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Dvacátého prosince 2016 to 
bude na den přesně 20 let, 

co byla slavnostně otevřena láv-
ka pro pěší a cyklisty. Tato dů-
ležitá tepna, jež spojuje dva bře-
hy řeky Vltavy, se za tu dobu 
stala nedílnou součástí města. 
V dnešní době si už jen stěží 
dokážeme představit, že by si 
obyvatelé či návštěvníci vysta-
čili pouze a jen s mostem silnič-
ním. Samotná lávka se nachází 
zhruba 65 metrů níže po prou-
du řeky a dosahuje délky 208 
metrů a šířky 5 metrů. Průtok 
Vltavy, která má v místech pře-

mostění hloubku kolem čtyř 
metrů, je značný, navíc tu stále 
panuje poměrně frekventovaná 
lodní doprava. 

Ale pojďme si ještě nyní při-
pomenout samotný záměr pro-
jektantů a stavitelů, zastupují-
cích tehdejší subjekt Vojenské 
stavby. Primárně spočíval ve vy-
budování dvou krajních polí láv-
ky, na které byl posléze napojen 
střední díl v délce 36 metrů, vy-
betonovaný na lodi téže délky 
(s celkovým výtlakem 500 tun). 
Po vyzrání betonu následovalo 
dopravení příslušného dílu pod 

nedokončenou stavbu pomocí tří 
tažných člunů a na celé opera-
ci se podílely i dva vyprošťova-
cí tanky. K ukotvení středního 
dílu lávky došlo prostřednic-
tvím hydraulických zvedáků 
dne 16. října 1996. Definitivní 
závěr následně spočíval v při-
pojení středního dílu k oběma 
náběhům, přičemž samotný pro-
ces skončil až druhý den v po-
ledne. 

Na stavbu se dvěma pěknými 
pilíři ve tvaru písmene V bylo 
spotřebováno celkem 1.750 tun 
betonu a 95 tun oceli, celkové 

náklady činily 20 milionů korun. 
Zajímavostí též zůstává i skuteč-
nost, že navzdory náročné inves-
tiční akci nebyl nikterak zásadně 
narušen lodní provoz na řece. 

První obyvatelé Kralup mě-
li možnost lávku poprvé přejít 
v předvánočním čase roku 1996 
za hustého sněžení, což ovšem 
málokomu vadilo. Lepší dárek 
pod stromeček si snad ani sa-
motní občané nemohli přát. Věř-
me, že nám naše lávka bude ješ-
tě hodně dlouho sloužit!

Aleš levý, tiskový mluvčí 

měÚ krAlupy n. vlt.

Od otevření lávky pro pěší a cyklisty 
uběhne 20 let
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za nepřízně počasí se ohňostroj přesouvá na 19.00 h. 1. 1. 2017
00.30 hodin
nad řekou Vltavou 
u mostu T. G. Masaryka

Novoroční 
ohňostroj

Lávka pro pěší v roce 1996.
Pásku u příležitosti zprovoznění nové lávky 
přestřihl tehdejší starosta Mgr. Pavel Rynt.
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Zdravím vás,  
milí čtenáři,
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Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ pořízení venkovní posilovny pro sportovce 
i veřejnost v areálu zimního stadionu od společnosti 
Enuma Elis, s.r.o. za cenu 249.068,82 Kč s DPH.
◆ poskytnutí dotace pro sportovní oddíl TJ Kralupy 
- KČT na Mezinárodní mistrovství TZ ve výši 
10.000 Kč; pro sportovní oddíl TJ Kralupy – moderní 
pětiboj na mistrovství ČR ve výši 15.000 Kč.
◆ poskytnutí individuální dotace pro Michaelu 
Tóthovou na Mistrovství Evropy ve Fitness dětí 
ve výši 7.000 Kč.
◆ přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu 
Středočeského kraje v celkové výši 177.300 Kč. 
Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby 
města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování 
sociálních služeb. 
◆ dodatek č. 2 k SoD č. obj. RISML/00012/2016 
na akci „Komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad 
Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“ s firmou 
Stavební firma Neumann s.r.o. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu realizace asfaltových 

povrchů do 30. 4. 2017 a méněpráce ve výši 
7.497 Kč bez DPH.
◆ podání žádosti o poskytnutí dotace 
z podprogramu 117D081 - Demolice budov 
v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím 
MMR na projekt Demolice objektů čp. 80 a čp. 24 
v Kralupech nad Vltavou.
◆ záměr o výpůjčce pozemků p. č. st. 1526 a p. č. 
st. 1527 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, jejichž součástí 
jsou stavby bez čp., za účelem zřízení klubovny 
a tréninkových prostor sportovního klubu Slingshot 
Club Kralupy nad Vltavou.
◆ uzavření smlouvy o dílo se společností Institut 
regionálních informací, s.r.o., a to na 5. úplnou 
aktualizaci územně analytických podkladů pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy 
nad Vltavou za celkovou cenu 310.365 Kč s DPH.
◆ RM ukládá odboru RIaSM zadat dopracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
v ul. Štefánikova, Kralupy n. Vlt.“ ve variantě šikmé 
stání 60 stupňů bez podélných parkovacích míst.

StříPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
leden

uzávěrka příjmu inzerce: 14. 12. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 16. 12. 2016, 12 hodin.

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

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

(10:30-11:00 polední pauza).

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

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

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERmíNy mObIlNíhO SVOZu
prosinec

5. 12. - 9. 12. ........bioodpad 
  - pouze za příznivého počasí

14.prosince

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

„To je hrozné, už zas budou Vánoce…“, 
říká jedna z uspěchaných maminek druhé 
mamince, která taktéž lomí rukama a u toho 
všemi možnými (výchovnými) prostředky 

krotí svého rozverného syna… 
A přitom do začátku Vánoc chybí 
stejný počet dní, jako tomu je 
pokaždé. Ale jo, člověk má zkrátka 
dar lamentovat i nad věcmi, které 
jsou v podstatě příjemné…

Ano, Vánoce se opakují každý 
rok. Dospělí lidé dobře vědí, že co se neustále 
opakuje, ztrácí postupně na své výjimečnosti. 
O Vánocích bych si to ale vůbec netroufl tvrdit. 
I když se opakují rok co rok, jsou vždycky svým 
způsobem originální. Jsou originální jednoduše 
z toho důvodu, že i my sami jsme jedineční. 
Každý z nás se nyní nachází v odlišném levelu 
svého života a z této své pozice také nahlížíme 
na vánoční svátky. Jinak vnímá Vánoce dítě, 
jinak člověk v produktivním věku, jinak je 
vnímá člověk starší a rozhodnější. Jinak jedinec 
profesně úspěšný a jinak také smolař bez špetky 
potřebného štěstí. Všichni lidé do jednoho však 
touží po prožití Vánoc v teple domova a mezi 
svými bližními, přejí si odhodit na chvíli starosti 
běžných dní a jednoduše si odpočinout. Dost 
možná prosté přání, které se jen tak nahlas 
nesluší prezentovat, ale osobně se domnívám, 
že právě onen „vánoční klid“ představuje 
něco, na co se většina z nás opravdu těší.

Za celou redakci přeji vám všem 
krásné Vánoce! Věřím, že nám zachováte 
přízeň i v roce 2017. Takže ještě jednou: 
šťastné a veselé, šťastný a veselý!

Aleš levý,

 člen redAkční rAdy kZ

| Keramický zvonek za prodejní cenu 50 Kč 
a keramický náprstník za 32 Kč. 

Vánoční dárky z Kralup

} Knihu „Pivovary Mělnicka“, 
kde najdete fotografie 

a informace o již zaniklém 
kralupském pivovaru.  

Prodejní cena je 300 Kč.

infocentrum MěÚ Kralupy nad vltavou nabízí 
pěkné vánoční dárky s motivem našeho města.
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AKtUALIty

Město Kralupy nad Vltavou vás  
u příležitosti 3. výročí 

od otevření srdečně zve na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

kralupské 
raDNiCE

2. ledna 2017 od 8:00 
do 17:00 hodin

 „Původní Program sociálního a ekono-
mického rozvoje (PSER) je již zastaralý a je 
třeba jej aktualizovat. Součástí nového do-
kumentu bude také akční plán a plán in-
vestic, kde dojde ke shrnutí konkrétních 
cílů, kterými se hodlá město v budoucnu 
zabývat. Jako příklad mohu uvést dokonče-
ní centra města, rozšíření parkovacích míst 
před nádražím (včetně parkovacího domu 
pro kola), opravy ve školách a školkách, 
a nepochybně dojde i na téma zabývající se 
bezpečností ve městě,“ uvedla Marcela Hor-
čičková, vedoucí projektového týmu. Záro-
veň ubezpečuje, že strategický plán není jen 
o prioritách vycházejících pouze od vedení 

města, ale o participaci samotných občanů 
na věcech veřejných. „Pohledy lidí, kteří 
zde žijí, nás pochopitelně zajímají. V rámci 
strategického plánování dojde i na vytvoře-
ní dotazníků, a to s cílem oslovit co největší 
počet obyvatel Kralup,“ připomíná Marcela 
Horčičková. 

Projektový tým nyní čeká příprava zmí-
něných dotazníků a zároveň i oslovovacích 
dopisů, prostřednictvím kterých chce město 
vyzvat ke spolupráci podnikatelské subjekty 
se sídlem v Kralupech nad Vltavou. O dal-
ším průběhu realizace budeme informovat 
v dalších číslech Zpravodaje. 

Aleš levý, tiskový mluvčí měÚ krAlupy n. vlt.

KRaluPY ZíSKalY  
další dOtaCI  

Z EVROPSKýCh fONdů

Zastupitelé našeho města na svém jednání dne 2. listopadu 2016 schválili Obecně závaznou vy-
hlášku města č. 2/2016 o nočním klidu. Tímto skončila platnost obecně závazné vyhlášky města 
č. 1/2010.

Ke změně došlo po novele zákona o přestupcích provedené zákonem č. 204/2015 Sb. Své obecně 
závazné vyhlášky následně měnila prakticky všechna města a obce v České republice.

Z nové vyhlášky o rušení nočního klidu vyplývá: 
} Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.
} Obce již nemohou ve vyhlášce udělovat paušální výjimky na pořádání vlastních akcí (kulturní 
a sportovní podniky), nebo na akce městských subjektů (např. příspěvkové organizace), či akce, 
které jsou městem a jeho subjekty spoluorganizovány.
} Již nelze paušálně zkrátit dobu nočního klidu např. každý pátek a sobotu z 22:00 na 23:00.
} Rada města už není oprávněna udělovat na základě žádosti individuální výjimku na konání akce 
nebo zkrácení nočního klidu. Výjimky mohou být uděleny jen přímo prostřednictvím vyhlášky a zá-
roveň takováto akce musí mít charakter výjimečné společenské tradiční události (např. Dny Kralup). 
Výjimky nelze udělovat pro rodinné události, jako jsou např. narozeniny a svatby. 

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou, jsou:
} Silvestr - doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
} Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 hod. do 6.00 hod. v následujících případech:
a) v noci z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic)
b) v době konání tradičních slavností Dny Kralup (informace o konkrétním termínu musí být zveřej-
něna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání).

Nová vyhláška nikomu nezakazuje konání kulturní akce po stanovené hodině nočního klidu, pořa-
datelé ale musí na svou odpovědnost dohlédnout a zajistit, že průběh akce nebude narušovat noční 
klid - v případě narušení nočního klidu věc podléhá přestupkovému řízení.   

rAdkA Holeštová

V Kralupech platí noVá VyhlášKa 
o rušení nočního Klidu

Začaly práce na novém 
strategickém plánu města
Zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo aktualizaci 
Strategického plánu města, tj. dokumentu, který stanovuje cíle a priority 
na období dalších 15 let. Jedná se o dlouhodobou koncepční strategii, jejímž 
uskutečňováním se bude zabývat pověřený projektový tým. ten je už nyní tvořen 
odborníky zastupujícími důležitá odvětví, jež jsou pro budoucnost města klíčová. 
Mezi primární oblasti patří např. územní plán, doprava, bezpečnost atd.

Zoperačního programu Zaměstnanost 
získalo naše město dotaci ve výši 

2.900.000 Kč na projekt „Profesionali-
zace a rozvoj lidských zdrojů ve veřej-
né správě I.“. Z dotace bude uhrazeno 
povinné vzdělávání úředníků veřejné 
správy, a to po dobu dvou let. Dotace 
už umožnila proškolení týmu úředníků 
ve strategickém plánování, a ten v násle-
dujícím roce samostatně připraví nový 
strategický plán města, který si města 
obvykle objednávají externě (jeho ob-
vyklá cena dosahuje několika set tisíc 
korun). 
Městské úřady mají zákonnou povinnost 
zajišťovat prohlubování znalostí a doved-
ností úředníků v minimálním rozsahu 18 
školení / 3 roky. Naplnění této povinnosti 
stojí úřady nemalé finance. Městský úřad 
má dostatečnou kapacitu profesionál-
ních, zkušených úředníků, kteří projevili 
zájem stát se akreditovanými lektory. 
Město v červnu tohoto roku získalo akre-
ditaci vzdělávací instituce Ministerstva 
vnitra ČR, která opravňuje pořádat pro-
fesionální školení na městském úřadě. 
Díky akreditaci budou úředníci proškolo-
váni interními lektory a dojde k další ne-
malé úspoře v městském rozpočtu. 

mgr. petrA urbAnová, 

tAjemnice měÚ krAlupy n. vlt.
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Kdo by si myslel, že pro vánoční strom 
musely Kralupy do některého z lesů, 

mýlí se. Překrásný kousek totiž městu vě-
novali manželé Christovi, neboť právě jim 
na zahradě vyrostl nádherný stříbrný smrk. 
„Strom před pětatřiceti lety zasadili rodiče 
mé ženy, pan Bohumil Vojna a paní Anež-
ka Vojnová. Jedná se o urostlý patnáctime-
trový smrk, který má pravidelné větve a je 

neuvěřitelně košatý. Myslím si, že by byla 
velká škoda, kdybychom ho jen tak bezúčel-
ně porazili,“ uvedl Petr Christ, jenž zároveň 
připomíná, že tomu nebude zdaleka poprvé, 
co poslouží coby vánoční symbol. „Když 
měl zhruba šest metrů, každý rok jsme ho 
měli nazdobený. Později už to ale nešlo. Je 
nám trochu líto, že musí pryč, ale nedá se 
nic dělat. Už na naší malé zahrádce zabíral 

moc místa,“ konstatuje dnes už bývalý maji-
tel, který nemohl nezmínit také jednu velmi 
zajímavou okolnost. „Když se nám narodila 
druhá dcera, tak někdy v té době pan Vojna 
strom opravdu zasadil. Je neuvěřitelné, jak 
ten čas rychle letí,“ uzavřel Petr Christ s tím, 
že se na rozsvícený smrk nezapomene přijít 
podívat na Palackého náměstí. 

Aleš levý, tiskový mluvčí měÚ krAlupy n. vlt.

