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J iž několikrát proběhla tiskem i televizí infor-
mace, že park na Seifertově náměstí projde 
zásadní rekonstrukcí. Jak se vyvíjí situace 

kolem plánované revitalizace parku a kdy bude 
akce provedena, informuje vedoucí Odboru ži-
votního prostředí Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou Mgr. Jan Kobera.

„Ministerstvo životního prostředí ČR vypsa-
lo nově dotační titul Operační program Životní 
prostředí 2014–2020, podporovaný z Evropského 
fondu regionálního rozvoje. Žádosti se podávají 
do 14. 10. 2015. V září byly vyřizovány všechny 
formality potřebné k podání žádosti a projekt 
byl zaslán ke schválení Agentuře ochrany pří-

rody a krajiny, jejíž připomínky lze považovat 
za zásadní. 

Původní projekt zaznamenal změny zejména 
ve struktuře cestní sítě, a to na základě připomínek 
občanů, kterým byl projekt předložen na začátku 
tohoto roku při veřejné diskuzi na radnici. Násled-
ně byly připomínky občanů písemně předloženy 
a projektant dle nich projekt upravil. Poté Rada 
města Kralup nad Vltavou schválila tuto přepraco-
vanou verzi jako konečnou a neměnnou.“   

Revitalizace Seifertova parku v Lobečku by se 
měla realizovat v roce 2016. Vše je závislé na pří-
padném získání dotace a průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele.

Aktualizovaná projektová dokumentace Seifertova parku.

Kdy bude zkrášlen 
Seifertův park? ZVEME VÁS

12. 10. od 19:30 hod. 

Vstupné: 350 Kč / 320 Kč

V HLAVNÍ ROLI SE 
PŘEDSTAVÍ THÁLIÍ 
OCENĚNÁ VILMA 

CIBULKOVÁ

14. 10. od 19:00 hod. 

Vstupné: 350 Kč

NENECHTE SI UJÍT 
NEOPAKOVATELNÝ 
HUDEBNÍ VEČER!

Divadlo v Řeznické

KalifornsKá 
mlha

Ondřej Havelka  
& Melody Makers

KDYŽ ZaVálÍ 
hoT-JaZZ 

nEBo sWinG!
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

vážení přispěvatelé a dopisovatelé Kralupského Zpra-
vodaje. Ráda bych vám touto cestou opět poděko-

vala za Vaši přízeň a spolupráci! Opě-
tovně jsem se dostala do situace, kdy 
mohu směle konstatovat, že založení strá-
nek www.kralupskyzpravodaj.cz 
byl krok správným směrem. I minulý mě-
síc a ve dnech po uzávěrce tohoto čísla 
pravidelně přibývaly články v internetové 

verzi Zpravodaje, neboť se, bohužel, na všechny ne-
našlo místo v tištěném časopise. Opět jste psali více, 
než se vejde na papír a za to Vám velice děkuji a vě-
řím, že v této činnosti neustanete a články budou 
na webu stále přibývat. 

Stejně tak najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz 
i podrobný kalendář říjnových akcí, který si můžete 
stáhnout nebo vytisknout, aby vám neutekla žádná 
zajímavá aktivita. A že nebude říjen na akce chudý, 
je více než zřejmé. Počínaje Kralupským vinobraním 
přes několik akcí spojených se svátkem Halloween 
až po spoustu sportovních klání. Vše důležité se do-
čtete v tomto vydání Zpravodaje.

Přeji vám všem klidné prožití barevných podzim-
ních dnů, hodně sluníčka a pohody a (s)mějte se!

Radka Holeštová, 

šéfRedaktoRka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 1. 10. 2015. Příští číslo vyjde 2. 11. 2015.

◆ Rada města (dále jen RM) schválila vyhlášení 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v sou-
ladu s postupem pro zjednodušená podlimitní řízení 
s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Hosti-
vítova, Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schvaluje pronájem pozemku pp. 36/1 v k.ú. 
Lobeč od 30. 9. 2015 do 11. 10. 2015 panu Janečko-
vi, bytem Praha 9, za účelem hostování lunaparku, 
za částku 1.000 Kč / den. 
◆ RM schvaluje ZŠ Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou návrh projektu na realizaci akce „Rekon-
strukce sportovního areálu v ZŠ Václava Havla“ dle 
koordinační situace. RM ukládá ředitelce svolat ko-
ordinační schůzku. 
◆ RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech 
nad Vltavou přijetí peněžitého účelového daru ve vý-
ši 10.000 Kč od paní Jany Seifertové – Plichtové, 
na nákup exponátů a na pořízení informační tech-
niky do expozic.
◆ RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD č. RIS-
ML/00049/2015 na akci „Vytápění ZŠ 28. října, 
Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební firmou 
KROS spol. s r.o., V Uličce 661, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 
2.111 Kč bez DPH, tj. 2.554 Kč vč. DPH. 
◆ RM schvaluje dodatek č. 3 k SoD č. RIS-
ML/00003/2015 na akci „Předmostí – turistické 
centrum, Kralupy nad Vltavou“ realizované stavební 
firmou BUILDING-LT s.r.o., Marie Pomocné 309/42, 

Litoměřice z důvodu snížení celkové ceny díla ve výši 
32.057,13 Kč vč. DPH. 
◆ RM schvaluje dodavatelem projektové doku-
mentace k akci „Regenerace panelového sídliště 
Kralupy nad Vltavou“ společnost Stavební kancelář 
– Ing. Roman Krásný, Tyršova 1433, 250 82 Úva-
ly, IČ: 45108234, za cenu 200.860 Kč včetně DPH. 
A zároveň RM schvaluje administrátora dotace akce 
„Regenerace panelového sídliště Kralupy nad Vlta-
vou“ společnost Stavební kancelář – Ing. Roman 
Krásný, Tyršova 1433, 250 82 Úvaly, IČ: 45108234, 
za cenu 185.130 Kč včetně DPH v případě získání 
dotace na výše uvedenou akci.
◆ RM schvaluje zpracování geodetického zaměření 
v rámci akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Če-
chova a Vrchlického“ dle cenové nabídky od dodava-
tele GeoSM, Jiří Svoboda, Neratovice, IČ: 02757401, 
za cenu 21.500 Kč s DPH.
◆ RM schvaluje zhotovitelem akce „Oprava chod-
níku a terasy u nákupního střediska Říp v Kralu-
pech nad Vltavou“ společnost STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s.r.o., Mělník, IČ: 28177851, za cenu 
664.469 Kč s DPH.
◆ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 15. 9. 2015 do 31. 10. 2015 s paní Janou 
Kosinovou, IČ: 66408237, na pronájem části pozem-
ku p. č. 571/4 k. ú. Kralupy před bistrem v Jiráskově 
ulici č.p. 114, o výměře 10 m2, za účelem umístění 
letní předzahrádky, za cenu 800 Kč / m2 / rok.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

4.listopadu

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

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

uZáVěrKY 
vydání lisTopaD

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 10. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 10. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
27. 10. 2015 od 12.30 do 13.30 hodin

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

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

listopad
2. 11. - 6. 11. ..........bioodpad
16. 11. - 20. 11. ......rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Den zDraví 2015 se buDe konat
v listopadu v kD vltava

Podrobnosti v příštím vydání Zpravodaje.
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vsoučasné době je v našem městě pět pla-
cených parkovacích zón, kde se k uhra-

zení parkovného používá šest parkovacích 
automatů - v ulici Žižkova, Jiráskova, Palac-
kého, na Palackého náměstí a v Nerudově 
ulici. Na otázku, jak tyto automaty fungují 
a kolik parkování stojí, odpovídá pan Mi-
chal Saur z Technických služeb města Kra-
lupy nad Vltavou.

„Na parkovacím automatu jsou vyobra-
zeny mince, které jsou v parkomatu použi-
telné. Kromě nejmodernějšího parkomatu 
v Jiráskově ulici, kde lze použít i padesáti-
korunu, akceptují parkomaty mince od no-
minální hodnoty 1 do 20 Kč. 

Nejnižší poplatek za parkování je 5 Kč. 
Každým vhozením jakékoliv další akcep-
tovatelné mince se na displeji mění čas, 
kdy parkovací doba končí. To znamená, že 
si dobu mohu navolit vhozením takového 
počtu mincí, aby bylo dosaženo požado-
vaného parkovacího času. Pokud si parko-
vání rozmyslím, nebo vhodím větší minci, 
než jsem chtěl, mohu celý proces přerušit 
stiskem červeného tlačítka a parkomat mi 

vrátí veškeré mince. Stisknutím zeleného 
tlačítka dojde k tisku parkovacího lístku, 
který je nutno VIDITELNĚ a ČITELNĚ 
umístit za přední okno automobilu. Jakéko-
liv zakrývání parkovacího lístku plyšovými 
beruškami, nebo psané vzkazy o trvalém 
bydlišti, či informace o zásobování některé 
z okolních provozoven neopravňuje majite-
le motorového vozidla využívat zpoplatně-
né parkování v místech zón parkovacích 
automatů. 

Parkomat má jediné omezení, a to ob-
jemem zásobníku na mince, které jsou 
zadržovány až do doby samotného poky-
nu k tisku lístku. Není problém zaplatit 
100 Kč pěti dvacetikorunami, ale 100 ks 
jednokorunových mincí parkomat určitě 
nepobere.

Parkování v zónách placeného stání si 
mohou zájemci zajistit i pořízením parko-
vací karty, která se prodává v TSM Kra-
lupy nad Vltavou a její platnost je jeden 
rok. S touto kartou mohou využívat stá-
ní ve všech zónách placeného parkování 
v Kralupech nad Vltavou.“

kolik stojí stání na placených 
parkovištích v Kralupech?

V případě jakékoli poruchy parkovacího automatu můžete volat na tel. č. 315 726 589.

Aktuální ceník parkovného:
Minimum do 30 minut .........................5 Kč
Stání do 60 minut ..............................10 Kč
Každá další započatá hodina ...........10 Kč

Pouze u parkomatu na parkovišti v Nerudově 
ulici je každá další hodina za 15 Kč, aby zde 
nedocházelo k dlouhodobému stání vozidel.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od placení 
za stání silničního motorového vozidla ve vy-
mezených oblastech města osvobozeni. 
Bezplatné parkování je ve všech placených 
zónách v sobotu odpoledne, v neděli a o stát-
ních svátcích.

Pod Hostibejkem vyroste nové parkoviště
také jste si všimli, že u nového kruho-

vého objezdu pod Hostibejkem směrem 
do Lobče se cosi buduje? Vznikne zde no-
vé parkoviště. Informace k aktuálnímu sta-
vu sdělil místostarosta Kralup Ing. Marek 
Czechmann.

„Vzhledem k problémům s parkováním 
na sídlišti Hůrka se vedení města již del-
ší dobu snaží najít odpovídající řešení. Ja-
ko jedno z mála možných míst vhodných 
k vybudování parkoviště byl vytipován po-
zemek podél dráhy v ulici Dobrovského. 
Po několika letech se městu podařilo poze-
mek od Správy železniční dopravní cesty 
s. o. odkoupit. 

V současné době se zpracovává projekto-
vá dokumentace. Vzniknout by mělo okolo 
70 parkovacích míst. Parkování by zde mě-
lo být bezplatné. Je plánováno parkoviště 
zabezpečit veřejným osvětlením a kamero-
vým systémem.

Samotná realizace by mohla být zahájena 
v roce 2016. Záviset však bude na tom, zda 
se v rozpočtu města na rok 2016 najdou fi-
nanční prostředky.“fo
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V tomto místě na úpatí Dobrovského 
ulice vznikne parkoviště
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Obchvat našeho města, začleněný do sil-
niční propojky dálnice D8 a rychlostní 

silnice R7, se příští rok stavět nezačne. Tedy 
alespoň ne ze státních peněz. Přes všechnu 
projevenou snahu se Středočeskému kraji 
nepodařilo projekt připravit do té míry, aby 
mohl být zařazen do rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury na rok 2016.

Hlavním problémem nyní zůstává bojkot 
ze strany obce Tuchoměřice, jejíž zástupci 
vznesli oprávněné připomínky, ale proto-
že s nimi nejspíše dlouho nikdo pořádně 
nevyjednával, skončily rozpory nakonec 
u soudu. Soudní rozhodnutí, které dalo 
Tuchoměřicím za pravdu, pak celý proces 
zkomplikovalo a ani přes konečnou snahu 
krajské správy v čele s hejtmanem Peterou 
se nyní nepodařilo dojít k řešení tak rych-
le, aby se mohlo začít stavět už příští rok. 
Někdy je ale i snaha málo. Obzvláště, když 
se do té doby postupovalo spíše ospale, což 
byla vina hlavně předchozích vedení mi-
nisterstva dopravy, kdy se především za Ví-

ta Bárty projekty zastavovaly. Je to velká 
škoda, ale na druhou stranu je nyní před 
námi necelý rok času, během kterého by 
se mělo dospět k takovému závěru, aby se 
tato pro náš region velmi důležitá dopravní 
stavba dostala do rozpočtu roku 2017. Ten 
rok to sice ještě vydržíme, ale další selhání 
už tomuto složení krajské správy rozhodně 
neodpustíme.

Krajskému úřadu bych nyní doporučil 
neusnout pod dojmem dalšího času na vav-
řínech a postupovat stejně aktivně, jako 
poslední měsíce tak, aby se projekt dořešil 
ještě letos. V příštím roce by se poté mohlo 
začít s dalšími přípravnými pracemi finan-
covanými z počátku z krajského rozpočtu 
dopravy. V roce 2017 navázat z rozpočtu 
státního a rozjet to naplno. 

Co tedy zbývá? Nám, udržet ochotu Vlády 
a krajskému úřadu projekt připravit na příš-
tí rok.

tomáš PekáRek, Radní města 

kRaluPy nad vltavou

většina obyvatel města si jistě všimla, že 
na předpolí Masarykova mostu probíhá 

stavební činnost. Město se rozhodlo zre-
konstruovat zdevastované původní terasy 
a mýtný domek a najít pro ně smysluplné 
využití. Ve spolupráci s projekční kanceláří 
Ing. Kaňky byl zpracován záměr a následně 
projekt na využití pro Turistické centrum 
s občerstvením. K realizaci nám pomoh-
lo vyhlášení dotačního titulu Regionálním 
operačním programem Střední Čechy, kdy 
město obdrželo na realizaci dotaci ve výši 
cca 9,4 mil. Kč s tím, že celkové náklady 
jsou cca 11,5 mil. Kč. Následně byl na akci 
vysoutěžen dodavatel a akce realizována. 

K datu uzávěrky tohoto čísla byla akce 
stavebně dokončena a probíhalo vybavování 
objektu nábytkem. Město také vyhlásilo vý-
běrové řízení na provozovatele, kde konečný 
termín podání nabídek byl do 30. 9. 2015.

Krátce něco k technickému řešení – vstup 
do turistického centra bude jednak od Ma-
sarykova mostu, jednak z nábřeží Vltavy 
a jednak novou cestou z ulice u Komen-
ského školy. Na původní terase vznikl uza-
vřený prostor s výrazným prosklením pro 
vlastní turistické centrum s občerstvením. 
Zde bude možné získat veškeré informace 
o městě a okolí, bude zde také k dispozici 
počítač s internetem, dataprojektor s plát-
nem a samozřejmě volně přístupná Wi-
fi. K objektu patří také venkovní prostory 

s posezením.  Na terasy i do objektu je 
od všech přístupových míst bezbariérový 
přístup. Na vstupu od Masarykova mostu 
je také osazena elektronická úřední deska, 
stejná jako u radnice. Celý venkovní prostor 
bude monitorován kamerou s napojením 
na pult městské policie.

Otevření turistického centra proběhne 
v závislosti na dokončení kolaudačního říze-
ní a na výsledku výběrového řízení na pro-
vozovatele. Termín zahájení provozu  bude 
včas oznámen na webu města, Zpravodaje, 
či v kabelové TV.

