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Během letošních jarních a letních měsí-
ců se intenzivně pracovalo v útrobách 

kralupského krytého plaveckého bazénu. 
Rekonstrukcí byly proměněny nejen šatny 
a sociální zázemí na nové, modernější, ale 
také dětský bazén a došlo k vybudování 
nové welness zóny se solární loukou, in-
fra-saunou, parní saunou a vířivkou, a to 
v místě původní posilovny.

„Město Kralupy nad Vltavou získalo 
na tuto rekonstrukci dotaci ve výši 20 mil. 
Kč z dotačního programu ROP Střední Če-
chy. Celkové náklady činí 32 mil. korun. 
Stavební firma SYNER s.r.o. dokončí práce 
v prvním zářijovém týdnu. K zahájení pro-
vozu bazénu by mohlo dojít 14. září, a to 
v souvislosti s vývojem počasí. Dokud bu-
dou teploty nakloněny koupání venku, bu-
de otevřeno městské koupaliště v Lobečku. 
Plavecké oddíly a školy však svou činnost 
na bazénu již začátkem září zahájí,“ dopl-

ňuje aktuální informace kralupský místosta-
rosta Libor Lesák.

S ohledem na zvýšení nákladů na provoz 
nové welness zóny došlo i k drobné úpravě 
cen vstupného. Vstupné pouze do bazénů 
zůstává nezměněno, tedy pro dospělého po-
byt v délce devadesáti minut stojí 70 korun, 
pro dítě padesát. Kombinace welness a ba-
zénu je o 30 korun dražší, tedy 100 korun 
za 90 minut pro dospělého a 80 korun pro 
dítě do 12 let. Samozřejmostí je i zvýhodně-
né rodinné vstupné. Podrobný ceník najdete 
na www.sportkralupy.cz.

Krytý bazén se tak zařadí mezi další mo-
derní budovy ve městě. V letech 2011-2012 
byla budova krytého bazénu zateplena, cel-
kové náklady na výměnu oken, zateplení 
fasády a střechy včetně opravy stropních 
konstrukcí činily 18.841.616 Kč.

Radka Holeštová

ZVEME VÁS DO KD VLTAVA

na představení Divadla v Řeznické KalifornsKá mlha
Budete svědky bouřlivého i komického souboje mezi zemitou barmankou, kterou ztvárnila Vilma 
CibulkoVá a suchoprdským expertem na výtvarné umění v podání lubora ŠplíChala nejen 
o pravost zbloudilého obrazu, ale i o smysl života vůbec.

Krytý Bazén přivítá 
po rekonstrukci první plavce v září

I druhá polovina Mostní 
ulice bude mít noVý 
asfaltoVý poVrch

Od 1. července je opětovně průjezdná 
nově zrekonstruovaná část Mostní uli-
ce na levém břehu Vltavy. Opravy se 
dočká i silnice v Mostní ulici na pravém 
břehu, která spojuje Masarykův most 
s kruhovým objezdem u hypermarketů 
v Lobečku.

Investorem akce je Středočeský kraj, 
který má tuto komunikaci ve správě. 
Původně měla být oprava povrchu vo-
zovky provedena již v srpnu, ale z tech-
nických důvodů dojde k rekonstrukci 
nejdříve na přelomu září a října. 

Tato akce s sebou nese částečné uza-
vírky, s největší pravděpodobností ky-
vadlový provoz řízený semaforem, a to 
pouze pro osobní vozidla. Nákladní do-
prava bude po dobu rekonstrukce z Kra-
lup odkloněna. Pro aktuální informace, 
které bude postupně poskytovat tiskové 
oddělení Středočeského kraje, sledujte, 
prosím, www.kralupskyzpravodaj.cz.

Radka Holeštová
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pondělí 12. 10. 2015 - 19:30 hodin

Mostní ulice  
v městské části Lobeček

Výuka plavání předškoláků
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KrátKé zprávy

Dobrý den, vážení  
a milí čtenáři,

2

musím konstatovat, že mám ráda měsíc září. Je to 
doba nových začátků, objevů, restart v našem žití… 

Děti vítá nový školní rok zpátky k disci-
plíně, nové povinnosti začínají rodičům 
i prarodičům, zaměstnavatelé zavádějí 
nové pořádky v chodu firmy, svoji čin-
nost startují kluby, kroužky a sportovní 
oddíly. A mnozí z nás, stejně jako na za-
čátku Nového roku, se rozhodnou, že 

s nějakým sportem či aktivitou začnou. Nadchnou 
se, protože jsou odpočati a plni energie po dovolené 
a létě, kdy nás sluníčko nabíjelo pozitivní energií. Ale 
postupem doby, jak vitamín D a endorfiny vyprchá-
vají, přijde den, kdy si začneme hledat důvody, proč 
tam a tam už chodit nemůžeme. Takže někdy v listo-
padu – prosinci přijde útlum, vymlouváme se na Vá-
noce, nemoci, únavu a jiné povinnosti a v lednu se 
zase – s novoročním předsevzetím rozhodneme, že se 
k tomu, co jsme začali dělat v září, vrátíme. A zase se 
nastartujeme, nadšení nám vydrží nejdéle do března, 
pak přijde jarní únava, generální úklid (doma i v duši) 
a další povinnosti, díky kterým u zvolené aktivity zase 
nevydržíme a už se těšíme na dovolenou, protože 
víme, že načerpáme novou energii a od září se do ně-
čeho nového, lepšího pustíme znova...

Že se v tomto modelu poznáváte? Je to přirozené. 
Člověk je od přírody tvor líný a potřebuje motivaci 
a startovací motory, aby se do něčeho pustil. A proto 
mám ráda září. Všichni ožijí a jsou akční, jsou cool! 
 Chtějí sportovat, tančit, učit se jazyky, malovat, 
scházet se častěji s přáteli, číst pravidelně dětem 
před spaním atd. A to všechno z nás dělá nadšené, 
milé, společenské tvory...

A tak držím všem palce, aby vám elán vydržel ne 
jen několik týdnů, či měsíců, ale co nejdéle to bude 
možné. Důležité určitě ale je, vybrat si to pravé, co 
nám bude vyhovovat. A i v tom by vám mohlo po-
moci toto vydání Zpravodaje, protože v něm najdete 
spoustu zajímavých pozvánek do oddílů, na akce 
i inspiraci k uplatnění. Čtěte, vybírejte a (s)mějte se!

Krásné babí léto vám přeje 
Radka Holeštová, šéfRedaktoRka
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◆ Rada města (dále jen RM) jmenovala Ing. Lubo-
še Němce do funkce ředitele příspěvkové organizace 
„Technické služby města Kralupy nad Vltavou“. 
◆ RM schválila realizaci přístřešku autobusové za-
stávky veřejné dopravy v Masarykově ulici. Z důvo-
du, že v letošním roce nejsou na tuto akci v rozpočtu 
schválené finanční prostředky, bude akce zařazena 
do rozpočtu na rok 2016.
◆ RM uložila odboru realizace investic zadat zpra-
cování projektové dokumentace pro provedení stavby 
I. etapa na akci Opravu vstupních schodů objektu 
KaSS u Ateliéru ADU. Obsahem této dokumentace 
bude oprava vstupního schodiště, sloupů, kompletní 
nástupní plocha a řešení vývěsních ploch.

◆ RM schválila záměr města o pronájmu nebyto-
vých prostor o rozloze 108,70 m2 na pozemku par-
celní číslo st. 1737 a teras včetně přístřešku pro 

popelnice o rozloze 178,03 m2 na části pozemku 
parcelní číslo poz. 592/2 v k. ú. Kralupy nad Vlta-
vou, za účelem zřízení provozu infocentra s občer-
stvením, obálkovou metodou nejlepšímu podnika-
telskému záměru.
◆ RM schválila realizaci akce „Doplnění 
měřících prvků v budovách Města Kralupy nad 
Vltavou, v rámci akce Monitoring energií“, firmou 
Softlink s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, 
za cenu 196.758,10 Kč včetně DPH, formou 
dodatku ke smlouvě č. SL-018/2014 ze dne  
18. 6. 2014.
◆ RM souhlasila s prodloužením spoje č. 54 linky 
257101 do zastávky Kralupy n. Vlt.-Zeměchy, a to 
od 1. 8. do 31. 10. 2015. Zároveň RM souhlasí s na-
výšením nákladů na dopravu o poměrnou část z roční 
částky odpovídající výši 5.750 Kč. RM souhlasí s po-
sunem odjezdu autobusu linky č. 57 na zastávku 
Kralupy n. Vlt.-Tesco.
◆ RM schválila dodavatelem akce „Realizace her-
ních zahrad v přírodním stylu v mateřských školách 
města Kralupy nad Vltavou“ společnost Gardenline 
s.r.o., Litoměřice.
◆ Od září letošního roku disponuje správní 
odbor MěÚ novým výdajovým místem občanských 
průkazů a cestovních dokladů. Díky tomuto 
rozšíření služeb bude zkrácena čekací doba na 
přepážkách.

střípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

23.září

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

uzávěrky 
vydání říjen

uzávěrka příjmu inzerce: 15. 9. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 18. 9. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
22. 9. 2015 od 12.30 do 13.30 hodin

Letní zpravodajství Z LINKY 156 najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz

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 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
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
ZÁŘÍ

31. 8. - 4. 9. ..........bioodpad
14. 9. - 18. 9. ........rozměrný odpad z domácností

ŘÍJEN
5. 10. - 9. 10. ........bioodpad
19. 10. - 23. 10. ....rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ MObILNíhO OdPAdu 
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AKtUALIty

KomuniKace:
} Parkovací stání v ulici třída Legií (17 míst) - 
termín dokončení 27. 8. 2015

} Provedení objízdné trasy (panelová komu-
nikace) Hostivítovy ulice - termín dokončení 
15. 8. 2015

} Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovíto-
va - zahájení prací 24. 8. 2015 a dokončení 
30. 9. 2015

} Oprava cyklostezky Zeměchy – I. etapa

chodníKy:
Oprava chodníku a parkoviště U Jízku v uli-
ci Chelčického - termín dokončení 31. 7. 
2015

hřiště:
} Rekonstrukce sportovního hřiště – Cukrovar 
- termín dokončení 1. 7. 2015

šKoly:
} Vytápění v ZŠ 28. října – termín dokončení  
21. 8. 2015

} Sportovní podlaha v tělocvičně ZŠ 28. října 
– termín dokončení 4. 8. 2015

} Rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení v ZŠ  
V. Havla – I. etapa - termín dokončení  
28. 8. 2015 – první stupeň, 4. 9. 2015 – 
druhý stupeň

} Výměna oken v kreslírně ZŠ Komenského - 
termín dokončení 20. 7. 2015

} Výměna oken v MŠ Generála Klapálka – pa-
vilon B - termín dokončení 20. 7. 2015

} Oprava dvou tříd v MŠ Generála Klapálka – 
pavilon B - termín dokončení 19. 8. 2015

} Nová přípojka horkovodu v ZŠ Třebízského 

} Oprava oplocení v ZŠ Třebízského 

Celkové náklady na výše uvedené akce 
se pohybují v řádech několika milionů 
korun a financovány byly z rozpočtu 
města Kralupy nad Vltavou.

MaRta UlMová, Radka Holeštová

Město Kralupy nad Vltavou získalo do-
taci ve výši 200.000 Kč ze Středočes-

kého Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS. Tato finanční částka je urče-
na na modernizaci lodi Carolina Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad 
Vltavou. V rámci tohoto fondu obdržel Kraj 
celkem 361 žádostí o dotaci, uspokojena 
mohla být ani ne polovina z nich.

Další částku 114.475 Kč získalo město 
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek. Tyto prostředky budou využity 
na obnovu sochy Jana Nepomuckého v Mi-
kovicích. Žadatelé ze Středočeského kraje 
podali do tohoto fondu 509 žádostí, dotaci 
získala necelá pětina z nich.

lenka MoRavcová, MěÚ kRalUpy n. vlt.

Od července letošního roku mohou pě-
ší využívat nový podchod na úpatí 

Masarykova mostu, který spojuje stezku 
pro chodce a cyklisty na levém břehu Zá-
kolanského potoka (na Cukrovaru) s chod-
níkem a novými terasami u nemocnice 
za hlavní kralupskou komunikací – Most-
ní ulicí.

Město Kralupy nad Vltavou nechalo pod-
chod spolu s rampou na straně u nemocnice 
a lávkou přes Zákolanský potok vybudovat 
v rámci celkové rekonstrukce Mostní ulice 

na levém břehu Vltavy. Současně s tím zani-
kl přechod na nedaleké křižovatce, místní-
mi zvané Na Františku. Křižovatka dostala 
nově podobu kruhového objezdu a na ni je 
chodcům vstup přísně zakázán.

Prosíme tedy občany, aby k přecházení 
využívali přechod mezi kostelem a Penny 
marketem a dále nový podchod u nemoc-
nice. Přecházením kruhového objezdu v lo-
kalitě Na Františku ohrožujete nejen svůj 
život, ale i bezpečný průjezd vozidel.

Radka Holeštová

nové dotace pro Kralupy
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léto je IDeálníM obDobíM  
pro staVební práce

každý rok využívají stavební 
firmy i soukromé osoby teplých 
a dlouhých letních dnů k různým 
stavebním pracím, úpravám 
a rekonstrukcím budov, 
komunikací, zahrad a podobně. ani 
o letošních letních prázdninách, 
i přes netypicky horké počasí, se 
v našem městě nezahálelo. v režii 
MěÚ kralupy nad vltavou byly 
provedeny nebo dokončeny tyto 
investiční akce:

Socha Jana Nepomuckého v Mikovicích

podchod u nemocnice je otevřen

Novou lávku a podchod u nemocnice  
již využívají chodci i cyklisté
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Město Kralupy nad Vltavou připravilo 
ve spolupráci se společností EKO – 

KOM, a. s. na letošní rok zkušební projekt 
zaměřený na zefektivnění třídění odpadů 
v domácnostech. V rámci tohoto projektu 
byly začátkem roku občanům zdarma po-
skytnuty tašky na tříděný odpad. Vzhledem 
k tomu, že o separační tašky byl z řad ob-
čanů velký zájem, rozhodlo se vedení města 
akci zopakovat. 

Tašky jsou barevně shodné s barvou se-
paračních kontejnerů na papír, sklo a plast 
rozmístěných po našem městě a jsou určeny 
k jednoduchému třídění přímo v domác-
nosti. Případným zájemcům bude zdarma 
poskytnuta jedna separační sada, která ob-
sahuje 3 ks tašek (modrou, zelenou a žlutou) 
na třídění papíru, skla a plastů. Tašky mají 
velikost 35 x 50 x 26 cm (š x v x h) a jsou 
opatřeny suchým zipem, takže jednotlivé 
kusy je možno k sobě jednoduše připnout. 

Separační sady jsou vyrobeny z pevného 
materiálu, což zajišťuje jejich dlouhou ži-
votnost. Pozor! Tašky nejsou určeny pro 
jednorázové použití.

Zájemci si mohou separační tašky vyzved-
nout na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru 
životního prostředí, Palackého nám. 1, Kra-
lupy nad Vltavou, 2. patro – číslo dveří 216, 
kontaktní osobou je paní Helena Traxlová, 
tel.: 315 739 944, e-mail: helena.traxlova@
mestokralupy.cz.  

Počet separačních sad je omezený, tak-
že nebudou vydávány těm, kteří separační 
sadu obdrželi již začátkem tohoto roku. Se-
parační sady jsou určeny pouze pro obča-
ny našeho města a budou poskytnuty jen 
občanům, kteří předloží doklad o trvalém 
pobytu v Kralupech nad Vltavou (např. ob-
čanský průkaz). 

Helena tRaxlová, MěÚ kRalUpy nad 

vltavoU, odboR životníHo pRostředí

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se 
uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. 

Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil 
soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, 
který získá zajímavou finanční odměnu.

Soutěž probíhá do konce října 2015, 
a to formou hodnocení široké veřejnosti 
prostřednictvím vyhledávače www.sber-
ne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České 
republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. 
uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou 
otevírací dobou, co možná nejdostupnější  
a s širokým rozsahem odebíraných komo-
dit. Jaká jsou pravidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběr-
ný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte 
známkou od jedné do pěti v každé z ná-

sledujících pěti kategorií - dostupnost dvo-
ra, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy 
a rozsah odebíraných komodit. 

Při závěrečném vyhodnocení v listopa-
du 2015 bude kromě hlasování veřejnosti 
přihlédnuto také k počtu komodit, které 
sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy 
atd.), a k množství zpětně odebraného elek-
trozařízení. 

Všichni hlasující se navíc mohou zúčast-
nit slosování o hodnotné ceny po vyplně-
ní registračního formuláře (mohou získat 
powerbank nebo dotykový mobilní tele-
fon).

Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
stanislav HejdUk, 

tsM kRalUpy nad vltavoU

Kralupský zpravodaj 
– zprávy online

zprávy z našeho města i okolí najdete 
kromě této listinné podoby Zpravodaje 

i v jeho webové verzi na adrese www.kralup-
skyzpravodaj.cz. Tato doména je přístupná 
pro všechny již jeden rok a můžeme směle 
konstatovat, že má své skalní příznivce a zá-
jem o webové zprávy pravidelně stoupá. 
a jaké články na webu přibyly během 
posledních dnů?
} Kralupská rafinérie oslavila v červenci 40. naroze-
niny plného provozu – zajímavosti najdete v článku 
pana Heraina.
} Stále probíhá jednání o výstavbě obchvatu Kralup 
a propojení silnic D8 a R7 u Tuchoměřic.
} Během léta pořádaly různé kluby a organizace 
spoustu příměstských táborů, několik ohlédnutí 
najdete i na našem webu.

Podobu online Zpravodaje můžete spo-
luvytvářet i Vy! Své články, rozhovory, 
pozvánky atd. zasílejte mailem na adresu 
zpravodaj@mestokralupy.cz. Budu se těšit 
na spolupráci s Vámi!  Radka Holeštová

DarUjte VánoČní stroM

Renovujete zahradu či okolí svého domu 
a již Vám „překáží“ velký jehličnan? 
Pokud dosahuje výšky nad 14 m, darujte 
ho městu Kralupy nad Vltavou jako 
vánoční strom na Palackého náměstí. 
V případě, že Váš strom bude vyhovovat, 
město zajistí jeho poražení a přesun  
do centra. Kontaktní osoba:  
Lenka Císlerová, tel.: 315 739 854, 
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

Město opět rozdává 
separační tašKy

Soutěž o neJLepší sBĚrný DvŮr 

Instalace vánočního 
stromu na Palackého 
náměstí
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Účastníkem výběrového řízení může být 
právnická osoba, nebo fyzická osoba 

starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, 
která může nabývat nemovitosti na území 
České republiky. 

Nabídka musí obsahovat: údaje žadate-
le, nabízenou kupní cenu za m2, potvrzení 
ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad 
Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči pro-
dávajícímu, záměr využití uvedeného úze-
mí, územní studii s vizualizací a písemný 
závazek žadatele, že v případě výhry ve vý-
běrovém řízení zpracuje územní studii celé 
lokality (území ohraničené ulicemi Libuši-
na, Trojanova a Nádražní) dle územního 
plánu města Kralupy nad Vltavou. Inves-
tiční záměr musí splňovat regulativy dané 
územním plánem města Kralupy nad Vlta-
vou - regulativy funkčního využití plochy 
„OD - obslužná sféra - dopravní vybavenost“ 
a „SC - smíšené využití - centrální“. Bližší 
informace podá Ing. Milena Jakeschová, od-
bor výstavby a územního plánování MěÚ, 
tel.: 315 739 911.

Nabízená kupní cena musí být uvedena 

v samostatné zalepené obálce s nápisem 
„Kupní cena - NEOTVÍRAT“.

Žádost o prodej pozemků lze podat do-
poručeně poštou na adresu Městský úřad 
v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, 
278 01 Kralupy nad Vltavou nebo osobně 
do podatelny úřadu nejpozději do 19. 10. 
2015 do 12.00 hodin.  

Obálka s nabídkou, obsahující rovněž za-
lepenou obálku s návrhem kupní ceny, musí 
být opatřena adresou odesílatele a zřetelně 
označena nápisem „PRODEJ pozemků v k.ú. 
Kralupy nad Vltavou - NEOTVÍRAT“. 

Obálky s nabídkami budou otevřeny ve-
řejně dne 19. 10. 2015 ve 13 hodin v zaseda-
cí místnosti č. 224 Městského úřadu v Kra-
lupech nad Vltavou. Poté budou předloženy 
Radě města Kralupy nad Vltavou k posou-
zení záměrů využití daného území. Obál-
ky s nabídkou kupní ceny budou otevřeny 
na veřejném zasedání Zastupitelstva města 
v Kralupech nad Vltavou dne  4. 11. 2015.

Bližší informace podá Helena Lesáková, 
odbor realizace investic a správy majetku 
MěÚ, tel.: 315 739 806.

Upříležitosti listopadového výročí 
povýšení Kralup na město jsou 

každoročně oceňováni významní 
a výjimeční občané našeho města.
I Vy můžete rozhodnout, kdo ocenění 
získá. do 30. 9. 2015 zasílejte své návrhy 
se jmény osob, které by si toto ocenění 
za mimořádný přínos městu zasloužily, 
a to na e-mail: lenka.cislerova@
mestokralupy.cz nebo poštou na adresu: 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Lenka 
Císlerová, Palackého nám. 1, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. Předmět zprávy 
či obálku označte heslem „Oceňování 
občanů“. Radka Holeštová

Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají 
zájem o „uvítání“ svého dítěte, nechť 

se osobně přihlásí v termínu do 14. září 
na matrice Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou.

Vítání občánků bude probíhat v měsíci 
září a bude určené pro děti narozené 
v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, 
které mají trvalý pobyt v Kralupech nad 
Vltavou. 

Hana losová, MatRikářka 

Jak jsme vás informovali v letním 
dvojčísle, proběhly ve Zlosyni, pro 

kterou jsou Kralupy nad Vltavou obcí 
s rozšířenou působností, nové volby 
do obecního zastupitelstva. Možná 
proto, že je v obci trvale hlášeno 
k pobytu zhruba 400 obyvatel, byla volba 
nových zastupitelů o to náročnější.
Po nových červnových volbách 
a červencovém ustavujícím zasedání 
se funkce starosty Zlosyně ujal Jan 
Krajíček, který kandidoval za Sdružení 
nestraníků. Radka Holeštová

noMInUjte VýznaMné 
osobnostI KralUp

Vítání obČánKŮ

zlosYň Má noVého 
starostU

Město Kralupy nad Vltavou 
nabízí k prodeji pozemky 
bývalého areálu aero

Pozemky jsou nabídnuty k prodeji obálkovou metodou jako celek. v lokalitě 
je předpokládán výskyt specificky znečištěných ploch, které si mohou žádat 
speciální likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Křižovatky a kruhové objezdy
Během letošního roku byla ukončena stavba kruhových objezdů v centru města, v místech, která tvoří průtah městem. 
Popsat všechny stavební změny v ulici Mostní, Jiráskově, Podřipské a S. k. neumanna a tři nově vybudované kruhové 
objezdy je v tomto krátkém příspěvku těžko možné. omezme se proto na změny jedné jediné křižovatky od 19. století 

do dneška, která má dnes tvar kruhového objezdu. Je přímo u železničních podjezdů podmokelské trati.

vraťme se na začátek 19. sto-
letí. Malá zemědělská obec 

Kralupy byla spojena s okolím 
polními cestami, po kterých 
jezdily koňské potahy do polí 
a zahrad kralupských sedláků 
a chalupníků. Venkovskou idy-
lu mělo brzy změnit rozhodnu-
tí rakouského císaře a českého 
krále Ferdinanda I., zvaného 
Dobrotivý, který v roce 1842 
schválil projekt výstavby želez-
niční trati z Prahy do Podmo-
kel. A tak v roce 1845 vyrazily 
trasírovací čety, aby vyznačily 
cestu budoucí železnice. Nej-
jednodušší bylo přimknout se 
k prastaré vodní cestě Vltavy. 
Kralupy ležící na levém břehu 
řeky se tak dostaly na plán bu-
doucí dráhy.

Jenže právě tehdy, před 170 
lety 6. září 1845, stoupla hla-
dina rozvodněné Vltavy a ce-
lé, tehdy ještě neregulované 
břehy řeky, byly zaplaveny. 
Za největší povodně v průbě-
hu minulého tisíciletí byly po-
važovány povodně, při kterých 
hladina řeky vystoupila o ví-
ce než 5 metrů. Při povodni  
6. září 1845, stoupla hladina 
řeky o 5,39 metrů. Povodeň by-
la pohromou pro chalupníky, 
kteří bydleli v blízkosti řeky, 
a přímo neštěstím pro mlynáře 
Vincence Sýkoru, který vlast-
nil už třetím rokem kralupský 
mlýn v dnešní Rybově ulici 
v lokalitě Na Hrádku. A pro-
tože všechno zlé je k něčemu 
dobré, bylo tomu tak i v tomto 
případě.

Projektanti trati si uvědomili 
nebezpečí řeky a trať na mno-
ha místech posunuli dále 
od Vltavy. V Dolanech museli 
vykoupit celou dolní část ob-
ce. V Kralupech ale nemuseli 
žádné domy vykupovat. Dráž-
ní těleso posunuli o téměř 500 

metrů dále od řeky do míst, 
kde je dodnes. To ale bylo 
tenkrát prázdné místo v po-
lích. Jak dělníci postupovali 
od Prahy ke Kralupům, nará-
želi na různé překážky. Mu-
seli nejenom lámat skály, ale 
v proláklinách stavět i náspy 
vyrovnávající terénní nerov-
nosti. Tak tomu bylo i v Kra-
lupech. Široké kralupské údolí 
vzniklo vodní erozí za miliony 
let a jeho nejnižší částí dodnes 
protéká potok.

Přes kralupské údolí museli 
stavitelé trati postavit násep 
do výšky budoucí trati. Kra-
lupy tak byly sevřeny mezi 
vysoký násep a Vltavu. Aby 
obyvatelé Kralup měli přístup 
do polí, musely být v náspu 
vybudovány podchody, které 
sloužily i jako podjezdy pro 
koňská spřežení. Tím byla 
dána i jejich šířka a výška. 
O automobilech se tehdy ješ-
tě nikomu nesnilo a žebřiňák 
i s nákladem slámy projel. 
Na prvním obrázku je vidět, 
jak obloukové kamenné pod-
jezdy pod dráhou vypadaly. 
V poslední čtvrtině 19. sto-
letí vznikla nová kralupská 
ulice pojmenovaná Podřip-
ská a v roce 1897 si známý 
kralupský stavitel Alois Nový 
postavil mezi dvěma podjez-
dy krásný jednopatrový dům. 
Kolem jeho domu vznikly dvě 
křižovatky, které jsou tu do-
dnes.

Původní klenuté podjez-
dy sloužily 80 let a v letech 
1926 až 1927 byly zbourány 
a nahrazeny podjezdy žele-
zobetonovými s větší šířkou. 
Nebylo to ale pro rodící se 
provoz automobilový, ale pro-
to, že v těchto letech byla do-
sud jednokolejná trať Praha 
- Podmokly rozšířena na trať 

dvoukolejnou. Nové železnič-
ní viadukty byly postaveny 
podle projektu Ing. Kaura 
a postavila je firma Ing. Sko-
řepy a stavitele Nového. Se 
stavbou nových viaduktů bylo 
započato v březnu roku 1926. 
V tomtéž roce byla zahájena 
stavba železobetonového mos-
tu přes Vltavu. Tomu předchá-
zely spory, kudy vlastně nový 
most vést. Dokonce padly ná-
vrhy, aby most spojoval levý 
břeh Vltavy s pravým v polo-
viční vzdálenosti mezi Lobeč-
kem a Chvatěruby. Počítalo se 
s tím, že v budoucnu budou 
Chvatěruby ke Kralupům při-
pojeny a volný prostor mezi 
nimi bude prostavěn. Nako-
nec zvítězila myšlenka položit 

osu mostu proti železničním 
podjezdům. 

Při rozšiřování podjezdu, 
který spojoval ulici Riegro-
vu podle Zákolanského po-
toka paralelní s ulicí Mostní 
do ulice Podřipské, byla zvý-
šena i jeho průjezdná výška. 
To ovšem nešlo směrem naho-
ru ke kolejím, a proto musel 
být snížen terén pod průjez-
dem. Tak se stal tento průjezd 
pastí v době vltavských záplav 
nebo při rozlití Zákolanského 
potoka. Uvízla zde za války 
v roce 1940 i německá Wehr-
macht.

Ani tyto druhé podchody 
neměly sloužit navždy. Přesta-
ly vyhovovat a v letech 1981–
1983 byly v souvislosti s pře-

Původní klenutý podchod v roce 1926.

Železobetonový podchod v roce 1940. 



  září 2015

K Z

7

AKtUALIty

ložením trati do mírnějšího 
oblouku, který umožňuje vyšší 
průjezdné rychlosti, zbourány. 
Nově vybudovaná železobeto-
nová estakáda o délce 90 me-
trů má větší světlost a zlepši-
la spojení obou stran dráhou 
rozděleného města. Mezi obě-
ma průjezdy, kde kdysi stál 
dům Aloise Nového, vznikla 

velká prázdná zatravněná plo-
cha. Další zatravněná plocha 
ve tvaru protáhlého trojúhel-
níku pak rozdělila proud vo-
zidel na dva směry, na proud 
z Mostní ulice a do Mostní 
ulice. Tak si ještě pamatujeme 
tuto křižovatku před vybudo-
váním současného kruhového 
objezdu.

Po více než sto letech do-
staly hlavní kralupské křižo-
vatky jinou tvář. Na podzim 
loňského se začalo s rekon-
strukcí silničního průtahu 
Kralup a před očima Kralu-
panů začaly postupně vznikat 
tři kruhové objezdy. Kruhový 
objezd rozděluje celou křižo-
vatku do několika směrů, a tak 

se průjezd křižovatkou zjed-
noduší. Kruhové objezdy jsou 
stavěny hlavně kvůli bezpeč-
nosti. Středový kruh tvoří při-
rozenou překážku, kolem které 
jezdí řidiči pomaleji, to zname-
ná opatrněji a případné neho-
dy nemají tak vážné následky 
jako na křižovatce.

 ing. josef stUpka

Železniční železobetonový viadukt před stavbou kruhových objezdů.
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Totéž místo s kruhovým objezdem v roce 2015.

nové kruhové objezdy 
ve městě jsou hotové a ny-

ní přichází otázka, jak budou 
vypadat? Při cestování repub-
likou nebo zahraničím zjistíte, 
že možností je nesčetná řada. 
V současné době je silnice včet-
ně kruhových objezdů v majet-
ku Krajského úřadu Středočes-
kého kraje a ve správě Krajské 
správy a údržby silnic. Vedení 
města již podniklo několik kro-
ků, aby údržba kruhových ob-
jezdů byla v gesci města Kralu-
py nad Vltavou. Pokud se tato 
myšlenka podaří realizovat, je 
zapotřebí zajistit výsadbu rost-
lin a hlavním cílem je vizuální 
vjem a bezúdržbovost.  