V listopadu zahájili pracovníci tsM 
Kralupy n. Vlt. rekonstrukce něko-

lika ulic v lobečku, o jaké opravy jde?  
V současné době provádíme opravy uli-
ce Kuzmínova (úsek mezi ulicí Revoluční 
a Karsova) a K. Čapka (úsek mezi ulicemi 
Revoluční a J. Wolkera). V ulici Kuzmínova, 
kde je vedena trasa městské hromadné do-
pravy, byl v opravovaném úseku již nevyho-
vující zvlněný asfaltový povrch a nefunkč-
ní odvodnění silničního svršku vozovky. 
V rámci opravy byly demontovány a znovu 
osazeny obruby lemující vozovku, dále byly 
zřízeny dvě nové dešťové vpusti, aby bylo 
zajištěno bezproblémové odvedení srážko-
vých vod. Dalším krokem bylo přehutnění 
stávajících podkladních vrstev komunika-
ce a doplnění nové podkladní vrstvy, kte-
rá výsledný asfaltový povrch vytvarovala 
do funkčního a vyhovujícího tvaru zajišťu-
jícího bezproblémový provoz. 

Obdobný postup opravy vozovky je na-
plánován na sousední ulici K. Čapka s tím 
rozdílem, že polovina délky vozovky bude 
vzhledem k vhodným sklonovým poměrům 
odvodněna střechovitě do stávajících deš-
ťových vpustí a druhá polovina vozovky 
bude odvodněna jednostranným sklonem 
vozovky do liniových štěrbinových vpustí. 

Součástí opravy obou komunikací je 
i oprava chodníků v těchto ulicích. Práce 

na obou ulicích budou pokračo-
vat až do Vánoc. Doufáme, že 
nám bude počasí přát, tak aby 
se vše stihlo.

Jaké další akce probíhaly v režii 
tsM?
Mezi ty nejvýznamnější patří na-
příklad opravy chodníků v ulicích Raisova, 
Tomáškova, Maxima Gorkého, Ve Starém 
Lobečku, Karolíny Světlé (podél stávajících 
garáží), U Jeslí, Hakenova (úsek mezi ulicí 
tř. Legií a Dr. E. Beneše), kde došlo společně 
s realizací nového silového vedení k opra-
vám stávajících chodníků včetně obrub, které 
jsou nyní v zámkové dlažbě.  V rámci oprav 
plynovodních potrubí byly do nového povr-
chu opraveny chodníky v ulici Dr. E. Bene-
še (úsek od ulice Mostní po ulici Hakeno-
va), Hakenova (úsek od ulice Dr. E. Beneše 
po ulici Masarykova), Předmostí (úsek mezi 
ulicemi Boženy Němcové a Seifertova), Sei-
fertova, Mánesova. 

Dále byl nově položen nový asfaltový ko-
berec v ulici Vodárenská (úsek mezi ulicí 
Makarenkova po ulici Boženy Němcové). 
V rámci realizace opravy osvětlení v uli-
ci Mostní, kterou měly na starost referenti 
z odboru realizace investic a správy ma-
jetku, bylo realizováno nové napojení, po-
kládka a osazení nových sloupů veřejného 

osvětlení v částech ulic Dr. E. 
Beneše a Hakenova. 

rekonstrukci potřebuje spousta 
komunikací, nedají se však 
opravit všechny najednou. Jaká 
kritéria rozhodují při výběru, 
která ulice bude opravena? 

Jak spolupracujete s investičním odborem 
kralupského úřadu?
Volba výběru, která z komunikací přijde 
na řadu v případě opravy, je určité balan-
cování z hlediska jak aktuálního stavební-
ho stavu, tak dopravního zatížení vozovky. 
U některých komunikací je např. k potře-
bě zřízení nových parkovacích míst měnit 
proporce a v tu chvíli se již jedná o proces, 
který podléhá jistým schvalovacím postu-
pům. TSM provádějí především opravy stáva-
jících komunikací (vozovek, chodníků), které 
mají za úkol odstranit především opotřebení 
dané stářím a uvést komunikace do funkč-
ního bezporuchového stavu. Odbor realizace 
investic a správy majetku MěÚ Kralupy se 
orientuje spíše ve směru náročnějších ak-
cí, které již vyžadují projektovou přípravu 
a další navazující schvalovací procesy. Volba, 
co bude opravováno, vychází především ze 
vzájemného dialogu s ohledem na stanovené 
plány. děkuji ZA roZHovor! 

rAdkA Holeštová

roZHovor s... lubošem němcem, ředitelem TSM Kralupy nad Vltavou

I opravy silnic spadají pod Technické služby města

Manželé Christovi nám věnovali vánoční strom
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stěhování - a umístění vánočního stromu na Palackého nám.Kácení -
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AKtUALIty

Vposlední době přibývá na území na-
šeho města černých skládek. Jedná se 

především o odkládání objemného odpa-
du (postele, pohovky…), starých domácích 
spotřebičů a spoustu dalšího v okolí míst 
určených pro svoz komunálního a separo-
vaného opadu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
tato situace velice hyzdí veřejná prostran-
ství, přistoupily Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s policií 
k průběžnému monitorování situace v ce-
lém katastru města Kralupy nad Vltavou. 

Monitorování je prováděno za pomoci tzv. 
fotopasti, která zachycuje veškerý pohyb 
na zřetelně označených sledovaných mís-
tech. 

Osoba, které bude prokázáno založení 
černé skládky, se dopouští přestupku pro-
ti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o přestupcích). Jde o přestupek 
neoprávněného založení skládky nebo odlo-
žení odpadků nebo odpadu mimo vyhraze-

ná místa, za který lze fyzické osobě uložit 
sankci až do výše 50.000 Kč. 

K odkládání objemného odpadu, vyslouži-
lých domácích spotřebičů a mnohého další-
ho materiálu, který tvoří převážnou většinu 
černých skládek, slouží zdarma pro občany 
s trvalým pobytem v Kralupech nad Vlta-
vou sběrový dvůr TSM v Libušině ulici 
123 - a to denně od 9:00 do 10:30 hodin 
a od 11:00 do 17:00 hodin.

ing. luboš němec, ředitel tsm 

krAlupy nAd vltAvou

Začátkem prosince startuje dru-
hé kolo soutěže na sociální síti 

Instagram, které tak naváže na po-
měrně úspěšný debut z letošních 
prázdnin. Tehdy měli soutěžící za-
znamenat na své přístroje foto-
grafie s motivem „kralupského 
léta“, a to nejen v rámci města, 
ale i příslušného regionu. V ob-
dobném cyklu bude pokračovat i zimní al-
ternace, jejímž primárním cílem je, aby sou-

těžící pořídili fotografie spojené 
se zimním obdobím (kdyby nám 
nasněžilo, tak pro samotnou sou-
těž by to byly ty nejideálnější 
možné podmínky) a adventní či 
vánoční tematikou.

Obrázky v jakémkoli tva-
ru a rozlišení lze zasílat do  

31. 1. 2017 na adresu ales.le-
vy@mestokralupy.cz s řádným informačním 
popisem včetně data pořízení. Autor foto-

grafie si může zároveň vymínit vložení díla 
prostřednictvím grafického filtru, nástroje, 
jímž lze fotku graficky zvýraznit. O celko-
vém vítězi pak budou znovu rozhodovat 
samotní návštěvníci městského portálu tzv. 
„lajkováním“, jež se setkalo s oblibou již při 
zmíněném prvním kole. Na tři nejúspěšnější 
autory čekají zajímavé ceny, které dotyčným 
předá starosta Kralup Petr Holeček.   

Aleš levý, 

tiskový mluvčí měÚ krAlupy n. vlt.

Fotografická soutěž na Instagramu má své zimní pokračování

Za založení černé skládky hrozí pokuta až 50 tisíc
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ZáběRy Z fotoPasti - odkládání odpadu 
vedle kontejnerů není povoleno!

Chelčického uliceŠafaříkova ulice
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Z linky 156

☛ 31. 10. v 20:47 h. na l. 156 požádala 
ostraha haly nádraží ČD o příjezd hlídky 
MP. V hale se má nacházet muž velmi 
zanedbaného vzhledu, který u sebe nemá 
platnou jízdenku a neustále posedává 
na lavičkách a odmítá halu opustit. Hlídka 
MP zjistila výše popisovaného muže. 
Toho vyzvala k prokázání totožnosti, 
na což nereagoval a odmítal jakkoliv 
komunikovat. Po několikáté marné výzvě 
k prokázání totožnosti byly proti muži 
použity donucovací prostředky a byl 
předveden ke zjištění totožnosti na OO 
PČR Kralupy. Zde byl v muži zjištěn pan 
B. z Děčína. Dále bylo zjištěno, že muž 
je silně zavšiven a byla nutná následná 
kompletní deratizace služebního vozidla 
i stejnokrojů strážníků. 

☛ 4. 11. v 18:22 h. na l. 156 oznámil pan 
V., že u nádraží ČD je opilý muž, který 
se snaží odjet na jízdním kole. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
v součinnosti se strážníkem na dozorčí 
službě MP pomocí kamerového 
dohlížecího systému muže, který spadl 
ze svého jízdního kola na Palackého 
nám. Na místo byla přivolána hlídka 
PČR Kralupy, která u muže provedla 
o r ientačn í  dechovou zkoušku 
s výsledkem 3,34 promile alkoholu. Celá 
věc byla postoupena k dalšímu opatření 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ 7. 11. v 04:06 h. na l. 156 oznámila paní 
R., že na sídl. U Cukrovaru za č. p. 1077 
hoří lavička. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že oznámení 
se zakládá na pravdě. Na místo byl 
přivolán HZS, který lavičku uhasil. Celá 

věc byla postoupena k dalšímu opatření 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ 7. 11. v 19:20 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o prověření oznámení paní 
K., která uvedla, že svou matku neviděla 
již několik dní a dveře od bytu jsou 
uzamčeny zevnitř. Na místo byla vyslána 
hlídka MP a HZS. Později za asistence 
hlídky PČR Mělník hasiči otevřeli byt, 
kde byla nalezena paní K. bez známek 
života. Na místo byla přivolána SKPV 
PČR Mělník, která si následně celou věc 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ 11. 11. ve 21:03 h. na l. 156 oznámil 
anonym, že před gymnáziem 
na Dvořákově náměstí se někdo pere. Více 
oznamovatel neuvedl a zavěsil. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se spojila 
s oznamovatelem, a tento strážníky 
nasměroval k nové lávce za gymnáziem 
u potoka. Hlídka MP na místě zjistila 
dva muže, kteří leželi na zemi, drželi se 
v sevření a vzájemně se fyzicky napadali 
pěstmi do hlavy. Nad nimi se skláněla 
žena, která dle oznamovatele před 
příjezdem hlídky MP do mladšího muže 
kopala. Všechny osoby se vzájemně 
slovně napadaly. Hlídka MP oba muže 
zvedla ze země a oddělila je od sebe. 
Poté všichni tři pokračovali ve vzájemném 
slovním napadání a začali slovně napadat 
i strážníky. Při zjišťování totožnosti se 
jeden z mužů dal na útěk. Následně 
byl však jedním ze strážníků za použití 
donucovacích prostředků zajištěn. 
Dále bylo zjištěno, že před restaurací 
na Dvořákově náměstí bylo jedním ze 
zajištěných mužů poškozeno zaparkované 

osobní vozidlo. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byla na místo přivolána 
hlídka PČR, která si následně celou věc 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ 12. 11. v 17:09 h. na l. 156 OO PČR 
Kralupy požádalo o asistenci hlídku MP při 
odklonu silniční dopravy z ul. Třebízského, 
kde došlo k dopravní nehodě, při které byl 
poškozen sloup telefonního vedení, kdy se 
kabely vedení prověsily nad komunikací, 
a hrozilo nebezpečí stržení projíždějícími 
vozidly. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která společně s hlídkou PČR odkláněla 
dopravu do doby, než bylo vedení 
opraveno. 

☛ 14. 11. v 11:01 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP 
k dopravní nehodě dvou vozidel v ul. 
Přemyslova. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, kde byla následně zjištěna dopravní 
nehoda osobního a nákladního vozidla. 
Nehodu měl způsobit řidič osobního 
vozidla z důvodu mikrospánku. Na místo 
byla přivolána skupina dopravních nehod 
PČR Mělník, která si následně celou věc 
převzala k dalšímu opatření. Strážníci 
v místě nehody do ukončení vyšetřování 
usměrňovali silniční provoz.

VysVětliVKy: 

Mp – Městská policie
MěÚ – Městský úřad
oo pčr Kralupy – Obvodní oddělení Policie 
ČR Kralupy nad Vltavou
sKpV pčr Mělník – Skupina kriminální a vy-
šetřování Policie ČR Mělník
hZs – Hasičský záchranný sbor
čd – České dráhy

Oslavy příchodu nového roku jsou té-
měř za dveřmi a k nim patří ohňo-

stroje a zábavní pyrotechnika. S tímto je 
však spojeno také nebezpečí v podobě újmy 
na zdraví či majetku (např. popáleniny, úra-
zy očí a obličeje, poranění rukou nebo za-
pálení kontejnerů, vozidel nebo samotných 
obydlí). 

Ač jsou každoročně vydávána upozorně-
ní na tato nebezpečí, mnozí se neponaučí. 
Největší nebezpečí pak představuje zejména 
pyrotechnika podomácku vyráběná a ne-
certifikovaná. Proto nakupujte jen zábavní 
pyrotechniku s certifikací, poté ji bezpečně 
uskladněte, při použití neohrožujte zdraví 
či majetek svůj nebo jiného a používejte ji 
jen na volném prostranství, nikoliv v uza-

vřených prostorách. Dále nemanipulujte se 
zábavní pyrotechnikou pod vlivem alkoho-
lu a v žádném případě ji nedávejte do ru-
kou dětem. Je zapotřebí si dávat také pozor 
na mohutné zvukové efekty. 

V případě, že si Vaše dítě zakoupí samo 
v některém z obchodů zábavní pyrotechni-
ku, oznamte tuto skutečnost příslušnému 
úřadu či na tísňovou l. 156 nebo 158. Po-
kud prodejce prodá zábavní pyrotechniku 
dítěti, kterému není 15 let, hrozí mu poku-
ta dle zákona o pyrotechnice až do výše  
5 mil. Kč. Prodejce může dítěti od 15 do 18 
let prodat pouze pyrotechniku F1 kategorie 
(bouchací kuličky, provázky).

mgr. tereZA dobrovolná, mAnAžer  

prevence kriminAlity, měp krAlupy n. vlt.

Prosinec je dobou ohňostrojů...
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technopArK

technopark Kralupy VŠCHT Praha, jak 
zní oficiální název, byl slavnostně ote-

vřen v červnu 2015. Zvídaví občané měli 
možnost si nové interiéry budovy prohléd-
nout při příležitosti Dne otevřených dveří 
a následně při akci „Noc vědců“, která je 
každoročně pořádána na půdě vysokoškol-
ských pracovišť a zařízení. 

Hlavním cílem Technoparku je nabízet 
spolupracujícím firmám pomoc v jejich 
rozvoji a zvyšování konkurenceschopnos-
ti. Původní pracovní skupina se postupně 
rozrostla o další kvalifikované a odborné 
posily z řad vědeckých pracovníků a spe-
cialistů, a v současné době nabízí stabilní 
tým pracovníků, který je schopen poskyto-
vat kvalitní služby v širokém spektru poža-
davků kooperujícím pracovištím a komerč-
ním subjektům. 

