
v platnosti na Vámi vybraná místa. Děkujeme Vám za pochopení.

Pražská taneční 
konzervatoř:

středa 22. listopadu
od 10:30 hodinPODOBY TANCE

velký sál KD VltavaVstupné: 30 Kč
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BAJKEŘI
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 95 MIN.

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví 
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty 
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, 
v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý 
mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se 
pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilomet-
rový cyklovýlet... 

BLADE RUNNER 2049
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 15+, 163 MIN.

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner 
a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté ta-
jemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední 
zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po 
Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losan-
geleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
VB, DOKUMENTÁRNÍ, DABING, 2017, 95 MIN.

Studio BBC Films nám přináší pokračování úžasného dokumentu 
Earth z roku 2007. Budeme sledovat jeden den na naší úžasné plane-
tě. Cestu slunečních paprsků od nejvzdálenějších ostrovů, po nejvyšší 
hory bude doprovázet barvitý komentář Ivana Trojana. 

HORA MEZI NÁMI
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 104 MIN.

Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé (Kate Winslet 
a Idris Elba) spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách vysoko 
v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí, že pomoc není na cestě, 
vydají se na riskantní cestu napříč několika stovkami mil divočiny.

JIGSAW
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 91 MIN.

Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. 
V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na 
jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný 
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování známé hororové 
série SAW je tu znovu... Těšte se, budete se bát.

LOGANOVI PARŤÁCI
USA, KOMEDIE, TITULKY, 12+, 119 MIN.

Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají peníze, nemají práci 
a na krku mají rodinnou tradici smolařů a looserů, která na jejich jmé-

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

 3.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – RANDE NASLEPO sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  WIND RIVER 130 Kč

 4.   ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

 5.   ČT 20:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 6.   PÁ  17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 7.   SO  14:30  ESA Z PRALESA děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

    20:00   BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 8.   NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00   KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč

    20:00  HORA MEZI NÁMI 130 Kč

9. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 10.    ÚT  20:00  DOKUMENTÁRNÍ FILM – SELSKÝ ROZUM 100 Kč

 11.   ST 20:00  LOGANOVI PARŤÁCI 130 Kč

 12.   ČT  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 13.   PÁ 17:00  BABY DRIVER 130 Kč

    20:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 14.   SO 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 15.   NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR  130 Kč

16. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 17.   ÚT  15:00  KINO SENIOR – BRATŘÍČEK KAREL sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 18.   ST  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 19.   ČT  20:00  BAJKEŘI 130 Kč

 20.  PÁ  17:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

    20:00  MATKA! 130 Kč

 21.   SO  14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BAJKEŘI 130 Kč

    20:00  MATKA! 130 Kč

 22.   NE 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 130 Kč

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč

ně sedí už téměř sto let. Jméno Logan je v tomhle kraji synonymem pro 
prohru. Jimmy Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 
14 milionů dolarů během největšího a nejslavnějšího automobilového 
závodu v Americe.

MATKA!
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 115 MIN.

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jenni-
fer Lawrence a Javier Bardem hrají v tomto thrilleru manželský pár, 
jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní 
hosté, kterých neustále přibývá.

MY LITTLE PONY FILM 
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 99 MIN.

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu 
až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný 
domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.

SNĚHULÁK
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 15+, 125 MIN.

Geniální, přesto excentrický detektiv Harry Hole, je s prvním sněhem 
přivolán k případu zmizelé ženy, po níž zbyla jen šála obtočená kolem 
sněhuláka postaveného před jejím domem. Společně s dopisem 
podepsaným „Sněhulák“ dostává Hole i novou a neméně tajemnou 
kolegyni Katrine Bratt. Příběh z pera Jo Nesba.

THOR: RAGNAROK
USA, SCI-FI, 2017, 115 MIN.

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace 
- který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.

TO
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 135 MIN.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí 
na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach 
ochutí naše maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně 
dětmi, protože jejich strach je mnohem jednodušší než u dospělých.

WIND RIVER
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 12+, 107 MIN. 

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyo-
mingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená 
agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace 
Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, 
jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho 
a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
ČESKO, DRAMA, 2017, 116 MIN.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí 
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock 
(Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smys-
lem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací 
jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími 
sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PREMIÉRA

23. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 24.   ÚT  20:00  MATKA! 130 Kč

 25.   ST 20:00  SNĚHULÁK 130 Kč 

 26.   ČT 20:00  JIGSAW 130 Kč

 27.   PÁ 17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 28.   SO 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ  130 Kč

    20:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

 29.   NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

30. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 31.   ÚT  20:00  JIGSAW 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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BAJKEŘI
ČESKO, KOMEDIE, 2017, 95 MIN.

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví 
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty 
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, 
v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý 
mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se 
pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilomet-
rový cyklovýlet... 

BLADE RUNNER 2049
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 15+, 163 MIN.

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner 
a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté ta-
jemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední 
zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po 
Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losan-
geleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
VB, DOKUMENTÁRNÍ, DABING, 2017, 95 MIN.

Studio BBC Films nám přináší pokračování úžasného dokumentu 
Earth z roku 2007. Budeme sledovat jeden den na naší úžasné plane-
tě. Cestu slunečních paprsků od nejvzdálenějších ostrovů, po nejvyšší 
hory bude doprovázet barvitý komentář Ivana Trojana. 

HORA MEZI NÁMI
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 104 MIN.

Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé (Kate Winslet 
a Idris Elba) spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách vysoko 
v horách pokrytých sněhem. Když si uvědomí, že pomoc není na cestě, 
vydají se na riskantní cestu napříč několika stovkami mil divočiny.

JIGSAW
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 91 MIN.

Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. 
V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na 
jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný 
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování známé hororové 
série SAW je tu znovu... Těšte se, budete se bát.

LOGANOVI PARŤÁCI
USA, KOMEDIE, TITULKY, 12+, 119 MIN.

Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají peníze, nemají práci 
a na krku mají rodinnou tradici smolařů a looserů, která na jejich jmé-

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

 3.   ÚT 15:00  KINO SENIOR – RANDE NASLEPO sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  WIND RIVER 130 Kč

 4.   ST 20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

 5.   ČT 20:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 6.   PÁ  17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 7.   SO  14:30  ESA Z PRALESA děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

    20:00   BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 8.   NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00   KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč

    20:00  HORA MEZI NÁMI 130 Kč

9. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 10.    ÚT  20:00  DOKUMENTÁRNÍ FILM – SELSKÝ ROZUM 100 Kč

 11.   ST 20:00  LOGANOVI PARŤÁCI 130 Kč

 12.   ČT  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 13.   PÁ 17:00  BABY DRIVER 130 Kč

    20:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

 14.   SO 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 15.   NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR  130 Kč

16. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 17.   ÚT  15:00  KINO SENIOR – BRATŘÍČEK KAREL sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 18.   ST  20:00  SNĚHULÁK 130 Kč

 19.   ČT  20:00  BAJKEŘI 130 Kč

 20.  PÁ  17:00  BLADE RUNNER 2049 130 Kč

    20:00  MATKA! 130 Kč

 21.   SO  14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BAJKEŘI 130 Kč

    20:00  MATKA! 130 Kč

 22.   NE 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 130 Kč

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč

ně sedí už téměř sto let. Jméno Logan je v tomhle kraji synonymem pro 
prohru. Jimmy Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 
14 milionů dolarů během největšího a nejslavnějšího automobilového 
závodu v Americe.

MATKA!
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 115 MIN.

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jenni-
fer Lawrence a Javier Bardem hrají v tomto thrilleru manželský pár, 
jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní 
hosté, kterých neustále přibývá.

MY LITTLE PONY FILM 
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 99 MIN.

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu 
až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný 
domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.

SNĚHULÁK
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 15+, 125 MIN.