Odborná architektka Ing. Ja-
na Jandová zajistila vedení měs-
ta Kralupy nad Vltavou exkurzi 
v Dendrologické zahradě Prů-
honice, kde byla představitelům 
města názorně předvedena mož-
nost osázení kruhových objez-
dů suchomilnými rostlinami. 
K tomu byl poskytnut odbor-
ný výklad vedoucího zahrady. 
V závěru exkurze bylo shodně 
konstatováno, že volba těchto 
rostlin bude nejvhodnější va- 

Rozkvetou nové kralupské rondely?

riantou, neboť se jedná o téměř 
bezúdržbový porost, který výš-
kou nebrání rozhledovým pomě-
rům a plní estetickou funkci.

Rada města následně schvá-
lila plošnou výsadbu extenziv-
ního trvalkového společenstva, 
doplněného výsadbou cibulovin. 
Každý kruhový objezd bude la-
děn v jiných barevných tónech, 

které se budou během roku mě-
nit. Boky betonové obruby budou 
osázeny nízkým rozchodníkem. 
Ve středu kruhového objezdu lze 
případně umístit prostorově ne-
náročný dekorativní prvek, kte-
rý nenaruší charakter výsadeb 
a nesníží možnosti údržby. 

lenka MoRavcová, MěÚ 

kRalUpy n. vlt.
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přI VýjezDU 
z KrUhoVého 
objezDU, prosíM, 
blIKejte!
To, že v Kralupech vznikly 
nové tři kruhové objezdy, již 
pomalu není novinka. Pro 
mnohé řidiče je však stále 
novinkou fakt, že musí při vý-
jezdu z kruhového objezdu 
blikat, i když jedou prakticky 
přímo (např. pod hostibejkem 
směrem do dobrovského uli-
ce a Na Františku po Mostní 
ulici). Řidiči, kteří toto pravi-
dlo ignorují, tak brzdí ty, kteří 
chtějí na kruhovou křižovatku 
vjet, a tak odpadá výhoda kru-
hového objezdu – tedy plynu-
lejší průjezd křižovatkou.
Při vjezdu na kruhový objezd 
je zakázáno upozorňovat 
na změnu směru jízdy bliká-
ním, protože je jasné, kterým 
směrem se auto vydá — do-
prava. Nebliká se ani při jízdě 
po kruhovém objezdu. bliká 
se pouze před výjezdem a při 
výjezdu z kruhového objez-
du tak, aby řidiči aut, kteří 
chtějí na kruhový objezd vjet, 
věděli, že je vyjíždějící auto již 
nemůže ohrozit.
děkujeme za dodržování to-
hoto jednoduchého pravidla!

Radka Holeštová

Vzorové záhony v Dendrologické 
zahradě v Průhonicích
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Jak ovlivnilo horké počasí července a srpna 
práci kralupských hasičů – kolik výjezdů 
a jakého typu jste měli?
Letošní, dalo by se říci až extrémní, letní 
počasí ovlivnilo naši práci hlavně z hle-
diska typu zásahové činnosti. V těchto 
měsících jsme pocítili nárůst požárů pří-
rodního charakteru. Ve většině případů 
se jednalo o požáry lesů nebo polního 
porostu. Příčiny vzniku požárů se samo-
zřejmě dost různí, ale převážně se jedná 
o technickou závadu nebo nedbalost obča-
nů, kteří i přes zákaz vydaný hejtmanem 
Středočeského kraje si zapálí v přírodě oh-
níček nebo odhodí nedopalek do příkopu.  
Samozřejmě se v tomto počasí musí změnit 
také taktické postupy, jako například častěj-
ší střídání zasahujících, zvýšený přísun te-
kutin, větší počet jednotek na místě zásahu. 
V období od 1. 7. do 13. 8. 2015 evidovala 
naše stanice 55 zásahů, z toho převažovaly 
požáry, u kterých naše jednotka zasahovala 
celkem 20x. Pro srovnání v měsíci červnu 
jsme zasahovali pouze u čtyř požárů.

Jaký letošní letní zásah byl 
nejkomplikovanější?
Naší stanici se naštěstí velké požáry lesních 
a polních porostů vyhýbají a většina těchto 
požárů je zachycena dostatečně včas, než 
dojde k jejich rozšíření. V tomto období nej-
větší požár, u kterého naše jednotka zasa-
hovala, byl nedávný požár traktoru u obce 
Blevice (okr. Kladno), od kterého se násled-
ně požár rozšířil na pole. Na místě zasaho-
valo celkem devět jednotek požární ochrany 
a zasaženo bylo 2,5 hektarů plochy.

Pokud zde můžeme mluvit i za místní 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů, tak ta 
v nedávné době zasahovala celých 35 hodin 
u velkého požáru nedaleko obce Chrášťany 
(okr. Rakovník). Zde došlo k požáru pole, 
od kterého se oheň rozšířil na přilehlý les. 
Na místě byl vyhlášen zvláštní stupeň po-
žárního poplachu a zásahu se zúčastnily 
jednotky z pěti krajů.

V horkých dnech hasičské vozy kropily 
silnice v našem městě – jaká voda se 
ke kropení používá?
Kropení silnic v Kralupech provádí míst-
ní jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
na žádost zřizovatele (město Kralupy nad 
Vltavou) pomocí velkoobjemové cisternové 
automobilové stříkačky, která je vybavena 
sanační lištou. Veškerá hasiči používaná 
voda je čerpána z hydrantové sítě v areálu 
chemické výroby Synthos Kralupy a jedná 
se o filtrovanou vodu z řeky Vltavy. Tato 
voda není pitná.

Proč se kropí silnice? 
Kropení silnic má hned několik důvodů. 
Jeden z hlavních je zpříjemnit tyto extrém-
ně horké dny obyvatelům Kralup. Odpařu-
jící se voda zvlhčuje vzduch a částečně ho 
i v okolí ochladí. Další důvody jsou snížení 

prašnosti pozemní komunikace, ochlazení 
asfaltového povrchu, čímž se zabraňuje je-
ho porušení, ale také se zabraňuje tvorbě 
přízemního ozonu.

trend – výhled počasí do dalších let – je 
podobný letošnímu létu – co byste lidem 
doporučovali – jak předcházet požárům, 
přehřátím atd.?
O výhledu na další roky jsme slyšeli a stej-
ně jako občané Kralup se budeme na tyto 
extrémní situace muset připravit. Občanům 
doporučujeme sledovat aktuální situaci 
a výstrahy, které vydává Český hydrometeo- 
rologický ústav. Občané by měli dodržovat 
všechny vydané zákazy, jako například roz-
dělávání ohňů, odhazování cigaretových ne-
dopalků apod. V tomto počasí se oheň šíří 
velmi rychle a může tak dojít k ohrožení 
nebo zničení majetku. Také doporučujeme 
vozidly neparkovat ve vysoké trávě nebo 
na poli. Dále doporučujeme omezit fyzickou 
námahu a dodržovat pitný režim.

Je zcela zřejmé, že letošní léto nemohou čeští 
hasiči vnímat jako prázdniny. O jejich náročné 
práci jsme se ze sdělovacích prostředků dozvídali 
denně. Jménem všech občanů děkuji hasičům – 
i těm dobrovolným – za jejich práci, kterou v tom-
to extrémním, a pro Čechy neobvyklém počasí 
museli vykonávat. 

děkUji za RozHovoR! Radka Holeštová

počínaje dnem 1. dubna 2015 bylo Úřa-
dem práce České republiky zahájeno 

vydávání nových průkazů osoby se zdra-
votním postižením (OZP). Platnost všech 
průkazů vydaných do 31. března 2015 kon-
čí 31. prosince 2015. To znamená, že dr-
žitelé těchto průkazů musí do konce roku 
zažádat o jejich výměnu.

V případě nedodržení tohoto termínu si 
stávající držitelé budou muset od ledna 2016 
zažádat o průkaz nový, čímž budou muset 
podstoupit posuzování zdravotního stavu 
dle nových předpisů a zdlouhavý proces 
vyřizování.

K výměně je potřeba doložit aktuální fo-
tografii (formát 35 x 45 mm), stávající prů-

kaz OZP a občanský průkaz. Poplatek činí 
30 Kč.
Více informací: Úřad práce Kralupy nad 

Vltavou, oddělení nepojistných sociálních 
dávek, Palackého 6, tel.: 315 739 960 (Iva-
na Báčová, Dis. nebo Bc. Magdaléna Opl-
tová).

MicHaela vacková, vedoUcí nsd kRalUpy n. vlt.

pOzOr, končí platnost průkazů osob se zdravotním postižením

RozHovoR s... nadstrážmistrem bc. tomášem Motyčkou, příslušníkem Hzs středočeského kraje – požární stanice kralupy

Letošní léto bylo náročné i pro kralupské hasiče
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t oto období je archeology nazýváno dobou 
železnou. Dělí se na starší období, dobu 

halštatskou (5.-8. stol. př. Kr.) a posledních pět 
století patřící Keltům, dobu laténskou. století 
10. a 9. př. Kr. náleží ještě do doby bronzové, 
a to do poslední fáze kultury knovízské. o té 
jsem psal posledně. Dnes se budu zabývat do-
bou halštatskou. 

Název dostala podle údolí stejného jména 
v rakouských Alpách. tam tehdy existovaly sol-
né doly. A jak praví pořekadlo „sůl je nad zlato“, 
tak tomu bylo tehdy i tam. Archeologové objevi-
li pohřebiště vládců údolí a v bohatých hrobech 
spoustu luxusních předmětů importovaných 
z celého středomoří. podobné předměty byly 
později objeveny i v některých hrobech té doby 
i u nás. tolik jen úvodem na vysvětlenou. 

A nyní zase zpět k nám. Do doby halštat-
ské řadí archeologové dvě kultury, a to kulturu 
bylanskou (2. pol. 8. stol. - poč. 6. stol. př. Kr.) 
a kulturu pozdně halštatskou (poč. 6. stol. -  
5. stol. př. Kr.). Na základě dlouholetých výzku-
mů pak mohli konstatovat, že vývoj pokračoval 
plynule od kultury knovízské ke kultuře bylan-
ské a později pozdně halštatské. změnila se ale 
řada věcí. především to bylo počasí. po teplých 
letech na konci doby bronzové dochází k citel-
nému ochlazení (830-725 př. Kr.) a následně 
přichází období sucha. Archeologové zjišťují, 
že se začíná měnit i struktura společnosti. spo-
lečnost doby bronzové, založená na kmenovém 
principu spojující muže podle společenství kr-
ve, se mění ve společenství na základě svobod-
né volby ve společenství na principu „vojenské 
družiny“. s tím souvisí pravděpodobně změny 
v pohřbívání, ale i v bydlení. Jsou budována 
opevněná hradiště, na nichž sídlí vládnoucí 
elita (Minice). ve vesnicích se začínají objevo-
vat jednotlivé ohrazené dvorce. většina obydlí 
je však v podstatě stejná jako v době předchozí. 
Nádoby typické pro tuto kulturu mají žlutou až 
oranžovou barvu a výzdoba na nich je obvykle 
v barvě červené a černé. 

o značné diferenciaci společnosti v této kul-
tuře svědčí hlavně pohřby. objevují se honos-
né hrobky, a to hlavně ve východních Čechách 
a na Litoměřicku. v nich, na rozloženém čtyř-
kolovém voze, leží pohřbený vládce. Na posled-
ní cestu je vybaven spoustou předmětů (třeba 
až 70 nádobami). existují i chudší hroby jen 

s dvoukolovými vozy. Nad hroby byla navršena 
mohyla. prostí vesničané jsou po smrti větši-
nou spáleni a popel uložen do nádoby přikryté 
miskou. 

značná část nálezů z obou kultur doby hal-
štatské je staršího data. Část nalezených před-
mětů z naší oblasti byla ztracena při několike-
rém stěhování zdejšího muzea za války a těsně 
po ní. v některých případech jsme odkázáni 
jen na původní určení stáří nálezů a nelze dnes 
přesně určit, do které z obou kultur předměty 
patří. proto budu uvádět místa s nálezy bez roz-
lišení, do které z obou kultur patří. 

prosté žárové hroby se nalezly i u nás. Napří-
klad v otvovicích. tady byly v urně i bronzové 
předměty přepálené ohněm pohřební hranice. 
více známe pohřbů kostrových. Dva z Minic, 
z toho jeden obložený kameny, další je z vepř-
ku a k nim snad patří i hrob nalezený v roce 
1950 p. F. Masnerem na hostibejku. v archeo-
logických nálezech pozorujeme hlavně změny 
v keramice. A to nejen ve tvarech nádob, ale 
hlavně v jejich výzdobě. při výrobě nádob se 

často do hlíny přidává tuha a také povrch ná-
doby je tuhován. výzdoba jemnější keramiky je 
provedena v tzv. geometrickém stylu. obrazce 
ve tvaru trojúhelníku, kosočtverců, koleček le-
movaných po obvodu tečkami apod. rytá vý-
zdoba je provedena svazky jemných rýh nebo 
jsou obrazce do povrchu nádoby „vleštovány“. 
Nejvíce takovýchto střepů bylo nalezeno při 
výzkumu minického hradiště a také v ulici pod 
hradištěm. 

Keramika patřící oběma kulturám byla na-
lezena na katastrech Lešan, vepřku, Nelahoze-
vsi, veltrus, Dřínova, zlončic, zeměch a pocho-
pitelně i Kralup. zde to jsou nálezy z prostoru 
dýhárny v Lobečku, z centra města, z Lobče 
z bývalé Adamovy pískovny nad tunely, z hos-
tibejku, z Mikovic z ul. 28. října a od varhaní-
kova mlýna. z Minic pochází i nález žlutého 
korálu s modrobílými očky. Dále jsou odtud 
kostrové hroby ul. hybešovy, zbytky osady 
a kostrový hrob z ulice pod hradištěm. Nej-
více nálezů zlomků keramiky pochází samo-
zřejmě z vlastního hradiště, o kterém bude řeč 
někdy příště. 

Mluvím o době železné, tak se také musím 
zmínit o předmětech ze železa a jejich výrobě 
v té době v Čechách. Doklady o tavbě železa 
z té doby u nás zatím nejsou. první předměty 
ze železa byly na naše území dováženy. Šlo po-
chopitelně o zbraně. Meče, nože, hroty oštěpů. 
teprve později i o šperky a kovové nádoby ze 
severní Itálie. Na konec došlo i na zemědělské 
nářadí. radlice, sekery a další. 

v pozdní době halštatské zde bylo již žele-
zo i kovářsky zpracováváno. Nálezů železných 
předmětů z té doby je od nás jen velice málo. 
předměty ze železa podléhaly v zemi korozi 
a o zbytek se „postarala“ později jejich nedoko-
nalá konzervace. také ozdob a šperků nebylo 
nalezeno mnoho. václav fencl

Halštatská nádoba s malovanou výzdobou  
v geometrickém stylu 

díl jedenáctý

Doba halštatská 
(poslední tisíciletí před počátkem našeho letopočtu)

Náhrdelník  
ze žlutých korálů  

s modrobílými očky

Bronzová spona z minického hradiště
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AKtUALIty

Letní prázdniny utekly jako 
voda a přišel další přelom 

v roce – začíná nový školní rok. 
V Kralupech nad Vltavou má své 
sídlo šest základních škol. Ty na-
vštěvuje téměř 1.800 žáků. 

Pro děti, které nastupují 
do prvních tříd, je 1. září zlo-
movým okamžikem. Přejeme 

tedy všem prvňáčkům, aby se 
jim ve škole líbilo, vše se hez-
ky naučili a další roky už pro-
plouvali školními povinnostmi 
stejně dobře, jako jejich starší 
kamarádi. 

A kolik prvňáčků usedne le-
tos do lavic v Kralupech, zjistíte 
v následující tabulce.