Pro poskytování těchto služeb využívá 
Technopark kvalitní technické a technolo-
gické zázemí, tedy analytické a testovací pří-
stroje, spolu s vyškoleným personálem, kte-
rý dokáže tuto techniku plně využít. Vedle 
pronájmu kanceláří a laboratoří externím 
firmám, který zahrnuje necelých dvacet 
procent aktivit, se pracovníci Technoparku 
v současnosti soustředí především na dva 
hlavní směry ve svých aktivitách. 

Prvním směrem je dobudování vnitřní 
infrastruktury. Jedná se především o širší 
vybavení laboratoří drobnými pomůckami 
a přístroji, dále o zavedení standardních 
operačních postupů pro prováděné zkouš-
ky, zvládnutí obsluhy nakoupených a in-
stalovaných přístrojů a v neposlední řadě 
aplikace a dodržování řady předpisů smě-
řujících k zabezpečení bezpečnosti práce. 
Přístup veřejnosti na tato pracoviště nese 
do budoucnosti jistá omezení, která sebou 
přináší zaměření těchto pracovišť. 

Vyhledávání vhodných partnerů a pří-
prava společných projektů financovaných 
z prostředků zákazníků či z grantových 
prostředků je druhým zaměřením aktivit. 
V této oblasti navázali pracovníci Techno-
parku spolupráci s více jak dvaceti podniky 
z celé ČR, a připravili a podali více než de-
set grantových žádostí. V těchto případech 
tým Technoparku pomáhá zákazníkům ne-
jen svojí odborností v daných oblastech, ale 

také poskytuje své zkušenosti s přípravou 
grantových projektů a administrativními 
záležitostmi s tím spojenými.    

Ve své krátké historii Technopark slaví 
úspěchy jako příjemce nebo partner v něko-
lika důležitých projektech. K nejvýznamněj-
ším patří projekt podpořený v rámci progra-
mu EU HORIZON 2020. Jedná se o projekt 
zaměřený na vývoj technologie výroby mo-
torových paliv z obnovitelných zdrojů. Jed-
ním z partnerů tohoto projektu je i spo-
lečnost RANIDO s.r.o., která je jednou ze 
zasídlených firem v rámci Technoparku. 

Další projekty jsou zaměřené na využití 
alumosilikátů pro přípravu materiálů s vy-
sokou přidanou hodnotou. Jedná se o ma-
teriály vhodné pro vysokoteplotní aplikace, 
nebo materiály pro specifické použití, např. 
licí formy. Materiálový výzkum intenzivně 
probíhá v oblasti fotokatalytických aktiv-
ních materiálů, kde má Technopark několik 
partnerů z aplikační sféry.

Velký zájem je o testování odolnosti vů-
či korozi. Skupina korozního inženýrství 
je velmi aktivní a rozvíjí svoje aktivity ne-
jen po celé Evropě, ale i mimo její hranice 
(např. Izrael, Čína). 

V Technoparku funguje skupina analytic-

ké chemie. Mimo to, že poskytuje podporu 
při řešení jednotlivých projektů, poskytu-
je drobné analytické služby a poradenství 
i externím subjektům.

Velký zájem je o poradenství a pomoc 
v oblasti polymerů. Instalované zařízení 
pro výrobu vícevrstvých plastových trubek 
je využívané pro technologické doladění 
výrobních procesů našich partnerů a pra-
covníci této skupiny jsou zapojeni do ře-
šení řady dílčích problémů, se kterými se 
na Technopark obracejí naši partneři.

V říjnu proběhla v prostorách Techno-
parku „Podzimní škola chemie“ určená pro 
středoškolské učitele. Akce měla i krátkou 
veřejnou demonstrační část a těšila se znač-
né pozornosti. 

Je tedy zřejmé, že se toho v Technoparku 
děje hodně. Aktuálně očekáváme zveřejně-
ní výsledků žádosti o podporu zaměřenou 
na další přístrojové vybavení.

Ve spolupráci s představiteli města Kralu-
py nad Vltavou hledáme vhodný způsob, jak 
práci Technoparku a jeho výstupy přiblížit 
občanům města, a především pak mladé 
generaci. Předpokládáme, že vhodný model 
bude nalezen v nejbližší době.

ing. milAn petrák, ředitel tecHnopArku

Co se děje v technoparku Kralupy?
v průběhu let 2012 až 2015 poutala pozornost kolemjdoucích v Žižkově ulici 
rekonstrukce starého parního mlýna. občané Kralup nad vltavou mohli sledovat 
postupně částečnou demolici chátrajícího a nevyhovujícího objektu, přes stavební 
práce, až k následnému zrození moderní prosklené budovy, která je důstojným 
objektem novodobého středu města.  
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rozhovor

 

Jste rodilý Kralupan – jak vzpomínáte 
na své dětství?
Narodil jsem se v Kralupech nad Vlta-
vou v domě, který stojí v Kaplířově ulici  
č. p. 163. To jméno asi nikomu nic neříká. Je 
to ulice v centru Kralup a podchodem pod 
dráhou se lze dostat rovnou na Palackého 
náměstí. V dolní polovině jednopatrového 
domu je dnes veterinární klinika. 

Můj otec se narodil rovněž v Kralupech 
i můj dědeček a dokonce i pradědeček. Byd-
leli v Lobči v dnešní Přemyslově ulici, která 
byla dříve součástí obce lobečské a nikoliv 
Kralup. To generační sepětí mi asi zůstalo 
v krvi, a tak kdykoliv jdu ulicemi Kralup, 
říkám si, že tudy kdysi procházeli i oni.

Do školy jsem začal chodit v roce 1933. 
Byla to škola na Palackého náměstí a říkalo 
se jí tehdy škola chlapecká. Ve všech třídách 
visely obrazy prezidenta Masaryka. 

Místní Vás znají jako historika, ale původním 
povoláním jste učitel. proč jste se rozhodl 
pro kantorskou dráhu?
Povolání učitele, který se těšil velké váž-
nosti a úctě, mi velmi imponovalo a už ja-
ko kluk jsem se rozhodl, že budu učitelem. 
V roce 1942 uprostřed válečných let, kdy 
obrazy prezidenta Masaryka byly nahraze-
ny obrazy prezidenta Háchy, jsem se vy-
pravil do Prahy a navštívil jsem učitelský 
ústav v Panské ulici. Dali mi dotazník s při-
hláškou. Vše jsem si cestou vlakem zpátky 
do Kralup pečlivě přečetl a s hrůzou zjis-
til, že učitelský ústav vyžaduje znalost hry 
na housle. Na ty jsem hrát neuměl. To byl 
konec mých plánů.

Nakonec jsem se ale učitelem stejně stal, 
a dokonce jsem se po třiceti letech v roce 
1972 do Panské ulice vrátil. Učitelský ústav 
zde již nebyl a na vchodu byl nápis „Střední 
průmyslová škola sdělovací techniky“. Učil 
jsem zde elektrotechnické předměty. Elek-
trotechnika byla mou láskou. Vystudoval 
jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT, byl 

jsem asistentem na katedře teoretické elek-
trotechniky i učitelem na „Střední průmys-
lové škole elektrotechnické“ v Ječné ulici.

Na průmyslovce v Ječné ulici jednoho 
dne propustili z politických důvodů mého 
kolegu, který učil předmět „Základy auto-
matizace a regulace“. K mé nelibosti mi ře-
ditel tento předmět přidělil. Zjistil jsem, že 
na tento právě do škol zaváděný předmět 
neexistují ani osnovy, a ani žáci nemají 
potřebnou učebnici. Na žádost ministerstva 
školství jsem oboje sepsal. To byl začátek 
mé literární činnosti. Pak následovaly další 
knihy s odbornou tematikou.

a co Vás zaujalo na historii, tak diametrálně 
odlišné od elektrotechniky?
Historii, či lépe řečeno regionální historii, 
jsem se začal věnovat až po odchodu do dů-
chodu v roce 1987. Velmi mne zaujal kra-
lupský archiv, který byl umístěný v budově 
č. p. 6 bývalého obecního úřadu. Byly zde 
uložené obsáhlé složky se zápisy schůzí 
obecních zastupitelství i obecních rad již 
od 19. století. Zaujala mě složka policejní, 
ve které byla i hlášení jednotlivých měst-
ských strážníků. Sloh byl archaický a obsah 
svědčil o neobyčejné svědomitosti strážní-
ků. Například hlášení strážníka Kejmara, 
že v Přemyslově ulici je v chodníku rozbito 
několik dlaždic.

Jak se stalo, že jste se stal pravidelným 
přispěvatelem Kralupského Zpravodaje?
Napsal jsem v roce 1995 redaktorce Zpravo-
daje Daně Kružíkové, zda by neměla zájem 
o příspěvek z historie, konkrétně z hláše-
ní tehdejších strážníků, a ona souhlasila. 
Můj první příspěvek do Zpravodaje, který 
měl tehdy dvojnásobný formát nežli dnes, 
vyšel, a tak začala má literární časopisec-
ká přispěvatelská dráha, která trvá dodnes. 
K dnešnímu dni to je 283 příspěvků na nej-
rozličnější téma.

roZHovor s... ing. josefem stupkou, historikem a spisovatelem

blahopřejeme k narozeninám
ve středu 28. prosince 2016 oslaví 89. narozeniny významný občan 
našeho města, místní historik, pravidelný přispěvatel Kralupského 
Zpravodaje, laureát ocenění Čestný občan Kralup nad vltavou, vážený 
pan JoSef StUPKa. Jménem celé redakční rady Kralupského 
Zpravodaje přeji panu Stupkovi k narozeninám hodně zdraví, sil, dny 
naplněné pohodou, optimismem a spoustou badatelských úspěchů, 
které poodkryjí další období historie našeho města.
Kdo by náhodou nevěděl, kdo pan Stupka je a čím je pro naše město 
důležitým, dozví se vše z přiloženého rozhovoru.

Vydal jste již 11 knih 
o Kralupech. Jak náročná a čím 
zajímavá byla tato tvorba?
V roce 2002 jsem se seznámil 
se sběratelem starých pohlednic 
Tomášem Fabiánem. Jako kra-
lupský rodák se specializoval 
na pohlednice starých Kralup. 
On dodal pohlednice, já k nim 
text, a společným úsilím vznik-

la má první kniha „Kralupy na starých po-
hlednicích“. Další pohled na minulost Kra-
lup umožnila akce pracovníka městského 
úřadu Mgr. Kamila Haince, který vyzval 
občany k zapůjčení starých pohlednic a fo-
tografií, které archivoval na disk počítače 
a dal mi je k dispozici. Studium starých ča-
sopisů, archivů a vyprávění starých pamět-
níků mi dalo dost látky pro napsání dalších 
knih. Dlouholetá zkušenost mi ukázala, že 
není tak těžké knihu napsat, jako sehnat vy-
davatele. K dnešnímu dni mi vyšlo celkem 
11 knih. Pro vysoký věk od další literární 
činnosti musím upustit.

Jak vnímáte změny, které se nyní 
v Kralupech odehrávají? Myšleno například 
zásadní investiční akce, které svým 
způsobem mění tvář Kralup…
Kralupy se mění stále k lepšímu a hezčí-
mu městu ve srovnání s minulostí. Myslím 
s tou minulostí bolševickou, kdy vše mizelo 
pod vrstvami asfaltu a římsy domů padaly 
lidem na hlavu. Zvláště okolí kostela s mo-
zaikovou dlažbou každý ocení.

Nejenom to, ale i celou koncepci přestav-
by centra města a architektonicky výborně 
vyřešenou novou budovu městského úřa-
du nelze přehlédnout. Mimo centrum pak 
kruhové objezdy přispěly nejenom k větší 
dopravní bezpečnosti, ale i k zlepšení vzhle-
du celého města.

děkuji ZA roZHovor! 

rAdkA Holeštová

KralupsKyZpravodaj.cZ
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Kralupy nad vltavou - Po demolici první kralupské školy v Jodlově ulici došlo v letošním roce i na demolici hotelu Praha 
na Palackého náměstí. hotel Praha byl i restaurací a kavárnou a mladší generace ho zná  

už jen jako prázdnou a opuštěnou budovu.

V listopadovém vydání Kralupského 
Zpravodaje si čtenáři již mohli struč-

nou zprávu o demolici přečíst. Demolice 
byla již dlouho v plánu v rámci rozšíření 
centrálního náměstí. Stejné úmysly, tedy 
rozšíření náměstí, měla kralupská samo-
správa již před více než 100 lety, ale pro 
nedostatek finančních prostředků se to 
obci nepodařilo. Tehdy zde ovšem hotel 
Praha nestál, ale na stejném místě byl 
dům sedláka Františka Berana, který se 
po zrušení roboty v roce 1848 stal prvním 
kralupským starostou. V roce 1899 prodal 
jeho syn Antonín Beran celou usedlost ma-
jiteli pivovaru Josefu Fišerovi. Ten nechal 
v roce 1934 usedlost zbořit a postavil zde 
podle plánů architekta Bohumila Slámy 
hotel Praha. 

Bohumil Sláma byl ve své době je-
den z nejlepších architektů. Byl žákem 
slavného budovatele Národního divadla 
a Národního muzea Josefa Schulze. Hotel 
postavil ve stylu dekorativního funkciona-
lismu. Před druhou světovou válkou byl 
hotel středem kralupského společenského 
ruchu. Sloužil jako restaurace, kavárna 
a hotel. Na zvýšeném pódiu kavárny hrá-
vala taneční hudba. 

Za sněhové přeháňky 15. března 1939 
vtrhnul do Čech Hitlerův Wehrmacht. 

Na to ale majitel hotelu „neárijec“ Josef 
Fišer nečekal a uprchl do ciziny. Přišel 
o pivovar a kavárnu Praha, ale nepřišel 
jako ostatní kralupští Židé o život. Němci 
dosadili do vedení pivovaru a hotelu své-
ho „treuhändra“, tedy důvěrníka, Wilhel-
ma Millera. Nikdy jsem ho ale v kavárně 
Praha nespatřil. Byl zde místo něho stále 
český zástupce s podivným jménem Hac-
mac. Byl to statný vysoký muž se zrzavý-
mi vlasy. Stále seděl v restauraci a popíjel 
pivo. Nikdy jsem ho neviděl ve společnosti 
s Němci.

Za války jsem poznal kavárnu Praha 
dokonale. Rok jsem v ní bydlel. Ne jako 
host v hotelovém pokoji, ale v podzemní 
místnosti se zamřížovanými okny těsně 
u chodníku v tzv. sklípku. V rámci totál-
ního nasazení mne kralupský úřad prá-
ce zařadil k Luftschutzu, tj. protiletecké 
obraně, ale ve skutečnosti do regulérního 
hasičského sboru. Skupina totálně nasa-
zených živnostníků a studentů, kterým 
Němci v roce 1944 zavřeli střední školy, 
sem byla soustředěna. Po skončení války 
v roce 1945 se rodina původního majitele 
do Kralup vrátila a nechala pivovar vál-
kou značně poničený opravit, takže v ro-
ce 1946 mohla být opět zahájena výroba, 
ale dlouho se z hotelu Praha a pivovaru 

Demolice hotelu Praha

neradovala. V padesátých letech Fišero-
vi opět o majetek přišli. Celý objekt byl 
znárodněn. Dolní část objektu s restaura-
cí a kavárnou převzal podnik RAJ, tedy 
restaurace a jídelny, zatímco do horních 
pater byla umístěna Okresní vojenská 
správa. Od roku 1954 byla v hotelu Praha 
provizorně otevřena kralupská knihovna, 
než byla přestěhována do domu č. p. 111 
v Jodlově ulici, kde je dodnes.