Geniální, přesto excentrický detektiv Harry Hole, je s prvním sněhem 
přivolán k případu zmizelé ženy, po níž zbyla jen šála obtočená kolem 
sněhuláka postaveného před jejím domem. Společně s dopisem 
podepsaným „Sněhulák“ dostává Hole i novou a neméně tajemnou 
kolegyni Katrine Bratt. Příběh z pera Jo Nesba.

THOR: RAGNAROK
USA, SCI-FI, 2017, 115 MIN.

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu 
a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace 
- který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.

TO
USA, HOROR, 2017, TITULKY, 15+, 135 MIN.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí 
na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach 
ochutí naše maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně 
dětmi, protože jejich strach je mnohem jednodušší než u dospělých.

WIND RIVER
USA, KRIMI, 2017, TITULKY, 12+, 107 MIN. 

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyo-
mingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená 
agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace 
Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, 
jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho 
a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
ČESKO, DRAMA, 2017, 116 MIN.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí 
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock 
(Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smys-
lem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací 
jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími 
sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PREMIÉRA

23. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 24.   ÚT  20:00  MATKA! 130 Kč

 25.   ST 20:00  SNĚHULÁK 130 Kč 

 26.   ČT 20:00  JIGSAW 130 Kč

 27.   PÁ 17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 28.   SO 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ  130 Kč

    20:00  THOR: RAGNAROK  2D/T 130 Kč

 29.   NE 14:30  MY LITTLE PONY FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  THOR: RAGNAROK  2D/D 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč

30. 10. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 31.   ÚT  20:00  JIGSAW 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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P říští rok oslaví Dvořákův 
komorní sbor již 20leté 

působení v Kralupech nad Vl-
tavou. Jeho zpívajícími členy je 
20 žen a 5 mužů. Ke společné-
mu zpěvu se v něm setkávají li-
dé různých občanských povolá-
ní převážně z Kralup a blízkého 
okolí. 

Jméno Antonína Dvořáka 
nenese sbor ve svém názvu ná-
hodou, necelé tři kilometry od 
Kralup nad Vltavou v Nelaho-
zevsi je totiž jeho rodiště. Jeho 
současnou vedoucí je Sandra 
Štropová. V letech 1998 až 2009 
sbor pracoval pod vedením diri-
genta PhDr. Romana Michálka, 
který v současné době řídí Unii 
českých pěveckých sborů, a kte-
rý dostal sbor na velmi dobrou 
úroveň. První zkouška proběh-
la 19. 5. 1998.

Dvořákův komorní sbor zpí-
vá písně lidové české, morav-
ské, slovenské, písně němec-
ké, anglické a severoamerické, 
spirituály. Žánrovou protiváhu 
lidovým písním tvoří autorská 
tvorba duchovního zaměření, 
od kratších skladeb po orator-
ní cykly a celé mše. Podle doby 

vzniku zpívaných skladeb po-
krývá repertoár sboru časový 
prostor od počátků evropského 
vícehlasu až po skladby stole-
tí dvacátého, včetně děl žijících 
autorů. 

Dvořákův komorní sbor pra-
videlně vystupuje při význam-
ných událostech města a oko-
lí, spolupracuje s řadou dalších 
uměleckých souborů a orches-
trů. Jeho působnost sahá za 
hranice regionu i státu. V ro-
ce 2002 vystoupil v družeb-
ním městě Kralup nad Vltavou 
v maďarském Komárnu, o rok 
později navázal uměleckou spo-
lupráci se sborem univerzity ve 
francouzském Lyonu, v roce 
2009 vystoupil na společném 
koncertě v Kralupech se slovin-
ským sborem z Mirny. 

Již třetím rokem je přizván ke 
společnému zpívání v Chrámu 
sv. Víta v Praze, kde si společně 
s poslanci a pěveckým sborem 
a orchestrem ZUŠ z Hostivaře 
zazpívá Českou mši vánoční od 
J. J. Ryby.

Hlavním podporovatelem 
činnosti sboru je Město Kralu-
py nad Vltavou.
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Základní organizace ČSCH v Kralupech n. Vlt.
pořádá ve dnech 14. - 15. října 2017 v Kralupech n. Vlt.

VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

s expozicí okrasného ptactva, morčat 
PRODEJ ZVÍŘAT – OBČERSTVENÍ

Areál „DŘEVÁK“ je v Kralupech – Lobečku, ulice Ke Koupališti 

Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin
neděle od 8 do 13 hodin

V areálu také prodej medu, medoviny, briket, skleněných šperků aj.  
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Děti do 15 let vstup zdarma

Nemusíš být profesionální tanečnice,  
abys mohla tančit životem.

je taneční meditace pro ženy neboli tanec dělohy. Tancem zároveň 
aktivujeme celou pánevní oblast, posilujeme pánevní dno a stimu-
lujeme ženské orgány. Pomáhá s menstruačními bolestmi, různými 
gynekologickými potížemi, problémy s otěhotněním, bolesti bederní 
oblasti, kyčlí, pomáhá ke zlepšení sexuálního života.

Tančíme ve stylu Orientu, Afriky, pravohemisférového tance a ji-
ných tanečních pohybů s prvky primitivní exprese. Propojujeme se 
s dělohou skrze hlas, vizualizaci nebo dech. Není potřeba mít zkuše-
nost s tancem, vhodné i pro začátečnice.

LOONA DANCE

Tančíme v pátek 1x za měsíc od 18:30 do 21:30 hodin
6. 10., 10. 11., 15. 12., 12. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 18. 5., 15. 6.  

v zrcadlovém sálku T.J. Sokol Kralupy, Jodlova 16. Cena: 300 Kč

Tancem Vás provede Magdalena Šatavová - Lektorka Loona dance

Přihlásit se můžete na e-mailu: magdalena.satavova@centrum.cz nebo na 
telefonu: 732 350 968. Více info na www.protancisekzivotu.webnode.cz

KRÁLIČÍ 
HOP

neděle od 10 hodin
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2017

Pozvánka na vycházku po pražských trzích  
a tržištích. Kdy? V sobotu 14. října 2017

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Během vycházky se budeme věnovat Uhelné-
mu, Vaječnému, Zelnému, Bramborovému 

a dalším trhům na Starém Městě. Vycházku za-
hájíme na Uhelném trhu, projdeme známé Kot-
ce vzniklé za vlády Karla IV. Odtud přejdeme na 
Staroměstské náměstí do nejstaršího kupeckého 
dvora Ungelt. Podíváme se i na Ovocný trh.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 hodin. Z Masarykova nádraží přejdeme pěšky 
na Uhelný trh nebo se přesuneme metrem do stani-
ce Můstek. Na Uhelném trhu se sejdeme s ostatními 
a paní průvodkyní PhDr. Evou Havlovcovou v 10:00 
hodin u kašny.

Vycházku připravila Ilona Očenášková

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

jubilanti

sdružení rodáků a příznivců města Kralupy n. Vlt.

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří se dožívají

v ŘÍJNU 2017
významných životních jubileí, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let .................... Liska Vladimír
 Novotná Jarmila
 Štropová Věra
 Strunecký Vratislav
 Švarcová Vlasta
 Víznerová Emílie
 Housková Milada
 Kulhánková Věra
85 let.....................Gracias Radovan
90 let..................... Božena Melicharová
91 let ..................... Anna Hrdličková
 Vlasta Píglová
92 let ..................... Růžena Pospíšilová

Dodatečně gratulujeme k 91. narozeni-
nám panu Vladimíru Vlasákovi.

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

U pozorňujeme své členy a příznivce na 
autobusový zájezd do Frýdlantu a do 

kostela Navštívení Panny Marie v Hejni-
ci, který se uskuteční 5. října 2017. Odjezd 
z Minic 6:30, z Čechovy ul. 6:35, od Zele-
ného stromu 6:45, od hotelu Sport 6:50, 
z Lobečku 7:00. Obědvat budeme v Hejnici, 
kde ve 14:00 máme objednánu komentova-
nou prohlídku kostela. Na zájezd se vybírá 
200 Kč.

