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Od čtvrtka 22. 10. 2015 je 
kvůli  kompletní  rekon-

strukci mostu nad železniční 
tratí uzavřena silnice mezi ob-
cí Chvatěruby a městem Kralu-
py nad Vltavou. Objízdná tra-
sa, i pro autobusy, vede kolem 
areálu chemických výrob ulicí 
Veltruská a Teplická. Z toho-
to důvodu jsou dočasně zruše-
ny zastávky MHD V Pískovně 
a U Kovošrotu. Výlukové jízdní 
řády pro linky 370 a 413 najdete 
na www.mestokralupy.cz.
Místostarosta Kralup pan Li-

bor Lesák k této rekonstrukci do-
dává: „Investorem akce je Stře-
dočeský kraj. Komunikace patří 
do vlastnictví Středočeského kra-
je a jejím správcem je Krajská 

správa a údržba komunikací. Ta-
to silnice NENÍ v katastru města 
Kralupy nad Vltavou.
Rekonstrukci provádí společ-

nost HIRST CZ – Inženýrské 

stavby spol. s r. o. se sídlem 
v Brně. Na jednání dne 15. 10. 
dodavatel  zdůvodnil  dlouhý 
termín zhotovení  tím, že re-
konstrukce bude spočívat v od-

stranění celé vrchní konstrukce 
vozovky a nosných prvků komu-
nikace. Bourání nosných prv-
ků bude provedeno po dohodě 
s ČD, jelikož musí dojít k výluce 
na trati a ta musí být nahraze-
na náhradní autobusovou dopra-
vou. Dodavatel se bude snažit 
stavbu dokončit do konce roku 
2015, ale vše záleží na počasí. 
Pokud budou příznivé podmín-
ky, bude možno položit finální 
vrstvy asfaltu v prosinci 2015, 
pokud ne, a bourací práce bu-
dou  pokračovat  ještě  v  roce 
2016, k dokončení dojde v ob-
dobí 4 – 6/2016.“
Upozorňujeme motoristy, že 

průjezd obcí Chvatěruby bude 
zakázán!  Radka Holeštová

Most u Chvatěrub je v rekonstrukci

K tanci a poslechu zahraje:

Taneční orchestr 
Vladimíra Jánského 

Jako host večera vystoupí za doprovodu  
Jiřího Pracného zpěvačka 

Petra Černocká 
Doplňujícím programem bude: 

Módní přehlídka 
společenských šatů  

a luxusního  
spodního prádla.

21. 11.  
od 20 hod.

v KD Vltava

9. městský ples
města Kralupy nad Vltavou

Srdečně vás zveme na

Vstupenky již v předprodeji  
v KD Vltava

Kytarový koncert

Lubomíra 
brabce

středa 11. 11. 2015 - 19:30 hod. 

Vstupné: 190 Kč
Podzimní akustický koncert, 

který pohladí na duši a navodí 
příjemnou náladu...

ZVEME VÁS
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KrátKé zprávy

Zdravím vás, milí 
čtenáři Zpravodaje,

2

na říjnové poradě redakční rady jsem dostala za úkol 
zaměřit obsah tohoto listopadového úvodníku ro-

mantickým směrem - protože podzim je 
přeci tak kouzelný, barevný, mlhavě za-
střený, popadané listí poeticky šustí pod 
nohami, vítr příjemně vane ze strání... 

A tak jsem se snažila romanticky na-
vnadit... Pozorovala jsem, jak se k sobě 
chováte, jak se tváříte, či jak reagu-

jete na déšť nebo brzké stmívání. Ale hlavně jsem 
chtěla čerpat z přírody, která se během října zbar-
vila do červena, oranžova, žluta, a když se stane, že 
je slunečný den, jak tyto zářivé barvy nádherně kon-
trastují s jasně modrou oblohou.