V devadesátých letech minulého stole-
tí zakoupil hotel Praha soukromý pod-
nikatel. Celý hotel rekonstruoval, a aby 
zvětšil hotelovou kapacitu, nechal bu-
dovu zvýšit o nástavbu podle návrhu 
architekta Jiřího Hánla. Rekonstrukce 
byla dokončena v roce 1993. Po otevření 
hotelu však majitel zahynul při doprav-
ní nehodě a hotel byl uzavřen. Uzav- 
řený hotel pak dlouho chátral. V roce 
1997 zakoupil městský úřad areál pivo-
varu a hotel Praha s úmyslem přemístit 
do této budovy radnici. Místo bylo ide-
ální, přímo na náměstí, ale pro umístění 
všech odborů úřadu by bylo nezbytné 
objekt zvětšit ještě o přístavbu. Nakonec 
v rámci plánu na přestavbu centra měs-
ta zvítězil ve výběrovém řízení návrh 
architektonického ateliéru Satra Picek 
Architects. Ten však již s budovou ho-
telu Praha ve svých plánech nepočítal. 
Pro nový městský úřad bylo zvoleno jiné 
místo a budova hotelu Praha byla urče-
na ke zbourání.

ing. josef stupkA

Demolice hotelu Praha v roce 2016

Hotel Praha v roce 1940
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pozvánKy / InformAce

Přijměte pozvání na půlnoční
Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou Vás letos mimo na tradiční půlnoč-
ní mši svatou srdečně opět zve i na odpolední rytmickou-kytarovou „půlnoční“, 
která se bude konat dne 24. prosince od 16:00 hod. v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava na Palackého náměstí. 

Odpolední mše svatá bude sloužena hlavně pro děti za doprovodu místní 
scholy, pod vedením Mgr. Jiřího Šimona, před mší svatou od 15:30 se budou 
zpívat koledy.

Vsobotu 12. listopadu proběhl  
4. ročník Národní potravino-

vé sbírky. Pracovníci a dobrovolníci 
z našich řad se jí zúčastnili již několi-
kátý rok po sobě v obchodním řetězci 
Tesco v Kralupech nad Vltavou. Le-
tošní ročník byl stejně jako předchozí 
úspěšný a díky velké štědrosti dárců 
se nám podařilo nashromáždit krás-
ných 1.546,5 kg trvanlivých potravin. 
Veškeré vybrané potraviny po zvážení 
putovaly k nám do charity, kde budou 
pomáhat nejen během Vánoc, ale také 
během celého roku. 

Nechceme, aby žádná z potravin 
přišla nazmar, rozdáváme je pro-
to klientům, s jejichž životní situací 
jsme obeznámeni a u kterých víme, 
že jim dar ve formě potravin pomůže 
snadněji překonat krátkodobou krizi 
anebo ulehčit v dlouhodobější tíživé 
situaci. Kde všude tak budou potra-
viny pomáhat? 

Ze sladkostí vytvoříme balíčky pro 
děti z našich služeb, kterými jim chce-
me udělat radost při mikulášské na-
dílce. Na Vánoce přichystáme další 
potravinové balíčky pro všechny po-

Hledáme pracovníka v sociálních službách
Farní charita kralupy nad Vltavou hledá pracovníka v sociálních služ-
bách, přednostně na plný úvazek (možnost i zkráceného) pro práci 
s dětmi a jejich rodinami.

PožadujeMe:
} Středoškolské vzdělání (v oboru sociální 
práce, zdravotnictví či pedagogiky) nebo 
kurz pracovníka v sociálních službách
} Zkušenost s prací s dětmi výhodou
} Dobré komunikační schopnosti, schopnost 
pracovat v týmu, samostatnost spolehlivost

V případě zájmu zasílejte svůj životopis 
na e-mail: kovarova@nasefarnost.cz.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: 

odVážně VytVářet Mír 
Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí:  

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni  
syny Božími.“ (Mt 5, 9-10)

Jako každoročně, i letos Vám kralupské skautky ze střediska 
Střelka chtějí přinést symbol naděje a přátelství - Betlém-

ské světlo. A spolu s malým plamínkem z Betléma Vám chtějí 
přinést i radost z toho, že nejsme sami, a pokoj do srdce.  

Místa převzetí: 

23. 12. 2016 – 10:00-11:00 h.
nabídneme Betlémské světýlko obyvatelům 
obou DPS na sídlišti Cukrovar

23. 12. 2016 – 16:00-17:00 h.
v prostoru mezi kostelem a radnicí

24. 12. 2016 – 11:00-12:00 h.
u kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi

24. 12. 2016 – od 16:00 h.
v kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Václava, v době konání mše svaté.

Výjimečně Vám můžeme přinést 
světýlko i domů (SMS 737 387 122).
Ať už si pro Betlémské světlo přijdete, nebo si 
ho necháte přinést, mějte, prosím, připravenou 
svíčku či lampičku, včetně vhodné zástěny.    
Přejeme Vám pokojné a radostné prožití 
vánočních svátků! olgA měkotová

Potravinová sbírka 2016
třebné, ať už jednotlivce nebo celé 
rodiny. Část potravin poputuje také 
do Azylového domu sv. Máří Mag-
dalény v Minicích, kde během roku 
usnadní situaci stávajícím a nově pří-
chozím maminkám s malými dětmi. 
Zbylé potraviny využijeme při společ-
ném vaření rodičů s dětmi, v rámci 
kterého učíme klienty, jak připravit 
levné a zdravé pokrmy.

Srdečně děkujeme všem dárcům, 
kteří se rozhodli pomoci lidem ze své-
ho okolí a zapojili se do letošní potra-
vinové sbírky. 

dominikA černá
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PřeHled boHoSlužeb běHeM VánoČnícH SVátků
kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny marie a sv. Václava

24. 12. ............15:30 ............zpívání koled
24. 12. ............16:00 ............mše svatá (hlavně pro děti) kytarová
 24:00 ............tradiční půlnoční mše svatá
25. 12. ............9:30 ..............1. svátek vánoční – Narození Páně
26. 12. ............9:30 ..............2. svátek vánoční – sv. Štěpána
30. 12. ............17:30 ............svátek Svaté rodiny 
  (při mši sv. obnova manželských slibů)
31. 12. ............9:30 ..............zakončení občanského roku – poděkování
1. 1. 2017 .......9:30 ..............mše sv. - Nový rok

Veltrusy – kostel Narození sv. Jana křtitele

24. 12. ............22:30 ............Bohoslužba slova
25. 12. ............11:00  ...........1. svátek vánoční – Narození Páně
1. 1. 2017 .......11:00 ............mše sv. – Nový rok

Velvary – kostel sv. kateřiny Alexandrijské

24. 12. ............21:00 ............Bohoslužba slova
25. 12. ............8:00 ..............1. svátek vánoční – Narození Páně 
1. 1. 2017 .......16:00 ............mše sv. – Nový rok

Čtvrtek 15. prosinec bude 
dnem setkání členů „Sdru-

žení rodáků a příznivců města 
Kralupy nad Vltavou“. Sejdeme 
se jako vždy ve vinárně hotelu 
Sport, tentokráte již ve 14 ho-
din. Čeká nás program Minichó-
ru Mgr. Pavla Rynta, společný 
zpěv koled a tradičně pohoštění. 
Tento čas je již předzvěstí Vá-

noc, nálada je sváteční a louče-
ní občanů s přáním šťastných 
Vánoc vždy dojemné. Koncem 
roku končí naše činnost v uply-
nulé sezóně, bilanci provedeme 
až v únoru 2017. Očekáváme 
příští sezónu a spoléháme na 
vaši stálou přízeň.

ZdrAví, A nA setkání s vámi 

se upřímně těší, vAši „rodáci“

„Rodáci“ pořádají  
předvánoční posezení
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„Socha se nyní nachází ve stá-
diu odlévání z bronzu. Dále byly 
doplněny detaily spojené s in-
formační deskou, na které bu-
de text popisující Josefa Švejka 
jako válečného veterána, který 
na lavičce čeká na kralupské-
ho drogistu Jana Vaňka. Celé 
dílo je pojato v rámci jakéhosi 
symbolu věčné slávy světového 
románu Jaroslava Haška,“ uvedl 
Králiček, který si dal obrovskou 
práci s tím, aby bylo patrné, že 
kralupského Švejka zastupuje 
právě Rudolf Hrušínský, který 
literární postavu dotáhl v doko-
nalost ve své životní filmové ro-
li. „V průběhu příprav a samot-

né práce jsem filmového Švejka 
viděl dvakrát, jednou dokonce 
u vás v Kralupech. Důležité pro 
mě bylo, abych vypozoroval styl 
a ležérnost postavy při pohybu 
a s tím souvisejících vlastností 
oblečení. Přiznám se, že když 
jsem studoval civilní fotky pana 
Hrušínského, udivoval jsem se 
nad tím, jak v rámci této role 
vlastně vypadal. Kdybych měl 
dělat sochu výhradně jeho oso-
by, Švejka by v něm málokdo 
objevil,“ konstatuje Albert Krá-
liček, pro něhož samotného je 
velkou ctí, že právě jeho dílo 
se brzy stane turistickým láka-
dlem Kralup. 

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

KURZ PLETENÍ OŠATEK 
ZE SLÁMY

sobota 21.1. a  28.1.2017, 9.00 - 16.00

inzerce

Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně 
štěstí, zdraví a osobních úspěchů přeje všem čtenářům 
kolektiv pracovnic Městské knihovny Kralupy nad Vltavou. 

Městská knihovna kralupy nad vltavou

upoZorňuJe čtenáře 
na oMeZení proVoZu 
KnihoVny pro VeřeJnost
pátek 23. prosince 2016
Oddělení pro děti ................ 8:00-11:30 
Oddělení pro dospělé ......... 8:00-11:30 
Studovna ............................ 8:00-11:30 

sobota 31. prosince 2016
Oddělení pro dospělé: zavřeno

fo
to

: a
L

e
š

 L
e

vý

Odhalení sochy Švejka bude v květnu 2017

Velký den D - den slavnostní-
ho odhalení sochy, s doprovod-
ným zábavným programem, se 

uskuteční v sobotu 20. 5. 2017.
Aleš levý, tiskový mluvčí 

měÚ krAlupy n. vlt.

autor sochy albert Králiček s kralupským Švejkem.

o výrobě sochy dobrého vojáka švejka pro město Kralupy 
nad vltavou, jenž bude mít filmovou podobu legendárního 
rudolfa hrušínského, jsme informovali již v našem říjnovém 
čísle. Čas se ovšem s ohledem na výrobu sochy výrazně 
posunul směrem k finalizaci, což potvrdil i sochař albert 
Králiček, zhotovitel díla z nové Paky. 
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mUzeUm

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

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

POZVánKA nA MĚSíC PrOSineC

do 15. 1. 2017 
probíhá výstava ZIMní ČaS – 
práce posluchaček a lektorek 
Vzdělávacího spolku uměleckých 
řemesel Praha. Již nyní vás zveme 
v neděli 15. 1. 2017 od 15:00 
na prodejní módní přehlídku.

čtvrtek 1. 12. od 15:00
doprovodný program k výstavě 
ZIMní ČaS (za účasti lektorek VSUŘ, 
vánoční dílna, prohlídka výstavy). 

Vstupné: 40 Kč

Úterý 13. 12. od 17:30
adventní koncert ZuŠ

pátek 16. 12. od 19:00
Vánoční koncert Vocal 
bandu Markéty aptové

fotografické 
postřehy Míši 
Pechačové 
z vernisáže 
výstavy ZiMNÍ 
Čas 9. 11. 
2016.

Pracovníci Městského muzea 
v kralupech n. Vlt. přejí 
všem čtenářům pohodový 
čas předvánoční, zasněženě 
krásný čas vánočních svátků 
a hodně zdraví, lásky a štěstí 
do nového roku 2017.
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K ZAKce KD vLtAvADivadelní abonentky
zima – jaro 2017

› káva, čaj, či minerální voda 
 na divadelním baru zdarma
› vstupenky 
 si kupujete jako první

› nejlepší místa v hledišti
› vámi vybraná sedadla 
 jsou stejná na všechna
 abonentní představení

cena abonentky je 1.440 kč
a přináší tyto Výhody:

Tip na vánoční dárek

prodeJ aBonenteK od 1. do 30. prosince 2016

režijní vedení: martin Dejdar 
hrají, zpívají a improvizují: martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, 
Jan Jiráň, martin Janouš, Dominik renč a Petr Hojer

Y psilonka se vrací ke svému vynálezu totální improvizace. Úspěš-
né písničky, řeči, atrakce a nápady. Nepropásněte jedinečnou 

příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny 
ypsilonských herců. Zažijete spontánní atmosféru, improvizační ná-
pady, jedinečné propojení herců a diváků i trochu kolegiální škodo-
libosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili spo-
lečně velkou část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných 
„přihrávkách“ i nekompromisních „smečích“. 
Délka představení: 1 hod. 45 min. - bez pauzy

Vstupné: 390 kč / 360 kč; abonentní vstupné: 360 kč

Slavná hra o posledním létě proslulé herečky

režie: Alice Nellis
hrají: Iva Janžurová, kryštof 
Hádek / Igor Orozovič

S ilnou a působivou hrou Božská Sarah si 
herecká legenda Iva Janžurová plní dlou-

holetý profesní sen. Dvacet let si četla tento 
výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se do něj pustit. Příběh posledního 
léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardto-
vé režíruje Alice Nellis jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem společně 
s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském divadle Audienci u královny.

délka představení: 180 minut (s přestávkou)
Vstupné: 360 kč / 330 kč; abonentní vstupné: 330 kč 

režie: Dodo Gombár
hrají: klára Cibulková, 
réka Derzsi a další

J edno z vrcholných děl 
české prózy 20. století 

vychází ze starodávné sas-
ké legendy a dodnes pro-
vokuje k mnohým otázkám 
i interpretacím. Je krysař 
postavou kladnou či zá-
pornou? má nárok přežít 
buřič, nebo stavitel? Viktor 

Dyk nechává svého hrdinu konfrontovat se s nejrůznějšími typy společnosti. 
A nakonec jej staví tváří v tvář svým vlastním činům. Strhující příběh odha-
luje propasti silného individualismu i propasti tzv. spořádaného bytí. Vzhléd-
nutí k vysokým klenbám může uzdravit duši, ale také může zlámat vaz.

délka představení: 2 hod. 35 min. včetně přestávky
Vstupné: 360 kč / 330 kč; abonentní vstupné: 330 kč

režie: miroslav Hanuš
v hlavních rolích:  
Eva Holubová, Bob klepl

Představení s písnička-
mi na motivy kultovního 

maďarského animovaného 
seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. 
Proslulá maďarská rodinka 
potěšila už nejméně půl ze-
měkoule. Teď máte poprvé 
možnost vidět je v divadle, 
a tedy živé. Stejně jako psa 
Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho 
příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu 
do vesmíru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají 
na planetě, kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí…

délka představení: 1 hod. 50 min. včetně přestávky
Vstupné: 450 kč / 420 kč; abonentní vstupné: 420 kč

úterý 17. ledna – 19:30 hodin  
Studio Ypsilon
Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce

pátek 10. února - 19:30 hodin 
Divadlo Kalich  
božská Sarah

duben
Švandovo divadlo
krysař

sobota 11. března - 19:30 hodin
Studio Dva
Smolíkovi a jejich podivuhodné  
dobrodružství 

Abonentky není možné rezervovat! 
Omezený počet míst.