Město Frýdlant bylo založeno koncem 
13. století. Z jeho opevnění se zachovaly 
jen zbytky. Zámek, původně hrad, byl po-
stavený ve 13. století nad řekou Smědou. Po 
Bílé Hoře získal hrad Albrecht z Valdštejna, 
později vévoda Frýdlantský.

Kostel v Hejnici, původně gotický z roku 
1346, je zdoben cennými památkami. Ke 
kostelu patří františkánský klášter, je ob-
jektem barokním z roku 1692-96. 

Výlet bude příjemným trávením volného 
času. Vřele doporučujeme

VÝBOR SDRUŽENÍ

Pojeďte s námi na sever Čech

FO
TO

: I
N

TE
R

N
E

T

blahopřání 

rozpis stanovišť mobilního odpadu

� 

� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

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

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

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

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
ŘÍJEN

2. 10. - 6. 10. ........................................ bioodpad
16. 10. - 20. 10. ..... rozměrný odpad z domácností

LISTOPAD
30. 10. - 3. 11. ...................................... bioodpad
20. 11. - 24. 11.  ..... rozměrný odpad z domácností

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně  
(včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  

(10:30-11:00 polední pauza).

Dne 24. října 2017 oslaví naše 
maminka paní VĚRA ŠTROPOVÁ 
80. narozeniny a se svým manželem 
JOSEFEM 26. října 2017 diamantovou 
svatbu, tedy 60 let od uzavření sňatku. 
Přejeme oběma do dalších let hodně 
lásky, zdraví, pohody, klidu a všeho,  
co může život dát.  
Dcery Věra, Ivana a Alena s rodinami

Dne 23. 10. 2017 se dožívá významného 
životního jubilea naše nejlepší 
maminka, babička a prababička paní 
BOŽENA MELICHAROVÁ.
Milovaná maminko, k Tvým  
90. narozeninám Ti přejeme hlavně hodně zdraví 
a štěstí. Děkujeme za lásku, kterou nám rozdáváš, 
a my se snažíme Ti to oplácet.
Dcera Ivana, vnuk Petr s manželkou Helenou, rodina 
Záhoříkova. Hodně pusinek posílá prababičce 
Božence pravnučka Kristýnka.

Dne 28. září 
2017 oslavil pan 
VÁCLAV PANOCHA 
75. narozeniny. 
Dodatečně přeje 
hodně zdraví, pohody 
a štěstí manželka 
Irena, synové Václav 
a Miroslav a dcera Irena 
s manželem Pavlem.

Kostel Navštívení Panny 
Marie v Hejnici
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 30. 8. František SRB ............................ 78 let

 3. 9. Pavel BARTOŠ ............................ 47 let

 8. 9. Karel ŠTĚPÁNEK ....................... 92 let

 10. 9. Jana ZÍTKOVÁ ............................ 62 let

 11. 9. Drahomíra JELÍNKOVÁ .............. 67 let

 16. 9. Jaroslava CHALOUPKOVÁ ......... 70 let

 21. 9. Ing. Jaroslav FANTYS ................. 80 let

 22. 9. Anna KARÁSKOVÁ .................... 73 let

 23. 9. Irena STOJKOVÁ ......................... 68 let

Dne 26. 9. 2017 to bylo 30 let, 
co zemřel můj manžel JAROSLAV 
MAŤHA z Dolan nad Vltavou. 
Vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 24. října uplynou 3 roky od 
doby, kdy nás náhle opustil pan 
MIROSLAV BOHÁČEK. S láskou 
vzpomínají manželka Iva a syn 
Miroslav s rodinou.

Dne 8. října si připomeneme  
3. výročí od úmrtí naší milované 
maminky, paní ILONY BARTOŠOVÉ, 
která by týž den letos oslavila 
62. narozeniny. S láskou stále 
vzpomínají Kačka, Ilonka, Pepík, 
Honzík s rodinami.

Dnes už to bude 10 let,
co opustila jsi tento svět,
zároveň 80 let bys oslavila, 
kdybys tu s námi dnes byla,
v kruhu rodinném sešli bychom se,
štěstí, lásku a úctu vzdali svojí mamince,
kterou jsme moc rádi měli
a do Kralup za ní jezdívali.
Teď hlídá nás už jen z nebíčka
a opatruje naše smutná srdíčka.

Mámo, moc chybíš, děkujeme za Tvou lásku!
Dcera Dana, manžel Jarda, dcera Jára s rodinou
a hlavně Tvé sestřičky Hela a Zdena
(vzpomínka na paní JAROSLAVU KŘÍŽKOVOU)

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

} Daruje někdo, prosím, stará lázeňská kam-
na a litinovou vanu? Tel.: 607 149 267

} Dá někdo za odvoz starší kočárek, postýlku, 
věcičky pro miminko, časopisy a podobné růz-
né věci? Děkuji, Nikola. Tel.: 722 412 759

} Koupím Simsona 3.000 Kč, Jawu, Sta-
dion, Pařez 5.000 Kč. Tel.: 736 741 967

vzpomínky

opustili nás

soukromá inzerce

střípky z linky 156 � 

� 

� 

� 
u 27. 8. v 1:30 hod. byla na služební telefon přijata 
žádost OO PČR o spolupráci hlídky MP s hlídkou PČR 
v ul. Dr. E. Beneše, kde má docházet ke rvačce cca 30 
osob. Při příjezdu hlídek na místo již k žádné rvačce 
nedocházelo. Byly zjištěny čtyři osoby, které uvedly, že 
je fyzicky napadla skupina osob cizí národnosti čítající 
cca 10 – 15 osob. Vzhledem ke zjevným zraněním 
dvou osob byla na místo přivolána RZS. Mezitím se 
dostavily další hlídky PČR z okolí. Hlídka MP s jednou 
z hlídek PČR prověřila okolní ulice a nedaleké ubytovny 
s výsledkem negativním. Pro podezření z trestného 
činu je věc dále v řešení PČR.

u 28. 8. v 16:05 hod. na l. 156 oznámil člen ostrahy 
hypermarketu TESCO podezření z krádeže zboží. 
Hlídka MP na místě po bližším šetření zjistila pana H., 
který odcizil zboží v hodnotě 2.600,- Kč. Dále hlídka 
MP provedla lustraci, zdali nejde o osobu v pátrání 
nebo o recidivu, s výsledkem negativním. Věc byla 
pro podezření z přestupku proti majetku postoupena 
do správního řízení na příslušný odbor MěÚ Kralupy. 

u 2. 9. v 14:40 hod. na l. 156 oznámil pan S., že 
se nějaký muž vloupal do kůlny u baru Základna 
v Masarykově ulici. Hlídka MP na místě zjistila jí 
dobře známého muže bez domova pana M., který na 
kůlně vypáčil zámek a uvnitř přespal. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána 
hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.

u 6. 9. v 14:55 hod. na l. 156 oznámila paní K., 
zaměstnankyně městské knihovny, že do knihovny 

přišel starší muž s holí a v pyžamu s tím, že hledá 
prádelnu. Bylo zjištěno, že se jedná o pana Z., pacienta 
nedaleké LDN. DS MP byli vyrozuměni zaměstnanci 
LDN, kteří si pana Z. v knihovně vyzvedli.

u 18. 9. ve 12:35 hod. na l. 156 oznámil člen ostrahy 
hypermarketu TESCO, že na jedné z pokladen platí žena 
vybrané zboží. Další zboží má však schované v kabelce. 
Hlídka MP na místě kontaktovala oznamovatele a ten 
sdělil, že podezřelá žena z místa utekla a odcizila zboží 
v hodnotě 7.000,- Kč. Vzhledem k výši způsobené 
škody byla pro podezření z trestného činu na místo 
přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu 
opatření.

u 18. 9. v 16:15 hod. na l. 156 pan H. oznámil, že 
má před domem v ul. J. Holuba asi 20 cm velkého 
hada. Hlídka MP na místě od oznamovatele převzala 
malou krabici s již odchyceným hadem. Po konzultaci 
s odborníkem bylo zjištěno, že se jedná o mládě 
užovky hladké, která byla posléze vypuštěna zpět 
do přírody.