Africký den 2015
Hlavní host Afrického dne, kněz a ředitel dětského domova 

v konžském Loangu Jean-Martin Nlandu, bude začátkem 
září k potkání na mnoha místech v Kralupech i okolí. Organi-
zátoři mu naplánovali mnoho setkání, pan Nlandu se podívá 
do dvou základních škol, na kralupské gymnázium, setká se 
s lidmi v kralupské Farní charitě či s obyvateli Azylového domu. 
Veřejnost je srdečně zvána kromě Afrického dne i na besedu 
do DPS (dům seniorů) ve čtvrtek 10. září od 13.30 hodin.

Přijďte a poznejte něco málo o životě Afričanů. Dozvíte se 
také o pomoci kralupské Farní charity, která už tři roky po-
máhá konkrétním konžským dětem, aby vybředly z absolutní 
chudoby, aby získaly životní perspektivu ve své zemi a nestaly 
se jednou zoufalými utečenci.  Magdalena ČecHlovská

JeDNo JaBLko DeNNě zaHáNí Lékaře (angl. přísloví)
Paní učitelko, maminka Vás prosí, abyste měla se mnou 
svatou trpělivost, a posílá Vám jablka proti depresi...

autoR: daniela uRBani, kRaluPy nad vltavou

Začíná nový školní rok

Motivací k návštěvě školy je pro mnohé školáky i vidina volných 
dnů. Ministerstvo školství stanovilo prázdniny v novém školním 
roce v těchto termínech: 

Podzimní prázdniny - čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny - od středy 23. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016
Pololetní prázdniny - pátek 29. 1. 2016.
Jarní prázdniny - od pondělí 1. 2. do neděle 7. 2. 2016
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 24. 3. a pátek 25. 3. 2016
hlavní prázdniny - od pátku 1. 7. 2016 do středy 31. 8. 2016

Takže dnů, kdy usednete do lavic a budete se muset učit, zase 
tolik nebude. To se dá zvládnout, děti, co myslíte? Přeji vám všem 
hodně (nejen) školních úspěchů! Radka Holeštová

škola celkový počet počet prvních celkem
 žáků tříd prvňáčků

ZŠ Gen. Klapálka 692 4 99

ZŠ Komenského nám. 445 2 44

ZŠ Václava Havla 370 2 46

ZŠ Třebízského 260 2 42

ZŠ 28. října 101 1 25

ZŠ praktická 73 1 4

Ilustrační foto
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PRVNÍ SRAZ 
HISTORICKÝCH 
A RETRO KOČÁRKŮ

sobota
12. září 2015
10 – 13 hodin

Jste všichni srdečně zváni, ať přijdete s kočárkem, nebo se jen tak podívat.

PrOGrAM:
10.00 .....Zahájení a přivítání všech účastníků
10.05 .....registrace kočárků do soutěže
10.20 .....Vystoupení - mAŽOrETkY Z kLENČE - děti 
10.45 .....Promenáda v dobovém oblečení s historickými kočárky z vlastní sbírky
11.15 .....Vystoupení - mAŽOrETkY Z kLENČE - juniorky
11.30 .....Spanilá jízda kočárků
12.00 .....Soutěže kočárků - slalom, vyhodnocení nejhezčího kočárku, odměna 
 pro kočárek s miminkem, který přijede z největší dálky, tombola pro malé
 návštěvníky setkání (1. cena – kočárek z mé sbírky)
13.00 .....rozloučení

Toto setkání vzniklo za podpory měÚ kralupy nad Vltavou.
Sponzory jsou: Drogerie HOŠEk, Elektro FELIX, kOPrETINkA, 
Potraviny U kLUSÁČkŮ, Galanterie 
PEGGY, CHOVATELSkÉ CENTrUm 
pod viaduktem. 

TěŠÍ SE NA VÁS POŘADATELkA 
VěrA ČÍŽkOVÁ, sběratelka 
historických kočárků 
z kralup nad Vltavou

před městským úřadem 
kralupy nad Vltavou
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U zeleného stromu, Dvořákova ulice, Kralupy
Můj kolega mi zavolal 

a navrhl, že se ten-
tokrát sejdeme U zelená-
če. zelenáč neboli začáteč-
ník - to není moc lichotivý 
název pro restauraci. snad 
tím nemyslí šéfkuchaře? 

Jen kralupští vědí, že se 
pod tímto názvem skrývá 
zelený strom. takových 
s malým „s“ v Kralupech 
najdeme mnoho (nikdy 
jich však není dost), ale ten 
správný s kořeny sahající-
mi daleko do historie se na-
chází u Dvořákova náměstí, 
pár kroků od kralupského 
gymnázia.  v minulosti se 
proto logicky restaurace 
U zeleného stromu stáva-
la útočištěm gymnazistů, 
i když ti fikanější si raději 
našli svá oblíbená místa dá-
le, méně na očích. 

Dnes je prostředí restau-
race U zeleného stromu vhodné pro soukro-
mou oslavu i pracovní oběd. polední nabídka 

se skládá zhruba z osmi jí-
del a neurazí ani vegetariá-
ny. Když je venku pětatřiceti 
stupňové vedro, i moje du-
še masožravce se začne po-
zvolna měnit. Jako hlavní 
chod jsem si proto napros-
to výjimečně zvolil ledový 
salát s vejcem a uzeným lo-
sosem. Nechal jsem se zlá-
kat také polévkou – mají ji 
tu velmi nápaditě ve veli-
kostech L (20 Kč) a XL (30 
Kč). Žampionový krém byl 
příjemně ochucený a houbo-
vou chuť nepřebilo ani ne-
patrně větší množství soli. 
Druhý chod v podobě salá-
tu („jako pro modelku“, jak 
se mi smál můj kolega) mi 
byl aktivní obsluhou done-
sen o něco dříve, než jsem 
se stačil vypořádat s L porcí 
polévky. salát mě uspoko-
jil jak velikostí, tak i chutí. 

Koprový dressing sice nebyl domácí, ale jinak 
se salátu nedalo nic vytknout. podával se s bí-

lými tousty a za cenu 95 Kč se pyšnil i mnoha 
kousky drahé lososí delikatesy.

Kolega se rozhodl pro záhorácký závitek 
s bramborem (95 Kč). záhorácký závitek – za-
ručená trojkombinace, na které si příznivci 
vepřového, zelí a uzeného stoprocentně po-
chutnají. Ani jeho závitek nezklamal a velikost 
porce byla více než dostačující. 

U zeleného stromu sedíte na lavicích z ma-
sivního dřeva obklopeni selskou výzdobou, 
na stěně je tematicky vyobrazený košatý strom. 
restauraci tvoří dvě místnosti, v první je bar 
a na čepu oblíbená piva – plzeň a svijany. tam je 
i dovoleno kouřit, ale čistička vzduchu je výkon-
ná. Druhá rozlehlejší místnost je nekuřácká. 

Dámské toalety postrádají označení, ale 
vylučovací metodou se dámy snadno strefí 
do správných dveří. Wc celkem čisté a fádní, 
postrádající „něco“ neobvyklého.  

pokud se rozhodnete přijít na večeři, restau-
race nabízí širokou škálu minutek od 140 Kč 
výše. 

Bohužel nepřijímají platební karty, zaplatit 
ale můžete stravenkami. 

A na závěr malý kvíz. Jestlipak víte, který 
strom je zelený i v zimě?  

 dobRoU cHUť váM přeje váš oskaR sUcHaR

9. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kde se v kRalUpecH dobře vaří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? náš degustátor oskar Suchar ochutnal chutné - i jiné obědy 
a přichází s informacemi, které možná ještě nemáte!

SERIÁL

Žampionový krém záhorácký  
závitek s bramborem

Ledový salát s vejcem 
a uzeným lososem

Základní kynologická organizace
Kralupy nad Vltavou-Strachov

Vás zve v sobotu 12. 9. 2015 na turistický pochod. 
Start od 7.30 hodin na kynologickém cvičišti

v Kralupech nad Vltavou.
občerstvení zajištěno
Dobrou náladu s sebou 

Bližší informace na www.zkokralupy.cz

KralupsKá

ťapka
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KNIhovNA / pozváNKA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

vletošním roce uplyne již 
150 let od zahájení provo-

zu na významné železniční 
spojnici Turnova a Kralup nad 
Vltavou, Turnovsko–kralupské 
dráhy. V roce 1865 tato dráha 

spojovala český průmyslový se-
ver s Buštěhradskou železnicí 
a Společností státní dráhy. Tím 
si Liberecko zajistilo snadnější 
odbyt svých výrobků a lepší pří-
stup k surovinám. O sedm let 

později byla dostavěna odbočka 
z Neratovic do Prahy, tehdejšího 
nádraží Františka Josefa I.

Klub přátel železnic České-
ho ráje připravil k tomuto vý-
ročí ve dnech 5. a 6. 9. 2015 

Pátý bAzAr
učebnic 

Prodej učebnic přijatých do bazaru bude 
probíhat od středy 2. září do pátku 18. září 
ve studovně knihovny. V případě zájmu bu-
de prodloužen do pátku 25. září 2015. Další 
informace získáte na tel. č. 315 729 554.

PROVOZNÍ DOBA studovny:
Po ......................................................8:00-11:00 / 12:30-18:00 
St .......................................................8:00-11:00 / 12:30-18:00 
Čt.......................................................8:00-11:00 / 12:30-18:00 
Pá ......................................................8:00-11:00 / 12:30-15:00

Cestující z kralupského ná-
draží mají od počátku zá-

ří možnost zpříjemnit si cestu 
vlakem čtením knih. Městská 
knihovna se za podpory MěÚ 
Kralupy nad Vltavou zapojila 
do projektu Kniha do vlaku.

Jedná se o projekt Městské 
knihovny Mikulov, který se 
ve spolupráci se SKIP ČR a ČD 
začal prosazovat také v dalších 
knihovnách. Tento projekt se za-
měřuje na podporu a rozšíření 
čtenářství, na bezplatné půjčo-
vání knih i časopisů. Do projek-
tu se zapojily již desítky kniho-
ven, z blízkého okolí Kralup je to 
knihovna Roztoky nebo Slaný. 
V nádražní hale bude umístě-
na knihovnička pod patronací 
kralupské knihovny. Pracovnice 
knihovny budou provádět kon-

trolu stavu knihovničky a do-
plňovat knihy i časopisy. Jedná 
se vždy výhradně o vyřazené 
svazky z fondu knihovny ne-
bo o dary od čtenářů. Cestu-
jící si mohou knihy volně půj-
čovat a je na jejich rozhodnutí, 
zda knihy budou po přečtení 
vracet v Kralupech, popřípadě 
na jiné zastávce, nebo si ji po-
nechají a přinesou jinou či více 
svých knih k dalšímu využití. 
Každá kniha z kralupské knihov-
ny je na hřbetu označena čer-
veným proužkem a vybavena 
štítkem, na kterém je uvedený 
kontakt na knihovnu. Určitě nás 
potěší, když se dozvíme, kam až 
kniha z naší knihovny doputo-
vala. Přejeme vám příjemné ces-
tování s knihou! 

šáRka pánková, vedoUcí kniHovny

Kniha do vlaku

zvláštní jízdy historických vla-
ků v trase původní železnice, tj. 
Kralupy – Neratovice – Mladá 
Boleslav – Turnov, a to oběma 
směry, a dále v trase později 
vzniklé spojnice do Prahy, tj. 
Praha-Hl.n. – Praha-Vysočany – 
Neratovice. Vlaky budou vedeny 
v parní trakci, a také historický-
mi motorovými vozy. 

Z Kralup vyjede v sobotu  
5. 9. 2015 vlak vedený lokomo-
tivou 354.195 Všudybylka (vy-
robena na sklonku roku 1925). 
V prostoru železniční stanice 
Kralupy nad Vltavou bude pro-
bíhat výstava a doprovodný kul-
turní program. 

Bližší informace na interneto-
vých stránkách www.3100134.
cz.

alexandeR staMenov, 

klUb přátel železnic ČeskéHo Ráje

Podrobnosti a jízdní řády najdete 
 na www.kralupskyzpravodaj.cz.

u příležitosti výročí turnovsko-kralupské dráhy se můžete svézt historickými vlaky

V září SVětlušky září
Knihovna se opět stala jedním z mnoha míst, kde si můžete 
koupit sbírkové předměty a pomoci rozzářit svět nevidomých. 
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Svět-
luška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. Sbírka bude zahájena v oddělení pro 
dospělé čtenáře 7. září, ukončena bude 30. září.
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Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

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

POZVánKA nA MĚSíC Září

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava STŘÍPKY Z MYSLIVOSTI (4.6. – 10.8.)

17.6. Prase divoký je velice krásné (bez podpisu)

Nejlepší byli ty srsti na zdech      M.S.

Bavil mě výklad a exponáty se mi líbily a nejlepší byly perokresby.
                                                                                  Vořechovský V., Komenda 6. A

Mě se tu líbilo bylo to dobré a naučil jsem se něco nového o přírodě.    
Jakub K.

BYLO TO UŽASNÉ MARTINA    
 LUCINKA

31.7. moc se mi tu líbilo. Radka z Písku

Ve dnech 24.6 – 26.6. 2015 se 15 studentů gymnázia 
zúčastnilo v rámci Dnů za školou 3 výukových programů. 
Moc se nám tady líbilo a velké poděkování patří paní Bendíkové
 Za studenty DG, M. Faltejsková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SOKOL KRALUPY n. VLT. 13. ČERVENCE 2015              
 DĚKUJEME

(pozn. muzea – 33 sokolíků zdolávalo úspěšně úkoly z pravěku, 
ale i z myslivosti, z poznávání zvěře i ptactva a další zajímavosti 
z přírody.) 

10. 9. – čtvrtek 18.00 hodin

Vernisáž výstavy 80 let KRaluPSKÉho 
SKautinGu - výstava potrvá do 8. listopadu 2015

20. 9. - sobota 

20. RoČníK FeStiValu PoeZie a PředneSu 
SeiFeRtoVy KRaluPy  Program najdete na str. 15

CHYSTÁME NA ŘÍJEN: 

} Z muzea se skauty po kralupských stopách na Palouček...

} Módní přehlídka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel 
Praha

} Komentovaná prohlídka skautské výstavy

} Univerzální principy v praxi - Vesmír, země, lidstvo 
a univerzální principy - první část čtyřdílného cyklu seminářů 
k osobnímu rozvoji. lektorka: Jana Mašková, astroložka
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Seifertovy Kralupy pro děti - pátek 19. září



2015

Seifertovy
   Kralupy

jubilejní 20. ročník festivalu přednesu a poezie

S

eifertovy

K

ralupy
2015

Program v Pátek 18. září:  
16.00 - slavnostní zahájení
(velký sál KD Vltava) 
} zahájení festivalu starostou města panem 
Petrem Holečkem, přehlídka vítězů dětské 
recitační soutěže za přítomnosti herce Jana 
Přeučila.
19.30 - storytelling, o. s.: „všichni 
teigeho muži“ (velký sál KD Vltava) 
} večerní pořad příběhů z literárního  
období poetismu, vyprávění o J. Seifertovi,  
V. Nezvalovi, V. Holanovi, K. Bieblovi 
a Toyen. Autorská inscenace vytvořená me-
todou storytellingu. Herci přestávají hrát 

a stávají se autory a vypravěči příběhů, vra-
cí se a znovuobjevují tradici vyprávění.

Program v sobotu 19. září:  
14.45 - Pieta (kralupský hřbitov) 
} pietní zastavení u hrobu J. Seiferta za pří-
tomnosti herečky a recitátorky Valérie Za-
wadské. Odjezd autobusu MHD od nádraží 
v 14.25 hodin.
16.00 - vyhlášení výsledků autorské 
soutěže (Městské muzeum) 
} vyhlásí předsedkyně poroty Jana Pohan-
ková, hudební doprovod PhDr. Václav Pro-
cházka. Vítězné práce recituje V. Zawadská.