(kolektivní improvizace 
herců Studia Ypsilon)
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Do 20. 12. 2016 trvá výstava velkoformáto-
vých fotografií kRáSY PříRodY 
(malý sál KD Vltava), vstup zdarma

Čtvrtek 1. 12. - 19:30

konceRt VladIMíRa 
MIŠíka a etc 
Předkapela Jamie Marshall & Amplified Acous-
tic Band Vstupné: 250 Kč v předprodeji; 
 290 Kč na místě

Pátek 2. 12. - 19:30 

Fda: náVŠtěVY 
u Pana GReena 
Hrají: Stanislav Zindulka, Daniel Tůma
Náhodná automobilová nehoda přivádí do sty-
ku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, 
a navždy změní jejich život. 

Vstupné: 320 Kč / 290 Kč

Sobota 3. 12. - 15:00

Bluegrass aDVeNT  
10. ročník festivalu – vystoupí Monogram, BG 
Cwrkot, Goodwill, Blueland, Nová Sekce, Wo-
macklee. Více informací na www.bgadvent.cz.
 Vstupné: 230 Kč

neděle 4. 12. - 15:00

PokRaČoVací taneČní 
kuRZY PRo doSPělé 

Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

neděle 4. 12. - 17:00 – 21:45

VěneČek 
Absolventy odpoledního kurzu čeká závě-
rečná a nejkrásnější lekce tanečních kurzů 
pro mládež. Živou hudbu zajistí kapela Largo. 
Současně bude probíhat zápis do pokračova-
cích kurzů pro mládež.

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč

Úterý 6. 12. - 16:30

VánoČní Čaj o Páté 

Předvánoční setkání s Kozelkovou trojkou 
a přáteli. Všechny vstupenky jsou slosova-
telné. Vstupné: 50 Kč

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

pokladna otevřena po-pá 15:30–20:00, kromě 24.-25.12. a 31.12.-1.1.,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. tel. č. 315 726 101. 

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

proGraM na prosinec

Středa 7. 12. - 16:30

liduščino divadlo Praha 

dVa SněHulácI 
o VánocícH 
Dva sněhuláci se objeví u chaloupky na kra-
ji lesa. Na chaloupku si dělá zálusk čertík. 
Chce v chaloupce zkazit Vánoce. To naši sně-
huláci nedovolí a začnou chaloupku bránit. 
Čertík odtáhne s nepořízenou, Vánoce v cha-
loupce se vydaří a naši sněhuláci dostanou 
dokonce nádherný dárek. Klasická pohádka 
s koledami. Vstupné: 60 Kč

Pohádka je posledním pořadem razítkové 
soutěže Z pohádky do pohádky. Po jejím 
uvedení proběhne losování vítězů. Ceny 
do soutěže věnovala společnost Global Kra-
lupy s.r.o.

Čtvrtek 8. 12. - 19:30

tanČíRna 
Adventní taneční večer 
pod taktovkou tanečního 
mistra Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč; 
120 Kč pár

Sobota 10. 2. - 16:00

ocHutnáVka Vín 
S cIMbáloVkou 

Oblíbená vánoční ochutnávka více než 60 pří-
vlastkových moravských i místních vín z Vi-
notéky Na Františku. K poslechu i tanci již 
tradičně zahraje cimbálová muzika Žandár. 
Občerstvení zajištěno.
 Vstupné: 80 Kč

neděle 11. 12. - 17:00 – 21:45

VěneČek 
Absolventy večerního kurzu čeká závěrečná 
a nejkrásnější lekce tanečních kurzů pro mlá-
dež. Živou hudbu zajistí kapela Largo. Sou-
časně bude probíhat zápis do pokračovacích 
kurzů pro mládež.

Vstupné pro veřejnost: 150 Kč

Úterý 13. 12. - 19:30

konceRt SPIRItuál 
kVIntetu 
Koncert první české folkové kapely, která těší 
svými písněmi posluchače již 56 let. Nádher-
ný vánoční večer plný krásných tónů, takový 
bude zajisté koncert Spirituál kvintetu.

Vstupné: 290 Kč

Středa 14. 12. - 19:00 

tanČíMe! 
Tančíme se stává oblíbeným pořadem v mě-
síci. A to nás těší. Přijďte i Vy proteplit zimní 
večer tancem a příjemným setkáním s přáteli 
při živé hudbě.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár 

Čtvrtek 15. 12. - 19:30

konceRt 
koMoRníHo dua 
Čas Vánoc je časem rozjímání, zastavení, kli-
du a míru. K takovéto náladě jistě přispěje 
koncert Komorního dua. V průběhu večera 
zazní skladby Z. Fibicha, B. Martinů, J. Kř. 
Vaňhala, D. Milhauda, J. Brahmse ad.
Michal Rezek – klavír
Robert Pacourek – klarinet

Vstupné: 150 Kč

neděle 18. 12. - 19:00 

ČtYřI doHodY 

Pondělí 19. 12. - 18:00

dIVadelní VYStouPení
žáků literárně-dramatického oboru Základní 
umělecké školy v Kralupech nad Vltavou 

Úterý 20. 12. - 19:30

23. countRY Salon 
S RanGeRS band 
Vánoční country salon obohatí svým vystou-
pením královéhradecká kapela Lokálka.

Vstupné: 250 Kč

VYPRodáno
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PŘiPraVUJEME Na lEDEN
11. 1.  Pohádkový karneval
12. 1.  Tančírna
13. 1.  Maturitní ples DG Kralupy
14. 1.  Tyjátjátra
17. 1.  Studio Ypsilon: Pánská šatna
18. 1.  Koncert 4TET
19. 1.  Čaj o páté
20. 1.  Maturitní ples SSŠ Mělník
23. 1.  Doležalovo kvarteto  
 a Valerie Zawadská
24. 1.  Tančíme!
25. 1.  Koncert Františka Nedvěda
26. 1.  Divadlo Loudadlo:  
 Na kouzelném paloučku
27. 1.  Ples SOŠ a SOU Kralupy

loutkoVý SouboR RolnIČka
uvede ve středu 14. 12. 2016 
od 16:30 a 17:30 hod. pohádku 
„Vánoční pohádKa“, 
režie Z. Hrazděrová. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

poděKoVání
Srdečně děkujeme T.J. Sokol Kralupy za poskytnutí 
hřiště pro pořádání Svatomartinské slavnosti, panu 
Šebkovi za zapůjčení kostýmů. Současně děkuje-
me strážníkům Městské policie Kralupy nad Vltavou 
za zajištění bezpečného průchodu městem. 

Poděkování patří paní učitelce Kořínkové ze ZŠ  
V. Havla, pod jejímž vedením se přestaví děti jako 
andělíčci při rozsvícení vánočních stromů. Andělská 
křídla vyráběla sama paní učitelka.

jitkA košťálová, 

produkční kd vltAvA

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

Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 
8 lekcí / cena 1.500 Kč / osoba

Časy jednotlivých lekcí: 
pokračovací pro mládež – 16:30; 
základní pro dospělé – 18:30; 
pokračovací pro dospělé – 20:30.

Tip na vánocní dárekˇ

taneční kurzy2017

darujte 
zábavu!

zahájení 
tanečních 

kurzů: 

neděle 
15. ledna 2017

PlEsY V PrOsiNCi 2016:
9. 12.  Maturitní ples DG Kralupy
16. 12.  Maturitní ples DG Kralupy

daruJte sVýM BlíZKýM 
Kulturní ZážiteK

vybírejte například  
ze zimních koncertů v KD Vltava

4tet středa 18. ledna - 19:30

Vstupné: 490 Kč; 560 Kč

František nedvěd středa 25. ledna - 19:00

Vstupné: 260 Kč

Věra Špinarová a adam Pavlík band 
 čtvrtek 23. února - 19:00

Vstupné: 390 Kč 

pondělí 23. ledna - 19:00

doležaloVo KVarteto 
a Valérie ZawadsKá   
Hudební dílo s fragmenty ze života a korespondence 
skladatele Antonína Dvořáka představuje společný 
projekt vynikající české herečky Valérie Zawadské 
a Doležalova Kvarteta.
PROGRAM: Smyčcový kvartet „Slovanský“, 
Smyčcový kvartet „Americký“

Vstupné: 150 Kč; abonentní vstupné: 120 Kč

pondělí 20. února - 19:00

hudBa V MyšlenKách 
MasaryKoVých
- pásmo slova a hudby
Připravili a účinkují: Jitka Baštová – akordeon; 
Jindřich Macek - loutna              
„Co můžeme udělat už teď, není odročeno 
na budoucnost, a žádnou vírou, že za pár tisíc let už 
bude lépe, se nevyzujeme z povinnosti uskutečnit už 

teď, nač stačí naše síly; a i když žijeme ve věčnosti, 
žijeme opravdově a plně, jenom když zde a nyní 
pracujeme, poznáváme a milujeme.“
V pořadu zazní skladby českých a slovenských 
autorů od 19. století až po současnost (A. Dvořák, 
L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka, J. Macek, 
P. Zagar, L. Bernáth a další).
Vybraná hudba plynule navazuje na množství 
citátů i významných životních momentů T. G. 
Masaryka, který je i dnes symbolem ideálů svobody 
a demokracie, souladu slov a činů. Připomeňme si 
jeho myšlenky a zásady u příležitosti osmdesátého 
výročí jeho úmrtí, které předchází blížícímu se 
stému výročí naší republiky.

Vstupné: 150 Kč; abonentní vstupné: 120 Kč

úterý 28. března - 19:00

escualo Quintet 
historia del tanGo
Hudebně taneční vystoupení „Historia del Tango“ 
- průřez vývojem tanečního i koncertního tanga 
s několika vstupy mistrovského tanečního páru. 
Kombinace s tancem je úžasná a samozřejmě pro 
posluchače přináší ještě více vjemů. 
Escualo kvintet je jedinečné uskupení 
profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují 
hudebním stylům Tango argentino. Tento mladý 
soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení 
v dramaturgii mezinárodních festivalů, co 
do nástrojového obsazení je identický s kvintetem 
argentinského hudebníka a skladatele Astora 
Piazzolly. 
Členové souboru: akordeon/bandoneon - Jakub 
Jedlinský, housle - Vít Chudý / Pavel Kudelásek, 
el. kytara - Petr Beneš, klavír - Ivan Vokáč, 
kontrabas - Jan Prokop.

Vstupné: 150 Kč; abonentní vstupné: 120 Kč

koncerty krásné hudby – abonentky zima – jaro 2017

Prodej abonentek bude probíhat od 8. 12. do 30. 12. 2016.

Pro všechny milovníky krásné hudby jsme připravili abonentní vstupenky. Pro lepší komfort jsme se při koncertech 
rozhodli pro stolkové sezení s možností občerstvení. Pro držitele abonentek budou vyhrazena místa u stolků v prvních 

řadách. V divadelním baru bude pro držitele abonentky čaj, káva, nebo minerální voda zdarma.

360,- Kč 

cena 
abonentky
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ANDĚL PÁNĚ 2
Česko, POHÁDKA, 2016, 90 min.

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že 
by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! V potyčce se vzácné ovoce skutálí 
až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert - pokušitel musí 
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.

ASSASSIN’S CREED
USA / Velká Británie, AKČNÍ, 2016

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

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
USA, DRAMA, 2016, TITULKY, 12+, 97 min.

V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní 
agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela  
se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož 
cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem  
se vyrovnat se svým žalem.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Velká Británie / USA, FANTASY, 2016, 133 min.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

MANŽEL NA HODINU
Česko, KOMEDIE, 2016, 12+, 92 min.

Pokračování Hodinového manžela - Milanův vztah k doktorce Elišce 
se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat 
o ruku, vzpomene si na jednu „drobnost“ - Milan je stále ženatý se 
Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou 

19. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 15:00  KINO SENIOR - POHÁDKY PRO EMU 60 KČ / 130 KČ

   20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 21.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

 22.  ČT 20:00  COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE 130 KČ

 23.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/DAB. 130 KČ 
   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

24. A 25. 12. KINO NEHRAJE
 26.  PO 14:00  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 27.  ÚT 14:30  TROLLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 28.  ST 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
      2D/DAB. 130 KČ

   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 29.  ČT 14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/T. 130 KČ

   20:00  ASSASSIN’S CREED 130 KČ

 30.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ASSASSIN’S CREED 130 KČ

   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

31. 12.  2. 1. KINO NEHRAJE

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
kromě 24.-25.12. a 31.12.-1.1., o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 1. ČT 20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

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

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

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

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

 4.  NE  14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

5. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 15:00  KINO SENIOR - TENKRÁT V RÁJI 60 KČ / 130 KČ

   20:00  HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 130 KČ

 7.  ST 20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

 8.  ČT 20:00  UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 130 KČ

 9.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 
     /DAB. 150 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

 10.  SO 14:30  ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA  
     130 KČ / 150 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/T. 130 KČ

   20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

 11.  NE 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY  /T. 150 KČ

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

12. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
13.  ÚT  20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

14.  ST 20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/DAB. 130 KČ

15.  ČT  20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 16.  PÁ 17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/DAB. 130 KČ

   20:00  INKARNACE 130 KČ

 17.  SO 14:30  TROLLOVÉ  110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2  110 KČ / 130 KČ 
   20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 18.  NE 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  /DAB. 150 KČ

   20:00  NOČNÍ ZVÍŘATA 120 KČ

se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu 
ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc 
nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo...

NOČNÍ ZVÍŘATA
USA, DRAMA, 2016, 15+, 115 min.

Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila, 
a přesto se ocitla v životní pasti. Kurátorka galerie moderního 
umění se snaží svou vnitřní prázdnotu zaplňovat vystavováním 
šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci 
v luxusním domě v L. A., ze kterého asi i před ní nápadně často 
utíká její partner. Rukopis románu Noční zvířata, který napsal její 
bývalý manžel Edward (Jake Gyllenhaal) by mohl být dokonalým 
lékem na nespavost. Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující...

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
USA, SCI-FI, 2016, 133 min.

První díl z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví 
příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby 
splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
USA, KOMEDIE, 2016, TITULKY, 15+, 92 min.

Odpudivě neodolatelný kasař Willie je stále alkoholik, pořád děvkař 
a už zase na dně. Znovu tedy obléká santovský oblek a neochotně 
spojí síly s bývalým parťákem Markusem, aby na Vánoce vykradli 
centrálu určitě zkorumpované chicagské charity.

TROLLOVÉ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 92 min.

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho 
milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se 
totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní 
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem 
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. 

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
USA, FANTASY, 2016, 15+, 92 min.