MICHAL KOBZÁŇ,
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

VYSVĚTLIVKY: 

MP – městská policie
DS – dozorčí služba 
OO PČR – obvodní oddělení Policie ČR Kralupy n. Vlt.
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor

J iž druhým rokem působí Veselý krou-
žek pod vedením Mgr. Jaroslavy Veselé 

v prostorách Domu s pečovatelskou službou. 
Jeho smyslem je pomoci seniorkám a seni-
orům v aktivním využívání volného času 
formou mnoha výtvarných a rukodělných 
činností, formou besed, zpívání, příprav na 
výzdobu při příležitosti různých svátků.

V letošním roce získal kroužek z „Dotač-
ního programu na podporu zájmových ak-
tivit“ dotaci 10.000 Kč, za což zastupitelům 
města děkujeme. Z této dotace jsme pořídili 
varhany pro chvilky hudby a zpěvu a prů-
běžně doplňujeme potřebné výtvarné, pra-
covní a jiné pomůcky pro činnost kroužku.

Kroužek pravidelně každé pondělí na-
vštěvuje 14 babiček ve věku od 62 do 89 
let, které se mimo jiné naučily vymalová-
vat mandaly, temperou malovaly kytice, 
malovaly na sklo, na len při výrobě tašek, 
naučily se i voskovou techniku zažehlová-
ním. Při ručních pracích vytvářely krás-
né květináče, věnečky, naučily se aranžmá 
květin a různé vazby. 

Velkým zážitkem pro všechny byl výlet 
na Velkou Bučinu, kterého se zúčastnily 
i vozíčkářky a vedení Domu s pečovatel-
skou službou.

JAROSLAVA VESELÁ,

VEDOUCÍ VESELÉHO KROUŽKU

Seniorky navštěvují Veselý kroužek
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Z činnosti v DsPS
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V pátek 3. listopadu se v kra-
lupském hudebním klu-

bu „U Krkavce“ uskuteční již  
17. ročník multižánrového festi-
valu MUSICFEST, konajícího se 
za podpory Města Kralupy nad 
Vltavou. Program zahájí kapela 
VOCAL BAND Markéty Apto-
vé, pro níž je typický čtyřhlasý 
vokální projev, vlastní tvorba 
a originálně zaranžované sklad-
by známých umělců. 

Jako druhá kapela zahrají 
kralupští MADE IN GARAGE. 
Toto uskupení se skládá ze čtyř 
mladých muzikantů, kteří do 
svého vystoupení vkládají plno 
nespoutané rockové energie 
a zahrají skladby napříč pop-
-rockovým žánrem. 

Jako hlavní hvězda veče-
ra se představí parta z Li-
berce, která bude zastupovat 
hard-rock. Kapela NOBOBY 

KNOWS vznikla v roce 2005 
a hraje vlastní tvorbu inspiro-
vanou kapelami, které muzi-
kanti obdivují - KISS, Mötley 
Crüe a další. V roce 2005 vy-
dala kapela své debutové al-
bum nesoucí název NOBODY 
KNOWS. V roce 2009 natočili 
první koncertní DVD s názvem 
RETRO MUSIC HALL LIVE!, 
na kterém můžete vidět a slyšet 
Nobody Knows jakožto před-
kapelu amerického ESP- Eric 
Singer Project, člena legendár-
ních KISS. Roku 2014 vydávají 
album Dirty Rock. Hned po vy-
dání nového alba vyrazili No-
body Knows na společné turné 
s Kreysonem, aby udělali nové 
desce patřičnou reklamu. A vy 
se můžete přijít podívat, jak se 
jim to povedlo…

MARKÉTA HRDINOVÁ, 

ORGANIZÁTORKA AKCE

N enechte si ujít listopadový 
koncert skupiny Krausbe-

rry ve Veltrusích... Krausberry 
zahrají v sále restaurace Na Zá-
visti v sobotu 4. 11. 2017 v tzv. 
„malé partě“ - Martin Kraus 
(zpěv+kytara+harmonika), 
Mário Císař (kytara) a Jiří Je-
žek Kredba (kontrabas). I ve 
třech hrají Krausberry poctivý 
bigbít, jen víc prostoru dostává 
Martinova harmonika a Mário-
va kytara. A dostane se i na pís-
ně, které na koncertech „velké 
party“ neuslyšíte. 

Na začátku prosince na stejné 
místo zavítá skupina Brutus. Ta 
ve Veltrusích s velkým ohlasem 
zahrála už loni na podzim - sál 
byl nabitý, zpívalo se, tančilo 
se... To samé nás čeká i letos, 
tentokrát v „mikulášském“ ter-
mínu - v pátek 1. 12. 2017.

Vstupenky na oba koncerty 
budou k zakoupení vždy měsíc 
předem na Městském úřadě ve 
Veltrusích a v Informačním cen-
tru „pod mostem“ v Kralupech.

BARBORA BĚLKOVÁ,

ČLENKA KULTURNÍHO VÝBORU

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

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

CHCETE PEJSKA?  
ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKÉHO ÚTULKU LESAN

METODĚJ
Kříženec jezevčíka, pes, narozen 5. 7. 2014. Do 
útulku se Metoděj dostal s Cyrilem, jako dva 
mladí pejsci - sourozenci, Cyril již našel nový 
domov, Metoděj na něj stále čeká. Je to hodný, 
milý, poslušný pes, v kotci se snaží být čistotný, 
na vodítku chodí dobře a za pamlsek umí i povel 
sedni, zůstaň, lehni. Byl zvyklý žít v domě se 
zahradou a rád jezdí autem. Malé psy přehlíží, 
velké neprovokuje.

ROCKY
Střední kříženec, pes, 12 let. Rockyho původní 
majitel psa v dešti uvázal před domem a opustil 
ho. Je to velmi hodný a klidný pes. První dny 
v útulku snášel velmi špatně, nekomunikoval, 
nechtěl vylézat z boudy a ani na maso nešel. Ale už 
se pomalu a jistě rozkoukává, ale stále je takový 
jako bez duše. S ostatními psy je nekonfliktní, na 
vodítku chodí dobře. Hůře slyší, v kotci se snaží být 
čistotný. Nutně by potřeboval laskavého pána, který by dal novou naději, že zas 
někoho může mít rád a věřit mu.

MUSICFEST 
17. ročník hudebního festivalu Kralupy

Bigbítový podzim 
ve Veltrusích

KRAUSBERRY
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F ilosofii projektu vysvětlil 
na tiskové konferenci rad-

ní pro oblast vzdělání a spor-
tu Středočeského kraje Jan 
Skopeček. Hlavním úkolem 
Sportovních center mládeže je 
zaměření na výchovu sportov-
ních talentů, kteří třeba jednou 
„uspějí za hranicemi a budou 
českému hokeji dělat tak dobré 
jméno, jako třeba Jaromír Já-
gr,“ uvedl Skopeček. 

Nosnou myšlenkou projektu 
je z rozpočtu kraje přispívat na 
kvalitní trenéry, kteří se posta-
rají o sofistikovaný a všestranný 
rozvoj svých svěřenců. Podpora 
je určená středočeskému troj-
lístku klubů: Rytíři Kladno, Lev 
Slaný a HK Kralupy nad Vlta-
vou. „Podpora, kterou kralup-
ský hokejový klub od Středo-
českého kraje v rámci programu 
Sportovních center mládeže zís-
kává, je pro náš klub zcela zá-
sadní,“ uvádí člen vedení domá-
cího oddílu Libor Štajer. 