Ing. maRek CZeCHmann, místostaRosta

Tak to nestihli...

terasy u mostu se mění v turistické centrum

Nové terasy u Masarykova 
mostu - stav k 21. 9. 2015.
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OpraVa hlaVNí SilNicE  
V lObEčKu začNE 3. říJNa

Ve dnech 3. – 4. 10. 2015 dojde k frézování 
vozovky v mostní ulici v lobečku za pro-
vozu. Vlastní částečná uzavírka bude pro-
bíhat v termínu od 5. do 11. 10. 2015 s tím, 
že ve dnech 5. – 7. 10. 2015 bude ome-
zeno parkování v ul. masarykova v ná-
vaznosti na uzavření křižovatky ul. mostní 
a ul. tř. legií a převedení veškeré dopravy 
včetně zásobování do masarykovy ulice. 
Termíny pokládky asfaltové směsi se mo-
hou měnit s ohledem na počasí, ale celko-
vě musí být termín celé částečné uzavírky 
dodržen. K frézování a asfaltování dojde 
ve čtyřech etapách tak, aby byl vždy za-
chován provoz v jednom pruhu. Věnujte, 
prosím, zvýšenou pozornost dočasné do-
pravní situaci v této lokalitě.

Radka HoleštoVá
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Mezi námi je stále ještě mnoho lidí, 
kteří upřednostňují své zájmy. Hledí 
na to, co se jim líbí a jak by to dostali 
bez ohledu, že to patří a dělá radost 
všem.

konkrétně hovořím o květinové výzdobě 
města, která byla začátkem jara po ce-

lém městě instalována. Snahu nechat celé 
město rozkvést a rozsvítit ho barvami květů 
si stále ještě někteří vysvětlují „po svém“. 

Ve čtvrtek 4. září ráno si někteří zaměst-
nanci městského úřadu všimli, že v květi-
nových dekoracích umístěných na terase 
před vstupem do radnice chybí několik trsů 

živých květin. Z části holé květníky v nás 
vyvolaly pocit bezmoci.

Opravdu někomu stojí za to, kazit pohled 
na okolí radnice stovkám přicházejících ná-
vštěvníků a opravdu tato krádež stála ně-
komu za to, aby si odcizenými květinami, 
které stejně v nejbližších dnech odkvetou, 
na pár dní ozdobil zahrádku? Vždyť hod-
nota odcizených květin je v řádu deseti až 
sto korun. 

Je to smutné a smutnější je, že tento čin 
byl zaznamenán kamerovým systémem 
umístěným v okolí radnice, a tak pachate-
le postih nemine.

lenka CísleRová

město kralupy nad Vltavou vyhlásilo

výběrové řízení na pozici

 práVnÍK oDBoru KancElář TaJEmnÍKa měÚ 
Hlavní pracovní náplní bude přestupkové řízení (řešení přestupků proti veřejnému pořádku, 

občanskému soužití a majetku), 
právní poradenství pro ostatní odbory měÚ a orgány města.  

Požadavky na uchazeče a další informace k výběrovému řízení najdete 
na webu města www.mestokralupy.cz v záložce „Volná pracovní místa“.

Kamerový dohlížecí systém 
zachytil pachatelku při činu.

krást se opravdu nevyplácí Úřad zavádí moderní 
trendy ve veřejné správě

SPOuštíMe 
objednávací systém

Veřejná správa v České republice pro-
chází již řadu let zásadním vývojem. 
Významnou roli hrají v její transformaci 
IT technologie. Do popředí se dostávají 
nástroje kvality řízení (New Public Ma-
nagement), optimalizace procesů úřadu 
(standardizace agend). Zavedení moder-
ních trendů má za cíl zefektivnit výkon 
veřejné správy a profesionalizovat služby. 
Většina moderních metod směřuje do-
vnitř organizace a není viditelná pro oko 
běžného občana. Úspěšná dlouhodobá 
práce uvnitř organizace se však promítá 
do kvality služeb. Městský úřad v Kralu-
pech nad Vltavou nezůstává pozadu. 
} Od 1. 9. 2015 máme novou „výdejovou“ 
kabinu pro vydávání občanských průkazů 
a cestovních pasů. Rozšíření technického 
vybavení úřadu významně snížilo čekací 
dobu na správním odboru. 
} Od 1. 10. 2015 rozšiřujeme úřední 
hodiny správního odboru nově o čtvrtek  
8-11 hodin (dosavadní úřední hodiny zů-
stávají beze změn). Odbor tak bude moci 
efektivně odbavit větší množství žadatelů 
o občanské průkazy. Jsme tak připraveni 
na nárůst žadatelů, kterým po desetileté 
lhůtě končí platnost občanského průka-
zu. Od 1. 1. 2016 budou moci občané 
žádat o cestovní pasy na každém měst-
ském úřadě. 

} Od 1. 10. 2015 spouštíme rezervační 
systém, který našim občanům umožní 
objednat si vyřízení svých záležitostí v jim 
vyhovujícím termínu a bez čekání. Nově 
bude možné objednat se na odbor dopra-
vy, správní a odbor živnostenský. Objed-
návací den bude středa. Podrobné infor-
mace naleznete na www.mestokralupy.
cz/mestsky-urad/rezervacni-system.

} Od 9. 9. 2015 máme novou webovou apli-
kaci rozklikávací rozpočet. Jedná se o gra-
fické a textové zpracování rozpočtu města, 
které je průběžně aktualizováno na základě 
měsíčních finančních výkazů. Z rozpočtu je 
tedy čitelná míra vyčerpanosti jednotlivých 
paragrafů rozpočtu, jejich průběžné navy-
šování a původní alokace. Rozpočet nalez-
nete na rozpocet.mestokralupy.cz. 

Mgr. Petra urbanová, tajemnice MěÚ
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Kralupští zastupitelé 
oslaví první rok ve funkci

V říjnu to bude rok, co se konaly komunální volby. ustavující zastupitelstvo proběhlo 5. 11. 2014. 
Tento měsíc je tedy ideální dobou pro ohlédnutí za dny, které od voleb uplynuly.

Všichni zastupitelé dostali dvě stejné otázky (bohužel neodpověděli všichni): 
1/ Daří se Vám naplňovat Vaše představy, se kterými jste vstupoval/-a do voleb? 
2/ Daří se či nedaří realizace dílčích cílů, které byly uvedeny ve vašich volebních programech? 

hejduk stanislav, 
zastupitel (KSČM)

Volební programy jednotli-
vých politických stran v Kra-
lupech nad Vltavou při posled-
ních komunálních volbách se 
ve spoustě bodů prolínaly a na-
šly se i stejně řešené problémy. Vše bylo zaměře-
no na vyřešení oblastí, které trápí naše spoluob-
čany, anebo na zlepšení situace v našem městě. 
Na výsledcích je vidět, že zastupitelstvo spolupra-
cuje na rozvoji a obnově města, že se na většině 
problémů shodne na řešení, ať už to byla radnice, 
opravy škol a sportovišť nebo komunikací a chod-
níků. Největším dluhem je, že se ještě nepodařilo 
začít s obchvatem, ale i tam se udělalo hodně prá-
ce, ale zatím to bohužel není nikde vidět. Věřím,  
že i to se do konce volebního období podaří ales-
poň zahájit. Myslím, že spolupráce zastupitelstva 
napříč politickým spektrem je ve městě vidět, 
a to je dobře.

hereinová Jiřina, 
zastupitelka (ODS)

1) V podstatě ano. Na jednání 
zastupitelstva se pečlivě při-
pravuji, studuji materiály, zís-
kávám informace i z pohledu 
„druhé strany“, hovořím s ob-
čany. Vedu komisi školství a prevence kriminality, 
jsem členkou pracovní skupiny prevence krimina-
lity. V rámci komise se snažím řešit ve spolupráci 
s vedením města problémy, které trápí školy, ale 
i rodiče našich žáků. 
2) Je to proces postupného zavádění jednotlivých 
kroků z různých oblastí – správa a rozvoj města, 
doprava a životní prostředí, školství, sociální ob-
last atd. Některé změny vidí občané sami – průtah 
městem, opravy komunikací a chodníků, podchod 
u nemocnice, dokončení infocentra, rekonstruk-
ce dětských hřišť, podpora vzniku soukromých 
předškolních zařízení atd. A potom také změny, 
které tolik veřejnost nevidí – výměna osvětlení 
ve školách, odpovědné transparentní hospoda-
ření s veřejnými prostředky, opravy v městských 
budovách atd.

homolová Jana, 
zastupitelka (ANO 2011)

Věnovala jsem se ekologické 
problematice. S pomocí pe-
tice občanů se mi podařilo 
úspěšně připomínkovat řízení 
na KUSK a znemožnit tak roz-
šíření spektra spalovaných látek spalovnou AVE 
v areálu Synthosu. Za daleko těžší úkol považuji 
znemožnit bývalé teplárně Synthosu firmě Tamero 
Invest vyměnit plynové kotle za uhelné, což fir-
mě zlevní výrobu páry na úkor životního prostře-
dí a zdraví občanů. Souvisí s tím zvýšení tuhých 
znečišťujících látek v ovzduší, zvýšení provozu 
na komunikacích a hledání prostorů pro úložiště 
popílku. Vnímám to jako krok špatným směrem 
a fakt, že vedení města tento krok schválilo v pro-
sinci 2014, aniž by se opřelo o názor zastupitelů 
nebo expertního posudku, je pro mě stále nepo-
chopitelné.

listík petr,
radní (ODS)

1) V zásadě ano. Byl jsem čle-
nem zastupitelstva už v minu-
lém období 2010-14, proto mé 
představy vycházely z reálné 
zkušenosti. 
2) Troufnu si tvrdit, že se dílčí cíle daří plnit, např. 
vyrovnaný rozpočet, pokračující rekonstrukce ulic, 
chodníků a městských objektů. Ve velké míře se 
daří využívat dotační tituly. Jsem přesvědčen, že 
cíle ODS v Kralupech byly a jsou reálné a prag-
matické. 

luksík martin,
radní (ANO 2011)

Mám radost z každé pozitiv-
ní změny ve městě a o to víc 
mě těší, když vím, že vznikly 
z naší iniciativy a jako výsle-
dek našich návrhů. Řidiči oce-
ní nová parkovací místa na třídě Legií a usnadně-
ní parkování odstraněním značení obytných zón. 
Na dvou školách se již připravují projekty rekon-
strukce venkovních hřišť s tím, že budou k dis-

pozici i veřejnosti. Po dobu rekonstrukce bazénu 
jsme navrhli a prosadili plaveckému oddílu finanč-
ní příspěvek na zajištění tréninku. Nové relaxač-
ní centrum, které mezitím vzniklo, stojí opravdu 
za Vaši návštěvu. Navrhujeme změny v rozdě-
lování dotací sportovcům a především nutnost 
kontroly jejich užití pro mládež. Čeká nás další 
sportovní odpoledne a druhý ročník soutěže O nej-
všestrannějšího atleta. A drobnost? Snoubenci si 
již nemusí zajišťovat dopravu oddávajícího na ob-
řad, přijede sám. Ano, i přes někdy bouřlivější 
průběh jednání RM, ta práce dává smysl.

mára michal, 
zastupitel (STAN)

1) Na jedné straně jsou před-
stavy a na druhé realita. 
V mém případě šlo hlavně 
o představy. Po konfrontaci 
s realitou člověk zjišťuje, že 
je potřeba své představy vždy přizpůsobit reál-
ným možnostem – takže – učím se.
2) Co se týče dílčích cílů, pak musím říct, že se 
v rámci sportovní komise intenzivně věnujeme 
vylepšení sytému rozdělování dotací do sportu. 
Záměrně zmiňuji vylepšení, protože současný 
systém se vyvíjel nějakou dobu a dle mého ná-
zoru by bylo chybou ho od základu měnit. Díky 
tomu, že se město vydalo hlavně cestou podpory 
mládežnického sportu, tak ta problematika není 
vůbec jednoduchá.
Z konkrétních věcí se mi třeba nelíbí, jak dopadl 
projekt cyklostezka do Zeměch – tam je určitě 
prostor ke zlepšení.

nauš ondřej, 
zastupitel (ČSSD)

Jsem členem zastupitelstva 
poprvé, a i když mám se 
samosprávou profesní zku-
šenosti, byl tento první rok 
hlavně o učení se a přemýš-
lení o stavu a směřování města. Kralupská sociální 
demokracie nemá svého zástupce v radě města, 
proto jsou naše možnosti účasti na samosprávě 
omezené. Aktivně se účastníme (myslím i další 
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členy kralupské soc. dem., nejen zastupitele) za-
sedání poradních orgánů, komisí a výborů, kde 
se snažíme prosazovat naše programové body 
a priority. Pro mě je důležitý soulad veřejného 
a neziskového sektoru pro dění ve městě. Proto 
se snažím, aby se v sociální a zdravotní komisi, 
v které působím, prezentovaly neziskové orga-
nizace, které ve městě působí. Komise pak má 
přehled o činnosti a potřebách těch, kteří by měli 
být partnery pro město ve smyslu rozvoje komu-
nitního veřejného života. A právě tato spolupráce 
by měla do budoucna mít velký a pozitivní vliv 
na rozvoj města.

ottis ivan, 
zastupitel (KSČM)

1) I když skoro rok od voleb 
se zdá dlouhá doba, mně, no-
váčkovi v místní politice, to tak 
nepřipadá. Jestli chcete ně-
co prosazovat, musíte se do-
konale naučit prostředí, ve kterém vystupujete, 
pravidla psaná i nepsaná, najít politické partnery 
pro prosazování volebního programu... V nepo-
slední řadě je potřebná znalost historie působení 
našich předchůdců, protože většina projedná-
vaných problémů má nějaké kořeny v minulosti. 
Navíc některá historická rozhodnutí mají charak-
ter precedentu, ke kterému je nutno přihlížet i při 
rozhodování dnes.
2) Odpověď na plnění našeho programu není jed-
noduchá. Rád konstatuji, že prozatím zastupi-
telstvo nepřijalo žádné rozhodnutí, které by bylo 
s naším programem zásadně v rozporu. Nenašli 
jsme bohužel dostatečnou podporu pro poměrné 
zastoupení v orgánech města. Stále si ale mys-
líme, že je to nejspravedlivější vyjádření výsled-
ků voleb.

pacholíková ivana, 
zastupitelka (STAN)

1) Chvilku mi trvalo, než jsem 
se rozkoukala a na prvním za-
stupitelstvu jsem jen sledovala 
dění. Snažila jsem se pochopit 
celý systém organizace měs-
ta, kompetence odborů, předkládání materiálů 
do zastupitelstva a podobně. Teď už se zapojuji 
do diskuzí k jednotlivým materiálům v zastupitel-
stvu, aktivně pracuji ve finančním výboru a mys-
lím si, že už i dobře komunikuji s občany o jejich 
problémech a názorech.
2) Určitě je lepší situace v centru města – nový 
Technopark se svým okolím, turistické centrum, 
dokončené kruhové objezdy. V Lobečku se zre-

konstruovaly komunikace, byla vyřešena další 
parkovací místa a konečně se začal rekonstruovat 
bývalý hotel Adriana, který byl v žalostném sta-
vu. Naplánované jsou nové cyklostezky do Dolan 
a Nelahozevsi, stále bojujeme o obchvat Kralup. 
Je toho hodně, co se ve městě děje a nedá se to 
v krátkosti popsat, ale věřím, že i občané vidí, jak 
se město rozvíjí.

pekárek Tomáš, 
radní (ANO 2011)

ANO, i přes nelehkou pozici 
se nám daří věci měnit. A to 
včetně nálady a přístupu li-
dí. Osobně se mi podařil vel-
ký úspěch už začátkem roku, 
kdy jsem přesvědčil ministerstva dopravy a fi-
nancí, aby se zaměřila na téma obchvatu Kralup. 
I když kraj dosud nestihl projekt připravit, stále 
věřím, že příští rok se akci podaří již oficiálně 
zařadit do státního rozpočtu a spustit. Dále také 
držím své „komunikační předsevzetí“ a především 
díky internetu tak plním roli opravdového zástup-
ce obyvatel, když řeším jejich dotazy a stížnosti. 
Momentálně pracujeme na sjednocení účetnictví 
u městských organizací. Dosud si každá najímá 
za různé peníze někoho jiného a my bychom rádi 
otevřenou soutěží tyto náklady sjednotili, zprů-
hlednili a tím i ušetřili. Velkou změnou za našeho 
působení bude brzké spuštění objednávkového 
systému na MěÚ. Objednáte se, kam potřebujete 
a nebudete čekat. To lidé určitě ocení.

randák Dušan, 
zastupitel (STAN)

1) Pokud bych se podíval na to, 
co sliboval volební program tý-
mu, jehož jsem součástí, tak si 
dovolím tvrdit, že ano. 
2) Domnívám se, že když se 
občané podívají okolo sebe 
na realizaci změn, které ve městě probíhají a pro-
běhly během posledního roku, tak je zjevné, že 
se průběžně na všech deseti bodech - tématech, 
jak byly před volbami uvedeny, pracuje. Na druhou 
stranu, není to jen o posledním roce a volebních 
slibech. Nelze zapomenout na to, že řada projektů 
byla připravena a započata v předchozím volebním 
období a pokračuje se na nich. 