Další pokračování úspěšné filmové série sleduje osudy upíří 
smrtonošky Selene, která se brání nemilosrdným útokům jak ze 
strany lykanů, tak i upířího rodu, který ji zradil. Za pomoci svých 
jediných spojenců Davida a jeho otce Thomase musí zastavit 
odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nucena 
za mír položit tu nejvyšší oběť.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

PROMÍTÁME  
V PREMIÉROVÝ DEN FILMU
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ANDĚL PÁNĚ 2
Česko, POHÁDKA, 2016, 90 min.

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že 
by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne 
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! V potyčce se vzácné ovoce skutálí 
až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert - pokušitel musí 
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.

ASSASSIN’S CREED
USA / Velká Británie, AKČNÍ, 2016

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

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
USA, DRAMA, 2016, TITULKY, 12+, 97 min.

V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní 
agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela  
se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož 
cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem  
se vyrovnat se svým žalem.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Velká Británie / USA, FANTASY, 2016, 133 min.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

MANŽEL NA HODINU
Česko, KOMEDIE, 2016, 12+, 92 min.

Pokračování Hodinového manžela - Milanův vztah k doktorce Elišce 
se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat 
o ruku, vzpomene si na jednu „drobnost“ - Milan je stále ženatý se 
Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou 

19. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 15:00  KINO SENIOR - POHÁDKY PRO EMU 60 KČ / 130 KČ

   20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 21.  ST 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

 22.  ČT 20:00  COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE 130 KČ

 23.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/DAB. 130 KČ 
   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

24. A 25. 12. KINO NEHRAJE
 26.  PO 14:00  LICHOŽROUTI 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 27.  ÚT 14:30  TROLLOVÉ 110 KČ / 130 KČ

   17:00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/DAB. 130 KČ

   20:00  POHÁDKY PRO EMU 130 KČ

 28.  ST 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
      2D/DAB. 130 KČ

   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

 29.  ČT 14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  2D/T. 130 KČ

   20:00  ASSASSIN’S CREED 130 KČ

 30.  PÁ 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ASSASSIN’S CREED 130 KČ

   20:00  MANŽEL NA HODINU 130 KČ

31. 12.  2. 1. KINO NEHRAJE

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
kromě 24.-25.12. a 31.12.-1.1., o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 1. ČT 20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

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

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

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

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

 4.  NE  14:30  TROLLOVÉ   130 KČ / 150 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

5. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 15:00  KINO SENIOR - TENKRÁT V RÁJI 60 KČ / 130 KČ

   20:00  HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 130 KČ

 7.  ST 20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ

 8.  ČT 20:00  UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 130 KČ

 9.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 
     /DAB. 150 KČ

   20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

 10.  SO 14:30  ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA  
     130 KČ / 150 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/T. 130 KČ

   20:00  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 

 11.  NE 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY  /T. 150 KČ

   20:00  SANTA JE POŘÁD ÚCHYL 130 KČ

12. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
13.  ÚT  20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 120 KČ

14.  ST 20:00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT  
    2D/DAB. 130 KČ

15.  ČT  20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 16.  PÁ 17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/DAB. 130 KČ

   20:00  INKARNACE 130 KČ

 17.  SO 14:30  TROLLOVÉ  110 KČ / 130 KČ

   17:00  ANDĚL PÁNĚ 2  110 KČ / 130 KČ 
   20:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D/T. 130 KČ

 18.  NE 14:30  ANDĚL PÁNĚ 2 110 KČ / 130 KČ 
   17:00  ROGUE ONE: STAR WARS STORY  /DAB. 150 KČ

   20:00  NOČNÍ ZVÍŘATA 120 KČ

se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu 
ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc 
nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo...

NOČNÍ ZVÍŘATA
USA, DRAMA, 2016, 15+, 115 min.

Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila, 
a přesto se ocitla v životní pasti. Kurátorka galerie moderního 
umění se snaží svou vnitřní prázdnotu zaplňovat vystavováním 
šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci 
v luxusním domě v L. A., ze kterého asi i před ní nápadně často 
utíká její partner. Rukopis románu Noční zvířata, který napsal její 
bývalý manžel Edward (Jake Gyllenhaal) by mohl být dokonalým 
lékem na nespavost. Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující...

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
USA, SCI-FI, 2016, 133 min.

První díl z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví 
příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby 
splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
USA, KOMEDIE, 2016, TITULKY, 15+, 92 min.

Odpudivě neodolatelný kasař Willie je stále alkoholik, pořád děvkař 
a už zase na dně. Znovu tedy obléká santovský oblek a neochotně 
spojí síly s bývalým parťákem Markusem, aby na Vánoce vykradli 
centrálu určitě zkorumpované chicagské charity.

TROLLOVÉ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 92 min.

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho 
milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se 
totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní 
veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem 
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. 

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
USA, FANTASY, 2016, 15+, 92 min.

Další pokračování úspěšné filmové série sleduje osudy upíří 
smrtonošky Selene, která se brání nemilosrdným útokům jak ze 
strany lykanů, tak i upířího rodu, který ji zradil. Za pomoci svých 
jediných spojenců Davida a jeho otce Thomase musí zastavit 
odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nucena 
za mír položit tu nejvyšší oběť.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ

PROMÍTÁME  
V PREMIÉROVÝ DEN FILMU



K Z

 prosinec 201618 

pozvánKy

sobota 17.  12.  2016
19.00 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv.Václava v Kralupech nad Vltavou

pořádá 
ADVENTNÍ KONCERT

Sbormistr : Pavel Holubec
Klavír : Petr Veselý

Sólo zpívá : Hana Marešová

vstupné dobrovolné
Koncert se koná za podpory Města Kralupy nad Vltavou

www.dvorakuvkomornisbor.cz

„HEJ, KOLEDA“

kralupy koncert 17.12.2016  inzerce_Sestava 1  30.11.2016  7:53  Stránka 1
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40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na prohlídku

Šternberského paláce na Hradčanském náměstí
Kdy? V sobotu 10. prosince 2016

Š ternberský palác na Hradčanském náměstí 
v Praze patří mezi nejvýznamnější díla 

světské architektury nastupujícího vrcholného 
baroka v Čechách. Ve třech podlažích 
Šternberského paláce jsou vystavena díla 
antického starověku, ikony a dále umění 
nizozemské, italské, francouzské, španělské, 
německé a rakouské od středověku do konce  
18. století.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:41 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud se přesuneme 
metrem do stanice Národní a dále pojedeme 
tramvají č. 22 do stanice Pohořelec, kde se v 10 
hodin sejdeme s mimo kralupskými. Základní 

cena vstupného je 300 Kč / pro seniory nad 65 let 
150 Kč. Členové KPP zaplatí 50 Kč. 

Vycházku připravila: Milena Vovsová

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VYCHáZkA BUDE SPOLUFINANCOVáNA Z GrANTU měÚ krALUPY NAD VLTAVOU

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

SOUKROMÁ INZERCE
} Nejvýhodnější investice jsou do vzdělání. 
Vaše děti čekají v dubnu 2017 povinné přijíma-
cí zkoušky na SŠ. Učivo matematiky ZŠ doučí 
a na přijímací zkoušky připraví zkušený učitel 
z Kralup n. Vlt. Cena: 150 Kč / hod. 

tel.: 723 607 667

} Obec Nová Ves má zájem pronajmout re-
stauraci U Hasiče ve své části Staré Ouholice, 
minimální výše nájemného 5.500 Kč / měsíč-
ně. Bližší informace na tel. č. 315 765 056, 
nebo e-mailu: ou.novaves@centrum.cz

} Koupím střešní tašky staré „Letky“, větší 
i menší množství. Naléhavé!  
 tel.: 776 292 033, příp. SMS

VÝrOčÍ sňaTkU
Dne 5. 11. 2016 oslavili kVĚTa a OlDŘiCH 
BErkOVI 67. výročí ode dne, kdy si řekli ANO. 
Do dalších společných let jim hodně zdraví 
a vzájemné lásky přeje celá rodina.

Městský klub 
důchodců
Drazí přátelé,
dušičkový listopad je za námi a všichni se 
těšíme na krásný prosincový čas. Čas ad-
ventu, Vánoc a pěkné pohody. Snad se do-
čkáme i těch ladovských zasněžených zim 
a vánočních svátků. I když ten čas před 
nimi je tak trochu (jak pro koho) hektický. 
Úklid, shánění dárků, pečení cukroví, vý-
zdoba apod. Proto si na našich posledních 
schůzkách vyměňujeme recepty, ty babič-
kovské na různé dobroty. V klubu se na-
posledy letos sejdeme 13. prosince a příští 
rok se uvidíme 10. ledna. Čas mezi tím si 
budeme užívat se svými rodinami. Přejeme 
všem hezké Vánoce a krásný nový rok.

s krásným poZdrAvem 

členové mkd

vánoční test pro všecHny generAce…

1) Z jaké doby pocházejí první záznamy oslav 
Vánoc křesťany?
A. 2. století
B. 3. století
C. 4. století

2) Mezi vánoční rituály patří rozkrojení jablíč-
ka. co symbolizuje nález pěticípé hvězdičky 
z jadérek jablka?
A. bohatství pro celou rodinu
B. život a zdraví
C. odhánění zlých sil

3) oblíbeným vánočním stromečkem je jed-
lička. Jak nazývají tento strom němci?
A. die Tanne
B. die kiefer
C. die Fichte

4) odkud pochází tradiční rostlina Vánoční 
hvězda?
A. z Německa
B. z mexika
C. z Portorika

5) adam Václav Michna z otradovic je auto-
rem vánoční písně:
A. Vánoce, Vánoce přicházejí
B. Narodil se kristus Pán
C. Chtíc aby spal

6) Který anglický spisovatel je autorem zná-
mého díla Vánoční koleda?
A. Jonathan Swift
B. Charles Dickens
C. Geoffrey Chaucer

7) Jak se jmenuje postava, která nosí dárky 
křesťanům žijícím v Japonsku?
A. Hoteiošó
B. Santa Claus
C. Ošugatcu

8) 25. prosinec – den narození páně -  sloužil 
v jistých dobách a jistých křesťanských ze-
mích jako:
A. den rovnodennosti
B. začátek zimního slunovratu
C. počátek kalendářního roku

9) Jaký symbol křesťanství, odvozený 
od jména Ježíš Kristus, byl nejrozšířenější 
v počátcích církve?
A. zelená ratolest
B. ryba
C. srdce

10) Jak se říkalo osobě, která podle pověsti 
kontrolovala, zda děti dodržují půst na štěd-
rý den?
A. Barbora
B. Lucie
C. Perchta

11) Který panovník byl korunován na císaře 
25. prosince roku 800?
A. konrád Francký
B. karel Veliký
C. Ludvík XV.

Vánoce jsou křesťanské svátky, které oslavují narození Ježíše krista. Předchází jim doba adventní – 
příprava na slavnost. A protože tyto svátky v poslední době nabírají více na komerčnosti, než tradici, 
připravila jsem pro vás malý vánoční kvíz. Otestujte si svoje znalosti o vzniku a tradicích druhých nej-
oblíbenějších křesťanských svátků. Přeji hodně štěstí! radka Holeštová

Správné odpovědi: 
1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6B, 7A, 8C, 9B, 10C, 11B
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 21. 10. Karel laNG .............................76 let
 4. 11. luboš KMOCh ...................... 63 let
 4. 11. Pavel KlIMENt .................... 84 let
 5. 11. František hOfMaN ............. 75 let
 5. 11. Josef VOSáhlO ................... 84 let
 7. 11. Jindřiška KRauSOVá ..........76 let
 7. 11. ludmila ZElENá  ................ 64 let
 10. 11. Jiří SládEK ............................ 82 let
 22. 11. Jindřich VaChtl .................. 64 let

Opustili nás

vzpomínky
Dne 1. 12. 2016 by oslavil 
své 95. narozeniny náš 
drahý tatínek a dědeček 
Ing. auGuStIn HlaVáČek. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Rodina

Dne 1. prosince si 
připomínáme den, kdy 
nás navždy opustila naše 
milovaná maminka paní 
jaRMIla MeRHautoVá. 
Letos je to již 6 let. S láskou 

vzpomínají dcery Anuš a Ivanka s rodinami.

Dne 12. prosince to budou 
dva roky, co nás náhle 
opustil pan RudolF 
naVRátIl. S láskou 
vzpomínají manželka Anna 
a synové Ruda a Zbyněk 
s rodinou.

Drazí přátelé, dne 17. 12. 
2012 jsme se s bolestí 
a láskou společně 
rozloučili s panem janeM 
MeRHouteM. Jsou tomu 
již 4 roky, ale pro nás 

se v naší lásce a vzpomínkách na Honzu 
nic nezměnilo. Jsou naším optimismem 
a povzbuzením do dalších dnů. Děkuji 
za Vaši vzpomínku. 
S úctou Lucie Merhoutová, manželka; 
Marek Merhout, syn se svou rodinou

Dne 24. 12. to budou dva 
roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
Zdeněk ReIcHl. S láskou 
vzpomínají děti, vnoučata 
a pravnoučata.

v jeden dubnový čtvrtek vyrazil pan 
chytrolín za nákupem do místní 
prodejny mezinárodního obchod-

ního řetězce a řekl si, že se bude řídit moud-
rostí z ezopovy bajky „Kdo šetří, šetří za tři“. 
neměl však na mysli akční slevy, ale v hlavě 
mu zrál zcela jiný plán.  

pyramida zboží v nákupním košíku na-
šeho chytrolína utěšeně rostla a tak přišlo 
na řadu placení. A ani se nemusel postavit 
do řady u klasické pokladny s obsluhou. 
vlastně ani nechtěl a namířil si to rovnou 
k té samoobslužní. vždyť jsou od toho, aby 
nemusel dlouho čekat ve frontě. Každý si 
sám namarkuje nákup, zaplatí a spokojeně 
odkráčí.

Každým pípnutím čtečky přibyla na se-
znamu namarkovaného zboží nová položka. 
chytrolín byl s placením téměř hotov, když 
k němu nečekaně přistoupila pokladní, která 
u těchto pokladen prováděla dohled. neby-
lo to však proto, aby mu pomohla. všimla 
si totiž, že chytrolín zadával zboží, které 
v košíku buď neměl, nebo některé namar-
koval několikrát. samozřejmě, to nejlevněj-
ší. Jako např. 8 kypřících prášků nebo šest 
igelitových nákupních tašek. to drahé zboží, 
třeba prací prášek Ariel, jednorázové pleny 
pampers nebo značkové šampóny na vlasy 

před laserovým čidlem samoobslužní po-
kladny zatajil. 

Když ho dozor pokladny požádal, aby 
předložil pokladní lístek, chytrolín se sna-
žil vymlouvat na to, že se samoobslužní 
pokladnou to neumí. pak chtěl přesvědčit 
všímavou obsluhu, že za rozdíl v ceně může 
nedokonalost přístroje. 

po příjezdu přivolané policie však musel 
s barvou ven. následně se zjistilo, že díky 
tomuto geniálnímu triku dokázal chytrolín 
vše pořídit za 130 Kč. skutečná hodnota jeho 
nákupu však byla mnohem vyšší. rovných 
1.925 Kč. rozdíl mezi skutečností a fikcí tak 
činil 1.795 Kč. 