Vše zapadá do kontextu změn, 
které se v kralupském hokejo-
vém klubu odehrávají v posled-
ních letech. Město vytvořilo 
historicky, v rámci shody na-
příč politickým spektrem, vel-
mi dobré podmínky pro rozvoj 
mnoha sportovních odvětví.

Zimní stadion zůstal ve vlast-
nictví města a jeho správa pre-
feruje klíčový městský zájem: 
zpřístupnit i finančně náročné 
sporty nejširší veřejnosti. 

I Jaromír Jágr při setkání 
zdůraznil, že hokej nesmí být 
sportem jen pro děti bohatých 
rodičů. Téma vzorů a motiva-
ce je považováno za klíčové. 
Na modelovém tréninku by-
lo možné vyčíst nadšení z řad 
nejmenších hokejistů, kteří se 
ocitli na jednom ledě s mistry 
světa a olympijskými vítězi. Své 
hokejové umění zde předvedli 
kromě Jaromíra Jágra i nejslav-

nější sportovec s kořeny v Kra-
lupech Martin Procházka, Li-
bor Procházka nebo Josef Zajíc, 
který se stal novým sportovním 
ředitelem kralupského klubu. 

„Vytvářet prostředí pro tre-
néry a rozpoznávat ty nejkva-
litnější trenéry, kteří právě do-
kážou ne za každou cenu vítězit, 
ale vychovávat z dětí komplexní 
lidi, to by měl být smysl každého 
sportu,“ tvrdí Zajíc, který spat-
řuje ve svém novém působišti 
obrovský potenciál. 

Právě vize propojování sportů 
je současnou filosofií Českého 
svazu ledního hokeje. K úspě-

Kralupáci trénovali s Jágrem
■  Na dotek legendy Jaromíra Jágra se ocitli vybraní hráči hokejového klubu  
HK Kralupy nad Vltavou, kteří zavítali do Slaného u příležitosti představení nového 
projektu Středočeského kraje lapidárně nazvaného: Sportovní centra mládeže. 

chům mládežnického hokeje, 
zejména v dorostenecké kate-
gorii vedené hlavním trenérem 
Lukášem Majerem, by se měl 
v budoucnu přidat i „A tým“, 
který převzal právě Josef Zajíc. 
I resuscitace kralupského Áčka 
je tedy v běhu. 

„Díky Josefu Zajícovi vstupu-
jeme do fáze rozvoje klubu a to 
i s A týmem. Rád bych pozval 
kralupské fanoušky do ocho-
zů na stadion, který je krás-
ný a je skvěle spravován. Když 
jsem projel všechny středočeské 
zimní stadiony, tak si dovolím 
říct, že máme takovou pomysl-
nou O2 arénu ve Středočeském 
kraji, protože čistota a kvalita 
kralupského zimáku je neuvěři-
telná,“ konstatuje Libor Štajer. 
Nadšení, vizím a poctivě odvá-
děné práci v hokejovém klubu, 
nezbývá, než držet palce. Je dů-
ležité si přát, aby rozvoj hokejo-
vého klubu pokračoval od spodu 
na pevných, systematických zá-
kladech, odpovídal možnostem 
města, byl prost megaloman-
ských komplexů, které mohou 
ve svém důsledku vést k pádu až 
na samotné dno, jak už jsme to 
jednou s ledním hokejem v Kra-
lupech nad Vltavou prožili.

 JINDŘICH KOHM

Kralupští hokejisté se umějí prosadit i mimo 
ledovou plochu. Svůj autogram s hokejovým 
vzorem všech vzorů si poctivě vybojovali.
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Kralupští hokejisté trénovali s Jágrem. Vznikla nová centra mládeže. 
Najdete na youtube.com/watch?v=jQe1C0JEZcQ

TV REPORTÁŽ

CO SE VÁM VYBAVÍ, 
KDYŽ ŘEKNU 
HOKEJ A KRALUPY 
NAD VLTAVOU?
JAROMÍR JÁGR:
„Tak samozřejmě Martin 
Procházka, můj spoluhráč a hlavně 
spolužák, my jsme spolu chodili 
do třídy. Právě o tom jsem mluvil, 
že ta spolupráce mezi městy jako 
Kralupy, Kladno, Slaný vždycky 
existovala a všichni si uvědomili, 
že ty nejlepší hráči by měli být 
na Kladně, protože jsme měli 
extraligu, asi jako jediní tady 
z toho okolí. Martin byl jeden 
z těch hráčů, kterému se to 
povedlo, přešel k nám a stal se 
pětkrát mistrem světa.“ (pozn. 
autora: Martin Procházka má 
pět zlatých medailí z vrcholných 
turnajů, je mistr světa z let 1996, 
1999, 2000 a 2001 a olympijský 
vítěz 1998). 

EXKLUZIVNĚ
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V elvarští sportovní nadšenci chystají již 
12. ročník svého „maratonu“. Neděste 

se regulérní maratónské trati, ta zde ni-
kdy nebyla na pořadu dne. Královskými 
závody královského města jsou: běh na 

10 km a tzv. bikerská třicítka! Hlavní zá-
vod můžete letos běžet například po boku 
ultramaratonce Reného Kujana. Protože 
u zrodu nevšedně pojaté sportovní tradice 
stáli nadšenci z místní základní školy, je 

program závodů primárně směřován k dě-
tem a rodinám. 

V sobotu 7. října si přijďte protáhnout 
tělo, fandit či se, jak jinak než královsky, 
bavit. Stánky s občerstvením, skákací hrad, 
lezecká stěna a mnohá další překvapení bu-
dou pro vás a vaše děti připraveny v areálu 
sportovního stadionu ve Velvarech. 

REGISTRACE k závodům a kompletní 
program najdete na velvarskymaraton.cz. 
ROZHOVOR s šéfkou organizačního týmu 
Mgr. Šárkou Hrbkovou najdete na www.
kralupskyzpravodaj.cz.

Šárka Hrbková: „Já osobně si zaklá-
dám na třech disciplínách: běh pro nej-
menší děti - nádhera, která hřeje u srd-
ce, hrdí tatínkové, kteří objímají své dítě 
v cíli a šťastné děti s medailí na krku. Ná-
sleduje zmíněný hlavní závod (což pova-
žuji za profesionální část) a třetí „trhák“ 
je tzv. rodinný běh - tříčlenná posádka 
s podmínkou věku dítěte (1. st. ZŠ). Napří-
klad i přes nepřízeň počasí v posledním 
ročníku se účastnilo tohoto běhu téměř 25 
rodin. To mě moc hřeje a tomu fandím.“  

JINDŘICH KOHM 

PRVNÍ ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU  
SE USKUTEČNIL NA HOSTIBEJKU

A by se nám po sobotních závo-
dech v Kutné Hoře nezkrátily žíly, 

připravil náš oddíl na nedělní dopo-
ledne 17. září přespolní běh pro kra-
lupskou sportovní veřejnost. Běhalo 
se na Hostibejku, počasí nám víc než 
přálo, atmosféra byla sportovně přá-
telská. 

Závodilo se v sedmi kategoriích, 
od nejmenších tříletých dětí až po 
kategorii masters. Borci vybíhali  
od dětského hřiště a potom po bílé 
(500m), červené (1000m) a zelené 
(1500m) trase.

Na příští rok plánujeme rozšíření 
tratí a rádi přivítáme další nadšence, 
kteří si s námi přijdou zaběhat. 

Děkujeme Městu za podporu usku-
tečnit 1. ročník přespolního běhu.

Dále bychom chtěli poděkovat za 
nabídky prostoru pro naše tréninky, 
bohužel zatím žádná nevyhovuje našim 
požadavkům ( 20 x 10m a 15 x 10m, 
teplo, světlo, WC, objekt v Kralupech). 
Poptávka tedy stále trvá. Děkuje-
me!