18.00 - cestami lásky (Městské muzeum)  
} literární kompozice, v níž se prolínají pís-
ně a poezie, jejichž pojítkem je motiv mile-
necké lásky, její krásy a jejího úskalí. Nejen 
láska, ale i radost ze života, optimismus 
a humor jsou obsaženy v poezii a písních. 
Zazní písně A. Dvořáka, F. M. Bartholdyho, 
P. Ebena, J. Sluky a básně autorů J. Seiferta, 
W. Shakespeara, Ovidia, S. K. Neumanna,  
V. Nezvala. Recituje Jan Šťastný, mezzosop-
rán Pavla Švestková, klavír Vítězslav Podrazil.
19.30 - Posezení s čestnými hosty fes-
tivalu (Městské muzeum Kralupy) 
} k poslechu zahraje formace Kosí bratři.

Pořádá KD Vltava ve spolupráci s Městským muzeem Kralupy nad Vltavou, DDM Kralupy nad Vltavou, 
Městem Kralupy nad Vltavou, společností YMCA Kralupy a ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

Seifertovy Kralupy pro děti - pátek 19. září
14.30 - „všecky krásy slova“ (zahrada KD Vltava) 
} dílny a workshop pro děti a mládež v režii kralupského sdružení 
YMCA - hry se slovy, verši a básněmi pro děti malé, větší i největ-
ší. (Bá)snění na motivy J. Seiferta - malování s abecedou - hry se 
slovy (Scrabble, Ámos atd.) - koutek s prvním čtením, dílnička.
17.30 - divadlo malehry: „jak na Příšery“  
(malý sál KD Vltava) 

} interaktivní autorské divadelní představení pro děti. Pohádky, 
jejichž hlavní hrdinové jsou čert, hastrman, jezinky, nebo straši-
dlo pojednávají o tom, že v každém z nás je něco dobrého… záleží 
na nás, jak v sobě navzájem dokážeme to dobré probudit! Pořad 
je koncipován jako komorní představení, děti si hoví na polštá-
řích, popíjejí čaj Sonnentor z pravého ruského samovaru, malují 
a sledují projekci, která je součástí představení. 

na všechny Pořady v rámci festivalu seifertovy kraluPy je vstuPné dobrovolné.
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progrAM KD vLtAvA

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

předprodej otevřen po-pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích hodinu  
před začátkem první projekce. 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 Září

Večerníček  
má narozeniny!

Děti pozor! I v září ještě můžete 
malovat obrázky do výtvarné soutěže 

Večerníček má narozeniny!
Nakreslete svůj nejoblíbenější 
večerníčkový příběh nebo svoji 

nejoblíbenější postavu z Večerníčku. 
Vaše výtvory (na zadní straně se jménem 

a kontaktními údaji) můžete přinést 
na jakoukoli dětskou akci KD Vltava 

anebo do kanceláře kulturního domu.
Na podzim bude ze všech prací 
uspořádána výstava a tři nejlepší 

autoři získají odměnu!
Jitka košťálová, 

produkční kD Vltava

16.00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – první lekce 13. 9.
18.00 .....Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20.15 ......Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

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

Taneční kurzy neděle 6., 13., 20. a 27. 9. 2015

Pokračovací taneční 
kurzy pro dospělé

Absolvovali jste v zimě základní kurz ta-
nečních pro dospělé a rádi byste pokra-
čovali? Anebo jste už na „pokračovačky“ 
chodili a máte chuť se v tanci zdokonalo-
vat dál? Tak přesně pro Vás je tento kurz, 
který vyučuje Jan Kvasnička a svým osob-
ním přístupem je schopen dostát potře-
bám všech párů různých úrovní.
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 
budou probíhat v neděli (první hodina je  
13. 9.) v čase od 16.00 do 17.45 hodin.  
Cena kurzu je 3.000 Kč za pár. Přihlašo-
vat se můžete v kanceláři KaSS.
Termíny tanečních lekcí jsou:
13. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10., 18. 10.,  
1. 11., 8. 11. a 22. 11.

Přijímáme páry do pokračovacích 
tanečních kurzů pro dospělé.

Vstupné: 
děti 30 Kč; 

dospělí 50 Kč
(v ceně 

vstupenky je 
sladkost pro 

dítě a pohárek 
burčáku pro 
dospělého)

5. Slavnosti burčáku
tradiční setkání oslavující narození léčivého moku

sobota 12. 9. 2015 
14:30 hodinJiž popáté společně 

oslavíme narození burčáku, 
lahodného a léčivého nápoje.
Přijďte ochutnat ten letošní 
a také spoustu dalšího: burčák a víno  
z Vinotéky Na Františku, grilované 
dobroty, delikatesní sýry, sladkosti. 

PROgRAM: 
Sváťovo dividlo, heligonkáři, dílničky 
pro děti, chůdaři dětem – veselé hraní 
dětí a „velkých lidiček“, projížďky 
na koních z Natura farmy Minice.

Sváťovo dividlo
pohádkové překvapení - pohádka
je prvním pořadem z podzimního 
cyklu

Opět budete sbírat razítka 
za každé navštívené 
představení či karneval 
a na konci vás čeká 
slosování o ceny, 
které věnuje 
Global Kralupy 
– stačí pět razítek!
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5. 9. – sobota 19.00 hodin

Divadlo Járy Cimrmana

CiMRMan, SMOlJaK, 
SVěRáK: liJaVeC
Hra s opravdovým deštěm
Hrají: Správcová – Jan Hraběta, Bořivoj Penc 
nebo Marek Šimon; Vrchní inspektor – Zde-
něk Svěrák; Formánek – Petr Brukner nebo 
Jaroslav Weigel; Pihrt – Miloň Čepelka nebo 
Genadij Rumlena; Mlynář – Václav Kotek ne-
bo Marek Šimon.
Když na sklonku života bilancoval Cimrman 
svou uměleckou činnost, došel neradostnému 
poznání: ani jedno z jeho děl, které podepsal, 
nedošlo uznání. A proto se rozhodl ustoupit 
do anonymity a stát se autorem folklórním. 
Jasnozřivě rozpoznal, že moderní doba od-
soudí k zániku lidovou tvořivost v takových 
oblastech, jako je národní píseň, pohádka, 
pověst, přísloví či pranostika. Jediné, co 
z ústní folklórní tvorby nezemře a zůstane 
živé, je anekdota. A právě ona hraje význam-
nou roli v jeho hře Lijavec.

Vstupné: 450 Kč / 420 Kč senioři, studenti

10. 9. – čtvrtek 19.30 hodin

TanČíRna  
Vaše oblíbené taneční večery pokračují v dal-
ší sezóně. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička.

Vstupné: 70 Kč osoba; 120 Kč pár

17. 9. – čtvrtek   19.30 hodin

19. COunTRy SalOn 
S RangeRS banD
Všichni příznivci kapely Rangers band se mo-
hou těšit na další setkání. Tentokrát si jako 
hosty kapela pozvala Miroslava Palečka a Ivo 
Jahelku. Vstupné: 230 Kč

18. a 19. 9. – pátek a sobota

SeifeRTOVy 
KRaluPy 2015 
Jubilejní 20. ročník festivalu přednesu a poe-
zie. Podrobný program najdete na straně 15.

22. 9. – úterý   16.30 hodin

Divadýlko Kuba

STOP POHáDKa

V příběhu se pokusíme společnými sila-
mi projít s hrdinou příběhem a splnit úkol 
– osvobodit princeznu. Děti poznají motivy 
známých pohádek, ale zažijí je možná v no-
vém světle. S pomocí proměnlivých loutek, 
variabilní scény a rekvizit se rozehraje stop 
pohádka – vždy po několika minutách oba 
herci vyzvou děti ke spolupráci na příbě-

PřiPravujeme na říjen
4. 10.  Prodloužená tanečních kurzů 
  pro mládež
10. 10.  Pohádka o Jankovi ze mlýna 
  a Cecilce ze zámku 
  aneb Lesní pohádka
12. 10.  Divadlo v Řeznické 
  – Kalifornská mlha
13. 10.  Podzimní koncert KODK
14. 10.  ondřej havelka 
  a jeho Melody Makers
15. 10.  Halloweenská zahrada
19. 10.  Partička
22. 10.  Setkání dárců krve
25. 10.  Kralupský talent
30. 10.  tři sestry

hu. A co nakonec uvidíte, závisí skoro stejně 
na vás jako na nich. Vstupné: 60 Kč

24. 9. – čtvrtek   16.30 hodin

ČaJ O PáTé –  
KOZelKOVa TROJKa   
Vaše oblíbená odpoledne s přáteli při výborné 
hudbě jsou zpátky. Všechny vstupenky jsou 
slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

26. 9. – sobota   9.00 hodin

KRaluPSKý  
TalenT - ZKOuŠKa
První zkouška pro talentované zpěváky 
na soutěž Kralupský talent 2015, která pro-
běhne na konci října. Jsou volná ještě dvě 
místa pro soutěžící – pokud jste nestihli kon-
kurz, máte možnost tento den.

Účast v porotě přislíbili: Jiří Škorpík, 
Dan Adam Ovesný, David Gránský, Fredy 
Bittner.

2015

první zkouška

uuu

u
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ZÁŘÍFacebook  
Kino Vltava

AMERICAN ULTRA
2015, USA, titulky, 12+, 96 min.

Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém 
městečku je náhle narušený ve chvíli, kdy Mika doběhne vlastní minulost 
a začne se o něj zaujímat vláda USA. Mike pomalu zjišťuje, že s ním není 
něco tak úplně v pořádku.

CESTA VZHŮRU
2015, Česko, dokumentární, 12+,100 min.

Film o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také 
o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. 
Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil 
horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na po-
slední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje.

* PRO MAJITELE ČLENSKÉ KARTY ALPENVEREIN.CZ VSTUP NA FILM 
CESTA VZHŮRU SE SLEVOU 20 KČ.

DÁREK
2015, USA, titulky, 12+, 107 min.

Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně 
podle představ a plánů. A to až do dne, kdy náhodně potkají Simonova 
dávného známého ze střední školy. Od té chvíle se jejich budoucnost 
začíná rozjíždět po děsivém a šíleném tobogánu. Po několika dalších 
náhodných setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robin začínají 
být z Gordova chování a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat 
záhadné dary, díky nimž se odkrývají podivná tajemství z minulosti.

EVEREST
2015, USA / Velká Británie, titulky, 12+, 122 min.

Píše se polovina 90. let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou 
destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale i 
procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer 
berou na výstup jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však drobná 
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám 
horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?

GANGSTER KA
2015, Česko, 100 min.

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem 
pro dokonalý podvod. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze 
svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální 
majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby 
pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude to „obchod“ století. 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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.

KURÝR: RESTART
2015, Francie / Čína, titulky, 12+, 96 min.

Bývalý žoldák pro zvláštní vojenské operace Frank Martin nyní žije 
méně nebezpečným životem. Alespoň si to myslí. Pracuje jako kurýr 
nejrůznějších zásilek pro poněkud pochybné zákazníky. Tato práce 
vyžaduje ledově chladnou hlavu, excelentní řidičské schopnosti a občas 
také precizní schopnosti zabijáka. 

LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM
2015, USA, titulky, 12+, 129 min.

Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, 
doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale 
splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkoušky 
připravené organizací Z.L.S.N.

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
2015, Francie, animovaný, dabing, 85 min.

Aniž by o to žádal, je malý Mune v bájném světě jmenován strážcem 
Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje 
katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce. S 
pomocí hrdého strážce Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za 
neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!

SINISTER 2 
2015, USA, titulky, 15+, 97 min.

Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová se 
svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a Zachem. Brzy ale zjistí, že 
nejsou mezi stěnami domu asi až tak úplně sami. Na scénu krvavého 
příběhu se vrací stará promítačka a filmy, kamera, duše dětí zavražděné 
rodiny využité jako oběť něčemu či někomu...

UUUUPS! NOE ZDRHNUL!
2015, Německo / Belgie / Lucembursko / Irsko, animovaný, dabing, 86 min.

Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň. Tvorečci Dejv a jeho syn 
Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli 
za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, 
Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve 
začíná.

VETŘELCI
1986, USA / Velká Británie, titulky, 15+, 154 min.

Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila boj na život a na smrt v 
nákladní lodi Nostromo s vesmírným vetřelcem, je po několika letech 
nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je 
po všem, začíná horor znova, na vzdálené nedávno kolonizované planetě. 
Tentokrát ne všichni proti jednomu, ale Ripleyová se skupinou speciálně 
vycvičených vojáků proti tisícihlavé smrtící síle vetřelců.

   20:00  VETŘELCI 110 KČ

 19.  SO 14:30  V HLAVĚ 90 KČ / 110 KČ

   17:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 20.  NE 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

21. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 22.  ÚT  20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

 23.  ST 20:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

 24.  ČT  20:00  EVEREST                                          PREMIÉRA 120 KČ

 25.  PÁ 17:00  GANGSTER KA 130 KČ

   20:00  SINISTER 2 110 KČ

 26.  SO 14:30  MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  MIMONI   110 KČ / 130 KČ

   20:00  EVEREST   140 KČ

 27.  NE 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE   120 KČ / 140 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

 28.  PO  14:30  UUUUPS! NOE ZDRHNUL... 100 KČ / 120 KČ

   17:00  EVEREST 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 29.  ÚT  20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

 30.  ST   20:00  EVEREST   140 KČ

 1. ČT  20:00  MARŤAN                                          PREMIÉRA 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.

 1.  ÚT 20:00  FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN 90 KČ

 2.  ST  20:00  DÁREK 110 KČ

 3.  ČT 20:00  KURÝR: RESTART                             PREMIÉRA 120 KČ

 4.  PÁ 17:00  PIXELY 120 KČ

   20:00  KURÝR: RESTART 120 KČ

  5.  SO 14:30  MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  HITMAN: AGENT 47 110 KČ

   20:00  VETŘELCI 110 KČ

 6.  NE 14:30  V HLAVĚ   130 KČ

   17:00  MIMONI 90 KČ / 115 KČ

   20:00 CESTA VZHŮRU 80 KČ* / 110 KČ

7. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8. ÚT 20:00  RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN 120 KČ

 9. ST 20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA                   2D/TIT. 110 KČ

 10.  ČT 20:00  GANGSTER KA                                    PREMIÉRA 130 KČ

 11.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA                  2D/DAB. 110 KČ

   20:00  SINISTER 2 110 KČ

 12. SO 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE   120 KČ / 140 KČ

   17:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 13.  NE 14:30  UUUPS! NOE ZDRHNUL... 100 KČ / 120 KČ

   17:00  V HLAVĚ 90 KČ / 110 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

14. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

 16.  ST 19:00  MET – ROMEO A JULIE ZTP 250 KČ / 300 KČ

 17. ČT 20:00  HAPPY DAY V KINĚ:   PREMIÉRA 
    LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 100 KČ / 120 KČ

 18. PÁ 17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM   140 KČ

Zářijový program kina Vltava nabídne široké spekt-
rum žánrů. Jako hlavní tahák měsíce se od 10. září 

představí český film Gangster Ka. Scénář filmu reži-
séra Jana Pachla vychází z knihy Padrino Krejčíř, kte-
rou napsal investigativní novinář Jaroslav Kmenta. 

Těšit se můžete také na pokračování kultovního 
Vetřelce. Legendární film Jamese Camerona bude-
te ve Vltavě moci vidět dokonce ve dvou termínech 
a opět v režisérském střihu.

V září nabízíme tři dokumentární filmy. Hned z kraje 
měsíce to bude snímek o jednom z nejuznávanějších 
českých filmařů - Filmový dobrodruh Karel Zeman.

Pro fanoušky Patrika „Rytmuse“ Vrbovského bu-
deme 8. 9. dávat dokument Rytmus: Sídliskový sen, 
který se natáčel celých osm let. Navíc se film snaží 
ukázat rappera jinak, než ho ukazují média.