Pokud bych kromě velkých rekonstrukcí typu 
ulice Mostní měl zmínit jeden projekt, který se 
v posledních týdnech zrealizoval, tak je to úprava 
třídy Legií se zlepšením průjezdnosti a tudíž bez-
pečnosti ulice vytvořením nových parkovacích 
míst. Velmi si také cením podpory (ze strany měs-

ta) sportovních akcí Reného Kujana, ambasadora 
Sportovního klubu vozíčkářů.
 
seidel antonín, 
zastupitel (ČSSD)

Bohužel jsme my, sociální de-
mokraté, po volbách nezíska-
li místo v radě města a naše 
možnosti, jak ovlivňovat jeho 
správu, se tak omezují pouze 
na zastupitelstvo. Nemáme tedy mnoho nástrojů, 
jak realizovat naše představy a ani program.

Přesto se s kolegou snažíme využívat naše 
mandáty ve prospěch našeho města a jeho obyva-
tel. Aktivně se zapojujeme do diskusí, ve kterých 
prostřednictvím věcných argumentů usilujeme 
o prosazení našich nápadů a názorů - naposledy 
například ve věci pokračování revitalizace centra 
města resp. dalšího využití pivovaru, kterému by 
slušela oprava a využití pro kulturní a společenské 
účely (ZUŠ, knihovna, muzeum).

Zajímá nás ale i téma výstavby protipovodňo-
vých opatření nebo transparentního nakládání 
s majetkem města. V této věci jsme prosadili ná-
vrh usnesení, který by měl změnit pravidla oce-
ňování prodávaného městského majetku.

Špaček Jan, 
radní (STAN)

1) Do komunální politiky jsem 
vstoupil s představou pomo-
ci městu, v kterém žiji, v jeho 
postupném rozvoji, snažit se 
řešit a vyřešit problémy, s kte-
rými se město a občané potýkají. Bylo mi jasné, 
že to nebude lehké, ale jsem přesvědčen, že by 
každý měl přiložit ruku k dílu a ne jen kritizovat, 
urážet a hanit.
2) Splněn byl jeden ze stěžejních bodů progra-
mu - nová radnice, na kterou mohou být všichni 
pyšní. Pokračuje boj o obchvat Kralup, boj proti 
rozšíření letiště Vodochody, blíží se k realizaci 
stavba protipovodňových hrází, opravují se komu-
nikace, budovy a byl zahájen proces revitalizace 
centra města. Ne všechno se však podařilo tak, 
jak bych si přál. Trvá úkol zlepšení bezpečnosti, 
pořádku a úklidu ve městě. Stále je co vylepšo-
vat a tvořit. V mnoha věcech panuje velká shoda 
napříč politickým spektrem, a proto se budeme 
po skončení volebního období moci podívat zpět 
s klidným svědomím.

Poznámka redakce:  Svou odpověď museli za-
stupitelé zpracovat do maximální délky 900 znaků 
včetně mezer.

28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného československého státu
Pietní zastavení se uskuteční v úterý 27. 10. 2015. Časy jsou orientační: 

10.00 h. ....... Masarykův most
10.05 h. ....... Sokolovna v Jodlově ulici  
10.10 h. ....... Palackého nám. - kostel

10.20 h. ....... pomník v Minicích  
10.30 h. ....... pomník v Zeměchách
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ArcheoLogIe

t ehdy žil na našem území první národ, je-
hož jméno známe – Keltové. zdá se, že ně-

které prakeltské skupiny zde žily minimálně 
již ve století šestém. tomu nasvědčuje i to, že 
příchod další, větší skupiny keltského etnika, 
a to kmene Bojů v 5. stol. př. Kr., proběhl ne-
násilně. 

S Kelty je u nás spojena řada „nej“. Jsou v na-
šem pravěku první etnikum, jež známe jmé-
nem. podle nich dali dokonce antičtí historici 
naší zemi později i její název. z keltského Boio- 
haemun v průběhu času vznikl latinský název 
Bohemia – Čechy. Keltové přišli do těsného sty-
ku s Římany a od nich převzali řadu civilizač-
ních vymožeností. ty pak přinesli k nám. Jako 
první zde používali hrnčířský kruh, razili min-
ce, tavili železnou rudu. přinesli s sebou řadu 
do té doby zde neznámého nářadí. Kosu, pilu, 
pilník, rotační mlýnek na obilí, železný rýč, mo-
tyku, ovčácké nůžky. zamykali své domy dře-
věnými zámky železným klíčem a přinesli ještě 
řadu dalších novinek. zůstaly po nich některé 
názvy řek a pohoří. 

Intenzita keltského osídlení během pěti sto-
letí kolísala. pokud se týče obydlí, tak se jednalo 
o stejné druhy „staveb“ jako v předchozím ob-
dobí. Společenské změny se projevují v tom, že 
se z vesnic stále více vydělují samostatné dvorce 
ohrazené palisádou. ty však zachytí jen roz-
sáhlejší archeologický výzkum. ten zatím 
nebyl u nás proveden. 

Stopy po keltských vesnicích 
zde představuje keramika, 
hlavně její střepy. ty se našly 
ve vepřku, v nelahozevsi, 
Lešanech, Dřínově a Dušní-
kách. tady byla ve zbytku cha-
ty nalezena i bronzová jehlice. v Mlče-
chvostech to byla zase část rotačního 
mlýnku na obilí. v Kralupech jsou nálezy patřící 
Keltům z centra města. v Minicích v ul. pod 
hradištěm a nad Debrnkou. v holubicích byla 
archeology prozkoumána chata kovolitce. 

způsob zacházení s mrtvými se u Keltů 
na našem území během doby měnil. v 5. - 4. 
století př. Kr. to byly kostrové pohřby jak pod 
mohylami, tak i bez nich. nejblíže od nás je to 
již od poloviny 19. století známé pohřebiště 
v Libčicích v chýnovském háji. ve 4.- 3. století 
př. Kr. jsou to pak převážně kostrová pohřebiš-
tě. v Libčicích-Letkách bylo na konci 19. a po-
čátku 20. století z cihelnou ničeného pohřebiště 
zachráněno 39 hrobů. 

z naší oblasti známe jen několik kostrových 
pohřbů. Jsou to tři hroby keltských válečníků. 

ten první byl objeven již v roce 1914 v nové 
vsi. Jak bývá v těchto hrobech obvyklé, tak 
pohřbený bojovník měl u sebe mimo šperků 
i kopí a železný meč v pochvě. Jeho tělo kryl pů-
vodně dřevěný štít. z něj se zachovaly jen zbyt-
ky železného kování. zajímavé je, že na poch- 
vě meče zůstal zachován rzí prokorodovaný 
zbytek látky. Snad z pohřebního rubáše nebo 
z látky, do které byl meč zabalen. v hrobě byla 
i nádoba, která datuje pohřeb do 3. stol. př. Kr. 
na lebce je vidět zhojené zranění. Část vybave-
ní hrobu je vystaveno ve velvarském muzeu. 

také v katastru Mlčechvost by-
ly archeology prozkoumány 

další dva hroby keltských 
válečníků. I ti u sebe mě-
li mimo meče spony i dal-
ší typicky keltské šperky. 
nákrčníky s pečetitkový-

mi konci (torques) a náram-
ky ze sapropelitu (švartny). ty dru-

hé jsou neobvyklé tím, že je vyráběli 
pouze Keltové. hornina, z níž jsou vyrobeny, 
se vyskytuje v nadloží uhelných slojí na Kla-
densku. 

Další mužské hroby jsou z Miřejovic z pro-
storu bývalého pivovaru. o nich víme jen to, 
že v jednom byl také nákrčník (torques). Dal-
ší hrob je z Lobče z bývalé pavlíčkovy cihelny. 
z něj se zachovaly také pouze šperky. Bron-
zové šperky nalezené před 2. světovou válkou 
u „petrolejky“ (2 náramky) a další dva náramky 
a spona u nedaleké Kochmanovy továrny po-
chází také pravděpodobně z v minulosti zde 
zničených keltských hrobů. 

v Kralupech máme i dva odborně prozkou-
mané keltské ženské hroby. Jeden z Mikovic. 
ten byl prozkoumán v ulici 28. října. zde po-

hřbená žena měla na ruce bronzový náramek 
a na nohou další tzv. nánožníkové kruhy tvoře-
né několika polokoulemi. Šperk, který se v pra-
věku vyskytuje hlavně u Keltů. 

Další keltské pohřebiště bylo archeology 
prozkoumáno na katastru zeměch. Bylo zde 
odkryto osm keltských hrobů ze 4. - 3. stol. př. 
Kr. nejzajímavější z nich byl hrob ženy, která 
byla pohřbena bez hlavy a chodidel. na prsou 
měla velký balvan. pozůstalí se pravděpodobně 
obávali jejího návratu na tento svět (tzv. proti-
vampyrické opatření). 

z 2. - 1. stol. př. Kr. neznáme vůbec žádné 
keltské hroby!!! Žárové ani kostrové. tehdy se 
změnilo zacházení s mrtvými. všichni byli asi 
spalováni a popel spolu s přepálenými kostmi 
rozptýlen, nebo se s ním zacházelo nám dnes 
nezjistitelným způsobem.

 Další věc, kterou v Čechách Keltové budovali, 
jsou opevněná sídla oppida. někdy jsou nazý-
vána prvními městy na našem území. Bylo jich 
objeveno zatím šest. Mimo závist u zbraslavi se 
ostatní nacházejí v jižních Čechách. oppida byla 
budována od konce 2. stol. př. Kr. a sloužila jako 
mocenská centra okolní oblasti. Soustřeďoval 
se na nich dálkový obchod. při výzkumech se 
nacházejí doklady o importovaném zboží, psa-
cí náčiní (doklad používání písma v obchodním 
styku). Keltské zlaté mince na oppidech tehdy 
ražené se našly v řadě okolních států. 

Keltové rýžovali zlato na jihočeských řekách. 
zlaté keltské mince se našly i na Kralupsku. Dvě 
ve vepřku v roce 1776. Další nalezená v roce 
1862 ve veltrusech byla nálezcem věnována 
národnímu muzeu. Keltské osídlení v Čechách 
již od 2. století řídlo. v té době se na území se-
verozápadních Čech objevují první vesnice ger-
mánů. A jen několik desetiletí před počátkem 
našeho letopočtu Keltové z našeho území mizí. 
zda byl hlavní příčinou jejich odchodu příliv 
dalších germánů nebo jiné vnitřní problémy, 
zatím přesně nevíme. váClav fenCl

díl dvanáCtý

Mladší doba železná – laténská 
Záhadná kostra

Nákrčník (togues)

(5. - 1. stol. př. Kr.)

Keltský 
nánožní kruh
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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 říjen

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava 80 let kralupského skautingu (10.9. – 8.11.2015)

10.9.2015 
Děkuji tvůrcům za krásnou výstavu, díky níž jsme mohli nahlédnout 
do života skatů. Perfektní byl i vystavený kuchyňský kout, stan, 
výborné hry pro děti. Jana Krátká

10.9.2015 
Jsme rádi, že skautské středisko Střelka dostalo možnost své výročí 
oslavit tady v muzeu-a je vidět, že se toho zhostilo na výbornou. Už se 
těšíme na stoletou výstavu! 

    Markéta Pytelová-Urlek + Ondra Pytela

10.9.2015 
Karamelka je supet že vístava je zrovna podle nás (SKAUTŮ) bylo by 
dobrý Kdyby jsme si stoupli ale to by jsme nemohli tuhle úúúúžasnou 
výstavu vidět. KRAMELA

Projekt „Seifertova poezie hrou“ v rámci festivalu Seifertovy Kralupy 
(7.9. – 17.9.2015)

16.9.2015
Moc děkujeme za krásný pořad o J. Seifertovi  !
 Děti a p. učitelky ze ZŠ gen. Klapálka
17.9.
KRÁSNÝ A INSPIRATIVNÍ PROJEKT, VĚŘÍM, ŽE JISTĚ NE 
POSLEDNÍ.
JB (DG Kralupy)
(pozn. muzea – jednalo se o studenty primy Dvořákova gymnázia)       

DO 8. 11. tRVá VýStAVA 80 let 
KRAluPSKéhO SKAutingu 

8. 10. - čtvrtek  17.30 hodin
KOMentOVAná PROhlíDKA 
výstavy 80 let kralupského 
skautingu s překvapením

Vstupné: 30 Kč

11. 10. - neděle  16.00 hodin
MóDní PřehlíDKA Vzdělávacího 
spolku uměleckých řemesel Praha 
(VSUŘ) Vstupné: 50 Kč

22. 10. - čtvrtek  18.00 hodin
Seminář ze čtyřdílného cyklu „uni-
VeRZální PRinciPy V PRAxi“,  
1. část – Vesmír, země, lidstvo 
a univerzální principy. Účastníci bu-
dou seznámeni s tím, jak je vznik 

planety Země propojen s životem 
každého jedince a co nevědom-
ky děláme pro to, abychom přežili. 
Na semináři bude možnost objed-
nat si osobní manuál zpracovaný 
na základě osobních údajů, který 
každého provede úskalími všedního 
života. Seminář vede Jana Mašková
 Vstupné: 50 Kč

Ve Státní SVáteK 28. 10.  
je MuZeuM uZAVřenO!

Co chystáme na listopad:
} Koncert ZUŠ, 10. 11., 17.30
} 2. seminář ze čtyřdílného cyklu 
„Univerzální principy v životě každé-
ho z nás“, 24. 11., 18.00
} Vernisáž výstavy - MARTIN 
PATŘIČNÝ „60“, 26. 11., 18.00

Dům s pečovatelskou službou na sídlišti 
Cukrovar č.p. 1171 byl uveden do pro-

vozu dne 15. října 1995. V letošním roce 
oslaví dvacet let od svého otevření. V tomto 
domě je 59 bytových jednotek, v nichž jsou 
ubytováni senioři, kteří potřebují a využíva-
jí pečovatelskou službu. Pečovatelská služba 
má zázemí v sousední budově, která oslaví 
příští rok narozeniny desáté. 

Cílem a posláním terénní pečovatelské 
služby je zachovat důstojný život seniorů. 
Naši senioři v Domech s pečovatelskou služ-
bou žijí velmi aktivně. Je jim nabízena pest-

rá nabídka různých aktivit a mohou se jich 
zúčastnit i ostatní senioři z našeho města.  

U příležitosti dvacátého výročí otevření 
Domu s pečovatelskou službou vás srdečně 
zveme na „Den otevřených dveří“, který se 
koná v pondělí 19. října 2015. 
} 13.00 -  14.00 tělocvična DPS - ukázky tréninku pa-
měti a zdravotního cvičení
} 14.00 – 15.30 tělocvična DPS - možnost hrát stolní 
tenis pod vedením seniorské mistryně světa paní Elišky 
Krejčové – nábor nových hráčů seniorského věku
} 13.00 – 15.30 jídelna DPS – výstava výrobků šikov-
ných rukou našich seniorů

} 13.00 – 15.30 možnost prohlídky vybavení bytu 
v DPS
} 13.00 – 15.30 zahrada DPS – ukázka cvičení na ven-
kovních cvičebních strojích pro seniory
} 13.00 – 15.30 zahrada DPS – ukázka elektrického 
čtyřkolového invalidního vozíku, možnost vyzkoušení 
jízdních vlastností a snadné obsluhy.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Do-
mů s pečovatelskou službou a všem senio-
rům k jejich svátku, který je 1. října (Mezi-
národní den seniorů), přejí hodně zdraví.

mIRoslava BeRItová 

Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou

Přijďte na seminář  
Vesmír, země,  
lidstvo a univerzální
principy.

q
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Výročí 150 let dráhy kralupy - turnov
Na začátku minulého měsíce se mohli kralupané potěšit jízdou historického vlaku na trati kralupy - turnov věnované 

150 letům turnovské trati. Skutečné výročí je ale až v tomto měsíci. v neděli 15. října 1865, tedy právě před 150 lety, 
vyjela z kralup ozdobená lokomotiva, která pískáním oznamovala, že za ní jede zvláštní vlak, kterým se slavnostně 

zahajuje provoz na nově otevřené trati kralupy - turnov.

Čtrnáct dní předtím projel 
tratí z Kralup do Turnova, 

dlouhou 86,7 km, zkušební pro-
vozní vlak v rámci technicko-
policejní zkoušky a od 12. října 
1865 byl povolen na nové kra-
lupské trati provoz. Do té doby 
měly Kralupy tratě dvě: Podmo-
kelskou a Kladenskou, tehdy 
nazývanou Buštěhradskou.

Turnov měl být původně 
spojen s Prahou přes Brandýs 
nad Labem. Nakonec bylo roz-
hodnuto vést trať přes Kralupy, 
kde končila trať Buštěhradská. 
Ta sloužila hlavně k přepra-
vě uhlí, tolik potřebného pro 
provoz parních lokomotiv. Vý-
bor pro stavbu Turnovsko-kra-
lupsko-pražské dráhy obdržel 
koncesi ke stavbě v roce 1863 
s podmínkou, že stavbu do-
končí do tří let. V témže roce 
smlouvu podepsal císař Fran-
tišek Josef I.

Trať si vyžádala stavbu čtyř 
mostů. Nejdelší byl v Kralu-
pech přes Vltavu v délce 193,3 
metrů a byl tvořen šesti oblou-
ky. Ačkoliv celá trať byla jed-
nokolejná, byly mostní pilíře 
navrženy pro trať dvoukolej-
nou, ale k rozšíření tratě ni-
kdy nedošlo. Stavební materiál 
pro pilíře byl předepsán. Byl 
to pískovec a lomový kámen. 
Napětí, které tehdy panovalo 
mezi Rakouskem a Pruskem 
a obavy, že by pruská armáda 
mohla železniční most přes Vl-
tavu použít pro válečné účely, 
se o rok později potvrdily. Pro-

to byl celý most navržený jako 
rozebíratelná konstrukce.

Vycházelo se z návrhu ra-
kouského inženýra Schifkor-
na. Ten celý most navrhl jako 
montovanou stavbu z norma-
lizovaných příhradových nos-
níků, které se daly na místě 
snadno smontovat i demonto-
vat. Rakouské vojenské úřady 
tuto možnost uvítaly, neboť se 
obávaly, že při válečném kon-
fliktu by mohl být most nepří-
telem využit. 

Mostní konstrukce tak slibně 
vypadající se však neosvědčila. 
Po vpádu Prusů do Čech v ro-
ce 1866 rakouský demoliční 
oddíl sice mostovku rozebral, 
ale Prusové postupující od se-
veru velmi rychle most opět se-
stavili, přešli po něm a obsadi-
li Kralupy. Most byl v provozu 
jen dvacet let. V roce 1885 byl 
rozebrán a na původní kamen-
né pilíře byl postaven most ob-
loukový a celý snýtovaný. Slou-
žil téměř 80 let, ale po určité 
době musely být nýtové spo-
je vyměňovány. Dnešní ocelo-
vý obloukový most je již třetí. 
Na rozdíl od předcházejících 
mostů nevede přes Vltavu kol-
mo ale šikmo.

Kromě vlastního kolejiště mě-
la Turnovsko-kralupsko-pražská 
dráha i vlastní výtopny, dílny 
a vodárnu. Od vlastního ná-
draží však upustila. Po doho-
dě s ostatními drahami bylo 
v roce 1865 postaveno společné 
kralupské nádraží podle plánů 

stavitelů V. Lanny a J. Šebka 
podle vzoru nádraží podmokel-
ského. Ve společném nádraží 
byly tři dopravní kanceláře, 
tři přednostové a tři poklad-
ny. V roce 1882 byla turnovská 
dráha převedena na Českou se-
verní dráhu a v roce 1907 byla 
zestátněna. 

Za náletu na Kralupy  
22. března 1945 byly budovy 
turnovské dráhy v blízkosti 
neratovického kolejiště těžce 
poškozeny. Po válce byly opět 
obnoveny, ale postupem doby 
rušeny a nakonec byl rozpada-
jící se objekt zbourán.

Ing. Josef stuPka

Zaměstnanci turnovské dráhy v Kralupech.

Zničená dílna turnovské dráhy v roce 1945. 
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Při rekonstrukci kanalizační sítě v Jungmannově ulici byla odhalena 
starodávná kanalizační stoka. ta byla budována před stovkou let, velice 

pečlivě ze dvou vrstev cihel v oválu asi 80 cm. Směřovala ulicí Jungmannova 
dolů k vyústění do Zákolanského potoka. obrázky jsou z místa nových 

přípojek u knihkupectví U Vlachů.
Václav Hlavatý fo
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BArSInI BoWLIng reStAUrAnt,
Žižkova ulice, Kralupy nad Vltavou
Spojit příjemné s pří-

jemným je ještě lepší 
než spojit příjemné s uži-
tečným. v Barsini bow-
ling baru si můžete před 
obědem nebo po něm za-
hrát bowling nebo kuleč-
ník. v doslova běhu všed-
ních dní to asi mnoho 
z vás nestihne, takže nám 
tyto aktivity vyjdou spíše 
na večer nebo víkend.

rozlehlá restaurace 
svými prostory naprosto 
vyhovuje větším sešlos-
tem. nemá ale bezbarié-
rový přístup. Je rozdělena 
na část pro ty s cigaretou 
(bohužel část přední) 
a na druhou část pro ty 
ostatní - „nezávislé“ a vo-
ňavé (snad). 

Já jsem se jako vždy za-
měřil na obědy, a to v den 
pracovní. v Barsini jsem 
měl výběr zúžený, zkraje týdne v pondělí 
a v úterý vám tady nikdo neuvaří, mají totiž 
zavřeno. podle slov obsluhy jde o dočasnou 
záležitost. 

S kamarádkou, která se (nejen) ten den po-
dobala Kalamity Jane, jsem se usadil na tera-
se v pohodlných ratanových křeslech. Jedním 
z nich hned při příchodu převrhla nádherný 
květník s živou květinou a spoustou zemi-
ny. neplánovaná zkouška 
personálu. obstál na jed-
ničku s hvězdičkou. 

Stolky venku jsou nižší, 
vhodné spíše na odpoled-
ní kávu či jiný nápoj. např. 
domácí limonádu, kterou 
Barsini nabízí okurkovou, 
citronovou, mátovou, zá-
zvorovou a s příchutí aloe-
vera a servíruje ji v nápadi-
tých džbáncích s brčkem. 

ze čtyř jídel denní na-
bídky jsme ochutnali téměř 
vše. Dýňová polévka s par-
mazánem (32 Kč)  chutna-
la výtečně. Kalamity Jane 
tvrdila, že je v ní i kořeno-
vá zelenina, ale i tak na-
konec zní jeden z receptů 
a na chuti to vůbec neu-
bere. Uhlířské špagety se 
sýrem (59 Kč) odpovídaly 
nižší ceně. neurazily. Kuře-
cí steak s houbovou omáč-
kou a rýží (85 Kč) byl prů-
měrný, omáčka postrádala 
hladkost a správnou kon-
zistenci. Jako dezert jsme 
zvolili lívanečky s borůvka-
mi a smetanou (59 Kč). By-
lo jich mnoho i na dva, pří-
jemným překvapením byly 
opravdové borůvky. vše 
bylo servírováno na krás-
ném nádobí, některé talíře 
dokonce zdobí Barsini sig-

natura. 
Dětí se můžete úspěšně zbavit v dětském 

koutku, který je opravdu plně vybaven 
a vzorně udržován.

na večer potěší nabídka moravských vín 
z rakvic přímo ze sudu. platit můžete kartou 
i stravenkami. 

toalety jsou nadmíru prostorné, čisté 
a vkusné. 

okolí restaurace se po-
stupně vylepšuje, výhled 
na nový moderní techno-
park a průchod přes něj 
do vznikajícího nového 
centra města může v bu-
doucnu přinést další pra-
videlné zákazníky. A zda 
i další kladné body, to už 
záleží jen na ….Barsini!   

 doBRou CHuť vám  

PřeJe váš oskaR suCHaR

10. 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

Okurková limonáda

Dýňová
polévka

Kuřecí steak  
s houbovou 
omáčkou

Uhlířské  
špagety

Lívanečky  
s borůvkami
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pivo s Josefem Švejkem  
a se staropražskými písničkami
úterý 27. 10. 2015 od 18.30 hodin

„Spolek pro insta-
laci sochy Josefa 
Švejka v Kra-
lupech“ zve 
všechny příz-
nivce dobrého 
vojáka Švejka 
a dobré nála-
dy na přátelské 
posezení do restau-
race U Kohouta v Žiž-
kově ulici. Oblíbené sta-
ropražské písně Josefa 
Švejka zazní v podání 
„Senior minichóru Kra-
lupy nad Vltavou“ a své 
premiérové vystoupení bude mít 
kralupské harmonikářské usku-
pení „PF duo“. Vstupné je dobro-
volné - celý výtěžek z akce půjde 
přímo do pokladničky veřejné 
sbírky na kralupskou sochu Jo-
sefa Švejka s tváří skvělého Ru-
dolfa Hrušínského. Vše za pří-

tomnosti hostinského 
Palivce a dobrého 
jídla.

A k t u á l -
ní stav ve-
řejné sbírky 
k 18. 9. 2015 

byl ve výši 
394.647 Kč. Číslo 

účtu veřejné sbírky: 
4444226666/0100. Při-
spět lze i do sbírkové 
pokladničky v infocen-
tru na MěÚ. Informa-
ce o projektu a sbír-
ce: www.mestokralupy.

cz/svejk. Na této stránce jsou 
ke zhlédnutí i fotografie a vi-
dea z 1. ročníku akce „Švejko-
vy motomanévry v Kralupech“, 
které úspěšně proběhly 5. 9. 
2015, za účasti desítek motor-
kářů a autoveteránů.                                                           

kamIl HaInC
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Na měsíc říjen jsme pro vás připravili:
zážitkový kurz „Rodinné konstelace“ - sobota 3. 10. od 9.30 do cca 

17.30 hodin - nejvíce využívané jsou pro všechny druhy problémů 
ve vztazích rodinných, ale také pracovních a obecně lidských.

Přednáška „Vliv rodičů na vývoj dítěte“ - středa 7. 10. od 17.00 
do 18.30 hodin - můžeme vychovávat děti podle toho, jak my 

chceme anebo podle toho, co oni potřebují?

Přednáška „Dech, má životní síla“ - sobota 17. 10. od 9.00 
do 13.00 hodin - právě dechem, jeho jiným nastavením 
a prohloubením můžeme ovlivnit kvalitu svého života.

Dále nabízíme:
Kurzy pro rodiče s dětmi: Hudební škola Yamaha - Kojenecké 

cvičení - Pohybovky - Masáže pro miminka - Poradna pro maminky 
s miminky - Hernička pro děti

Kurzy pro děti: Dětská jóga - Jogohrátky - tanečky - Výtvarníček + 
keramika - Logohrátky 

Kurzy pro dospělé: orientální tance - Jóga - taichi - Předporodní 
kurz aneb příprava na porod a šestinedělí - Cvičení pro těhulky - 

Cvičení po porodu

Ostatní služby: Psychoterapeutická poradna - Klasické masáže - 
Medové masáže - Čínské masáže - thajské masáže - aromaterapeu-

tické těhotenské masáže - Manuální lymfodrenáž - tělová svíce

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

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

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 
papíru paniku?! Chcete to změnit? 

KURZ TUŽKA
Kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou jsou 
určeny všem, kteří si chtějí 
vyzkoušet něco nového - 
i pro naprosté začátečníky, 
kteří tvrdí, že neumí kreslit. 
Je i pro ty, kteří si o sobě 
myslí, že nemají žádný talent, 
ale i pro ty, kteří se už s kres-
lením setkali.
                                    

KURZ PASTELKA
Pastelky mají nejedno kouzlo. 
Poznáte, jak se při nanášení 
chová jednotlivá barva a jak 
namícháte správný odstín, 
jak budete pastelky vrstvit 
a překrývat a jak budete 
rozmývat kresbu akvarelovou 
pastelkou. Vyzkoušíte všech-
ny jejich možnosti, budete si 
hrát s barvami. 

KDY: termíny najdete na www.slabikarkresleni.cz
KDE: hotel Sport Kralupy nad Vltavou, salonek č. 2, vždy od 9 do 17 hodin

CO S SEBOU? NIC, JEN DOBROU NÁLADU,  
VŠE POTŘEBNÉ KE KRESLENÍ DOSTANETE

KONTAKT: tel.: 775 685 591, mail: info@slabikarkresleni.cz

PODROBNOSTI A OBJEDNÁVKU NAJDETE NA WWW.SLABIKARKRESLENI.CZ

PŘED KURZEM PO KURZU
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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 půl hodiny  
před začátkem první projekce v kině. tel. č. 315 726 101. 

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

PROGRAM NA ŘÍJEN

16.00 .....Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 
18.00 .....Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20.15 ......Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Taneční kurzy neděle 11. a 18. 10.  a 1. 11. 2015

4. 10. – neděle  

PRVní PRODlOužená
základních tanečních kurzů pro mládež 
16.15-19.00 odpolední kurz; 19.30-22.15 ve-
černí kurz

Vstupné pro veřejnost: 100 Kč

8. 10. – 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

10. 10. – sobota 15.00 hodin

DS tyl říčany: 

O jAnKOVi Ze MlýnA 
A cecilce Ze ZáMKu 
Aneb leSní POháDKA

 
Pohádková hra o čtyřech dějstvích. Kdo se 
bojí, nesmí do lesa! A když už do lesa jde, ne-
smí pyšně a bezmyšlenkovitě slíbit cokoliv!
Podaří se zachránit mladou Cecilku ze spárů 
zlého a vychytralého čaroděje? Snad to v po-
hádce napsané na klasické motivy dobře do-
padne a Cecilce se dostane ženicha, kterého 
bude mít opravdu ráda.

Vstupné: 60 Kč

12. 10. – pondělí  19.30 hodin

Divadlo v řeznické
StePhen SAchS:

KAlifORnSKá MlhA
Režie: Vilma Cibulková, Yvetta Srbová
hrají: Vilma Cibulková, Lubor Šplíchal

Bouřlivý i komický souboj mezi zemi-

tou barmankou a suchoprdským expertem 
na výtvarné umění nejen o pravost zbloudi-
lého obrazu malíře Jacksona Pollocka, ale 
i o smysl života vůbec. Souboj o odvahu a sí-
lu umět vstát a žít, nepoddat se nepřízním 
osudu, nenechat se ani spoutat ani převál-
covat...

Vilma Cibulková je letošní držitelkou ceny 
Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře.

Vstupné: 350 Kč; 
320 Kč senioři, studenti

13. 10. – úterý 19.30 hodin

PODZiMní KOnceRt 
KOMORníhO 
ORcheStRu 
DVOřáKOVA KRAje
Na podzimní večer jsme pro vás připravili dal-
ší z řady jedinečných koncertů KODK. Během 
večera zazní skladby E. H. Grieda, A. Vival-
diho, L. Sluky a M. Svobody. Orchestr řídí 
prof. Václav Mazáček.

Sólisté: Miroslav Kejmar – trubka; Milan 
Svoboda – klavír; Markéta Laštovičková – 
akordeon;  Jaroslava Mazáčková – keyboard. 

Vstupné: 120 Kč; 
100 Kč senioři a studenti

14. 10. – středa 19.00 hodin

OnDřej hAVelKA A jehO
MelODy MAKeRS
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv 
synkop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo 
swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, no-
hy křepčí!

Fungl nový výběr podmanivých kusů, čes-
kých i amerických, v koncertní show Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers: KDYŽ ZAVÁLÍ 
HOT-JAZZ NEBO SWING!

Vstupné: 350 Kč

15. 10. – čtvrtek 16.30 hodin

hAllOweenSKá 
ZAhRADA 

 
Kdo se nebojí, ať s námi podnikne halloween-
skou výpravu po zahradě kulturního domu. 
Připravili jsme pro vás strašidelné disciplíny 
a soutěže, opečeme si buřtíky (svoji oblíbe-
nou značku si přineste s sebou), vyhodnotíme 
nejlepší masku. Při dešti bude akce přesunu-
ta do velkého sálu KD Vltava.

Vstupné: 35 Kč

19. 10. – pondělí 10.00 hodin

Divadlo Různých jmen 
ViléM A AlOiS MRštíKOVé:

MARyšA 
Vynikající divadelní představení s Valérií Za-
wadskou v jedné z hlavních rolí.

Vstupné: 80,- Kč

19. 10. – pondělí  20.00 hodin

PARtiČKA Vstupné: 430 Kč

22. 10. – čtvrtek 17.00 hodin

SetKání DáRců KRVe 
(malý sál KD Vltava)

25. 10. – neděle     14.00 hodin

KRAluPSKý 
tAlent 2015
6. ročník dětské pěvecké soutěže
Přijďte si poslechnout nadějné mladé zpěvá-
ky, potkat se se spoustou známých osobnos-
tí a zjistit, že s hudbou je na světě vždycky 
o moc lépe. Účast v porotě přislíbili: Jiří Škor-
pík, Dan Adam Ovesný, David Gránský.

2015
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K neustále se zvyšující úrovni akce opět při-
spělo grantem Město Kralupy nad Vltavou.
Ke vstupnému bude vybírán minimální pří-
spěvek na podporu pěveckého sboru Raraši, 
ve kterém zpívají děti s různými zdravotními 
hendikepy.
 Vstupné: 65 Kč (talent) 
 + 20 Kč pro pěvecký sbor Raraši

30. 10. – pátek 19:00 hodin

tři SeStRy - KOnceRt

Po dlouhé době přivítáme v Kralupech opět 
kapelu Tři sestry. Jako předkapela se před-
staví MZH. Startujeme ve 20:15 hodin. Vstu-
penky zakoupíte v pokladně KD Vltava nebo 
v předprodejní síti Ticketstream.

Vstupné: předprodej 270 Kč; 
 na místě 320 Kč

4. 11. – středa  16.30 hodin

Divadlo evy hruškové 
a jana Přeučila:

 
šíPKOVá RůženKA  
Rodinná pohádka známého televizního dra-
maturga a autora mnoha pohádek Jiřího Cha-
lupy pro nejmenší děti s mnoha písničkami 
a krásnými loutkami. Děti dostanou krátkou 
lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, za-
tančí si na plese, děvčátka si zahrají na su-
dičky, všichni společně pomohou hodnému 
zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek 
i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila 
Šárka Váchová, autorka večerníčků a zná-
mého dětského televizního pořadu Kostičky. 
Pohádka je plná krásných písniček od hudeb-
ního skladatele Jaromíra Klempíře.

Vstupné: 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
11. 11.  Kytarový koncert 
 Lubomíra Brabce
13. 11.  Studentský ples DG Kralupy
14. 11.  Svatomartinská slavnost
15. 11.  Druhá prodloužená kurzů tance
19. 11.  Tančírna
21. 11.  Městský ples
23. 11.  Divadlo Ungelt: Deštivé dny
29. 11.  Taneční soutěž

lOutKOVý SOubOR ROlniČKA
uvede ve středu 21. října  
od 16:30 a 17:30 hodin 
pohádku „Míček flíček“, 
režie I. Slabá. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

v sobotu 21. listopadu 2015 
od 20.00 hodin v KD Vltava

hraje: Taneční orchestr 
 Vladimíra Jánského
host večera: Petra Černocká

Předprodej vstupenek bude zahájen 
30. října 2015 v pokladně KD Vltava

P řivést poezii k dětem, 
ukázat jim krásu slova, 

pootevřít bránu do světa plného citů, emocí 
a hudby slov. To byl náš cíl při tvorbě 20. roč-
níku festivalu poezie a přednesu Seifertovy 
Kralupy. A můžeme být spokojeni, podařilo 
se. Páteční festivalové odpoledne a podvečer 
patřilo dětem a ty je prožily v radosti z tvo-
ření a hraní si se slovy. Vždyť POEZIE to je ŽI-
VOT. Život zachycený na papíře tou nejčistší 
a nejkrásnější formou. 

Děkujeme všem, kteří na festival přišli 
a vzdali hold velkému básníkovi a krásnému 
člověku, kterým Jaroslav Seifert byl.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě festi-
valu spolupodíleli. Firmě Espresso Longberry 
Ing. Jiří Lněníček děkujeme za krásné dárky 
pro recitátory, tvůrce a hosty.

Za KD Vltava, hlavního organizátora,
Jitka Košťálová, produkční

Jubilejní 20. ročník Seifertových 
Kralup se opravdu vydařil

večerníček  
má narozeniny!
Milé děti, na jaře letošního roku jsme 

vyhlásili dětskou výtvarnou soutěž 
Večerníček má narozeniny!

A protože jste velcí šikulkové, sešlo se 
nám v kulturním domě mnoho krásných 
prací, ze kterých uspořádáme výstavu. 
V úterý 20. 10. 2015 v 17 hodin bude 

za přítomnosti živého Večerníčka slavnostní 
vernisáží výstava zahájena. Nejlepší 
tvůrci budou odměněni a pro všechny 

je připraven doprovodný program. 
Přijďte pomoct Večerníčkovi sfouknout svíčky 
na narozeninovém dortu. Těšíme se na vás!

Jitka košťálová, 
produkční kD vltava

20. 10. 2015

Hřebíčková 
s onufrákovou leHce 
meDituJí aneb Děvky 

oD arbesa
Přeložené divadelní představení Děvky 
od Arbesa uvedeme v úterý  
15. prosince 2015 v 19.30 hodin. 
Vstupenky zakoupené na představení 
v původním termínu 18. 4. 2015 
zůstávají v platnosti. 
režie: Dodo Gombár
Hrají: Petra Hřebíčková, 
 Zuzana Onufráková

Novou inscenaci režiséra a spoluautora 
Doda Gombára inspiroval tentokrát ne-
jen smíchovský genius loci, ale především 
temperament, nápady a také smysl pro 
humor a sebeironii obou hereček. Ty se 
tu podobně jako v ringu utkají ve čtyřech 
různých příbězích, vlastně čtyřech samo-
statných mini inscenacích, které spojuje 
jedno – jsou nečekané, drzé, odlehčené, 
místy i trochu šokující, ale rozhodně plné 
tvůrčí a ženské energie obou hereček.

Vstupné: 290 Kč; 260 Kč senioři, studenti

Zveme vás na 
9. MĚSTSKÝ PLES 
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ŘÍJENFacebook  
Kino Vltava

FAKJŮ PANE UČITELI 2
2015, NĚMECKO, KOMEDIE, DAB., 12+, 115 min.

Zeki Müller je zpět! Díky kontaktům z minulosti přijde ke slušné hromádce 
kradených diamantů, které rafinovaně ukryje do plyšového medvídka. 
Jenže jeho potrhlá kolegyně Lisi plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě 
v Thajsku. Školní výlet tímto začíná!

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
2015, USA, ANIMOVANÝ, 2D/DAB., 3D/DAB., 90 min.

Dracula ustoupil ze svých zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se 
tak otevírá i lidským návštěvníkům. Draculu ale sžírají pochybnosti, zda se 
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem. Se 
svými přáteli nachystá Dennisovi „kurz pro strašidla“... 

JURSKÝ SVĚT
2015, USA, SCI-FI, 2D/dab., 125 min.

Milionář John Hammond chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA 
vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Nepovedlo se, ale vedení parku 
stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. 
A v tu chvíli přijdou komplikace...

LEGENDY ZLOČINU
2015, VELKÁ BRITÁNIE, KRIMI, TIT., 15+, 133 min.

Film nás zavede do tajné historie šedesátých let 20. století a neobyčejných 
událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. Hlavní 
dvojroli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy.

MARŤAN
2015, USA, SCI-FI, 2D/TIT., 3D/TIT., 12+, 134 min.

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul 
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky Mars opustil v domnění, že je mrtvý. 
Watney tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby 
nejen přežil, ale také vyslal signál na Zemi, že je naživu.

MUŽ NA LANĚ
2015, USA, DRAMA, 2D i 3D s titulky, 123 min.

Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel 
nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra, 
a v jeho stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost vydat. Film 
je natočen podle skutečné události, která se odehrála 7. srpna 1974 
a mnohými byla pojmenována jako umělecký zločin století.

PAN
2015, USA, FANTASY, 2D/DAB., 3D/DAB., 111 min.

Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, 
ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového chlapce to nejvhodnější 
místo. Až jednou v noci Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodinu před začátkem 
první projekce.

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.

ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících 
Zemi Nezemi.

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
2015, USA, AKČNÍ, TIT., 12+

Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže“, vedou svou válku 
proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech 
místech Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou 
Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému životu. Navždy 
odtržen od své rodiny pak Kaulder tráví stovky let tím, co umí nejlépe – loví 
a zabíjí čarodějnice... 

PURPUROVÝ VRCH
2015, USA, HOROR, TIT., 15+, 119 min.

Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané 
návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy a děsivými 
tajemstvími, jež prosakují z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se stane 
s návštěvníky, které jeho majitelé pozvou... 

STRIGHT OUTTA COMTON  
2015, USA, ŽIVOTOPISNÝ, TIT., 15+, 147 min.

Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebezpečnějších 
míst v Americe. Právě tady se narodila pětice kluků, kteří odsud 
dokázali vypadnout. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se rozhodli 
vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ a skupinu N.W.A., která patří 
k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie. 

WILSONOV
2015, ČESKO / SLOVENSKO, KOMEDIE, 115 min.

První světová válka právě skončila a v  jednom zapadlém městě kdesi 
ve střední Evropě plánuje primátor Dangl připojení města ke Spojeným 
státům americkým a přejmenování na Wilsonov. Vše klape, až na jeden 
nepříjemný problém! Ve městě řádí tajemný vrah. Místní policejní sbor 
tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. Z USA dorazí příslušník 
americké FBI, machr na mytologii a mystiku, Aaron Food (Jiří Macháček). 
Muž vychovaný českou kojnou. Po celém světě už vyřešil 513 vražd. 
K rukám dostává mladého policejního čekatele Josefa Eisnera (Vojtěch 
Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha může začít...

ZTRACENI V MNICHOVĚ
2015, ČESKO, KOMEDIE / DRAMA, 105 min.

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, se ocitne v roce 2008 v Praze jako 
živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ dodnes opakuje některé 
důležité věty a prohlášení Daladiera. Papouška za dramatických okolností 
unese český novinář a na základě papouškových kontroverzních citací 
Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.

 23.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT 110 KČ

   20:00  NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI  100 KČ

 24.  SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ / 120 KČ

   17:00  POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 120 KČ

   20:00  WILSONOV 120 KČ

 25.  NE 14:30  MRKÁČEK BILL 100 KČ / 120 KČ

   17:00  PAN 110 KČ

   20:00  PURPUROVÝ VRCH 110 KČ

26. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 27.  ÚT 20:00  MARŤAN 120 KČ 
 28.  ST 17:00  WILSONOV 120 KČ

   20:00  PARANORMAL ACTIVITY:  
    GHOST DIMENSION  120 KČ

 29.  ČT 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2               PREMIÉRA 120 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 130 KČ

 30.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2 120 KČ

   20:00  NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 2  100 KČ

 31.  SO 14:20  MRKÁČEK BILL 100 KČ / 120 KČ

   17:00  POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 120 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 130 KČ

 1.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   130 KČ

   17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2 120 KČ

   20:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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.  ČT 20:00  MARŤAN                                      PREMIÉRA 120 KČ

 2.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT 110 KČ

   20:00  MARŤAN   140 KČ 
 3.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 105 KČ / 130 KČ

   17:00  GANGSTER KA 110 KČ

   20:00  MARŤAN 120 KČ

 4.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   140 KČ / 165 KČ

   17:00  V HLAVĚ 80 KČ / 100 KČ

   20:00  DÁREK 100 KČ

5. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 19:00  DOMÁCÍ PÉČE SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 7.  ST  20:00  STRAIGHT OUTTA COMPTON 100 KČ

 8.  ČT 20:00  MUŽ NA LANĚ                           PREMIÉRA 120 KČ

 9.  PÁ 17:00  MARŤAN   140 KČ

   20:00  WILSONOV 130 KČ

 10.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 110 KČ

   20:00  WILSONOV 130 KČ

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

   17:00  PAN 110 KČ

   20:00  MUŽ NA LANĚ   150 KČ

12. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 20:00  MLÁDÍ 80 KČ

 14.  ST 20:00  MARŤAN 120 KČ

 15.  ČT 20:00  LEGENDY ZLOČINU                 PREMIÉRA 110 KČ

 16.  PÁ 17:00  MARŤAN 120 KČ

   20:00  PURPUROVÝ VRCH 110 KČ

 17.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   135 KČ / 155 KČ 
   17:00  PAN   130 KČ

   20:00  WILSONOV 120 KČ

 18.  NE 14:30  V HLAVĚ   130 KČ

   17:00  WILSONOV 120 KČ

   20:00  LEGENDY ZLOČINU 110 KČ

19. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 19:00  DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 21.  ST 20:00  THE PROGRAM: PÁD LEGENDY 110 KČ

 22.  ČT 20:00  HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 100 KČ / 120 KČ
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Kino Vltava

FAKJŮ PANE UČITELI 2
2015, NĚMECKO, KOMEDIE, DAB., 12+, 115 min.

Zeki Müller je zpět! Díky kontaktům z minulosti přijde ke slušné hromádce 
kradených diamantů, které rafinovaně ukryje do plyšového medvídka. 
Jenže jeho potrhlá kolegyně Lisi plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě 
v Thajsku. Školní výlet tímto začíná!

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
2015, USA, ANIMOVANÝ, 2D/DAB., 3D/DAB., 90 min.

Dracula ustoupil ze svých zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se 
tak otevírá i lidským návštěvníkům. Draculu ale sžírají pochybnosti, zda se 
jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem. Se 
svými přáteli nachystá Dennisovi „kurz pro strašidla“... 

JURSKÝ SVĚT
2015, USA, SCI-FI, 2D/dab., 125 min.

Milionář John Hammond chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA 
vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Nepovedlo se, ale vedení parku 
stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. 
A v tu chvíli přijdou komplikace...

LEGENDY ZLOČINU
2015, VELKÁ BRITÁNIE, KRIMI, TIT., 15+, 133 min.

Film nás zavede do tajné historie šedesátých let 20. století a neobyčejných 
událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. Hlavní 
dvojroli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy.

MARŤAN
2015, USA, SCI-FI, 2D/TIT., 3D/TIT., 12+, 134 min.

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul 
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky Mars opustil v domnění, že je mrtvý. 
Watney tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby 
nejen přežil, ale také vyslal signál na Zemi, že je naživu.

MUŽ NA LANĚ
2015, USA, DRAMA, 2D i 3D s titulky, 123 min.

Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel 
nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra, 
a v jeho stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost vydat. Film 
je natočen podle skutečné události, která se odehrála 7. srpna 1974 
a mnohými byla pojmenována jako umělecký zločin století.

PAN
2015, USA, FANTASY, 2D/DAB., 3D/DAB., 111 min.

Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, 
ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového chlapce to nejvhodnější 
místo. Až jednou v noci Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodinu před začátkem 
první projekce.

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.

ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících 
Zemi Nezemi.

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
2015, USA, AKČNÍ, TIT., 12+

Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže“, vedou svou válku 
proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech 
místech Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou 
Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému životu. Navždy 
odtržen od své rodiny pak Kaulder tráví stovky let tím, co umí nejlépe – loví 
a zabíjí čarodějnice... 

PURPUROVÝ VRCH
2015, USA, HOROR, TIT., 15+, 119 min.

Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané 
návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy a děsivými 
tajemstvími, jež prosakují z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se stane 
s návštěvníky, které jeho majitelé pozvou... 

STRIGHT OUTTA COMTON  
2015, USA, ŽIVOTOPISNÝ, TIT., 15+, 147 min.

Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebezpečnějších 
míst v Americe. Právě tady se narodila pětice kluků, kteří odsud 
dokázali vypadnout. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se rozhodli 
vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ a skupinu N.W.A., která patří 
k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie. 

WILSONOV
2015, ČESKO / SLOVENSKO, KOMEDIE, 115 min.

První světová válka právě skončila a v  jednom zapadlém městě kdesi 
ve střední Evropě plánuje primátor Dangl připojení města ke Spojeným 
státům americkým a přejmenování na Wilsonov. Vše klape, až na jeden 
nepříjemný problém! Ve městě řádí tajemný vrah. Místní policejní sbor 
tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. Z USA dorazí příslušník 
americké FBI, machr na mytologii a mystiku, Aaron Food (Jiří Macháček). 
Muž vychovaný českou kojnou. Po celém světě už vyřešil 513 vražd. 
K rukám dostává mladého policejního čekatele Josefa Eisnera (Vojtěch 
Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha může začít...