PETRA DOLEŽÁLKOVÁ,
PR ODDÍLU MODERNÍHO PĚTIBOJE

www.petiboj-kralupy.cz
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Velvarský maraton pro celou rodinu
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ROZHOVOR s Mgr. Šárkou Hrbkovou, šéfkou organizačního 
týmu, najdete na www. kralupskyzpravodaj.cz.

Velvarský maraton
v sobotu 7. října
www.velvarskymaraton.cz
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A eroklub Kralupy, který 
v květnu t. r. oslavil 50 let 

svého působení na letišti Saze-
ná, uspořádal v sobotu 26. 8. 
již XXVII. ročník letecké navi-
gační soutěže Aerotour Sazená. 
Poprvé byla rally (dvoumístné 
posádky) navíc doplněna o sa-
mostatnou soutěž v „Přistání 
3x“, která byla operativně od-
startována v době, kdy na části 
tratě rally postupovala od Li-
bochovic přes Říp k Bělé pod 
Bezdězem bouřka. Z 11 soutě-
žících získali místní 3., 4. a 9. 
místo. Zvítězili letňanští Zvě-
řina / Flek s 60 trestnými body 
(30+20+10) a nanejvýš vhod-
ným ultralightem Savage.

Jen pro připomenutí čtená-
řům Zpravodaje stručně pravi-
dla Aerotour: na lomené trati 
140 km s 10 úseky (i z oblouků) 
se vyhledávají a zaznamenáva-
jí do mapy fotografie objektů 
a znaky z plachet (18 + 2). Do-

držení soutěžní rychlosti, resp. 
času průletu na všech otočných 
bodech, je snímáno „logery“. 
Závěrečné přistání do děleného 
pásma 52 x 12 m je kontrolová-
no (včetně odskoků) rozhodčí-
mi. Zvítězili „matadoři“ těchto 

soutěží Brůna / Pitelka z Frym-
burku. Úspěšná místní bronzová 
posádka Šimon / Doubek našla 
nejvíce objektů i perfektně při-
stála. O lepší umístění je zřejmě 
připravila horší letová dohled-
nost proti „ostrému západnímu 
slunci“. Další místní posádky Vl-
ček / Šorm, Vyležík / Šindelář 
a Holub / Veselý obsadily 5., 9. 
a 10. místo z 15 posádek.

Podrobnosti k soutěžím viz 
www.akkralupy.cz, kde se ta-
ké můžete více seznámit s naší 
činností.

Zájemce o létání rádi uvítá-
me, zejména mládež od 14 let. 

JAN HANUŠ,

PŘEDSEDA SPORTOVNÍ JURY 

V letošním roce jsme se rozhodli uspo-
řádat první kralupský OCR (extrém-

ní překážkový) závod Gladiator Challenge 
2017. Závodníci se na velmi krátké trati, 
která měla jen necelé tři kilometry, moh-
li utkat s více jak čtyřiceti netradičními 
překážkami, kde uplatnili svou obratnost, 
vytrvalost a také sílu. Letos jsme na trati 
mohli vidět úctyhodných 197 startujících 
odvážlivců. 

I přes počáteční nervozitu musíme uznat, 
že závod se velmi povedl a všem se moc 
líbil. To je také hlavní důvod, proč by-
chom v této činnosti moc rádi pokračovali 
i v příštích letech. Jak vůbec příprava na 
takový závod probíhá? Není tajemstvím, 
že závod dokončí opravdu každý a to tak, 
že překážky buď překoná, anebo nemá-li 
dostatek sil, jde na handicap a po splnění 
pokračuje v závodě dále. 

Kralupští gladiátoři svou přípravu ne-
podceňují a trénují téměř každý den. Za-
měřujeme se na všechny možné druhy tré-
ninku za jakýchkoliv podmínek. Cvičí se 
u nás jak za deště, tak za horkých letních 
dnů. Tréninky jsou situovány jak venku, 
tak v hale, ale přes léto se vyskytujeme i na 
kralupském koupališti, takže se vyřádíme 
i ve vodě. Využíváme všechny možné typy 
náčiní a pomůcek (osy, gymnastické kruhy, 
hrazdy, činky, kettlebelly, sáně, lana apod.), 
stavíme si i vlastní překážky, aby naši čle-
nové byli přepraveni na vše. Každý si vybe-
re trénink, který mu vyhovuje. 

Aeroklub Kralupy oslavil 50. výročí
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Gladiátoři uspořádali historicky 
první závod v regionu

Nyní má naše členská základna kolem 
175 členů, z nichž je asi 75 aktivně a pravi-
delně chodících. Trénink je možné absolvo-
vat od 15 let, samozřejmě s písemným sou-
hlasem rodičů a horní hranice je prakticky 
neomezená. V budoucnu bychom se rádi 
zaměřili i na ty nejmenší a uspořádali pro 
ně pravidelné tréninky pod naším vedením. 
Vše by pak mohli zúročit i na dětské verzi 
závodu, který máme také v plánu. 

Co se bude dít dále je bohužel závislé na 
našich finančních možnostech, kterými 
jsme jako nezisková organizace velmi limi-
továni. Jsme proto velmi rádi, že nás Město 
finančně podporuje a vychází ve všem vstříc.

 LUKÁŠ HAMZA,

PŘEDSEDA GLADIATOR TRAINING

Ultralighty a motorový 
kluzák Vivat
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Vneděli 10. 9. 2017 vstoupili mladí kra-
lupští ragbisté do nové sezóny a na 

hřišti pražské Pragovky absolvovali pro 
většinu z nich první turnaj ve věkové ka-
tegorii U12. Po přípravném prázdninovém 
kempu v Mokrosukách tak měli možnost 
ukázat týmovou souhru i individuální 
dovednosti a to postupně proti týmům 
z Babic, Petrovic, domácí Pragovce a Tat-
ře Smíchov.  

Hned v prvním zápase proti urostlým 
borcům z Babic se zpočátku k míči příliš 
nedostali, v polovině zápasu prohrávali 
o dvě pětky a vypadalo to nevesele. Pak ale 
Kralupy 2x položily z rychlých protiútoků 
a z poslední akce následně přidaly i třetí 
pětku. Pro sebevědomí hráčů důležitý ob-
rat a první cenné vítězství 3:2! 

Proti Petrovicím vyhrály Kralupy vyso-
ko 5:0 a to zejména proto, že si soupeřova 

obrana nevěděla rady s rychlými průniky 
po získání míče z rozehrávky. 

Souboj s domácí Pragovkou byl urputný, 
kdy se bojovalo doslova o každý metr hřiš-
tě.  Zápas skončil 1:1, přičemž Kralupy srov-
návaly výsledek až v samém konci utkání. 

Poslední utkání s Tatrou Smíchov hochy 
velmi bolelo, došlo k několika menším zra-
něním, přesto dokázaly Kralupy díky kolek-
tivní hře zvítězit 2:1.  

Ve své skupině tedy ragbisté nepoznali 
porážku, turnaj zakončili třemi vítězství-
mi, jednou remízou a celkovým skóre 11:4! 
V nové kategorii a na velkém hřišti se roz-
hodně neztratili a přesto, že nastupovali 
i proti urostlejším protivníkům, dokázali 
se jim kolektivní hrou nebo svou rychlostí 
vyrovnat. 

Ukaž co v tobě je – hraj ragby! 
MAREK VOBOŘIL

S tává se pravidlem, že v po-
sledním týdnu školních 

prázdnin se v tenisovém are-
álu koná soustředění nadějné 
tenisové mládeže. Tenisových 
adeptů - kluků a holek - se le-
tos zúčastnilo celkem 40. Nej-
mladším bylo 5, nejstarším 

17 let. Denní program začínal  
v 9 hod. a končilo se v 16 hod.

O tenisovou výuku se stara-
li čtyři kvalifikovaní trenéři, 
o sportovně tělesnou přípravu 
dvě trenérky aerobiku.