A když jsem se takto jednoho dne (konkrétně 
v den uzávěrky tohoto čísla) romanticky kochala 
scenérií stromoví na hřišti TJ Sokol, z ničeho nic jsem 
se ocitla na zemi mezi zaparkovanými auty, jako 
když shodíte z valníku balík slámy. Syn, který se-
děl v autě, to komentoval: „Maminko, já jsem vi-
děl, že jdeš, potom jsem se ohlédl, a ty už jsi tam 
nebyla….?!“

Během pikosekundy se veškerá krása podzimu vy-
tratila a dostavila se šílená bolest v kolenou... Takže 
se omlouvám zejména členům redakční rady, ale 
bolest převážila duchovno a tento úvodník nedo-
kážu napsat s romantickým nádechem... :o) Můžu 
ale konstatovat, že podzimními barvami teď hrají 
i moje kolena... :o) 

Úraz (možná je i pracovní?) mi ale nakonec umož-
nil věnovat se v klidu přípravě tohoto čísla a věřím, že 
si opět přečtete spoustu zajímavých informací, do-
zvíte se něco, co jste dosud netušili, a neunikne vám 
žádná z listopadových akcí, které se budou konat 
v našem městě. Kalendář akcí tentokrát najdete nejen 
v online verzi na www.kralupskyzpravodaj.cz, 
ale i na 30. straně tohoto vydání. 

S mottem - listopad bez úrazů  
Radka Holeštová, 

šéfRedaktoRka kZ
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◆ Rada města (dále jen RM) uložila odboru  
RIaSM zajistit projektovou dokumentaci na pře-
ložku sdělovacího vedení za cenu max. ve výši 
60.000 Kč bez DPH, kterou bude zpracovávat pro-
jektant určený Správou železniční dopravní cesty 
Praha (pozemek v ulici Dobrovského – záměr vy-
budování parkoviště).
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Opěrná 
a ohradní zeď – Velvarská 104“ stavební firmu Ja-
roslav Holeček, za celkovou cenu 137.749,67 Kč  
vč. DPH. Finanční prostředky budou hrazeny z roz-
počtové rezervy města. 
◆ RM schválila zhotovitelem projektové doku-
mentace pro územní řízení na akci „Revitalizace 
sídelní zeleně v Kralupech nad Vltavou – náměstí  
J. Seiferta“ Katedru zahradní a krajinné architek-
tury, České zemědělské univerzity v Praze, Praha 6 
- Suchdol, za celkovou cenu 66.550 Kč s DPH. 
◆ RM vzala na vědomí dvě předložené nabídky 
na prodej pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou (bý-
valý areál Aero). Výběr kupujícího bude projednán 
na veřejném zasedání zastupitelstva města dne  
4. 11. 2015.

◆ RM schválila předložený návrh ozelenění teras 
kolem infocentra u Masarykova mostu, vypraco-
vaný odborem ŽP. Zároveň RM uložila odboru ŽP 
zajistit výsadbu zeleně kolem infocentra a založení 
trávníku položením travních koberců s termínem 
dokončení nejpozději do 10. 12. 2015. 
◆ RM schválila Nařízení města Kralupy nad Vlta-
vou č. 1 o sjízdnosti a schůdnosti místních komuni-
kací na území města Kralupy nad Vltavou v zimním 
období 2015/2016 a zároveň Operační plán zimní 
údržby místních komunikací ve městě Kralupy nad 
Vltavou pro zimní období 2015/2016. 
◆ RM vzala na vědomí „Petici proti zbourání bu-
dovy bývalého hotelu Praha“ s tím, že petice bude 
předložena k projednání na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
◆ RM schválila paní MgA. Terezu Korbelovou, 
Dřísy, zhotovitelem akce „Restaurování sochy Jana 
Nepomuckého v Kralupech nad Vltavou, Mikovicích, 
za celkovou cenu 102.500 Kč.
◆ RM schvaluje k provedení oňostrojové produkce 
dne 1. 1. 2016 společnost CZ team s.r.o., Kralupy 
nad Vltavou, za cenu 82.400 Kč bez DPH.