ZTRACENI V MNICHOVĚ
2015, ČESKO, KOMEDIE / DRAMA, 105 min.

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, se ocitne v roce 2008 v Praze jako 
živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ dodnes opakuje některé 
důležité věty a prohlášení Daladiera. Papouška za dramatických okolností 
unese český novinář a na základě papouškových kontroverzních citací 
Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.

 23.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT 110 KČ

   20:00  NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI  100 KČ

 24.  SO  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ / 120 KČ

   17:00  POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 120 KČ

   20:00  WILSONOV 120 KČ

 25.  NE 14:30  MRKÁČEK BILL 100 KČ / 120 KČ

   17:00  PAN 110 KČ

   20:00  PURPUROVÝ VRCH 110 KČ

26. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 27.  ÚT 20:00  MARŤAN 120 KČ 
 28.  ST 17:00  WILSONOV 120 KČ

   20:00  PARANORMAL ACTIVITY:  
    GHOST DIMENSION  120 KČ

 29.  ČT 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2               PREMIÉRA 120 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 130 KČ

 30.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2 120 KČ

   20:00  NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 2  100 KČ

 31.  SO 14:20  MRKÁČEK BILL 100 KČ / 120 KČ

   17:00  POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 120 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 130 KČ

 1.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   130 KČ

   17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 2 120 KČ

   20:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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.  ČT 20:00  MARŤAN                                      PREMIÉRA 120 KČ

 2.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT 110 KČ

   20:00  MARŤAN   140 KČ 
 3.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 105 KČ / 130 KČ

   17:00  GANGSTER KA 110 KČ

   20:00  MARŤAN 120 KČ

 4.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   140 KČ / 165 KČ

   17:00  V HLAVĚ 80 KČ / 100 KČ

   20:00  DÁREK 100 KČ

5. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 19:00  DOMÁCÍ PÉČE SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 7.  ST  20:00  STRAIGHT OUTTA COMPTON 100 KČ

 8.  ČT 20:00  MUŽ NA LANĚ                           PREMIÉRA 120 KČ

 9.  PÁ 17:00  MARŤAN   140 KČ

   20:00  WILSONOV 130 KČ

 10.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM 110 KČ

   20:00  WILSONOV 130 KČ

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

   17:00  PAN 110 KČ

   20:00  MUŽ NA LANĚ   150 KČ

12. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 20:00  MLÁDÍ 80 KČ

 14.  ST 20:00  MARŤAN 120 KČ

 15.  ČT 20:00  LEGENDY ZLOČINU                 PREMIÉRA 110 KČ

 16.  PÁ 17:00  MARŤAN 120 KČ

   20:00  PURPUROVÝ VRCH 110 KČ

 17.  SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   135 KČ / 155 KČ 
   17:00  PAN   130 KČ

   20:00  WILSONOV 120 KČ

 18.  NE 14:30  V HLAVĚ   130 KČ

   17:00  WILSONOV 120 KČ

   20:00  LEGENDY ZLOČINU 110 KČ

19. 10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 19:00  DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 21.  ST 20:00  THE PROGRAM: PÁD LEGENDY 110 KČ

 22.  ČT 20:00  HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 100 KČ / 120 KČ
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Od měsíce října začneme v kině Vlta-
va každé druhé úterý promítat filmy, 

na které bude mít každý senior vstupné pou-
hých 60 korun. Jedinou podmínkou je věk 
65 a více let. Pro kontrolu věku si, prosím, 
vezměte doklad totožnosti. Filmy samozřej-

mě budou přístupné i všem ostatním, na ně 
se ovšem sleva vztahovat nebude. Začátek 
promítání je ale v tyto dny posunut z kla-
sických 20.00 na 19.00 hodin. 

Začínáme českým filmem Domácí péče, 
který si určitě diváky najde i mezi starším 

publikem. Druhým říjnovým filmem bude 
snímek Daleko od hlučícího davu, jehož děj 
se odehrává ve viktoriánské Anglii. 

Věříme, že Vám touto slevou uděláme ra-
dost a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

ondřeJ fRaněk, PRodukční kIna vltava

vúterý 15. 9. se na pražském 
náměstí Míru uskutečnila 

benefiční módní přehlídka. 
Hlavními modelkami byly děti 
z Integračních školiček Smíšek 
za doprovodu známých uměl-
ců. Zábavný program si pro 
tyto děti připravil SBOR Dvo-
řákova gymnázia, který zazpí-
val nejen písničky ze svých 
tří CD, ale také dětské melo-
die z pohádek a připravil jim 

překvapení v podání pohádko-
vých bytostí…

Smyslem celé akce je podpora 
Integračních školiček Smíšek, 
které pomáhají předškolním dě-
tem ze znevýhodněného prostře-
dí. Pokud chcete pomoci i Vy 
formou hmotných věcí, dobro-
volnickou činností, finančním 
darem, nebo online můžete zde: 
http://smisek3.wix.com/smisek
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Sbor Dvořákova gymnázia 
pomáhá dětem

Kino nabízí zvýhodněné vstupné pro seniory

Do Kralup přijedou filmoví tvůrci
Vážení diváci, chtěli bychom vás pozvat 

na akce kina Vltava, které nás čekají 
v nejbližší budoucnosti.

Čtvrtek 21. 10. 2015 je den, do kterého Marty 
McFly ve filmu NáVrat Do buDoucNosti 2 
přicestoval z roku 1985. právě na tento den 
je stanovena obnovená premiéra prvního 
a druhého dílu. přijďte si opět vychutnat 
tento filmový klenot, který si stále nachází 
fanoušky napříč generacemi. promítání 
v kralupském kině Vltava proběhnou 
v pátek 23. 10. (první díl) a v pátek 30. 10.  
(druhý díl).

společně s filmem bude možnost zapojit se 
do soutěže o slevové kupóny na projížďku 
na Flyboardu nebo Hoverboardu. Více infor-
mací o soutěži na Facebooku kina Vltava. 

Dále vás srdečně zveme na promítání filmu celebrity s.r.o., 
které proběhne v úterý 3. 11. 2015 v 17.00 hodin, a kte-
rého se zúčastní tvůrci filmu v čele s režisérem Miro-
slavem šmídmajerem. Film je natočen podle úspěšné 
divadelní hry antonína procházky a poodhaluje zákulisí 
během natáčení nekonečných seriálů. V hlavní roli se 
představí Jiří Mádl, který i spolupracoval na scénáři.  

ondřej Franěk, produkční kina Vltava

Sbor Dvořákova gymnázia  
na charitativní akci v Praze
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pozvánKy

toto významné výročí si 
ve čtvrtek 10. září 2015 při-

pomněla stovka bývalých i sou-
časných kralupských skautů 
a junáků na vernisáži výsta-
vy s názvem „Poutavý příběh 
ze života kralupských skautů“. 
Ohlédnutí za vernisáží včetně 
fotografií najdete na www.kra-
lupskyzpravodaj.cz.

Kralupské skautky Vás srdeč-
ně zvou do Městského muzea 
Kralupy na komentovanou pro-
hlídku této výstavy, která se bu-
de konat ve čtvrtek 8. 10. 2015 
v čase od 17.30 do 19.00 ho-
din.

Také bychom rády ještě jednou 
oslovily pamětníky z různých 
dob působení skautingu v Kralu-
pech a požádaly je o spolupráci. 
Skautky, které připravovaly tuto 
výstavu, připravují také „knihu“ 
o historii skautingu v Kralupech 
n. Vlt. (1935 – 2015). Rády při-
jmeme doplnění historických 
faktů, týkajících se nejen vysta-
vených exponátů, ale i z Vašich 
vzpomínek. Veškeré poznatky, 
připomínky a vzpomínky, prosí-
me, předejte pracovnicím v mu-
zeu a my o ně doplníme a zpřes-
níme připravovanou publikaci. 
Děkujeme.  olga měkotová

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.

PAVEL VÁCHA: PAŘÍž BEz EIffELOVKy

geniuS lOci ČeRnObílé PAříže V gAleRii VK37
Výtvarník a fotograf Pavel Vácha představil 
v polovině září na vernisáži svou výstavu 
černobílých fotografií nazvanou lehce 
provokativně Paříž bez Eiffelovky. 
Oduševnělá výstava je kralupanům velmi 
snadno dostupná, koná se totiž v Galerii 
Vk37 na Purkyňově náměstí v Lobči.

Autor při představení své výstavy vtipně 
zdůraznil, že Paříž prošpikovaná modernou 
a organizovaným turismem se neshoduje s viděním jeho srdečního města. 
„městem křižují obří turistické busy, aby na vybraných místech a fotopointech 
zastavily, vyklopily na pár minut svůj obsah, houfy turistů, kteří si jen odškrtnou, 
že dnes udělali montmartre, Louvre, Eiffelovku, Latinskou čtvrť a večer je stejný 
autobus ještě zaveze do moulin rouge nebo Folies Bergere – a budou mít Paříž 
hotovou“, pronesl u příležitosti vernisáže autor. 

Chcete-li něco víc, vstoupit do atmosféry příběhů komisaře maigreta, nechat 
na sebe dýchnout Paříž sice současnou, ale přece tak kouzelně starobylou, 
přijměte pozvání na toulky kolem kanálu St. martin nedaleko od centra. Turisty 
tady žádné nepotkáte a vaše duše se nasytí. Byla by nesmírná škoda se o tuto 
intimní procházku v nádherných prostorách Galerie Vk37 připravit. 

Jindřich kohm
PRODEJNÍ VÝSTAVA POTRVÁ DO PROSINCE 2015

V prosinci v prostorách galerie vystoupí kapela Lety mimo

Do Kralup přijedou filmoví tvůrci

První skautský oddíl byl v Kralupech 
založen právě před osmdesáti lety
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o starých i nových časech 
hasičských. Ukázka zajímavých 
exponátů hasičské techniky.

VýstaVa

Výstava trvá do 1. listopadu 2015 

Regionální muzeum Mělník, 
náměstí Míru 54,
tel.: 315 630 936, 

e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz,
www.muzeum-melnik.cz
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39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na vycházku po naučné sTEZcE mč praha 9  
K přÍroDnÍmu parKu smETanKa

KDy? V sobotu 10. října 2015

J ihovýchodní větev vlastivědných stezek městské 
části Praha 9 spojuje pražské obecní části Vysoča-

ny a Hrdlořezy. Přestože asi 6 km dlouhá naučná stez-
ka se sedmnácti zastávkami začíná i končí v rušných 
ulicích města, vede pak převážně mimo ně zeleným 
pásem podél potoka rokytky. Seznamuje s historií, 
současností a zajímavostmi obou původně samostat-
ných obcí a území rozkládajícího se mezi nimi.

Odjedeme v 8.41 z kralupského nádraží na Masa-
rykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat metrem B 
do stanice Vysočanská, kde se k nám u stanice auto-
busů MHD směr Prosek (naproti Galerii Fénix) mohou 
kolem 9.45 hodin připojit ostatní. Přímo u výstupu 

z podchodu, na okraji parku, je umístěna 1. zastávka 
Vlastivědné stezky Městské části Praha 9.

Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

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.

Milí přátelé, kamarádi,
v současné době je v oblibě říkat nám 
senioři, důchodci, ale jen proto, že jsme 
dosáhli tzv. „důchodového věku“. Ano, 
jsme důchodci, jsme senioři, ale protože 
nechceme zůstat doma a chodit v bačko-
rách, navštěvujeme rádi náš klub, kde si 
užíváme společně hezkých úterních odpo-
lední. Na nich se při různých přednáškách 
a vystoupeních dovídáme zajímavosti ze 
života u nás i v jiných krajích, scházíme 
se s dětmi a připravujeme na další spo-
lečná setkání, nové výlety apod.

Teď, kdy již máme po dovolených, kdy 
léto bylo parné, vyprávíme si o zážitcích 
z prázdnin, začíná nám opět pravidelná 
činnost v klubu. Kromě zajímavých zájez-
dů po celé naší vlasti organizujeme i stále 
oblíbenější taneční odpoledne a večery 
s kapelou pana Kozelky na Uhách, kde se 
setkáváme s vrstevníky i mladší generací 
z blízkého okolí. A protože již brzy přijde 
sychravé podzimní počasí, budeme v klu-
bu myslet i na ruční práce našich členů 
a jejich všestrannou kreativitu.

Těšíme se na setkání, členové MKD

Městský klub důchodců

BLaHOPŘÁNÍ
Hezkých 60 let společného 
života oslavili v měsíci 
září paní Zdeňka a pan 
Josef LOUŽECKÝCH. 
Další spokojené roky 
společného života 
přejí dcery Marcela 
a Ivana s rodinami.

Sdružení rodáků 
a příznivců města
Oznamujeme všem našim členům, že 

plánovaný zájezd Vidovice, Kunice, zá-
mek Berchtold nelze bohužel uskutečnit pro 
nedostatek financí.

Zprávy o další činnosti „Sdružení“ sle-
dujte v příštím vydání Kralupského Zpra-
vodaje.

Děkujeme za pochopení a Vaši dosavadní 
přízeň. výBoR „sdRužení“

Pohled z Tančícího domu - V listopadu 
navštívíme společně památky Prahy.
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milá Ivo, 
září je nejen začátkem školního roku, ale 
také připomenutím Tvých krásných jubi-
lejních narozenin. my všichni z kralupské-
ho Sokola Ti přejeme, abys stále rozdáva-
la optimismus a dobrou náladu, vymýšlela 
i nadále legrácky nejen ve cvičebních ho-
dinách, ale třeba i pro sokolské šibřinky. 

Ať Ti slouží pevné zdraví, neopouští 
Tě smysl pro humor a hlavně - ať co nej-
déle předáváš své letité (vynikající) zku-
šenosti a dovednosti na poli cvičitelském, 
sportovním, ale i v soukromí. 

Každá chvilka prožitá s Tebou je pro náš 
život velkým obohacením. už teď se těší-
me, až k nám do Sokola přivedeš nejmen-
šího sokolíka - pravnoučka Vašíka. 

Také přejeme vše nejlepší a jen to dob-
ré Tvému manželovi Karlovi - ať se Vám 
vydaří společné oslavy i úctyhodný další 
společný život ve dvou...

cvičitelky a cvičitelé 
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou

Gratulace
k 80. narozeninám 
cvičitelky TJ Sokol 

Ivany Hurdíkové
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 25. 8. tESárEK Josef ........................... 70 let
 26. 8. tOMS Jan ..................................... 69 let
 30. 8. JiráSKOVá růžena ................. 86 let
 1. 9. brOŽ Jan ...................................... 85 let
 1. 9. bartONíčEK františek .......... 20 let
 4. 9. pEtrŮ Markéta .......................... 26 let
 10. 9. aNtOl Marek ............................. 21 let
 12. 9. hrDličKa antonín .................. 75 let
 13. 9. lOuŽEcKá eliška ...................... 81 let
 15. 9. ŠiMáčKOVá václava ............... 57 let
 17. 9. ing. VacEK Bohuslav ............... 73 let
 18. 9. břENKOVá Marie ..................... 78 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

SOUKROMÁ INZERCE
❱ PROBLéMy S MATEMATIKOU 
pomůže vyřešit aprobovaný učitel s dlouholetou 
praxí. Učivo matematiky ZŠ a příprava 
na přijímací zkoušky na SŠ. Cena dohodou. 
tel.: 723 607 667

❱ PRODÁM POSLEDNÍ TŘI PEJSKy 
(štěňata) GONDORSETRA s PP. Kontakt: 
Josef Motl, tel.: 607 633 925, Facebook: 
Chovatelská stanice Kralupská zahrádka

z liNKy 156

☛ 11. 9. v 16:46 h. na l. 156 oznámil výpravčí 
ČD, že se blízko nádražní haly povaluje 
nějaký muž u kolejí. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která nalezla podnapilého muže 
spát těsně vedle kolejí. V muži byl zjištěn 
strážníkům velmi známý pan D., který byl 
probuzen a z místa vykázán. 

☛ 9. 9. v 18:24 h. na l. 156 oznámil pan V., 
že na své zahradě v ul. U Křížku nalezl cca 
40 centimetrovou ještěrku, která zřejmě 
někomu utekla. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která odchytla leguána. Po chvíli 
se k hlídce MP přihlásil muž, který uvedl, že 
leguán mu utekl před 3 dny z jezírka. Ještěr 
byl strážníky předán šťastnému majiteli. 