Posledním dokumentem v měsíci září je (nejen) ve-
lehorské dobrodružství Radka Jaroše s názvem Cesta 
vzhůru. Film vypráví o zdolávání vlastních a obecně 
lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kte-
rou mohou mimořádné osobní výkony stát. 

Pevně věříme, že si ze zářijové nabídky vyberete 
a budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ondřej Franěk, produkční kina Vltava
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ZÁŘÍFacebook  
Kino Vltava

AMERICAN ULTRA
2015, USA, titulky, 12+, 96 min.

Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém 
městečku je náhle narušený ve chvíli, kdy Mika doběhne vlastní minulost 
a začne se o něj zaujímat vláda USA. Mike pomalu zjišťuje, že s ním není 
něco tak úplně v pořádku.

CESTA VZHŮRU
2015, Česko, dokumentární, 12+,100 min.

Film o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také 
o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. 
Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil 
horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na po-
slední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje.

* PRO MAJITELE ČLENSKÉ KARTY ALPENVEREIN.CZ VSTUP NA FILM 
CESTA VZHŮRU SE SLEVOU 20 KČ.

DÁREK
2015, USA, titulky, 12+, 107 min.

Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně 
podle představ a plánů. A to až do dne, kdy náhodně potkají Simonova 
dávného známého ze střední školy. Od té chvíle se jejich budoucnost 
začíná rozjíždět po děsivém a šíleném tobogánu. Po několika dalších 
náhodných setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robin začínají 
být z Gordova chování a slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat 
záhadné dary, díky nimž se odkrývají podivná tajemství z minulosti.

EVEREST
2015, USA / Velká Británie, titulky, 12+, 122 min.

Píše se polovina 90. let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou 
destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale i 
procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer 
berou na výstup jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však drobná 
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám 
horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?

GANGSTER KA
2015, Česko, 100 min.

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem 
pro dokonalý podvod. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze 
svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální 
majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby 
pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude to „obchod“ století. 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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.

KURÝR: RESTART
2015, Francie / Čína, titulky, 12+, 96 min.

Bývalý žoldák pro zvláštní vojenské operace Frank Martin nyní žije 
méně nebezpečným životem. Alespoň si to myslí. Pracuje jako kurýr 
nejrůznějších zásilek pro poněkud pochybné zákazníky. Tato práce 
vyžaduje ledově chladnou hlavu, excelentní řidičské schopnosti a občas 
také precizní schopnosti zabijáka. 

LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM
2015, USA, titulky, 12+, 129 min.

Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, 
doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale 
splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkoušky 
připravené organizací Z.L.S.N.

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
2015, Francie, animovaný, dabing, 85 min.

Aniž by o to žádal, je malý Mune v bájném světě jmenován strážcem 
Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje 
katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce. S 
pomocí hrdého strážce Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za 
neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!

SINISTER 2 
2015, USA, titulky, 15+, 97 min.

Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová se 
svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a Zachem. Brzy ale zjistí, že 
nejsou mezi stěnami domu asi až tak úplně sami. Na scénu krvavého 
příběhu se vrací stará promítačka a filmy, kamera, duše dětí zavražděné 
rodiny využité jako oběť něčemu či někomu...

UUUUPS! NOE ZDRHNUL!
2015, Německo / Belgie / Lucembursko / Irsko, animovaný, dabing, 86 min.

Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň. Tvorečci Dejv a jeho syn 
Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli 
za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, 
Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve 
začíná.

VETŘELCI
1986, USA / Velká Británie, titulky, 15+, 154 min.

Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila boj na život a na smrt v 
nákladní lodi Nostromo s vesmírným vetřelcem, je po několika letech 
nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je 
po všem, začíná horor znova, na vzdálené nedávno kolonizované planetě. 
Tentokrát ne všichni proti jednomu, ale Ripleyová se skupinou speciálně 
vycvičených vojáků proti tisícihlavé smrtící síle vetřelců.

   20:00  VETŘELCI 110 KČ

 19.  SO 14:30  V HLAVĚ 90 KČ / 110 KČ

   17:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 20.  NE 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

21. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 22.  ÚT  20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

 23.  ST 20:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

 24.  ČT  20:00  EVEREST                                          PREMIÉRA 120 KČ

 25.  PÁ 17:00  GANGSTER KA 130 KČ

   20:00  SINISTER 2 110 KČ

 26.  SO 14:30  MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  MIMONI   110 KČ / 130 KČ

   20:00  EVEREST   140 KČ

 27.  NE 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE   120 KČ / 140 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

 28.  PO  14:30  UUUUPS! NOE ZDRHNUL... 100 KČ / 120 KČ

   17:00  EVEREST 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 29.  ÚT  20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

 30.  ST   20:00  EVEREST   140 KČ

 1. ČT  20:00  MARŤAN                                          PREMIÉRA 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.

 1.  ÚT 20:00  FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN 90 KČ

 2.  ST  20:00  DÁREK 110 KČ

 3.  ČT 20:00  KURÝR: RESTART                             PREMIÉRA 120 KČ

 4.  PÁ 17:00  PIXELY 120 KČ

   20:00  KURÝR: RESTART 120 KČ

  5.  SO 14:30  MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 100 KČ / 120 KČ

   17:00  HITMAN: AGENT 47 110 KČ

   20:00  VETŘELCI 110 KČ

 6.  NE 14:30  V HLAVĚ   130 KČ

   17:00  MIMONI 90 KČ / 115 KČ

   20:00 CESTA VZHŮRU 80 KČ* / 110 KČ

7. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8. ÚT 20:00  RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN 120 KČ

 9. ST 20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA                   2D/TIT. 110 KČ

 10.  ČT 20:00  GANGSTER KA                                    PREMIÉRA 130 KČ

 11.  PÁ 17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA                  2D/DAB. 110 KČ

   20:00  SINISTER 2 110 KČ

 12. SO 14:30  MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE   120 KČ / 140 KČ

   17:00  AMERICAN ULTRA 120 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

 13.  NE 14:30  UUUPS! NOE ZDRHNUL... 100 KČ / 120 KČ

   17:00  V HLAVĚ 90 KČ / 110 KČ

   20:00  GANGSTER KA 130 KČ

14. 9.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

 16.  ST 19:00  MET – ROMEO A JULIE ZTP 250 KČ / 300 KČ

 17. ČT 20:00  HAPPY DAY V KINĚ:   PREMIÉRA 
    LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 100 KČ / 120 KČ

 18. PÁ 17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM   140 KČ

Zářijový program kina Vltava nabídne široké spekt-
rum žánrů. Jako hlavní tahák měsíce se od 10. září 

představí český film Gangster Ka. Scénář filmu reži-
séra Jana Pachla vychází z knihy Padrino Krejčíř, kte-
rou napsal investigativní novinář Jaroslav Kmenta. 

Těšit se můžete také na pokračování kultovního 
Vetřelce. Legendární film Jamese Camerona bude-
te ve Vltavě moci vidět dokonce ve dvou termínech 
a opět v režisérském střihu.

V září nabízíme tři dokumentární filmy. Hned z kraje 
měsíce to bude snímek o jednom z nejuznávanějších 
českých filmařů - Filmový dobrodruh Karel Zeman.

Pro fanoušky Patrika „Rytmuse“ Vrbovského bu-
deme 8. 9. dávat dokument Rytmus: Sídliskový sen, 
který se natáčel celých osm let. Navíc se film snaží 
ukázat rappera jinak, než ho ukazují média.

Posledním dokumentem v měsíci září je (nejen) ve-
lehorské dobrodružství Radka Jaroše s názvem Cesta 
vzhůru. Film vypráví o zdolávání vlastních a obecně 
lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kte-
rou mohou mimořádné osobní výkony stát. 

Pevně věříme, že si ze zářijové nabídky vyberete 
a budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ondřej Franěk, produkční kina Vltava
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sdružení rodáků 
a příznivců města

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na vycházku OpEVNěNÍ HRadčaN
gotické i barokní, od Strahovského kláštera k Mariánským hradbám

Kdy? V sobotu 5. září 2015

O djíždět budeme z kralupského nádraží v 8.41 
hodin na masarykovo nádraží. Odtud pojedeme 

tramvají číslo 5 do stanice malostranská, kde přestou-
píme na tramvaj číslo 22 a vystoupíme na zastávce 
Pohořelec. Tam na nás v 10 hodin mohou počkat 
i mimokralupští. 
Okolím Hradčan nás provede paní milada racková, 
která nám bude vyprávět o opevnění Hradčan nejen 
gotickém a barokním, ale ukáže nám i změny při stav-
bě tunelu Blanka v okolí Hradčan. V průběhu vycházky 
navštívíme i bývalý vojenský hřbitov. 

Akci připravila: Milena Vovsová

Občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy

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

Gratulujeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví

v  září 2015
významná životní jubilea. 

80 let plíhalová eva
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Dodatečně blahopřejeme 
Václavu Sekerovi k 85. narozeninám, 
které oslavil v srpnu tohoto roku.

blaHOPřání 
K naROZenináM
Naše milá paní sousedka 
alžběta blažková osla-
ví 2. září krásné životní 
jubileum. Při této příle-
žitosti jí přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. Ať nás dlouho těší její vitalita, humor 
a energie. Gratulují sousedi Pavlů, Peciválovi 
a Vosmíková

Doba dovolených a prázdninových akti-
vit zdaleka nekončí. Sdružení rodáků 

a příznivců města Kralupy nad Vltavou si 
vás dovoluje pozvat na autobusový výlet, 
který se koná 16. září do zámku Chyše 
a Klášterce nad Ohří.
Přihlášky se vstupným, které je pro čle-

ny 250 Kč a pro nečleny 270 Kč, přijímáme 
v úterý 1. září v 1. patře DPS ve 13 hodin. 
Doba odjezdu po obvyklých zastávkách bu-
de sdělena při zápisu.

Zámek Klášterec nad Ohří byl postavený 
v r. 1550 a počátkem 16. st. upraven za Thu-
nů-Hohensteinů. Po renovaci v r. 1950-1952 
bylo v zámku instalováno muzeum českého 
porcelánu, připomínající zdejší Thunovskou 
porcelánku. K zámku patří také barokní za-
hrada, doplněná plastikami Jana Brokofa, 
která byla přebudována na anglický park. 

Městečko Chyše, ležící v okrese Karlovy 
Vary, vzniklo z osady pod Vladyckým sídlem 
a je připomínáno již v roce 1169! V 15. sto- 
letí byla osada opevněna hradbami a dosta-
la městské právo. 

Dobu návratu, jakožto místo oběda, se do-
zvíte v DPS při podání přihlášek. Neseďte 
doma, čekáme a těšíme se na Vás!

výboR „Rodáků“

Přejeme všem jubilantům hodně 
zdraví, radosti a spokojenosti
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Milí přátelé, důchodci i ostatní 
čtenáři Zpravodaje

Vnašem poprázdninovém příspěvku 
bychom vám rádi napsali o tom, jak 

se spolu se svými vrstevníky můžete po-
bavit a prožít krásné dny i v důchodo-
vém věku. Nejen hlídání vnoučat, dívání 
se v televizi na seriály, ale aktivní po-
hyb a setkávání se s přáteli a kamarády 
nám všem pomáhá užívat si života tzv. 
plným douškem. O prázdninách jsme se 
opět pravidelně setkávali v klubu, mnoho 
z nás bylo na dovolené v Česku i zahraničí 
a budeme si vyprávět o svých zážitcích. 
Samozřejmě budeme pokračovat s bese-
dami a povídání si mezi námi o našich 

problémech, ale hlavně o radostech, které 
nás čekají. A na podzim toho máme při-
praveno opravdu dost.

Hned první zájezd 26. září je velmi 
atraktivní. Pojedeme do Písku, Volyně 
a Hoštic, určitě všichni znáte Troškovy ko-
medie Slunce, seno…, tam všechno uvidí-
me na vlastní oči. Přihlásit se můžete v klu-
bu, nebo na tel. 728 720 763, p. Kolář. 

Jsou naplánované besedy se zajímavými 
hosty, ale budeme rádi, když na našich 
pravidelných schůzkách v úterý v klubu 
přijdete i Vy s podnětnými návrhy pro 
další činnost, a tím zpestříme možnosti 
využití našeho volného času.

 Těšíme se na setkání! Členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínkA
Dne 12. září 2015 uplyne 
jeden rok, kdy nás navždy 
opustil pan fRanTiŠeK  
láZŇOVSKý. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manžel-

ka, dcera Milena a syn Milan s rodinami.

 26. 6. KrUpa eduard............................ 64 let
 5. 7. sIeGl vladimír............................ 88 let
 10. 7. MareK vladimír ........................ 76 let
 13. 7. poKorná Jitka.......................... 78 let
 15. 7. KUČeroVá věra ........................ 94 let
 15. 7. sVatoň Bohuslav ..................... 77 let
 17. 7. MIKoláŠeK vladimír .............. 65 let
 18. 7. KUntoVá růžena  ................... 93 let
 20. 7. ČechoVá Helena ..................... 93 let
 2. 8. Vlach pavel ............................... 76 let
 3. 8. sYpecKý Ladislav ..................... 87 let
 5. 8. DoUDa Miroslav ....................... 72 let
 23. 8. paVlíK Miroslav ........................ 65 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

SOUKROMÁ INZERCE
❱ dlouhodobě (min. na 5 let) 
PRonaJmu byt 2+1 v Kralupech-
Lobečku, 3. patro. Nájemné 6.000 Kč / 
/ měsíc vč. poplatků. Pro bližší 
informace, prosím, volejte 605 137 577.

❱ douČím Vaše děti uČiVo 
Zš, Sš v předmětech matematika 
a angličtina. Výuka probíhá na sídlišti 
Cukrovar. V případě zájmu volejte: 
Mgr. Kubálková, tel.: 736 466 417.

❱ PRodám RodinnÉ Sídlo 8+2/G 
na klidném místě v Kralupech (ul. 
Minická). Obytná plocha: 464 m2, 
užitná: 577 m2, pozemek: 2529 m2. 
Vytápění plynové s podporou 
solárních panelů, vlastní čistička, 
bazén, klimatizace, vytápěné 
podlahy. V suterénu sauna, dílna, 
prádelna a vinárna. Jde o výjimečnou 
nemovitost, která splňuje nároky 
na luxusní bydlení v kombinaci 
s přírodou. Tel.: 736 489 703.

Kralupy nad 
Vltavou – lobeč, 

Purkyňovo 
nám. 228

Galerie je otevřena St-Pá 15–18 h., při kulturních akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,  
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, 

převážně českých grafiků. Děkujeme MěÚ kralupy, že finančně podporuje provoz galerie.

16. 9. – 18.30 – PaVel Vácha: Paříž beZ eiFFeloVKy
Pavel Vácha se narodil r. 1940 v Praze, po studiích geologie a několika letech praxe 
v oboru studoval fotografii na FAmU v Praze. V roce 1968 absolvoval (jako jeden 
z prvních) obor výtvarná fotografie. Již během studia pracoval jako fotoreportér pro 
deníky i časopisy. Od absolutoria pracuje jako volný fotograf - výtvarník. Publikoval 
řadu knih, některé získaly prestižní zahraniční ocenění. mimo jiné ilustroval 
fotografiemi knihu Dr. Lubomíra Dorůžky Jazz mezi tanky a klíči. Spolupracuje 
i s hudebními nakladatelstvími, vytvořil fotografie pro více než dvě stovky obalů 
hudebních nosičů nahrávek klasické i moderní hudby. Fotografuje divadlo, hudební 
svět, architekturu. kromě účasti na mnoha domácích i zahraničních skupinových výstavách 
uspořádal více než čtyři desítky autorských výstav doma i v zahraničí. Jeho práce jsou zastoupeny 
v domácích i zahraničních galeriích a soukromých sbírkách. 

Hudební doprovod zajišťuje autor. Prodejní výstava potrvá do prosince 2015.
inZeRci 

ObJeDNáVeJTe 
NA e-MAiLU

ZPRaVodaJ@meStoKaluPy.cZ
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DDM

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

kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
podklady připRavila gabRiela jUnášková

ohlÉdnutí  
Za letními táboRy
Během léta jsme uspořádali dva turnusy 
příměstských táborů. Potěšilo nás, že se dě-
tem s námi líbilo a bavila je i péče o koně 
a chvíle strávené v sedle. 

Letní pobytové tábory měly své pevné zá-
zemí v Mokrosukách. Zpestřením běžného 
tábornického programu byla návštěva starosty 
města pana Petra Holečka s Městskou policií 
Kralupy nad Vltavou, a také akce Večer ote-
vřených dveří. Obyvatelé Mokrosuk tak měli 
možnost prohlédnout si celý objekt, setkat se 
s paní ředitelkou Marií Blažkovou a zhléd-
nout připravený program účastníků tábora.

Dne 2. 8. nás na táboře navštívila jednot-
ka hloubkového průzkumu T. G. Masaryka. 
Den vojáci začali ukázkou přepadení tábora 
a odvedení nežádoucích osob z areálu, poté 
dětem ukázali výstroj s výzbrojí. Samozřej-
mě nechyběla ani zdravověda, kdy si děti 
vyzkoušely samy na sobě, jak se správně 
zavazují rány, jak se přenáší zraněný. Od-
poledne si děti vyzkoušely střelbu na terč, 
kdy sami vojáci byli velice překvapeni, jak 
to některým dětem jde. Celý den se vydařil 
a děti si odnášely nezapomenutelný zážitek. 
Za to patří 1. skupině hloubkového průzku-
mu T. G. Masaryka velké DÍKY.

Děkujeme firmě BOR Biotechnology, a.s. 
za sponzorský dar pro děti na dětský tábor, 
který se uskutečnil v termínu od 1. do 8. 8. 
2015. Děti měly z dárků velkou radost. 

PohádKoVý leS
Zveme všechny předškoláčky na Cestu po-
hádkovým lesem ve čtvrtek 1. října od 16 ho- 
din. Na cestu se můžete vydat u schodů 
na Hostibejk. 
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 10 Kč 

Sobotní KuRZy
Pro všechny tvořivé z řad mládeže a dospě-
lých (děti mladší 13 let pouze v doprovodu 
rodičů) jsou opět připravena kreativní sobot-
ní odpoledne. Na kurzy je třeba se předem 
přihlásit a uhradit poplatek. Kurzy začínají 
vždy ve 13 hodin. 
3. 10. – Keramika - cena 350 Kč - přihláš-
ky do 25. 9.
7. 11. - Linoryt a malba grafickou barvou - 
cena 400 Kč - přihlášky do 26. 10.
12. 12. - Vánoční dílna - cena 400 Kč - při-
hlášky do 30. 11.

ZáJmoVÉ útVaRy PRo 
noVý šKolní RoK
Nyní je ten správný okamžik, kdy přihlásit 
své děti do našich zájmových útvarů (ZÚ), 
které vedou zkušení lektoři. Řada zájmo-
vých útvarů má za sebou úspěchy ve formě 
vítězství na soutěžích a výstavách.

Seznam ZÚ je stále průběžně aktualizo-
ván a doplňován. Ověřit si jej vždy můžete 
na stránkách ddmkralupy.cz, které v novém 
školním roce dostávají novou, zajímavější 
podobu. Bohužel zahájení činnosti zájmo-
vého útvaru Jezdectví a ošetřovatelství koní 
bude odloženo z důvodu oprav ve stájích.

V rámci Dne OTeVřenýCH DVeří můžete i se 
svými dětmi naše zájmové útvary navštívit. 
Proběhne 24. září v budově ve Smetanově 
ulici i v tělocvičně V Zátiší. Kroužky budou 
otevřeny při dostatečném počtu přihlášených 
dětí od 21. září. Přihlášky si můžete vyzved-
nout a odevzdat v kanceláři DDM, nebo stáh-
nout na webových stránkách DDM. 

název ZÚ věk dětí

Výtvarné hrátky I. 4-5 let
Výtvarné hrátky II. 6-8 let
Výtvarně-keramický I. 6-8 let
Výtvarně keramický II. 9-12 let
Výtvarně-keramický III. 6-9 let
Výtvarně-řemeslný Ateliér 8-16 let
Paličkování od 10 let
Keramika I. 8-12 let
Keramika II. 12-16 let
Střípek I. 4-5 let
Střípek II.  6-7 let

název ZÚ věk dětí

Mladý fotograf  9-16 let
Malý čiperka  3-4 roky
Krůček I.  3-5 let
Krůček II.  4-7 let
Taneční rytmika I.  4-5 let
Taneční rytmika II.  5-6 let
Taneční průprava  7-9 let
Taneční skupina  od 12 let
Modern fashion  od 10 let
Orientální tance  od 10 let
Hip-hop dance I.  6-11 let

název ZÚ věk dětí

Hip-hop dance II.  11-16 let
Aikido – sebeobrana I.  od 6 let
Aikido – sebeobranami.  od 10 let
Badminton  od 6 let
Florbal I.  7-10 let
Florbal II.  11-16 let
Sportovní hry od 6 let
Stolní tenis od 6 let
Kulečník  od 10 let
Volejbal – přípravka  2.-3. třída
Volejbal – přípravka  4.-5. třída

název ZÚ věk dětí

Volejbal – ml. žákyně  6.-7. třída
Žonglování  od 10 let
Programování  ZŠ
Angličtina  ZŠ
Šachy I. a II. od 6 let, od 9 let
Hrátky s pohádkou  od 6 let
Myslivost, příroda, kynologie  ZŠ
Naše zahrada  ZŠ
Kurz šití  ZŠ
Písně k táboráku – kytara  ZŠ
Tvůrčí psaní  ZŠ

zájMoVé útVarY pro noVý ŠKolní roK
(úplný seznam zájmových útvarů včetně cen najdete 

na www.kralupskyzpravodaj.cz a www.ddmkralupy.cz)
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od á až Po Zet - u náS Si VybeRe Každý!
Nový školní rok 2015/2016 je tady!

ZdaRma Si PřiJĎte VyZKoušet Všechny KuRZy 
V Rámci týdne oteVřených dVeří 7. 9. – 11. 9. 2015.

Školní rok oficiálně zahajujeme v pondělí 14. 9. 2015.

noVÉ KuRZy a Služby PRo doSPělÉ
Vyslechli jsme Vaše požadavky a rozšířili jsme pro Vás 

nabídku kurzů pro dospělé, která Vás jistě osloví. 

Mezi novinky se řadí kurz oRientální tance 
pod vedením zkušené lektorky ivety Jirasové, která 

úspěšně vede Školu orientálního tance RASHA.

Rádi v našem centru přivítáme nastávající maminky, 
pro které jsou připraveny PředPoRodní 

KuRZy, cViČení PRo těhulKy či 
aRomateRaPeuticKÉ těhotenSKÉ maSáže.

Myslíme i na novopečené maminky, pro které 
jsme připravili cViČení Po PoRodu.

Nezapomínáme ani na naše stálé zákazníky, a proto nechybí 
kurzy JÓGy a taichi. Začátečníci jsou srdečně vítáni!

Stálá nabídKa pro maminky
Také v novém školním roce můžete dopřát svým 

ratolestím skvělé péče na maSážích PRo miminKa. 
Poradit se můžete v rámci PoRadny PRo maminKy 

S miminKy. A trochu zábavy a zároveň odpočinku 
prožijte v heRniČce PRo maminKy S dětmi.

noVÉ a StáVaJící KuRZy PRo PředšKoláKy!
Jedině v AZ centru provozujeme pestrou nabídku 

kurzů pro děti předškolního věku. 

Novinkou je kurz loGohRátKy. Dále do naší nabídky 
opět zařazujeme tyto kurzy: HUDebNÍ KURZY YAMAHA, 
MORTiMeR ANGLiČTiNA, VÝTVARNÍČeK + KeRAMiKA, 
DĚTSKá JÓGA, JOGOHRáTKY, TANeČKY, SPORTOVNÍ 

TANCe, KOJeNeCKÉ CViČeNÍ a POHYbOVKY.

SPoluPRacuJeme S FaRní chaRitou
Pod záštitou Farní charity Kralupy bude v našem centru 
probíhat StimulaČní KuRZ maXíK určený pro děti 
od 5 let, pro děti s odloženou školní docházkou a také 

prvňáčkům, kterým se čtení a psaní ve škole příliš nedaří.

aZ šKolKa JaKo Jediná PřiJímá 
děti Již od 1,5 RoKu!

AZ školka se těší na nové tvářičky. Na dětičky čeká 
pestrý denní program i různorodě tematicky laděné 

týdny. Naše školka je založena na individuálním přístupu 
k dětem, a také k rodičům. Rodinná atmosféra vládne 
celým centrem a dětičky se tak u nás cítí jako doma.

PřiPRaVuJeme: 3. 10. - Rodinné konstelace, 7. 10. - Vliv 
rodičů na vývoj dítěte, 17. 10. - seminář Dech, má životní síla

Více informací a přihlášení:
třebízského 524, 278 01 Kralupy n./Vlt., tel.: 734 621 386,  

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

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

yamaha – motorky nebo hudební škola?

další informace získáte na www.skolayamaha.cz

v kralupech nad vltavou již několik roků probíhají hudební kurzy yamahy. 
Nejedná se o žádný klub motorkářů ani příznivce elektroniky, jak by se na první 

pohled zdálo. Pro mnohé bude možná překvapením, že je to pobočka hudební 
školy známé téměř po celém světě. Podle názvu je patrné, že systém škol vzni-
kl v Japonsku, kde funguje již od r. 1954. Není divu, že u nás v ČR našel úrodnou 
půdu nejdříve mezi muzikálními Moravany, a to poměrně brzy po roce 1989. 
„Velitelský stan“ je tedy ve Znojmě, které je také ústředím pro odborné vzdělá-
vání všech lektorů.

„Pobočka Kralupy nad Vltavou je zaměřena na vytváření hudebního sluchu 
u malých dětí od 4 měsíců do 7 let s doprovodem rodičů. Propracovaný systém 
umožňuje intenzivní a zároveň radostné učení. Ve společných hrách se pravidelně 
střídá soustředění s uvolněním“, říká zřizovatelka pro oblast středních, severních 
Čech a několika oblastí v Praze Eva Klesová.

„Děti poznávají různé styly hudby – od populární po tzv. vážnou. Rozlišujeme 
dynamiku, rytmus, formu, výšky tónů. Děti samy nebo s pomocí rodičů rytmizují 
za doprovodu písniček a básniček ušitých na míru. Zároveň mají prostor se samy 
pohybově vyjádřit. Velikou radost mívají, když rozdám nástroje. Ale když to tak-
hle řeknu, tak to moc zábavně nevypadá, nejlepší je opravdu si hodinu vyzkoušet 
na vlastní kůži,“ dodává s úsměvem za celý tým lektorek Andrea Hamáková.

Přijďte v úterý 8. září v 9 hodin do AZ Centra, Třebízského 36, 
Kralupy nad Vltavou. Připravili jsme ukázkovou hodinu programu 
rOBÁTkA. Dále pak od 10 hodin První krůčky pro malé 
děti, od 16 hodin První krůčky pro větší děti a pro ty největší 
ve věku 4 roky a více od 17 hodin ukázku rytmických krůčků. 

Srdečně zveme všechny zájemce o angličtinu na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ukázkové LEKCE ZDARMA

KDY: středa 9. 9. od 15 do 17 hodin
KDE: AZ Centrum Kralupy, Třebízského 524

English for Minis - angličtina pro děti od 2 do 4 let
English for Children - kurzy pro děti od 4 do 10 let

} zábavná, ale efektivní metoda
} lekce vedené jen v angličtině
} návazné výukové programy

} vlastní propracovaná metodika a výukové materiály
Pro více info a registrace nás, prosím, kontaktujte na tel.: 604 610 627

e-mail: kralupy@mortimer-anglictina.cz
www.mortimer-anglictina.cz
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vposledních dnech srpna se 
téměř každý žák, ale i uči-

telé, opakovaně setkávali s otáz-
kou: „Jak se těšíš do školy?“ Ne-
vím, jestli se pocit všech školou 
povinných dá nazvat těšením, 
ale mnohá očekávání máme ur-
čitě všichni. 

Velké překvapení nám přine-
sl začátek prázdnin. Často jsme 
koncem června slyšeli, že už se 
děti i pracovníci školy nemohou 
dočkat prázdnin. Pak jsme ale 
rozdali vysvědčení a skupina 
dětí i pracovníků školy místo 
prázdninového lenošení zvoli-
la na začátku července práci 
ve škole a ještě se při tom skvěle 
bavili. O tom vypráví článek pa-
ní učitelky M. Gleichové, který 
najdete na www.kralupskyzpra-
vodaj.cz

V parných letních měsících 
jsme také připravovali v rámci 

zš gen. klapálka

Od října se 
opět rozběh-

nou pravidelné 
schůzky drama-
tických krouž-
ků YMCY. Děti 
jsou rozděleny 
do dvou sku-
pin: děti 5-11 let 
ve čtvrtek odpo-
ledne, starší děti 
11+ v pátek od-
poledne. Vedou Honza nebo 
Blanka Vrzáčkovi. Podrobné 
informace a přihlášky získáte 
na kralupy.ymca@gmail.com ne-
bo na 732 155 487, www.face-
book.com/ymcakralupy. 

Kralupská YMCA také při-
pravuje odpolední dílnu Všec-
ky krásy slova, která obohatí 
letošní festival Seifertovy Kra-
lupy. Více ve Zpravodaji na stra-
ně 15.

V červenci se uskutečnil pří-
městský tábor YMCA a vyvr-

cholil ptačím happeningem. 
Podrobný článek a fotografie 
najdete na www.kralupskyzpra-
vodaj.cz.

Tábor i happening proběhl 
pod vedením Blanky a Honzy 
Vrzáčkových, za výtvarné spo-
lupráce Evy Víškové a Lady Ji-
rounkové, za hudební spoluprá-
ce Ivana a Kamily Tatarových 
a finanční podpory YMCA. 
Za pronájem prostor děkujeme 
Dvořákovu gymnáziu.

jan vRzáČek, yMca kRalUpy

yMCa Kralupy zve děti 
do dramatického kroužku
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realizace projektů nám přinášejí zajímavé úkoly
nou všichni možnost pocvičit 
při pobytu v hostitelských ro-
dinách. Příjemnou skutečností 
je i zvýhodněná cena výjezdu, 
kterou spolufinancujeme díky 
schválenému projektu „Pozná-
váme svět“. 

Projekt dále zahrnuje i akti-
vity na podporu čtenářské gra-
motnosti žáků druhého stupně. 
Projekt „Poznáváme svět“ je fi-
nancován z Evropských struk-
turálních fondů Operačního 
programu Vzdělání pro konku-
renceschopnost a ze státního 
rozpočtu.

Věřím, že školní rok přinese 
mnoho dalších zajímavých pří-
ležitostí pro všechny žáky i uči-
tele. Všem kralupským žákům 
i jejich pedagogům přeji úspěš-
ný rok 2015/2016.

dagMaR knöpfelMacHeRová, 

ředitelka zš

tzv. Výzvy 56 realizaci aktivit 
projektu Poznáváme svět.

Tentokrát jsme si vybrali Tor-
bay, protože právě toto město se 
stalo naší příští destinací při 
návštěvě Anglie. V netradič-
ní listopadový termín navštíví 

čtyřicet našich žáků toto měs-
to. Budou nejen poznávat pa-
mátky a přilehlé okolí včetně 
Londýna, ale v plánu je i do-
polední vzdělávání v místní ja-
zykové škole. Konverzaci si pak 
ve večerních hodinách dosta-
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British  
Summer Camp
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tJ soKoL

tělocvičná jednota SoKol Kralupy nad Vltavou

Jodlova 16, 
Kralupy nad Vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokolkralupy@seznam.cz

www.sokol.kralupy.cz

Přijďte si zacvičit,
protáhnout tělo 
a vyčistit mysl
pondělí .......19.00-20.00
čtvrtek ........18.00-19.00

Těší se na Vás 
Jiřka a Renata

zkuste se jich s námi zbavit 
cvičením spirální stabiliza-

ce páteře podle MUDr. Richar-
da Smíška, který se této metodě 
věnuje přes 30 let.

Jedná se o uvolnění a prota-
žení zkrácených a oslabených 
svalů za pomoci pružných lan 
ve stoje i v sedu. Jedná se ta-
ké o prevenci proti bolestem 
zad, kloubů, hlavy. Cvičení je 
vhodné po operaci páteře, vede 

k nápravě skoliózy u dětí i do-
spělých, vadného držení těla, 
plochých nohou. Je dobré jako 
kondiční trénink pro sportující 
děti i dospělé.

V hodinách vás povedou cer-
tifikované cvičitelky a fyziote-
rapeutka. Cvičíme v sokolovně 
v Kralupech nad Vltavou. KAŽ-
DÉ ÚTERÝ OD 19 HODIN. 

těšíMe se na vás!

Máte bolesti 
zad, hlavy a kloubů?

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
tj soKol KralUpY naD VltaVoU pořádá

v sobotu 12. září 2015

Prezentace: 8:30 – 9:00

Start: 9:00 h.
Startovné: 10,- Kč pro členy Sokola, 20,- Kč pro ostatní

DISCIPLÍNY:
Starší žactvo (2000-2001)...............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m

Mladší žactvo (2002-2003) ............sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 800 m

Přípravka I. (2004-2005) .................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

Přípravka II. (2006-2007) ................sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

Přípravka III. (2008 a mladší) .........sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem, běh 400 m

vtomto duchu proběhl 5. roč-
ník příměstského sokolské-

ho tábora v Kralupech. Celkem 
66 dětí ve věku 6–10 let prožíva-
lo prázdniny plné her a soutěží 
nejen s vodou a ledem. 

Tábor probíhal ve dvou tur-
nusech v červenci a srpnu. Ne-
chyběla zvířecí olympiáda, pra-
věké dílny v místním muzeu, 

výlet do mini ZOO, noční hra 
a přespání v tělocvičně. Ačkoli 
družstva Mamutů, Lenochodů 
a Tygrů mezi sebou soutěžila, 
nakonec zvítězili všichni. Děti 
si domů odnesly drobné balíčky 
s překvapením a spoustu hez-
kých zážitků. Děkujeme našemu 
městu za finanční příspěvek.

za tj sokol alice Hakenová

Doba ledová aneb 
Zvířata na Sokoláku
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ochlazení v horkých letních dnech
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pořádá školní klub při Zš Velvary  
pro příznivce běhu nejen z Velvar, ale i okolí

Hlavní závod je vypsán na 10 km, běží ho všichni dospělí 
a dorostenci. Vítěz si zároveň odnáší putovní pohár. 

Děti mají rozdělené kategorie dle věku v délce  
500 – 3.000 metrů a maličké děti si oběhnou jen ovál našeho 

hřiště. Na vítěze čekají hodnotné ceny a poháry. 

místo konání: víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Velvary
Program pro celou rodinu, občerstvení, bohatá tombola

Další informace a propozice najdete od cca poloviny září na 

www.zsvelvary.cz

sobota 3. října 2015 
od 10:00 hodin

po roční přestávce bude SKI 
klub Kralupy pořádat i letos 

- o víkendu 19. - 20. září 2015 - 
inline slalomové závody. Ty bu-
dou pořádány jako Mistrovství 
České republiky v inline slalo-
mu (v sobotu) i v inline obřím 
slalomu (v neděli).

Na startu očekáváme kolem 
sedmdesáti účastníků. Do Kra-
lup se chystá kompletní česká 
inline slalomová špička. Neměl 
by chybět ani Petr Brandtner, 
třináctý muž z loňského mis-
trovství světa, ani Gabriela Ku-
dělásková, která loni obsadila 
na mistrovství světa sedmé mís-
to a bude letos obhajovat své 
předloňské vítězství z Poháru 
starosty města Kralup.

SKI klub Kralupy může tyto 
prestižní závody pořádat přede-
vším díky finanční i organizač-
ní podpoře města Kralupy nad 

Vltavou a jeho příspěvkových 
organizací. Starosta města Pe-
tr Holeček převzal nad závody 
záštitu, celkové výsledky pak 
rozhodnou o držitelích Poháru 
starosty města 2015. Nad závody 
převzal záštitu též hejtman Stře-
dočeského kraje Miloš Petera.

Závěrem bychom chtěli upo-
zornit, že pořádání závodů 
s sebou přinese nutnost úplné 
uzavírky Hálkovy ulice, a to 
od křižovatky s Hostivítovou 
na spodním konci až po pravo-
točivou zatáčku na jejím hor-
ním konci (tj. nad křižovatkou 
s ulicí Ježkovou), a to po celou 
dobu konání akce. Důsledkem 
toho bude omezena i pravidelná 
autobusová doprava do Lobče. 
Po oba dva dny je proto s tím-
to potřeba počítat. Děkujeme 
za pochopení.

MaRtin štěpán, ski klUb kRalUpy
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vrchol inlinové sezóny 
opět v Kralupech v Lobči

Taneční skupina nADěJe

www.tsnadeje.cz

pořádá nábor do tanečních skupin všech věkových kategorií

Přijďte se podívat v září na naše tréninky do tělocvičny  
na náměstí Jaroslava Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou.

 

Pro bližší informace volejte: 
Veronika Nováková 775 707 344, 
Karolína Křtěnová (street) 721 120 830,
nebo pište na email: info@tsnadeje.cz

čAsy Tréninků 
a další informace najdete na

Dále přijmeme trenérku stylu 

modern dance a baletu

Velvarský maraton  
10. ročník

19. - 20. září 2015



  září 2015

K Z

27

sport

baDMinTOn – nábOR MláDeŽe
KDe: badmintonová a tenisová hala v Kralupech n. Vlt.
(mezi hotelem Sport a plaveckým bazénem)

KDy: úterý 17-18 h. a čtvrtek 16-17 h.
(první trénink se bude konat 8. září) 
Tréninky probíhají pod vedením profesionálního
trenéra Tomáše Krajči (prvoligový hráč, šeftrenér  
mládeže oddílu Prosek Praha, asistent trenéra  
juniorské reprezentace, www.badmintoncoach.cz)

Bližší informace na recepci haly 
nebo na emailu: info@badminton-kralupy.cz

ve dnech 4. - 5. 9. 2015 se 
uskuteční v Kralupech nad 

Vltavou v hale na Cukrovaru 
turnaj žen.

V pátek 4. 9. ženy odehrají 
jeden zápas od 19 hodin s Lito-
měřicemi. Rozpis dalších zápasů 
na sobotu najdete na webových 
stránkách www.bkkralupyjuni-
or.cz anebo na facebooku BK 
Kralupy.

Turnaje se zúčastní i druž-

stvo Slovanky Praha, které hra-
je nejvyšší basketbalovou soutěž 
v naší republice, a to Ženskou 
basketbalovou ligu.

Soutěž 1. ligy žen začíná už 
19. - 20. 9. a naše družstvo za-
čne sezónu na domácí palubov-
ce s družstvy z Brna. O víkendu 
3. - 4. 10. budou naše ženy také 
hrát doma s Bižuterií Jablonec 
a se Sokolem Nusle. Přijďte je 
podpořit! Renáta pRocHázková

sportovní hala Cukrovar, u plaveckého bazénu
DíVKy: úterý, čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin;  

pátek od 15.15 do 16.45 hodin
kontakt: Simona Truhlářová, tel: 736 506 846, 
e-mail: simona.truhlarova@synthosgroup.com

CHlaPCi: pondělí, středa od 17.30 do 19.30 hodin; 
pátek od 17.30 do 20.00 hodin

kontakt: Ing. Miroslav Komínek, tel: 777 457 976, 
e-mail: kominekmirek@seznam.cz

S sebou: obuv do tělocvičny, trenýrky, tričko, pití

Ohlédnutí za srpnovým florbalovým soustředěním  
ve Smržovce najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

NÁBOR děTÍ 
ROčNÍK 2000–2008

startuJe nOvá sezóna 
s kralupským basketbalem

CHCeŠ Se STáT baSKeTbaliSTOu - baSKeTbaliSTKOu?

Taekwon-Do je korejské bojové umění sebeobrany určené pro 
každého bez ohledu na věk, pohlaví, nebo fyzickou sílu. Součas-
ně s rozvojem fyzické kondice posiluje i psychickou stránku člo-
věka. Přijďte si zacvičit. PRVní dVě leKce JSou ZdaRma!

inzerce
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ve webové verzi Zpravodaje 
- www.kralupskyzpravodaj.

cz – najdete již nyní rozhovor 
s Michalem Brošem, mistrem 
světa, několikanásobným vítě-

zem české hokejové extraligy, 
finské SM ligy, nyní sportovním 
manažerem mládeže kralupské-
ho hokejového klubu. Zde drob-
ná ochutnávka:

V současnosti se v kralupském 
hokeji chystá mnoho změn, dají 
se nějaké již prozradit? 
Letos se můžeme těšit na ligu 
mladšího dorostu, kdy přivítá-

me např. K. Vary, Děčín, Lito-
měřice a další slibné soupeře ze 
skupiny „západ“. Liga mladšího 
dorostu už snad není tajemstvím, 
kralupský tým potřebuje už jen 
lehce doplnit. Jinak těch změn se 
stalo a ještě stane hromada, ať už 
v personálním obsazení na tre-
nérských postech nebo třeba 
v nabídce klubu pro své členy...

o prázdninách mohly děti 
navštěvovat hokejové kempy, 
jak náročná je příprava 
takového kempu či soustředění?
Kempy či soustředění mám já 
osobně ze všeho nejradši, máte 
možnost nahustit do svěřenců 
mnohem víc věcí, v mnohem po-
hodovější atmosféře, než když 
vám děti v sezóně na poslední 
chvíli přiletí ze školy, v půlce 
tréninku začnou vnímat vaše 
pokyny, aby si je spěchající ma-
minky 20 minut po skončení tré-
ninku odvážely domů na úkoly 
a podobně… Proto vůbec nevní-
mám přípravu kempů či soustře-
dění jako náročnou...

celý rozhovor a více o náboru do hokejového klubu Kralupy na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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společnost iBG česko s.r.o. byla založena  
v roce 2002. svojí činnost navázala  

na organizační strukturu a kompletní  
know-how firmy aleš zázvorka, která se 
v aplikacích průmyslových akumulátorů 

prosadila již v letech 1994.

společnost 30. 6. 2015 ukončila realizaci 
projektu odborný rozvoj společnosti IbG 

praha s.r.o., reg.č.: cz.1.04/1.1.02/94.00560

projekt je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem čr.

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.
moderní neinvazivní metoda,  
vhodná také Pro diabetiky.
tel.: 732 674 853

V MĚSíCi Září VáM nAbíZíMe:

www.zaHRadnictvi-jelinek.cz
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek ................................................................8.00 - 17.30
sobota .............................................................................8.00 - 16.00
neděle .............................................................................8.00 - 16.00
státní svátek 28. 9. otevřeno ........................................8.00 - 17.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

PřiPrAVujeMe:
6. ročník dýŇování 

17. a 18. 10. 2015
☛

za nejvyšší ceny koupí sběratel obraz (obrazy) 
– oleje a akvarely Josefa Holuba.

Cena obrazu podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku, neplatíte 
žádné zprostředkovatelské provize. Platba v hotovosti při převzetí obrazu. 
Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar. Mám také 

zájem o předměty po legionářích či vojácích 1. republiky, jako šavle, 
bodáky, opasky, přezky, čepice. 

Volejte v dobrém na 775 392 379
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Firma zabývající se prodejem služeb a zboží hledá člověka na pozici

obchodní zástuPce / Prodejce
místo pracoviště: Veltrusy
typ pracovního poměru:  
práce na plný / částečný úvazek / ŽL
požadované vzdělání: středoškolské, 
řidičský průkaz sk. B, práce na PC
kontakt: J. Herain, tel. 732 585 668,  
e-mail: info@herain-group.cz

nabídka Pro sPolečenství vlastníků
stavební bytové družstvo kralupy nad vltavou 
nabízí společenstvím vlastníků bytových 
jednotek kompletní vedení správy domu.
stavební bytové družstvo 
kraluPy nad vltavou
Štefánikova 720, 278 01  Kralupy nad Vltavou
IČ: 00036013, www.sbdkralupy.cz
mail: predseda@sbdkralupy.cz, tel.: +420 315 726 827

SCREWS & WIRE Libčice a. s.
(bývalá Šroubárna Libčice)

h l e d á

SOuSTRuŽníKa KOVů – 
náSTROJaře

OU/ÚSO strojní, praxe v oboru
Nabízíme dobré platové podmínky a příspěvek 

na dopravu.
Kontakt: tel.: 233 004 387, 602 660 808, 

e-mail: hajna@sli.cz

NÁSTuP MOŽNÝ IhNEd

} veškeré mechanické práce
} diagnostika

} příprava na STK a vyřízení
} prodej náhradních dílů

Libčice nad Vltavou, 
Pod Kameníčkem 636

e-mail: apukarla@gmail.com, 

tel.: 605 390 371

autoservis – Pneuservis u Karla
Škoda – Audi – VW – Seat a jiné
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Požadujeme: 
vysokoškolské vzdělání 
(i absolvent), znalost 
angličtiny, flexibilita, 
příjemné vystupování, 

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

nabízíme:
práci v malém kolektivu, 

možnost osobního 
a  odborného růstu 

v perspektivním oboru 
(s možností vykonání 

zkoušek daňového poradce), 
solidní jednání i odměna.

Kontakt: životopisy zasílejte na email  
martin.stepan@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o., 
daňová, účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
ihned spolupracovníka na pozici

ASISTENT DAňOVéHO 
PORADCE

Kontakt a bližší informace:

eaSy enGliSh® jazyková škola  www.easyenglish.cz 

telefon: 315 727 581, mobil: 606 839 398,  
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz 

učebny: Nerudova ul. (bývalá telekomunikační budova vedle pošty) 
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách,  

případně se můžete přihlásit telefonicky.

Jazyková škola eASY eNGLiSH®

nabízí

kurzy angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a španělštiny 
v centru Kralup 

- skupinová i individuální výuka 
pro každou úroveň i každý věk 
(dospělí, studenti, děti)

- trojnásobná záruka spokoje-
nosti s možností vrácení kur-
zovného!!! 

❏ skupinové odpolední / 
večerní kurzy angličtiny –  
1x týdně 90 minut (3.990 Kč 
za celý školní rok)

❏ víkendové kurzy angličtiny – 
jednou měsíčně 9 vyučovacích 
hodin (665 Kč za měsíc)

❏ výuka na objednávku pro 
jednotlivce, dvojice i malé 
skupiny – různé jazyky

❏ pobytové kurzy v ČR 
i v zahraničí (Anglie, Malta, 
Německo atd.)

} originál bezrámový systém  – kvadro 

} rámový systém GLASA

} záruční – pozáruční servis zaručen

sleva v regionu  1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení: 

PaVel PetříČeK
tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz

ZaSKlíVání lodžií a balKÓnŮ

indiViduální PříStuP a PoRadenStVí

15 leT V ObORu

ZáRuKa 5 leT