Každý den po obědě se v jed-
né vyučovací hodině všichni zú-

častnili hravou formou výuky 
angličtiny. 

Uprostřed týdne navštívila 
soustředění i Kralupská tele-
vize. Hlavně pro ty malé to byl 
určitě velký zážitek.

Vedení klubu děkuje Dušanu 
Sikelovi za výbornou organizaci 

a propagaci tenisu mezi mláde-
ží. Poděkování patří ale i všem 
dalším, kteří se ve svém volnu 
na hladkém průběhu soustře-
dění podíleli.

MAREK CZECHMANN,

PŘEDSEDA TENISOVÉHO ODDÍLU
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Tenisové soustředění absolvovalo 40 dětí

Ragbisté zahajují sezónu
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Horní řada zleva: Dušan, Honza V., Honza B., Kryštof;  
klečící zleva: Michal, Honza F., Filip a Ondra; ležící: Miky

S ROMČOU

Dámy, děvčata, holky, ale i páni, kluci. 
Pojďte si zacvičit TABATU 
- japonského zabijáka 

Nebojte se, jedná se o intenzivní posilovací 
intervalové cvičení, nicméně budu na vás 
hodná a ze začátku budeme jen lehce, ale 

INTENZIVNĚ trénovat. Jedná se o cvičení na 
30 minut, kdy budeme cvičit 20 vteřin v kuse 

a 10 vteřin bude pauza a stále dokola. Na 
začátku bude samozřejmě rozehřátí a na konci 

závěrečné protažení.

CO S SEBOU? 
vodu na pití, sportovní oblečení,  

ručník a DOBROU NÁLADU 

CO VÁM SLIBUJI? 
posilování, srandu a pěkné tělo

každou neděli od 17:00  
do 17:40 hodin

zrcadlový sál T.J. Sokol Kralupy, Jodlova 16, 
Kralupy n. Vlt., cena: 70 Kč (pro nečleny Sokola)

Kontakt: romana.dgh@gmail.com  
či na stránkách www.sokol.kralupy.cz
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ŘÍJEN 2017
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

Podzimní jarmark
V sobotu 7. října ožije od 9 ho-
din prostranství před DDM 
podzimním jarmarkem. Pro dě-
ti zde budou připraveny dílnič-
ky a hry, dospělé jistě zaujmou 
podzimní dekorace a jiné ruko-
dělné zboží. Chybět nebude ani 
dobré občerstvení. 

Naše dveře jsou Vám 
stále otevřené
Mají vaše děti rádi Lego? A ví-
te, že máme novou Lego hernu? 

Stále máte možnost své dě-
ti do Lega stejně jako do ostat-
ních zájmových útvarů přihlá-
sit. Přijďte s k nám podívat!

Víkendové kurzy
I v tomto školním roce se 
v DDM bude tvořit nejen bě-
hem týdne, ale i o víkendech. 

Prvním kurzem bude 8. 10. od 
13:00 hodin kurz keramika. Ce-
na: 400,- Kč

Halloweenská párty
Tak to si opravdu nenechte ujít! 
Tato strašidelná událost se bude 
konat 19. října od 16:00 hodin 
před a v DDM. Zváni jste úplně 
všichni od nejmenších po nej-
starší. Kostým, dobrá nálada 
a odvaha je povinností.

Adventní zájezd
V sobotu 2. prosince pojede-
me vlakem v ranních hodinách 
na adventní trhy do Drážďan. 
Zájemce prosíme o přihlášení, 
abychom včas zajistili společ-
né jízdenky a místenky. Bližší 
informace naleznete na webu 
a facebooku DDM nebo Vám je 
podáme v kanceláři.

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE 

Z ačali jsme tradičně piknikem. Větši-
na tříd si jej opravdu užila. Byl pest-

rý, veselý a kreativita při přípravě pokrmů 
pro spolužáky v mnoha případech neznala 
mezí. 

Nadšeně se vrátili i primánci ze seznamo-
vací školy v přírodě, kterou jim připravili 
jejich o šest let starší spolužáci ze septimy. 
Máme za sebou i soutěž ze zážitkové turis-
tiky. Také členové školního studentského 
parlamentu vykročili aktivně. Absolvovali 
dvoudenní výjezd, na kterém plánovali růz-
né akce včetně získávání finančních grantů 
pro své aktivity. S jejich činností souvisí 
důležité datum: čtvrtek 19. 10. 2017.

V tento den se sejdou u nás ve škole zá-
stupci studentských parlamentů z partner-
ských gymnázií. Budou se navzájem inspi-
rovat tím, co všechno si dokáží zařídit ve 
svých školách. 

Čtvrtek 19. října je pro nás významný 
ale také proto, že v rámci třídních schůzek 
budou prezentovat své práce studenti naší 
školy a poté proběhne již tradiční Minikon-
ference o vzdělávání určená nejen našim 
studentů a jejich rodičům, ale i učitelkám 

a učitelům z blízkého i vzdálenějšího okolí 
a samozřejmě veřejnosti, která se o proble-
matiku vzdělávání zajímá. Tématem pro 
letošek budou inovativní způsoby vzdělá-
vání nejen studentů, ale zejména i učitelů, 
které odpovídají vývojovým trendům ve 
vyspělých zemích. 

Minikonference začne 19. 10. 2017  
v 18 hodin v tělocvičně naší školy vystoupe-
ním hostů, kteří přítomné seznámí s pro-
jekty Učitel naživo a Učitelé z Marsu. 

Srdečně na ni zveme všechny zájemce.
ANDREJ PLECHÁČEK,

ŘEDITEL DG A SOŠE

Minikonference se bude konat 19. října
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ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Ž ivot nás občas zkouší. Na někoho se 
možná nikdy nedostane, někdo je však 

postaven před okamžité rozhodnutí. A je to 
pouze na něm.

Jednu takovou zkoušku podstoupili bě-
hem prázdnin i tři žáci naší školy – Lukáš 
Samohrd, Vojtěch Čipera a Tomáš Vorlíček. 
A všichni tři obstáli na výbornou. I když 

místa jejich činu dělí od sebe téměř dvě stě 
kilometrů, všichni tři se rozhodli okamžitě 
a jasně. Poskytli pomoc tomu, kdo ji nejví-
ce potřeboval, a pomohli zachránit lidský 
život. Nebýt těch, kterým svou statečnos-
tí pomohli, asi bych se to ani nedozvěděl 
a nemohl jim i tímto způsobem vyjádřit 
náš velký dík. 

MARTIN LUKSÍK, 

ŘEDITEL ŠKOLY

ZŠ KOMENSKÉHO

P rvní týden v září navštívila Česká tele-
vize naši školu, aby natočila reportáž 

do pořadu Zprávičky, vysílaného každý den 
v podvečer na Déčku. A co se u nás dělo 
zajímavého? 

Asi málokdo ví, že 9. září je Evropský 
den recyklace baterií. Žáci 3. až 7. ročníků 
se proto v pátek 8. září hravou formou do-
zvěděli o negativních vlivech starých elek-
trozařízení a přenosných baterií na životní 
prostředí, pokud jsou vyhazovány na ne-
vhodná místa. 

Naučili se základy třídění odpadu (nutno 
podotknout, že i malé děti často již třídit 
umí). A zjistili také, že se dá objevit zla-
to ve staré pračce. Pochopili, že recyklací 
dnes už dokážeme vysloužilému zařízení 
dát další šanci, jak posloužit lidem i pří-
rodě. Žáci pracovali s modely elektroza-
řízení i s dalšími vhodnými metodickými 
pomůckami. 

Výjezdní program Recyklace hrou, se-
stavený na jednu vyučovací hodinu pro 
každou zúčastněnou třídu, pořádá Recy-

klohraní o.p.s. V závěru takové hodiny 
všichni souhlasili, že recyklace se prostě 
vyplatí!

Reportáž s našimi žáky můžete zhléd-

nout na decko.ceskatelevize.cz/zpravicky 
– s datem 9. 9. 2017.