I přestože chytrolín vyrazil na nákup s do-
konale promyšleným plánem, měl smůlu. 
nepočítal s tím, že bdělý a ostražitý dozor si 
předává informace. chytrolín tento svůj trik 
použil už i v minulosti. tehdy byl jeho akční 
nákup mnohem odvážnější. rozdíl mezi „jeho 
cenou“ a skutečnou byl až 2.500 Kč. tenkrát 
mu obsluha sice jeho stejnou pohádku zbaš-
tila, ale jeho obličej si zapamatovala.   

někdy prostě přísloví „Kdo šetří, šet-
ří za tři“ neplatí a může znamenat i to, že 
za to draze zaplatí. Jako chytrolín pokutu 
za přestupek proti majetku, neboli lidově 
řečeno, za podvod a krádež. -HAfrA-

chytrolín versus 
samoobslužná pokladna
díl 

třetí

Kdo šetří, šetří za tři

Od letošního září je v Kralupech nad Vltavou ote-
vřeno Muzeum historických kočárků a pane-

nek, které založila sběratelka paní Věra Čížková. 
V prosinci výstavu obohatí vánoční stromeček se 
starými ozdobami. 

Muzeum najdete v hale číslo 4 v areálu Barvy 
a laky (mezi ulicemi Poděbradova, Ke Hřbitovu a Mi-

nická). Prosincová otevírací doba bude čtvrtek, so-
bota a neděle od 14 do 16 hodin.

Po telefonické nebo mailové dohodě (tel.: 
776 448 886, e-mail kocarky.sberatelka@email.cz) 
je možno muzeum zpřístupnit i v jiný den a době.

Jste srdečně zváni!
rAdkA Holeštová

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

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

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

Pá 8.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

Máte chuť se zastavit v předvánočním shonu? Poslechnout si 
koledy, potěšit se vystoupením dětí nebo si koupit vánoční 

keramiku? Zveme vás 15. prosince od 16 hodin před Dům dětí 
a mládeže.

A proč si to nenechat ujít? Protože budeme rozsvěcet vánoční 
strom DDM a představíme veřejnosti originální betlém.

PřIPOmíNámE }}} Mikulášská pro nejmenší se koná 5. prosince od 10:00 v hotelu Sport.

Srdečně vás zveme na tradiční 

VáNOČNí VÝSTAVu
5. – 9. 12. 2016 

po-čt 9:00-12:00 / 14:00-17:00
pá 9:00-12:00

1. patro DDM – vstupné dobrovolné!

Předprodej vstupenek probíhá 
od 12. 12. v kanceláři DDM.

21. ledna 2017 
od 20:00 hodin›››

17. REPREZENTAČNÍ 
PLES DDMA je to opět tady

Milé děti, již jste 
napsaly ježíškovi?
Od první adventní neděle 
je pro vás v DDM připra-
vena poštovní schránka 
na dopisy Ježíškovi.

Po zakoupení spe-
ciální vánoční známky 
můžete svá přání poslat 
přímo od nás a těšit se 
na odpověď.

Ta vám přijde ještě 
před vánočními svátky. 
Pište, malujte, kreslete, 
Ježíšek se na vaše do-
pisy moc těší! Odpoví 
všem.

CHCete ZažÍt  
VáNoCe jiNaK? 

Rádi cestujete? Zveme 
vás na poutavou 

přednášku Ing. Jindřicha 
Havlíka, DiS. Zažil to, co 

většina z nás ne a rád 
se o své zážitky podělí. 

Vyprávění začne 12. 12. 
v 18 hodin v sálku DDM. 

Vstupné dobrovolné fo
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Vánoční podvečer
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dvořákovo gymnáZium A soše

mš dr. e. beneše Zš 28. říjnA

Základní škola a Mateřská 
škola Třebízského 523, 

Kralupy nad Vltavou
vás zve na 

Zpívání pod 
vánočním stromem

aneb Nejkrásnější 
vánoční dárky

dne 20. prosince 2016
od 17 hodin v aule školy

Čeká vás vystoupení 
malých i velkých, vánoční 
koledy a taneční kreace.

Zš A mš třebíZskéHo

                                          

Poděkování
Mateřská škola Dr. E. Beneše děkuje pa-

ní učitelce Aleně Olbertové za dlou-
hodobou, precizní a poctivou práci, kterou 
po dlouhou řadu let přispívala k vysoké 
úrovni předškolního vzdělávání dětí v Sed-
mikráskové školce U Jeslí.  A věří, že se ze 
zaslouženého odpočinku bude ráda a opa-
kovaně do školky vracet.

mgr. pAvlA kicková, ředitelkA

Chtěli bychom poděkovat všem rodi-
čům i prarodičům, kteří nám po-

máhají jednak vlastníma rukama - pan  
D. Sklenář - zbourání staré zídky, terénní 
úpravy školní zahrady, materiální pomoc 
při akcích pro děti. Děkujeme panu A. Gaj-
darovi za vytvoření našich nových a krás-
ných webových stránek, panu P. Vaňkovi 
za finanční dar, členům SRPŠ, kteří připra-

vují akce pro děti a členům Školské rady 
za čas strávený prací pro školu.

Jen dobrou spoluprací rodiny a školy dě-
tem společně prospíváme a to přináší obou-
strannou radost.

Všem vám moc děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci. 

krásné vánoční svátky A klidný rok 2017  

přejí všicHni Ze Zš 28. říjnA.
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Poděkování nejen rodičům
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Čas adventu je jako stvořený 
nejen pro vánoční nákupy, 

ale i pro odpočinek při hud-
bě navozující vánoční atmosfé-
ru. Obojí vám může naše škola 
v nadcházejícím čase nabídnout. 
V pondělí 12. prosince v 18 ho-
din se v Ametystové čajovně bu-
de konat koncert pro veřejnost. 

Přijďte si poslechnout anglic-
ké, skotské, irské balady a vánoč-
ní písně od houslisty Jana Hru-
bého, flétnistky Andrey Hrubé 
a harfisty Seana Barryho. Vstup-

né je dobrovolné a výtěžek bude 
použit na koupi speciálních po-
můcek pro žáky naší školy. 

Na koncert volně navazuje vá-
noční prodejní výstava vánoč-
ních dárků a dekorací ve vesti-
bulu knihovny konaná ve středu 
14. prosince. Veškeré výrobky 
jsou prací našich žáků. Za utrže-
né peníze se pořídí herní prvky 
na školní zahradu. 

Těšíme se na vaši návštěvu 
a přejeme všem krásný advent.

bc. micHAelA obytová HAcmAcová

Zš prAktická

Vrámci pracovní výchovy, 
která je v devátém ročníku 

zaměřena na volbu povolání, 
se konala 16. listopadu u nás 
na Komendě Burza středních 
škol. 

V rámci celého dopoledne 
se žákům devátých ročníků 
představovaly regionální střed-
ní školy, mezi nimiž nechyběli 
zástupci Dvořákova gymnázia 
a Střední odborné školy ekono-
mické z Kralup nad Vltavou, ze 
SOŠ a SOU Kralupy nad Vlta-
vou, VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem a posledním reprezen-
tantem byla Střední škola letec-
ké a výpočetní techniky Odo-
lena Voda.

Kromě informací o přijímacím 
řízení a požadavcích na uchaze-
če se naši žáci dozvěděli též 
řadu zajímavostí o běžném ži-
votě školy, průběhu studia, ale 
i o uplatnění v praxi a úspěš-
nosti studentů u maturit a při 
přijímacích zkouškách na vyso-

ké školy.
V rámci jednotlivých bloků 

nechyběl ani prostor pro pří-
padné dotazy. Závěr celého do-
poledne završila krátká diskuze 
s vyučujícími pracovní výchovy 
a zhodnocení celého dne.

bArborA černá

„Myslím, že tato burza je velice 
zajímavá především pro zájemce 
o prezentované školy. Většinou 
zástupci škol prezentovali velice 
pěkně a srozumitelně, myslím, 
že většinu důležitých informací 
o škole řekli. Pokud ne, měli jsme 
možnost se zeptat.“ 

(Daniela Šnýdrová, 9.C)

„Burza středních škol byla ve-
lice nápomocná. Mně to pomoh-
lo se rozhodnout. Představitelé 
škol byli výřeční a školy zastu-
povali skvěle. Celý program byl 
skvělý.“

 (Tereza Šimková, 9.C)

PoděKoVání

Ráda bych poděkovala zaměstnancům, žákům a ostatním, 
kteří se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří. Naši 

školu si přišla prohlédnout řada bývalých i současných žáků 
se svými rodinnými příslušníky, ale i zájemci z řad rodičů bu-

doucích žáků a další návštěvníci. Mnozí děkovali za příjemně 
strávené dopoledne a přátelskou atmosféru. Už nyní mohu 
slíbit, že podobnou akci připravíme i příští rok.

Mgr. Jiřina hereinová

Zš komenskéHo

Adventní pozvání 

burza středních 
škol na Komendě
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pozvánKy

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

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

NoVě jSMe PRo VáS PřIPRaVIlI tyto SlužBy:

hirudoterapie 
- léčba pomocí pijavek lékařských 
Odborníci po celém světě se shodují, že tato prastará, léta 
opomíjená metoda, která v současné době zažívá svou 
renesanci, jako jediný lék opravdu neškodně působí ihned 
na celé tělo člověka a to bez vedlejších účinků.
Předností této metody je, že se neléčí pouze konkrétní 
onemocnění, ale organismus komplexně. Např. zlepšuje 
chronická onemocnění, křečové žíly, metličkové varixy, vředy 
na nohou, hemeroidy, záněty šlach, vysoký krevní tlak aj.

psychologické poradenství 
V případě, že se dlouhodoběji potýkáte s nepříjemnými pocity, 
nejistotami, řešíte vztahové problémy, problémy v zaměstnání 
nebo máte potíže s komunikací a nevíte si s nimi rady, 
neváhejte se na nás obrátit. Naši pomoc můžete vyhledat 
i v situacích, kdy máte podezření, že se u Vás nebo Vašich 
blízkých rozvíjí závažnější psychické onemocnění, jako je 
závislost, deprese nebo schizofrenie. 

přeJeMe VáM příJeMné Vánoční sVátKy  
se spoustou Krásných chVil.

darujte 
PředPlatné!

Závazné objednávky zasílejte, prosím,  
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v Kd Vltava, 

seifertovo náměstí 706, 1. patro (kanceláře).

Ideálním vánočním dárkem pro všechny Kralupany 
je předplatné měsíčníku Kralupský Zpravodaj.

ObjEdNáVEjTE jIž NyNí! 
(330 Kč včetně DPH a poštovného)

Dárkový poukaz si můžete vyzvednout v kanceláři 
KD Vltava, 1. patro, nebo vám jej zašleme poštou, 

a to nejpozději do 15. 12. 2016 oproti úhradě. 

konec roku v základní umělecké  
škole kralupy nad vltavou 

Po úspěšném třídenním zájezdu našeho školního pěveckého sboru do Vídně 
pod vedením Ing. Pavly kšicové naše škola u příležitosti konce roku připravuje 

mnoho tradičních i nových akcí, na které vás všechny srdečně zveme!

Podrobnější informace o proběhlých i plánovaných akcích naší školy na-
leznete na www.zuskralupy.cz
Závěrem mi dovolte jménem školy poděkovat Městu Kralupy nad Vltavou 
za finanční podporu vídeňského zájezdu a České mše vánoční J. J. Ryby.
Přejeme vám všem pohodové prožití svátků vánočních a vše nejlepší do ro-
ku 2017!
Těšíme se na shledanou! Za ZuŠ kralupy nad Vltavou luboš Harazin

6. prosince ...............17:00 ...................adventní koncert
kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava

7. prosince ...............18:00 ...................„malá vánoční“ - literárně-hudební 
   pořad s vystoupením žáků naší školy
Galerie VK37

12. prosince .............17:30 ...................Výstava betlémů spojená 
   s koncertem domácího muzicírování
malý sál KD Vltava

13. prosince .............17:30 ...................Předvánoční koncert
muzeum Kralupy

19. prosince .............13:30 ...................Vánoční vystoupení hudebního oboru
přízemí MěÚ Kralupy

19. prosince .............18:00 ...................Vánoční vystoupení LDO
KD Vltava

21. prosince .............17:30 ...................rybova Česká mše vánoční
kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava



  prosinec 2016

K Z

25

sport

Akce „Díky, trenére“ má za se-
bou druhý ročník. Celkem 

ji podpořilo přes 30 sportovních 
svazů a nominováno bylo za dva 
roky více než 1800 trenérek a tre-
nérů z více než 50 sportů.

V letošní Top 10 bylo šest tre-
nérek z ledního hokeje, lakrosu, 
softbalu, házené, cheerleaders 
nebo lyžování a čtyři trenéři 
z fotbalu, badmintonu, ragby 
a baseballu.

Finále proběhlo v neděli  
6. listopadu v Praze v hale Spar-
ty na Podvinném mlýně pod 
názvem „Den trenérů mládeže“ 
za účasti deseti vybraných tre-
nérek a trenérů z celé České 
republiky. 

Úkolem všech zúčastněných 
bylo připravit krátký trénink 
jako ukázku toho, co se děti 
na trénincích učí a v čem je 
daný sport specifický, ale také 
zaujmout porotu a diváky. 

Kralupský ragbyový klub re-
prezentovala devítka chlapců 
ve věkové kategorii U10, tedy dě-

3. 12. ......ženy KP x Tuchlovice „A“ .................... 10.00, 14.00 
10. 12. ....kadetky 1. liga x Červený Kostelec .... 10.00, 14.00
11. 12. ..... juniorky 1. liga x Jirkov ........................ 10.00, 14.00

doMácí VoleJBal 
V prosinci 2016

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

17. 12.
REGISTROVANÍ  

přihlášky, informace: Václav Fejt, 
tel.: 733540925, fejt@post.cz

18. 12.
NEREGISTROVANÍ 

přihlášky, informace: Petr Slapnička, 
tel.: 602276601, petrsl@email.cz

Kdo máte bolesti zad, kloubů, kolen, 
kyčlí, ramen, páteře, tak tento článek 

je určen právě Vám. Můžeme a umíme po-
moci. Pokud budete vytrvalí a houževnatí, 
tak Vás bolest opustí a již se Vám nevrátí. 
Chce to jen cvičit metodu spirální stabiliza-
ce páteře. Cvičení není úplně jednoduché, 
ale zvládnou ho všichni. Cvičí se pomocí 
speciálního lana, ve stoji nebo na židli 
(vsedě) a pod odborným dohledem.

Jen lehce k teorii: Pohybový aparát se 
přizpůsobuje vnějším vlivům. Když vnější 
vlivy budou podporovat degeneraci, po-
hybový aparát bude degenerovat, když 
vnější vlivy budou podporovat regenera-
ci, pohybový aparát bude regenerovat. Je 
na Vás, které vlivy budete převážně uplat-
ňovat. Jedná se tady o životní styl.

Proč nás bolí záda? Vsedě si svaly 
většinou zkrátíme. Svalové zkrácení má 

flekční charakter (flexe = ohnutí). Břicho 
vsedě relaxuje, napětí v paravertebrálních 
svalech roste. Svalové napětí ve svalech 
uložených podél páteře stlačuje meziob-
ratlové disky a klouby. To způsobuje naši 
známou bolest. Zapnuté spirální svalo-
vé řetězce aktivně tlumí svalové napětí 
ve svalech uložených podél páteře. V tom-
to aktivním útlumu je možné během pohy-
bu protahovat páteř směrem vzhůru a re-
generovat ji – na tomto principu je cvičení 
spirální stabilizace páteře založeno. 