☛ 5. 9. v 22:55 h. na l. 156 oznámil pan D., 
že v jeho domě v ul. Dr. E. Beneše mu před 
dveřmi do bytu spí nějaký muž, který je 
zřejmě pod vlivem alkoholu. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila pana P., 
který je nahý a značně zmatený. Na místo 
byla proto přivolána RZS, která po příjezdu 
uvedla, že se jedná pravděpodobně 
o inzulinový kolaps a panu P. byl podán 
inzulin. Po cca 30 min. od ošetření byl pan 
P. propuštěn domů. 

☛ 5. 9. v 12:05 h. na l. 156 oznámil pan 
K., že před hypermarketem v ul. Veltruská 
jsou nějací cizinci, kteří se zde nevhodně 
chovají a pokřikují na kolemjdoucí. K tomu 
všemu zde také mají piknik na přilehlém 
chodníku. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila 2 muže bulharské národnosti, 
kteří zde na chodníku obědvali a dělali 
kolem sebe nepořádek. Hlídka MP oba 
muže poučila, tito místo uklidili a odešli. 

☛ 5. 9. v 06:16 h. na l. 156 oznámila paní 
S., že na náměstí Mládežníků je nějaký muž 
ve dvoře, sedí na pískovišti a již několik 
desítek minut ruší noční klid hlasitým 
křikem, také se několikrát pokoušel dobývat 
do přilehlého panelového domu. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila pana 
H., který je v silně podnapilém stavu a dle 
jeho sdělení také pod vlivem omamných 
a psychotropních látek. Muž byl z místa 
vykázán a odešel pokojně domů.

☛ 3. 9. v 02:20 h. na l. 156 oznámila paní M., 
že na parkovišti čerpací stanice v ul. Mostní 
spí na zemi nějací muži a dělají okolo sebe 
nepořádek. Na místo byla vyslána hlídka 
MP Kralupy, která zjistila celkem 5 občanů 
rumunské národnosti, kteří zde stanovali 
a spali na zemi vedle svého zaparkovaného 
vozidla. Hlídka MP všechny osoby vyzvala 
k prokázání totožnosti a následně provedla 
lustraci na oo PČR Kralupy, zda se 
osoby nenachází v celostátním pátrání, 
s výsledkem negativním. Všechny osoby 
byly poučeny, že se nachází na soukromém 
pozemku, místo uklidily a byly vykázány. 

☛ 2. 9. v 22:21 h. na l. 156 oznámila paní H., 
že na Zátiší v panelovém domě dělá soused 

již delší dobu veliký hluk, křičí z balkonu 
a je slyšet křik jeho ženy, kterou zřejmě 
bije. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila muže, který měl v bytě dělat 
hluk a křičet. Poté, co byl muž hlídkou MP 
několikrát neúspěšně vyzván k prokázání 
totožnosti a vzhledem k jeho agresivnímu 
chování a nebezpečnému vyhrožování 
ostatním nájemníkům domu, byly proti 
muži použity donucovací prostředky a byl 
předveden na oo PČR Kralupy, kde si 
jej policisté převzali k dalšímu opatření. 
V muži byl později spolehlivě zjištěn pan 
H., izraelské národnosti. Vzhledem k tomu, 
že celému jednání byla přítomna i nezletilá 
dcera výše uvedeného muže, byl sepsán 
úřední záznam a postoupen sociálnímu 
odboru při MěÚ Kralupy. 

☛ 31. 8. v 19:44 h. na l. 156 pan B. 
oznámil, že na Dvořákově stezce cca 300 m 
od zahrádek na sídl. Cukrovar spadl malý 
srneček ze skály a zřejmě má polámané 
nohy. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila poraněné zvíře a přivolala 
proto člena mysliveckého sdružení, který 
si srnečka převzal.

☛ 29. 8. v 9:37 h. na l. 156 požádal 
HZS Kralupy o prověření oznámení, že 
by měl někdo vedle non-stop baru v ul. 
Podřipská rozdělávat oheň. Dozorčí 
služba MP Kralupy zjistila prostřednictvím 
kamerového dohlížecího systému, že se 
vedle uvedeného baru nachází 3 osoby, 
které mají rozdělaný ohýnek. Na místo byla 
vyslána hlídka MP Kralupy, která zjistila, 
že si na rozdělaném ohni opékají buřty. 
ohniště bylo na výzvu strážníků uhašeno 
a osoby byly z místa vykázány. Dozorčí 
služba předala tuto informaci zpět na HZS 
s tím, že jejich výjezdu již není třeba.

☛ 26. 8. v 17:52 h. nahlásil strážník 
ve službě, že při kontrolní činnosti v ul. 
Podřipská zpozoroval dvě malé holčičky, 
které byly bez dozoru dospělé osoby. 
Následně bylo zjištěno, že se jedná 
o nezletilé dívky ve věku 5 a 3 roky, které 
měly údajně utéct svému dědovi, který je 
hlídá. Strážník proto zavedl obě nezletilé 
do místa bydliště, kde si je po několika 
minutách vyzvedl jejich děda, který je 
hledal venku. obě dívky následně sdělily, 
že svému dědovi takto občas utečou. 
o celé skutečnosti byl sepsán úřední 
záznam a postoupen k dalšímu opatření 
na sociální odbor při MěÚ Kralupy.

Vysvětlivky: 
oo PČR Kralupy –  obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n. Vlt.
MP – městská policie 
HZS - Hasičský záchranný sbor
ČD – České dráhy

ZPRaCovala BC. teReZa doBRovolná,  

manažeR PRevenCe kRImInalIty, městská PolICIe kRaluPy nad vltavou

infocEnTrum 
nové suvenýry k zakoupení

OSVěžOVAč 
VZDUChU - 
cena 20 Kč

MAGNeT S OTVíráKeM (s motivem Švejka) 
- zakoupením přispějete na instalaci sochy 

J. Švejka v Kralupech - cena 30 Kč�
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v letošním školním roce vzrostl počet 
žáků v naší škole, a proto jsme při-

jali do pedagogického sboru nové posily. 
Na prvním stupni nastoupily paní učitelky 
Ivana Justová a Petra Marková. Na druhém 
stupni pak došlo k výraznému omlazení 
příchodem paní učitelek Lindy Němečkové 
a Petry Zemenové (nazývané také mladší, 
protože je dcerou naší kolegyně stejného 
jména). Stejně jako si vážíme praxe a pe-
dagogického umu dlouholetých kolegyň, 
oceňujeme také přínos mladé krve. Jsou 
pro ně samozřejmostí moderní metody 
výuky a využívání ICT, které zatraktivní 
a zkvalitní výuku na naší škole. V krátké 
anketě představují mladé vyučující žáci 
volitelného předmětu pro 7. ročníky Lite-
rární klub.

Odpovědi dalších nových pedagogů na-
jdete na zsgenklapalka.cz.

maRtIna HantyCHová

1/ Co jste vystudovala a kde jste učila dřív?
2/ Kde jste vyrůstala a který předmět jste 
jako dítě měla nejraději? 
3/ Proč jste učitelka?
4/ Která je Vaše oblíbená barva, oblíbené 
zvíře a jídlo?
5/ Jak se Vám u nás líbí?

lInda němečková, 

24 let, 

PříRodoPIs a RodInná výCHova

1/ PF UK v Praze, obor učitelství 
pro základní a střední školy, bio-

logie a výchova ke zdraví

2/ Vyrůstala jsem v Kralupech, přírodopis.
3/ Baví mě práce s dětmi a zajímají mě témata, 
která učím.
4/ Oranžová, morče, kuřecí čína.
5/ Moc se mi tady líbí, kolegové jsou příjemní.

PetRa Zemenová ml., 

27 let, 

anglICký JaZyk, 

konveRZaCe v anglICkém JaZyCe 

a oBčanská výCHova

1/ Anglický jazyk a literaturu na univerzitě v Praze, 
učila jsem zatím jen soukromě.
2/ Vyrůstala jsem v Kralupech, angličtinu.
3/ Vždycky jsem chtěla být učitelka.
4/ Fialová, pes, sushi.
5/ Je to tu docela dobré, zvykám si. 

Zš gen. klaPálka

Zakončení školního roku a následné za-
hájení nového bylo v naší škole velmi 

hektické. Neslo se v duchu stěhování větši-
ny školního areálu, tedy budov 1. a 2. stup-
ně – kabinetů, tříd, kanceláří a archivu. Co 
předcházelo?

Dne 15. 7. 2015 byla zřizovatelem podepsá-
na smlouva na rekonstrukci elektro rozvodů. 
Zaměstnanci školy odstěhovali pomůcky ze 

tříd a kabinetů a započala rekonstrukce, kte-
rá probíhala po celé prázdniny.

Dne 28. 8. 2015 byla předána první bu-
dova prvního stupně, 4. 9. 2015 budova 
druhého stupně. Třídy jsou nyní vybaveny 
moderními zářivkami i rozvody pro zapoje-
ní interaktivní techniky. Zvýšila se tak hy-
giena osvětlení a podmínky pro využívání 
moderní techniky ve výuce.

Děkuji za pomoc a spolupráci provozním 
zaměstnancům školy, zvláště panu Dvořáko-
vi. Dále děkuji pedagogům za jejich vstříc-
nost v době, kdy museli pracovat a organizo-
vat výuku ve ztíženém pracovním prostředí. 
Děkuji zřizovateli za realizaci celkového 
projektu a finanční uhrazení celé rekon-
strukce.

Ing. Bednářová, ředItelka školy

Zš váClava Havla

Novinky v pedagogickém sboru

rekonstrukce v ZŠ Václava Havla byla dokončena

Zš 28. říJna

Jménem rodičů žáků 1. tří-
dy Základní školy 28. října 

v Kralupech nad Vltavou bych 
chtěla velmi poděkovat firmě 
Heckl s.r.o., která darovala na-
šim letošním prvňáčkům částku 
10.000 Kč. Tento obnos poslou-
žil na nákup různých potřeb 
na psaní (sešity), čtení (desky 
na písmena), matematiku (desky 
na číslice), výtvarnou výchovu 
(barevné papíry, čtvrtky), notý-

sek na známky a vzkazy, a v ne-
poslední řadě také krásně ba-
revný sáček na lavici. Myslím 
si, že je to smysluplný dar, který 
potěší nejen děti, ale také záro-
veň rodiče, kteří mohli ušetřit 
nemalé finance na pořízení vše-
ho potřebného pro své prvňáč-
ky. Dík patří i paní učitelce Julii 
Svobodové, která vše potřebné 
zařídila a nakoupila. 

andRea vInCouRová

poděkování rodičů  
ze ZŠ 28. října 
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vuplynulém školním roce se naše ško-
la zapojila díky pedagogům Ing. Šár-

ce Soukupové a Mgr. Jakubovi Němečkovi 
do Chovatelské olympiády, což je meziná-
rodní soutěž, která si klade za cíl nalézt 
mladé chovatelské nadšence a talenty, je-
jichž znalosti a dovednosti chce podporovat 
a pomáhat jim v odborném rozvoji. 

Z naší školy se zúčastnily žákyně Hana 
Vojtěchová ze 7.A, Karolína Fousková z 8.A 
a Karolína Dřevová z 9.B.  

Prvním úkolem bylo napsat odbornou se-
minární práci zaměřenou na vybraný druh 
zvířete. Kompletní práci včetně uvedených 
zdrojů informací, grafů a fotografií posoudi-
la porota, a pak už následovalo celopražské 
– krajské kolo, které se konalo 11. května 
2015. Soutěžící museli absolvovat test obec-
ných a odborných znalostí, poznávací test 
a ústní pohovor zaměřený na obhajobu za-
slané práce. Naše škola zaznamenala velký 
úspěch, neboť Karolína Fousková s tématem 
Králík Teddy ve své kategorii zvítězila, stej-
ně tak Hana Vojtěchová s prací Můj Rex. 
Karolína Dřevová, která se specializovala 
na osmáka degu, obsadila skvělé druhé mís-
to. Všechny se tak probojovaly do finále.

V srpnu pak proběhlo v Ostravě finálové 
mezinárodní kolo. Kromě samotné soutěže 
byl pro všechny připraven zajímavý pro-

Zš komenskéHo

Školní rok 2015/2016 jsme 
zahájili 1. září s počtem 73 

zapsaných dětí, z toho 4 děti 
zasedly do školních lavic úpl-
ně poprvé. Děti ve škole přivíta-
la nejen paní ředitelka, učitelé, 
ale i čtyři asistentky pedago-
ga, které spolupracují s učiteli 
na přímé výchovné a vzdělávací 
činnosti u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

V průběhu roku čeká na děti 
celá řada projektů. Například 
Archa Noemova, která navazu-
je na přírodovědeckou expozici 
v nové budově Národního mu-
zea, projekt Karel IV., kde se 
děti druhého stupně seznámí 
s životem našeho významné-

Zš PRaktICká

Nový školní rok je tady

ho panovníka a jeho odkazem, 
projekt Kulich do škol, který 
interaktivní cestou seznamu-

je děti s problematikou opuš-
těných psů a koček, projekt 
Prázdninový vlak pro děti ze 
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speciální třídy, vydání dalšího 
čísla školního časopisu Dekl, 
na jehož tvorbě se podílejí žáci 
všech tříd. Naše škola je rov-
něž zapojena do projektu Eko-
centra Čisté město. Začátkem 
října se žáci 6. a 9. ročníku 
vydají na vycházku přírodou 
s poznáváním zdejších rost-
lin a stromů. V Husově parku 
pak žáci naší školy vysadí lípu. 
K 30. 9. jsme ukončili projekt 
Moderní učitel 21. století, dí-
ky kterému získali pedagogičtí 
pracovníci školy za pomoci ško-
litelů z ČVUT zkušenosti s pra-
cí s tablety a jejich praktickým 
využitím ve výuce.

BC. mICHaela oBytová HaCmaCová

Úspěch komendy na mezinárodní soutěži

gram včetně prohlídky města, přednášek, 
diskotéky a návštěvy místní zoologické za-
hrady. Soutěžící byli rozděleni do skupin 
dle svých kategorií a měli tak možnost si 
předávat zkušenosti, postřehy, kontakty, do-
konce navázat i přátelství. 

Na konci pobytu následovalo vyhlašování 
výsledků v každé kategorii. Ani zde naše 
žákyně rozhodně neudělaly ostudu. Karolí-

na Fousková obsadila 13. místo, Hana Voj-
těchová se umístila na 3. příčce a Karolína 
Dřevová skončila na stříbrné pozici. Všech-
ny dívky si zaslouží velké uznání, za naši 
školu nezbývá než poděkovat za skvělou 
reprezentaci a popřát řadu dalších chova-
telských úspěchů.

 PHdR. BaRBoRa čeRná,

kaRolína fousková
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Naše škola se v rámci výzvy č. 56 OP 
Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost v oblasti podpory Zvyšování kvality 
ve vzdělávání zapojila do projektu „Jazyky – 
brána do světa“.  Získali jsme finanční krytí 
na projekt v celkové výši 668.802 Kč. 

Projekt umožní dvěma učitelům anglické-

ho jazyka vyjet do Velké Británie na inten-
zívní jazykový kurz, který bude zaměřen 
na zlepšování jazykových kompetencí, dále 
se tři učitelé matematiky, přírodovědných 
a technických předmětů podívají v rámci 
tzv. Stínování (shadowing) na partnerskou 
školu v zahraničí, kde budou pozorovat me-

tody a postupy zavedených na přijímací or-
ganizaci. V neposlední řadě pak 30 žáků 
pojede na zahraniční jazykově-vzdělávací 
pobyt do Velké Británie, aby se tam nejen 
učili v jazykové škole, ale také se seznámi-
li s reáliemi.

PaeddR. dagmaR kuZníková, ředItelka školy

Zš a mš třeBíZskéHo

Zuš kRaluPy nad vltavou

                                          

 

vážení rodiče a příznivci školy, milé dě-
ti! Dříve, než vám sdělím naše plány 

na nejbližší období, dovolte mi několik slov 
o průběhu konce loňského školního roku 
a průběhu letních dílen. 

V červnu proběhl 2. absolventský koncert 
žáků 1. i 2. stupně, premiérové vystoupení 
sedmnáctičlenného Big bandu, vystoupení 
všech čtyř uměleckých oborů v rámci Dnů 
Kralup při našem již tradičním ZUŠlechtění 
uměním, výjezd žákovského dechového or-
chestru Kralupanka do Mělníka, jednotlivá 
vystoupení tanečního i dramatického obo-
ru včetně výstavy prací žáků keramického 
oddělení výtvarného oboru, úspěšné účin-
kování klasického pěveckého oddělení v Pa-
láci Hybernia v Praze. V průběhu měsíce 
ještě došlo k mnoha menším vystoupením 
našich žáků jak v Kralupech, tak v jejich 
blízkém okolí. Samozřejmostí závěru škol-
ního roku pak byly postupové, závěrečné 
i přijímací zkoušky.

V posledním srpnovém týdnu pak pro-
běhly již tradiční letní dílny (výtvarná, di-
vadelní a kytarová), které byly letos poprvé 
doplněny nově i o dílnu taneční. Dílen se 
zúčastnilo 75 dětí pod vedením osmi našich 
pedagogů. Velké poděkování patří nejen jim, 
ale také vedení a pracovníkům ZŠ a MŠ 
Třebízského za podporu a poskytnutí pro-
stor a za skvělou stravu, kterou zajišťovala 
jídelna téže školy. 

Během prázdnin proběhly ve spolupráci 
s vedením města i úpravy vnitřních a ven-
kovních prostor obou našich pracovišť, 
za což mu patří náš vřelý dík.

A nyní k našim nejbližším plánům. V prů-
běhu září již vystoupili oba orchestry (de-
chovka i KralupSwing) jak v Kralupech, 
tak v Libčicích. V říjnu je můžete slyšet při  
Vinobraní 2015, které opět pořádá kralupská 
Farní charita, tentokrát 3. 10. 2015. Vedle již 

Zapojili jsme se do projektu Jazyky – brána do světa

Zahájení školního roku v ZUŠ

Letní výtvarná dílna – keramika

zmíněných orchestrů uslyšíte mj. houslový 
soubor, kytarový soubor, kvartet zobcových 
fléten, klarinetové trio, saxofonový soubor, 
soubor Claresco, uslyšíte vystoupení drama-
tického oboru a uvidíte i vystoupení oboru 
tanečního. Dále vás všechny srdečně zveme 
do „našeho“ sálu v hotelu Sport, kde žáci 

předvedou své hudební umění 20. a 27. říj-
na, vždy od 17.30 hodin. Další informace 
najdete na www.zuskralupy.cz.

Děkujeme, že jste článek dočetli až sem 
a těšíme se na shledanou.

Za Zuš kRaluPy nad vltavou  

se loučí luBoš HaRaZIn
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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

POHÁDKOVÝ LES
Upozorňujeme, že konání Pohádkového lesa 
se přesouvá z 1.10. na 8. 10. 2015.

BRAMBORIÁDA

Zveme děti i dospělé na setkání u ohníčku, 
kde opečeme brambory, popovídáme si, děti 
si budou moci zahrát drobné hry nebo vý-
tvarně tvořit. Těšíme se na vás ve čtvrtek 
15. 10. od 16 hodin na zahradě tělocvičny 
V Zátiší. Na místě bude možné také zakou-
pit buřty k opékání. Akce se koná pouze při 
příznivém počasí.

Vstupné: 40 Kč

DRAKIÁDA

Ke společnému pouštění draků se sejdeme 
ve čtvrtek 22. 10. v 16 hodin před  restau-
rací na Hostibejku.

zÁJEzD DO MUzEA 
VOSKOVÝCH fIGURÍN

Chcete se vyfotografovat s Jaromírem Jágrem 
nebo Justinem Bieberem? Pojeďte s námi 
do muzea voskových figurín do Prahy. Zá-
jezd pro děti pořádáme v sobotu 24. října. 
Pojedeme vlakem, sraz je v 9.20 v nádražní 
hale. Na zájezd je třeba se předem přihlá-
sit a zaplatit v kanceláři DDM do 16. října 
2015. Cena je 150 Kč. Zájezd se bude konat 
při minimálním počtu 15 dětí.

PODzIMNÍ PRÁzDNINy
V průběhu podzimních prázdnin 29. a 30. 
října je Dům dětí a mládeže otevřen od 8.00 

do 16.00 hodin. Budou zde probíhat spon-
tánní hry. V nabídce jsou: počítače, stolní 
fotbal, šipky, kulečník, stolní tenis, kinect.

DRÁžďANy
Už se těšíte na Vánoce? Krásnou vánoční 
atmosféru s námi můžete zažít na zájezdu 
do adventních Drážďan. Společně pojedeme 
28. 11. vlakem, na který jsme pro vás zajisti-
li místenky pro vaše pohodlí. Cena: 250 Kč. 
Místa si rezervujte již nyní, protože počet 
míst je omezen.

KONCERT

Na konec letošního roku jsme pro Vás na-
plánovali opravdu krásný dárek: adventní 
koncert Mariána Vojtka, který se bude konat 
v KD Vltava v úterý 24. listopadu 2015 od 
19 hodin. Lístky budou v prodeji v kanceláři 
DDM od 5. října za cenu 290 Kč.
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Již podvanácté se v Kralupech nad Vltavou sešla 
česká inline slalomová špička, aby zde tradičně 

uzavřela svou další sezónu. o víkendu 19. – 20. září 
2015 proběhlo v Hálkově ulici v Lobči Mistrovství ČR 
a Finále CILa cupu 2015. Podrobný článek a fotografie 
najdete již nyní na www.kralupskyzpravodaj.cz

Slalomové závody na inlinech uzavřely sezónu
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Minulý školní rok jsme sice v dešti, ale 
s úsměvem na tváři, zakončili s dětmi 

na táboře v Labských pískovcích. S přícho-
dem nového školního roku vstupujeme již 
do páté sezóny. 

Počet zájemců o lezení, kteří se letos se-
šli na lezecké stěně na ZŠ Komenského, 
nás krapet zaskočil. Rádi bychom tak touto 
cestou poděkovali dětem i rodičům, proto-
že především díky nim si lezení našlo své 
místo mezi kralupskými sporty. 

A na co se můžeme letos těšit? Na Ko-
mendě chystají vydláždění areálu stěny. 
Kroužek rozšiřuje své působení a s někte-
rými dětmi se chystáme na pole závodní-
ho lezení. Pro každého lezení chtivého, jak 
děti, tak dospělé, připravujeme kurzy lezení 
na skalách. 

Aktuální dění a připravované akce najde-
te na našem Facebooku a webových strán-
kách www.hokralupy.cz.  Radek JíCHa

Dětský kroužek na lezecké stěně na Komendě
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horolezčata 
na táboře

FK Kralupy 1901 zve do svých řad temperamentní kluky a holky 
ročníků narození 2001-2010

nábor se koná 7. října od 17.00 hodin
na stadionu v olších

s sebou: 
obuv, oblečení na ušpinění a především dobrou náladu

informace u trenérů jednotlivých kategorií: 
2001-2002 .............. Marek Plas ....................732 856 433 
2003-2004 .............. Tomáš Felix ....................739 819 979 
2005-2006 .............. Antonín Šimek ................774 603 002
2007-2008 .............. Martin Klier ...................604 219 847 
2009- 2010 ............. Marek Šestořád .............604 920 855 

FotbaloVý Nábor
- přijď mezi nás

Okresní přebor – Muži A
26. 9. .....16.30 x Velký Borek A
10. 10. ....16.00 x Liaz Vehlovice
24. 10.....14.30 x Sokol Obříství
7. 11. ......14.00 x Sokol H. Počaply

Okresní přebor – Muži b
20. 9. .....13.30 x Sokol Zálezlice
4. 10. ......13.30 x FC Postřižín
18. 10. ....13.30 x SK Spomyšl
1. 11. ......13.30 x Sokol Chlumín

Krajská A. třída – Dorost
20. 9. .....10.15 x Aero Od. Voda
4. 10. ......10.15 x SK Roztoky
18. 10. ....10.15 x Pšovka Mělník
1. 11. ......10.15 x Sokol Hostouň
15. 11. ....10.15 x AFK El. Lužec

Okresní přebor – Starší žáci
26. 9. .....14.00 x Sokol Obříství
10. 10. ....13.30 x PTZ V. Nelahozeves
24. 10.....12.00 x AFK Eletis Lužec

přijďte fandit, těšíme se na vás!

Rozpis domácích fotbalových zápasů fK Kralupy 1901

www.fkkralupy1901.cz

3. 10. ................ kadetky – Pardubice ................ 10.00, 14.00
17. 10. ............... ženy – Komárov .......................... 9.00, 13.00
 juniorky – Chodov .....................11.00, 15.00
24. 10. .............. juniorky – Střešovice  ............... 10.00, 14.00

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.  
Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.

Změny vyhrazeny!

DOMÁCÍ VOLEJBAL 
V ŘÍJNU 2015

 Aktuální informace: www.KRAluPSKeVOlejbAliStKy.ORg
Kralupský volejbalový rozcestník: www.KRAluPyVOlejbAl.cZ
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Sport

Přijďte se podívat 
na nejsilnější liftery z čech. 
uvidíte dřep s činkou 
převyšující čtvrt tuny a mrtvé 
tahy s více než 300 kg. 
začínáme v sobotu  
24. 10. 2015 od 10 hodin 
v multifunkční hale 
na zimním stadionu (bývalá 
malá ledová plocha). dle 
počtu účastníků může být 
start posunut na dřívější čas. 
za kralupský oddíl bude 
závodit až deset borců, tak je 
přijďte vybičovat k pořádným 
výkonům!

tímto závodem se trojboj vra-
cí do Kralup po 20 letech, 

kdy závody v trojboji a benčpre-
su pořádal pan Veselý v prosto-
rách kralupského gymnázia.

Jedná se o Mistrovství vý-
chodních Čech v klasickém si-
lovém trojboji pod Českým sva-
zem silového trojboje. Závodu 
se zúčastní závodníci v muž-
ských, ženských a mládežnic-
kých kategoriích. Pro všechny 

poslední prázdninový víkend 
se v polském Krakově kona-

lo mistrovství Evropy juniorů 
a díky Anně Koblencové zde 
měli v kategorii kanoe zastou-
pení i místní vodní slalomáři. 
Individuální závod se sice Anně 
nepovedl (nepostoupila z kvali-
fikace), ale v závodě družstev si 
chuť spravila, když spolu s re-
prezentačními kolegyněmi ne-
stačily pouze na Britky a Špa-
nělky. 

Na republikovém mistrov-
ství, které se konalo čtrnáct dní 
po tom evropském v Českých 
Budějovicích, Anna vybojovala 
mezi staršími juniorkami bron-
zovou medaili na kajaku a stří-
brnou na kanoi. Její oddílový 
kolega Jan Bárta pak sbírku me-
dailí doplnil o zlato, když na ka-

jaku v kombinaci (slalom + sjezd 
na divoké vodě) nenašel v mlad-
ších juniorech přemožitele a stal 
se tak mistrem ČR.

Své mistrovství měli o prv-
ním zářijovém víkendu i žáci 
a kralupský oddíl dokázal za-
bodovat i zde. V kategorii druž-
stev mladších žáků získal tým 
ve složení Jáchym Hrňák, Mi-
chal Novák a Filip Kašák bron-
zovou medaili. Žačky ve složení 
Iva Machutová, Denisa Nováko-
vá a Sára Hrdličková pak dosáh-
ly na medaili stříbrnou. 

Z těchto výsledků je jasné, že 
zde roste nová generace vodních 
slalomářů, kteří by v budoucnu 
mohli závodit i o ty evropské 
medaile, jako se to daří právě 
Anně Koblencové.

RoBIn HRon

vodní slalomáři 
bodovali
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Oblastní mistrovství v silovém trojboji RAW
kategorie je závod nominačním 
závodem pro mistrovství České 
republiky. 

Propozice budou umístěny 
na stránkách ČSST, stránkách 
kralupského oddílu (www.power-

liftingteam.eu) a stránkách part-
nerů silového trojboje.

Zdeněk tuHáček

Třetí místo pro družstvo Anny 
Koblencové na Me v Krakově.
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} inzerci na vývěsce před kulturním domem
} pronájem sálu, malého sálu, učebny 
   a dalších prostor
} pronájem kinosálu
} kinoreklamu
} výlep plakátů v Kralupech nad Vltavou
Bližší informace získáte v kanceláři KD Vltava, 
nám. J. Seiferta 706, tel. č. 315 727 827

KD Vltava 
nabízí:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, BYTŮ A NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ 

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

www.klokoc.cz, e-mail: info@klokoc.cz
tel./fax: 315 683 189, mobil: 602 274 274

kanceláře: Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice

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
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PRODÁM
družstevní byt 2 + KK v Lobči, po celkové rekonstrukci 

(podlahy, okna, vstupní dveře, sociální zařízení,  
nová kuchyňská linka včetně spotřebičů).

Cena 1.280.000 Kč
(případně možnost dlouhodobého pronájmu)

Tel.: 603 508 372

PRODEJNA OTEVŘENA

výroba, prodej, montáže, údržba bazénů; chemie, zastřešení

S. k. Neumanna 164, kralupy nad Vltavou (naproti parkovišti u pošty)
tel.: 602 567 731, 602 161 322, e-mail: bazeny@mybox.cz

PROVáDíMe ÚDRžbu, SeRViS
i ZAZiMOVání bAZénů

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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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

} 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

SALESIANER MIETTEX
CHEMUNG s.r.o. 
Jsme prestižní, dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která 
se zabývá prodejem služeb (servisní pronájem prádla, textilií a sanitární 
techniky). Hledáme vhodné kandidáty/-ky na pozici:

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
� příprava zboží pro externího dopravce dle nakládkových listů  
     a s tím spojené práce ve skladu

Požadujeme:  
� spolehlivost, iniciativu a pečlivost
� schopnost samostatně zpracovávat zadané úkoly
� řidičský průkaz skupiny C je výhodou (pro příležitostné jízdy)

Nabízíme: 
� práci v perspektivní firmě
� platové ohodnocení odpovídající dané pozici
� příspěvek na stravné

Nabídky s pracovním životopisem 
zasílejte na adresu:
SALESIANER MIETTEX ČR 
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 724 221

SKLADNÍK

Zahraniční společnost přijme pro svoji 
provozovnu v Kralupech nad Vltavou 
pracovníka na pozici 

PRACOVNÍK PRÁDELENSKÉhO 
PROVOZU – BRIgÁDA

Vhodné i pro studenty nebo důchodce, 
možno pracovat jen některé dny  
v týdnu.
Náplň práce: 
} třídění prádla
} obsluha pracích strojů

Dvousměnný provoz:  
6:00-14:30, 14:30-23:00
Zajímavé platové ohodnocení.
V případě zájmu zašlete životopis:
marketa.krejzova@rentokil-initial.com,
tel.: 315 743 211

ZÁŘÍ, ŘÍJEN  
(dále dle potřeby)

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.)
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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 PROVÁDÍME: } Mechanické práce (výměny provozních  

kapalin, Go motorů, výměny rozvodů, opravy  
podvozků, opravy brzdového systému, výměny  
tlumičů, výfuků a mnoho dalšího) } Diagnostiku
} opravy laku, lakýrnické práce } Přípravu vozu 
na StK a zařízení StK } Pneuservisní úkony 
(přezutí, vyvážení opravy pneu, uložení kol zdarma)

Cena vyvážení a přezutí sady kol 300,- Kč

Prodej náhradních dílů na všechny značky aut

Libčice nad Vltavou, Pod Kameníčkem 636

Tel.: 605 390 371
e-mail: apukarla@gmail.com

Autoservis-Pneuservis u Karla
škoda-Audi-Seat-Vw a jiné

a daňové evidence, mzdy, DPH pro 
živnostníky, firmy a SVJ. Pečlivost  
a spolehlivost, zkušenosti v oboru. 
www.ucetnictvi-vojtova.cz 

tel.: 606 894 239

nAbíZíM VeDení 
ÚČetnictVí... 



ve fotografiích

ohlédnutí za měsícem září

5. 9. 2015

6. 9. 2015

5. 9. 2015

18. 9. 2015

12. 9. 2015

12. 9. 2015

Oslavy 150. výročí Turnovsko-kralupské 
dráhy na kralupském nádraží ČD

Africký den 2015 – bubnování pro malé 
i velké na terase před městským úřadem

Švejkovy motomanévry v Kralupech  
– sraz v Žižkově ulici

Seifertovy Kralupy 2015  
– herec Jan Přeučil s recitátory

Happening na starém mostě, který  
spojuje obce Veltrusy a Nelahozeves

Sraz historických a retro kočárků 
před kralupskou radnicí
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