JIŘINA BAUEROVÁ,

KOORDINÁTORKA EVVO

ZŠ PRAKTICKÁ

P rvní školní den jsme přivítali žáky 
v nově zrekonstruovaných prostorách 

školy, které přispějí nejen k zlepšení pro-
středí, ale především ke zkvalitnění výuky. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali za-
stupitelům a radním města za zajištění re-
konstrukce elektroinstalace na naší škole. 

V tomto školním roce nás čekají čtyři vel-
ké projekty. Prvním z nich je projekt Šab-
lony financovaný z Evropských sociálních 
fondů OP VVV. Je zaměřen na osobnost-
ně profesní rozvoj pedagogů, kvalitnější 
vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, podporu společného vzdělá-

vání, vzdělávání pedagogů v oblasti čtenář-
ské a matematické gramotnosti a zajištění 
tematických setkání rodičů s odborníky. 
V rámci projektu Šablony nabídneme žá-
kům Čtenářský klub, Klub zábavné logiky 
a čtyři skupiny doučování.

Dalším projektem je Centrum kolegiální 
podpory financovaný MŠMT. Jedná se o za-
jištění spolupráce ZŠ speciálních a ZŠ běž-
ných z různých regionů v oblasti vzdělávání 
pedagogů na téma „Zajištění podmínek ve 
vyučování žáků s podpůrnými opatřeními“. 

Dále se jedná o ozdravný pobyt pro žáky 
2. stupně, který je financován Krajským úřa-
dem Středočeského kraje, jehož cílem je pod-
pora minimálního preventivního programu. 

V letošním roce bude i nadále pokračovat 
spolupráce s Centrem primární prevence 
Semiramis o.s. Dojde však k zajištění vět-
šího rozsahu spolupráce. Žáci na 2. stupni 
získají více hodin přímé činnosti, nově se 
zapojí i žáci 1. stupně v rámci projektu Ko-
čičí zahrada a součástí bude i vzdělávání 
pedagogů.

Pokračujeme v dalších projektech fi-
nancovaných MŠMT a ESF Školní mléko 
a Ovoce a zelenina do škol. 

V neposlední řadě pokračujeme v lokál-
ním projektu Kralupy čisté město organi-
zovaném Ekologickým centrem, jehož cí-
lem je poukázat na příklady dobré i špatné 
péče o životní prostředí v Kralupech nad 
Vltavou.

MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ,

KOORDINÁTOR AP

Vyučujeme s projekty

Česká televize natáčela na Komendě
Čtvrťáci na Recyklohraní

Malí hrdinové

Zleva Lukáš Samohrd, Tomáš Vorlíček, Vojtěch 
Čipera
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PRO VŠECHNY JIŽ OD JEDNOHO KUSU!

www.topvysivka.cz
e-mail: info@topvysivka.cz, tel.: 725 005 919

CO VYŠÍVÁME?
loga, texty, obrázky, fotky...

NA CO VYŠÍVÁME?
trika, čepice, ručníky, firemní oblečení...

PRO KOHO?
firmy, kluby, jednotlivci...

ELEKTRIKÁŘE
Požadavky: } vyučení v oboru elektro silnoproud } praxe v oboru 
} technické a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, 
flexibilita, samostatnost } 100% nasazení a pečlivost práce } řidičský 
průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou 
Náplň práce: } opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, 
světelné signalizace, vánoční výzdoby } účast na zimní údržbě 
v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

HROBNÍKA
Požadavky: } střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém 
oboru (praxe v oboru vítána) } technické myšlení } zručnost a fyzická 
zdatnost } flexibilita } 100 % nasazení a pečlivost práce } řidičský 
průkaz skupiny B
Náplň práce: } kopání hrobů včetně zahazování a konečné úpravy } 
ukládání uren } provádění rozptylů a vsypů } exhumace } zajištění 
základní činnosti provozovatele hřbitovů + účast na zimní údržbě

NABÍZÍME:
dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned; 

pracovní doba Po–Pá 6:00-14:30 s možností přesčasů; 
stravenky; dobré pracovní zázemí; 5 týdnů dovolené.

Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou PŘIJMOU:

Kontakt:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589, tsm.hajkova@mestokralupy.cz

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Koever CZ - Libčice nad Vltavou - ČR s tradicí od roku 2006 

NABÍZÍME: 
} Stálé zaměstnání na HPP,  
 nebo brigádně v Libčicích n. V. 
 (200m od vlakového nádraží) 
} měsíční prémie za kvalitu 
} měsíční prémie za přesčasy 

} měsíční prémie  
 za pravidelnou docházku 
} roční prémie za nenemoc 

DÁLE POSKYTUJEME: 
} příspěvky na životní pojištění 
} 5 týdnů dovolené 
} stravenky 

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12.500 Kč. 
Jedná se o třísměnný provoz. 

Firma Koever CZ s.r.o. hledá 
nové zaměstnance na pozice

} OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ 
} OBSLUHY CNC STROJŮ 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, 
v.gerzova@koever.de 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, 
Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

NÁSTUPNÍ PLAT  
24.600 Kč – 37.800 Kč 
a po zapracování 
stabilní růst mzdy. 

na HPP nebo brigádně

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: centrumd8kralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO RODIČE S DĚTMI 
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
} Asertivní komunikace – sobota 21. 10. 2017 od 9 hodin 
} Jak zvládnout pubertální dítě – sobota 25. 11. 2017 od 9 hodin 
 Na semináře je nutné se předem přihlásit!
 Mgr. Renata Černá - 774 372 725
} Lampiónový průvod – čtvrtek 9. 11. 2017 od 16:30 hodin
 - tradiční podzimní akce Centra D8

KURZY PRO DĚTI
} Hudební škola Yamaha
 - Robátka (pro děti 4m – 18m)
 - První krůčky k hudbě (pro děti cca 1,5 – 2,5 roku)
 - První krůčky k hudbě (pro děti cca 2,5 – 4 roky)
 - Rytmické krůčky (4 – 6 let)
} Tanečky - pro děti 3 – 6 let
} Výtvarníček a keramika - pro děti od 3 let

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Jóga – Taichi – Předporodní kurz aneb příprava na porod a šestinedělí – Cvičení pro 
těhulky – Cvičení po porodu – Hirudoterapie - Aromaterapeutická těhotenská masáž  
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ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

RESTAURACE
owling
arsiniB

}}} ZNOVU OTEVÍRÁ 1. 10. 2017 |||

Rezervace 
a objednávky 

na email: restauracebarsini@email.cz, 
tel.: 606 610 450
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Stavební firma z Kladna hledá 

PROVOZNÍHO TECHNIKA 
pro vedení převážně zemních prací 

v oblasti Kralup nad Vltavou. 
POŽADUJEME odborné znalosti z oboru  

- lze zapracovat, organizační schopnosti, ŘP sk. B.

Své životopisy v případě zájmu,  
prosím, zasílejte na: 

PROVOZNÍ TECHNIK  
VE STAVEBNÍ VÝROBĚ

e-mail: hora.sekretariat@volny.cz
kontakt 737 230 004

POŽADUJEME: 
vysokoškolské vzdělání 

(i absolvent), znalost 
angličtiny, flexibilita, 

příjemné vystupování, 
řidičský průkaz, zkušenosti 
s vedením účetnictví, příp. 
daňové evidence výhodou

NABÍZÍME:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a odborného růstu 

v perspektivním oboru 
(s možností vykonání 

zkoušek daňového poradce), 
solidní jednání i odměna

Životopisy zasílejte mailem na: 
martin.stepan@aspekt.hm

Kralupská společnost ASPEKT HM s.r.o.,  
daňová a účetní, 

PŘIJME
pro svou pobočku v Praze 6 - Břevnově 
spolupracovníka na pozici

ASISTENT DAŇOVÉHO 
PORADCE