Začali jsme toto cvičení s úspěchem 
praktikovat v Sokole a jsme rozděleni 
na začátečníky (každé úterý od 19:40) 
a pokročilé (každé úterý od 19:00). Tak 
pokud máte chuť nebo Vás k tomu dohnal 
nesprávný životní styl, budeme se na vás 
těšit a uvidíte sami, že vaše snaha bude 
odměněna. kAteřinA procHáZková

fo
to

: J
o

S
e

f
 v

o
Jt

ě
c

h
o

vS
K

ý

Robert Votipka je stříbrným trenérem mládeže 

cvičení metodou spirální stabilizace páteře
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ti ve věku 8 a 9 let. V porovnání 
s ostatními patřili kluci mezi nej-
mladší účastníky a přes počáteč-
ní mírnou nervozitu se ukázali 
ve výborném světle. Na ukáz-
ku jsme měli přibližně deset 
minut a sestávala z hry na za-
hřátí, několika cvičení na při-
hrávky rukama, tréninku sklád-
ky na skládacím válci, soubojů 
o míč ve stoje i na zemi, her-
ních situací dva na jednoho, tři 
na jednoho, jeden na jednoho, 
dva na dva a závěrečného mini 
zápasu v dotykovém ragby.

Z hodnocení poroty, konkrét-
ně ze slov legendárního hokejo-
vého brankáře Jiřího Holečka, 
bylo patrné, že je trénink zau-
jal. Pozitivně byla ohodnocena 
zejména dynamika tréninkové 
jednotky a nadšení a zaujetí dě-
tí během předváděných cvičení. 
Bohužel již nebyl dostatek času 
k vysvětlení jednotlivých prvků 
veřejnosti a porotcům, kde by 
mohla být detailněji představena 
důležitost cvičení pro rozvoj do-
vedností a pochopení hry, včet-
ně nezbytných aspektů bezpeč-

nosti během kontaktních situací, 
které jsou v ragby specifické.        

Pro děti i jejich fanoušky z řad 
rodičů a sourozenců to byla dal-
ší zajímavá zkušenost, poznaly 
jiné i netradiční sporty a zažily 
atmosféru bouřlivého povzbuzo-
vání. Největší aplaus sklidili klu-
ci za předváděné skládky, což 
je forma povoleného zastavení 
soupeře během hry.

Pro kralupské ragby je vel-
kým úspěchem a oceněním, že 
za krátkou teprve sedmiletou 
historii klubu byl vybrán mezi 
deset nejlepších trenér dětí prá-
vě z Kralup nad Vltavou. Je však 
také důkazem, že klub pracuje 
dobře, děti se pravidelně účastní 
regionálních i celostátních soutě-
ží a úspěšné jsou i výsledkově.

Velké poděkování patří orga-
nizátorům soutěže, kteří chtě-
jí ocenit práci trenérů mládeže 
a představit tímto projektem vý-
znam sportování dětí pro jejich 
život.  robert votipkA,  

trenér u10, rc krAlupy nAd vltAvou

KralupsKé VánočKy

PřejeMe VŠeM kRáSné Vánoce 
A POHODOVÝ ROK 2017

tradiční turnaje registrovaných 
a neregistrovaných volejbalistů

Kralupský tým 
ragbistů na akci 
„Den trenérů 
mládeže“
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Období konce listopadu a začátku prosin-
ce po konci 2. světové války bylo vždy 

hektické pro partu sokolů, nadšenců lední-
ho hokeje. Proč? Protože byla na obzoru 
tvrdá práce pro přípravu kluziště na soko-
láku, než začne mrznout. Tehdy ještě v zi-
mě mrzlo! Pepa Vorel přijel s „vejtřaskou“ 
s vlekem a vláčel budoucí kluziště do ro-
viny od trávy a pozůstatku letní činnosti 
všech složek sokola. Pak jsme si vykasali 
rukávy a roznosili mantinely. Malý problém 
byl v tom, že ne všichni v tu dobu měli 
čas. To již byly mantinely vysoké a pořádně 
těžké. Již se nepamatuji, čí zásluhou byly 
vyrobeny, ale nahradily mantinely nizouč-
ké, které jsou ještě k vidění na dobových 
fotkách. (Ty nizoučké jsme vyrobili na pile 
člena sokola p. Stejskala). Pak se rozměři-
lo kluziště a mantinely se přibíjely trub-
kami velkým kladivem = perlíkem! Moc 
nám vždy pomáhal Václav Syrový, tehdejší 
přední československý vzpěrač těžké váhy! 

Pak se pověsilo osvětlení a již se čekalo, 
až začne mrznout! V tu dobu, co se čekalo 
na mráz, jsme pod vedením prof. Ševčíka 
– kantora tělocviku na kralupském gym-
plu – absolvovali řadu fyzických tréninků 
na suchu a také pár půlnočních tréninků 
na umělém ledu na zimáku na Kladně nebo 
v Praze na Štvanici. Když konečně začalo 
mrznout, spustil se postřik. Specialistou 
byl Béda Procházka. Když byla vrstva ledu 
tak akorát, tak se nalajnovalo a konečně se 
mohlo hrát! Na dobových fotkách je vidět 

spousta – až také 800 kritických fandů. 
Když se nehrálo a mrzlo, bylo kluziště ote-
vřeno pro veřejnost, a to za doprovodu retro 
muziky. Po bruslení veřejnosti jsme museli 
kluziště shrabat, zamést, provést postřik – 
udělat glaťák! To však za předpokladu tro-
chu trvanlivějšího mrazu. Pokud nám mráz 
zrovna moc nepřál, tak se začínalo znovu 
a znovu. Tak to pokračovalo až do roku 
1948. Tehdy soudruzi rozhodli, že sokol 
se zrovna moc nehodí, a tak z nás udělali 
Lokomotivu Kralupy! Když byla dokonče-
na výstavba Kaučuku, převzali jsme název 
Kaučuk a začali hrát na nově vybudovaném 
otevřeném zimáku! 

To je ale jiná kapitola ledního hokeje, 
kterou popisuje Bohouš Žambůrek v alma-
nachu o kralupském ledním hokeji. Dodnes 
nás zbylo pár „posledních mohykánů“ = pa-
mětníků. Když se potkáme, rádi na tu dobu 
vzpomínáme. 

miloslAv cZecHmAnn

Vroce 2016 bylo nejdůležitějším momen-
tem pro náš oddíl angažování nové tre-

nérky, pětibojařky Alice Lencové. Společně 
s šermířem Karlem Haisem, který se k nám 
připojil v roce 2015, tak máme silnou tre-
nérskou dvojici.

Velmi úspěšné duo našeho oddílu tvoří 
mladé pětibojařky, Monika Macková U19, 
která studuje a trénuje v Plzni, ale závodí 
za Kralupy a Marie Martínková U17, která 
studuje a trénuje v Praze, ale taktéž repre-
zentuje náš oddíl. Obě dívky se pohybují 
mezi nejlepšími ve svém věku a také repre-
zentují ČR na mezinárodních závodech.

Teď už ale k dětem mladším patnácti let, 
které jsou hlavní částí našeho oddílu. Nej-
větší úspěchy měl Vincent Zelenka z U13. 
Vinca dokázal s převahou zvítězit ve všech 
závodech, získat titul mistra České republiky 
a vyhrát celoroční soutěž o Český pohár.

Největším překvapením sezóny byl fantas-
tický výkon Kačky Váňové v mistrovském 
závodu U13 v Bystřici nad Olší. Kačka, byť 
mladší v kategorii, dokázala získat krásné 
druhé místo. Spolu s ní bojovaly o medai-

le Bětka Čiperová a Verča Laurová, které 
skončily na 4. a 5. místě. Díky tomu naše 
družstvo získalo mistrovský titul – nejhezčí 
moment roku! 

V U11 dokázala získat stříbrnou pozici 
jak na mistrovství ČR, tak v celoročním 
soupeření mladých dívek Adélka Kotoučo-
vá. Spolu s Adélkou zajistila našemu oddí-
lu prestižní 2. místo na MČR v kategorii 
družstev Marianka Doležálková, která je 
jednou z velkých nadějí příštího ročníku 
na medailové pozice.

Současně se oddíl rozrostl o několik mlad-
ších členů, které závody teprve čekají. 

Zde bych rád zmínil velmi dobrou spolu-
práci s plaveckým oddílem v Kralupech, kde 
všichni pětibojaři trénují. Tímto  děkuji trené-
rům Martinu Kořínkovi a Honzovi Šárovi. 

 Takže, SEDMÁ úspěšná sezóna!!! 
petr mArtínek

KRaLuPy MajÍ 
MistRyNi sVěta 
V KiCKboxu
Míša Góralczyková při-
vezla z MS v pointfightin-
gu, které se konalo v ital-
ské Carraře, dvě zlaté 
medaile a získala tak  
2x titul mistryně světa! 
Článek o tomto mistrov-
ství najdete na www.kra-
lupskyzpravodaj.cz

Pravěk ledního hokeje na SOKOlÁKu

Zhodnocení pětibojařské sezóny

VII. basketbalový ples
pátek 3. 2. 2017 - 19:30 h.

v hotelu sport, Kralupy nad Vltavou

hraje: kapela Dana Kratochvíla

Vstupné: 150 Kč
zábavný program,  
bohatá tombola...

Prodej vstupenek každý  
pátek v kralupské  
sportovní hale na Cukrovaru,  
a to do 16:30 do 18:15 hodin  
u paní Válkové  
nebo paní Štefkové.

pořadatel: 
BK Kralupy Junior
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Inzerce - voLná prAcovní místA

Adresa V Pískovně 2060, 
provozovny Kralupy nad Vltavou

Náplň práce: příprava metráže a galanterie do objednávek,  
balení zásilek.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu  
klara.koubkova@latky.cz

HlEDÁME NOVÉ kOlEGYNĚ

PrO NÁŠ E-sHOP
V kralUPECH NaD VlTaVOU

NÁsTUP MOŽNÝ iHNED

www.latky.cz www.dumlatek.cz

Stavební a obchodní společnost

PŘiJME PraCOVNÍka OsTraHY ObJEkTů  
pro noční a víkendový provoz. Vhodné pro důchodce.
Požadavky – čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost.  

Práce na dohodu o provedení práce.
bližší informace na tel. 602 664 373

ZÁCHraNNÁ slUŽba asčr kralUPY NaD VlTaVOU
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

zdravotnický záchranář pro přepravu pacientů neodkladné péče.
Pracovní a platové podmínky dále po kontaktu: 

Mgr. Michal černý, 
tel.: +420 733 625 141

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

technické 
služby města 

kralupy 
nad vltavou 

přijmou:

elektrIkáře

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

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

dělníkA  
PrO kOMunIkACe 

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

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

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

NáSTuP mOžNÝ IhNEd

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8

Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo  

VÝbĚrOVÁ ŘÍZENÍ Na TYTO POZiCE:
„Vedoucí odboru dopravy  

MěÚ kralupy nad Vltavou“

„strážník pověřený plněním některých 
úkolů při řízení Městské policie  

kralupy nad Vltavou  
- ředitel městské policie“

Požadavky na uchazeče a další informace k výběrovým 
řízením najdete na webových stránkách města 

www.mestokralupy.cz  v záložce „Volná pracovní místa“.



K Z

 prosinec 201628 

KomerČní Inzerce



  prosinec 2016

K Z

29

KomerČní Inzerce

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

kaMila JiŘÍkOVÁ certifikovaná lektorka jógy a ŠPD
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: TJ Sokol, ZŠ Mikovice,  
Velvarská Kostka

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

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

Zlatnictví 
Filip Stinka

(areál Penny Market, 1. PATRO)
Chmelova 1173, Kralupy nad Vltavou, tel. č. 315 722 000

Šperk od nás 
zvýrazní Vaši krásu
prodej kvalitních šperků a hodinek

výkup zlata
opravy šperků

výroba na zakázku
velký výběr snubních prstenů

Těšíme se na Vaši návštěvu

OTeVíRACí dObA: 
Po-Pá 9:00-11:30 / 12:30-17:00 So 9:00-11:00

TEXT I L  E LEGO přemyslova 305

Zveme vás na předvánoční nákupy.
Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný čas, tak pro společenské  

události a plesy, a také spodní prádlo a doplňky. VŠe Za VelMI PříZnIVé cenY.

} zimní dámské a pánské bundy a kabáty
} dámské a pánské svetry, roláky
} dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty,  
   saka a kostýmy

} pánské obleky, samostatná saka a kalhoty
} mančestrové a riflové kalhoty
} košile, mikiny, trička, tílka

otevírací doba: Po – Pá 8,30 – 12,00/13,30 – 17,00, So 8,30 – 11,00
 Stříbrná neděle 11. 12. ...................9,00 – 11,00
 Zlatá neděle 18. 12. .......................9,00 – 11,00
 24. – 26. 12. – vánoční svátky .............. zavřeno
 31. 12. – Silvestr .............................9,00 - 11,00
 1. – 3. 1. 2017 ...................................... zavřeno
 Od 4. 1. 2017 běžná otevírací doba

Příjemné prožití 
vánočních svátků přeje 

jadwiga adamiec

textil eleGo 
jadwiga kirova

ÚčETNÍ slUŽbY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com

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

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

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

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

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

hledáMe
řeMeslníKy

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme 
stavebního klempíře a zedníka 

(stavební údržba Synthos a.s. a další zakázky)
tel.: 777 090 991, www.strechy-luk.cz

Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu

www.ZAHrAdnictvi-jelinek.cZ a na
více na 

řezané vánoční stromky
Þ smrk pichlavý Þ borovice černá Þ jedle kavkazská 

Dále nabízíme:
Þ vánoční stromky v květináčích Þ adventní věnce, vánoční svícny  
Þ vánoční dekorace, dárky, svíčky Þ květiny, vánoční osvětlení aj.

10. 12. sobota nejen Pro tatínky s DĚtmI
vánoční vyrábění dárků Þ Dětské hudební vystoupení  
Þ kavárna

11. 12. stříbrná neDĚle s PřekvaPením
vánoční dílny pro malé i velké zpestřené 
vánoční pohádkou a koledami. 

otevřeno:  

10. a 11. prosince vánoční víkend s progrAmem 

jeDle 
od 299,-

po-pá 8 – 18, so – ne 8 – 17,  štědrý den 8 – 11:30
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bella Caffe
snídaňová kavárna a koktejl bar 

na Komenském nám. 8/1, Kralupy nad Vltavou

www.bellacaffe.cz info@bellacaffe.cz
tel.: 777 234 414

u nás nAjdete:
- nejlepší kávu ve městě
- business snídaně
- lehké a zdravé 
 pokrmy po celý den
- fresh koktejly

- širokou nabídku míchaných
 alko/nealko nápojů
- pivo z regionálního
 pivovaru
- stylové prostředí
- milý a ochotný personál

OtevírACí dObA:
Po - Čt ..........07:30 - 22:00
Pá .................07:30 - 23:00

So.................09:00 - 23:00
Ne ................10:00 - 20:00

nejlePŠí Ve MěStě
B
C

ella
affe

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPán
daňov� poradce, auditor

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

Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu