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 prosinec

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 11. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 11. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 11. 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
listopad
2. 11. - 6. 11. ..........bioodpad
16. 11. - 20. 11. ......rozměrný odpad z domácností

pRosiNEC
30. 11. - 4. 12. ........bioodpad - pouze za
 příznivého počasí

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

M ěstský úřad Kralupy nad Vltavou na zá-
kladě rozhodnutí rady města upozorňu-

je dlužníky na termín zaplacení nedoplatku za 
svoz komunálního odpadu (neuhrazený v mi-
nulých letech), a to nejpozději do 31. 12. 2015. 

V tomto termínu nebude poplatek navyšován 
o vzniklé náklady spojené s exekučním vymá-
háním města ve výši 500 Kč. Po marném uply-
nutí dané lhůty přistoupí MěÚ k exekučnímu 
vymáhání pohledávek. 

VýzVa Pro DlužníKy



  l istopad 2015

K Z

3

AKtUALIty

Nechcete-li čekat na úřadě ve frontách, 
už nemusíte. Od 1. října 2015 byl spuš-

těn rezervační systém, který vám umožní 
objednat se přes internet k vyřízení svých 
záležitostí bez čekání. Objednat se můžete 
na odbor dopravy, odbor správní (občanské 
průkazy, pasy) a odbor živnostenský. Ob-
jednávací den je středa. 

Zájem občanů je vysoký. Za první dvě 
středy v měsíci se objednalo 38 klientů. 
A proto vám od 1. prosince nabídneme další 
objednací den, pondělí. 
Podrobné informace naleznete na www.

mestokralupy.cz/mestsky-urad/rezervacni-
system.

MgR. PetRa URbanová, tajeMnice MěÚ

Vříjnovém vydání Zpravodaje jste mohli ve stříp-
cích zaregistrovat tuto krátkou zprávu: RM 

schvaluje dodavatelem projektové dokumentace 
k akci „Regenerace panelového sídliště Kralu-
py nad Vltavou“ společnost Stavební kancelář – 
Ing. Roman Krásný, Tyršova 1433, 250 82 Úvaly, 
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.

Dnes přinášíme podrobnější informace, které bu-
dou zajímat zejména obyvatele kralupských sídlišť.

Co obnáší akce regenerace sídlišť a jakého 
sídliště se týká?
Regenerace panelových sídlišť v Kralupech je pláno-
vaná akce, kdy bude cca v deseti etapách postupně 

upraven a obnoven veřejný prostor sídlišť. Konkrét-
ně jde o tyto úpravy: oprava chodníků a veřejného 
osvětlení, úprava zelených ploch, výstavba nových 
míst pro komunální odpad, nový mobiliář (lavičky, 
odpadkové koše apod.), úprava sportovišť.
Akce budou probíhat postupně 
na všech sídlištích:
} sídliště Kochmanka - dvě etapy 
} sídliště Hůrka 
   - dvě etapy na obou stranách potoka
} Lobeček - panelové domy v okolí Krakovské ulice 
} Lobeček - panelové domy u nábřeží 
   a před Penny marketem
} Lobeček - okolí ulic Masarykova, Štefánikova,
   Předmostí a třídy Legií - dvě etapy 
} sídliště Cukrovar - dvě etapy

Kdy by k realizaci mělo dojít?
Plán regenerace je nastaven na 10 let po jednotlivých 
etapách. Každá etapa se pohybuje v nákladovosti 

cca 6 milionů korun a bude financována z rozpočtu 
města ve výši cca 2 milionů a 4 miliony z dotačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Žádost 
o přidělení dotace je nutno podat do 31. 1. 2016.

Jaké aktivity nyní v souvislosti s regenerací 
sídlišť probíhají?
V současné době je připravována studie na lokalitu 
Hůrka mezi potokem a ulicí Gen. Klapálka, která bu-
de první etapou projektu prováděnou v roce 2016. 
Dále se připravuje studie na celé sídliště Kochman-
ka včetně přilehlé zelené plochy se sportovištěm 
a dětskými hřišti. Zde je nutné zažádat o územní 
a stavební řízení, které trvá po vytvoření projektu 
cca 90 dní, a proto  bude provedena etapa dvě a tři 
v letech 2017 a 2018. 

V rámci projektů se budou organizovat ankety 
a setkání s obyvateli pro zjištění největších potřeb 
občanů a po těchto jednáních budou projekty do-
plňovány o nejvíce žádané změny. ■

RoZHovoR s... liborem lesákem, místostarostou kralup nad vltavou

Město plánuje regeneraci sídlišť

Na úřad bez fronty V lutoVítoVě ulici bYla 
opraVena KoMuniKace

v závěru letošního léta byla zahájena re-
konstrukce komunikace v ulici Lutoví-
tova, kterou realizovala firma sTrABAG 
a. s. Akce byla financována z rozpočtu 
města ve výši 1.899.859,45 kč vč. DpH 
a dokončena v říjnu tohoto roku.

Rekonstrukce vozovky a chodníků ne-
změnila dopravní situaci v této lokalitě. 
Úpravou původní panelové plochy vznik-
lo jednosměrné komunikační propojení 
mezi ulicí Přemyslova a lutovítova. Část 
ulice, která byla po dobu realizace prů-
jezdná oběma směry, je nyní (po vydání 
kolaudačního rozhodnutí) opět jedno-
směrná.

dne 15. 10. 2015 proběhlo jednání se 
zástupci PČR a zástupci JSdh ohledně 
parkování v této ulici. Parkoviště, kte-
ré je v horní části u objektu sídla PČR 
a JSdh, bude vyhrazeno pouze pro za-
městnance obou organizací a spodní 
parkoviště + dvě místa u bytových domů 
budou k dispozici veřejnosti.

MaRta UlMová, 

MěÚ kRalUPy nad vltavoU

Lutovítova ulice
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Kralupy každoročně zaujímají 
přední místa v soutěži „My 

třídíme nejlépe“ a za to patří po-
děkování vám, občanům - pilným 
„třídičům“. Odpad však netřídí-
me z důvodu výhry, ale z vlastní-
ho přesvědčení, že z ekologické-
ho hlediska je to tak správně. 
Bohužel to někdy dopadá tak, 

jako na fotografii, která byla po-
řízena v neděli 4. října a zaslá-
na do redakce s dotazem, zda 
má separování odpadu smysl. 
Mnozí z „třídičů“ již vědí, že 
svoz plastů probíhá 2x týdně, 
v pondělí a čtvrtek. A proto vždy 
před dnem svozu odpady vyho-
dí. Možná právě to se stalo v ne-
děli 4. října. Často jsou také kon-
tejnery zneužívány podnikateli, 
kteří produkují větší množství 

odpadu a nádobu na odpad by si 
měli pronajmout jednotlivě. 
Ke kultuře třídění by určitě 

pomohlo, kdyby se odpady vy-
hazovaly průběžně, větší množ-

SeparačNí tašKy 
na tříděný odpad 
jsou stále k dispozici
Sada tří tašek bude zájemcům zdarma pře-
dána na MěÚ Kralupy nad Vltavou, od-

boru životního prostředí, Palackého nám. 1, 
Kralupy nad Vltavou, 2. patro – číslo dve-
ří 216, kontaktní osobou je paní Helena 
Traxlová, tel.: 315 739 944, e-mail: helena.
traxlova@mestokralupy.cz.  
Počet separačních sad je omezený, takže 

nebudou vydávány těm, kteří tašky obdrželi 
již začátkem tohoto roku. Separační sady 
jsou určeny pouze pro občany našeho měs-
ta a budou poskytnuty jen občanům, kteří 
předloží doklad o trvalém pobytu v Kralu-
pech n. Vlt. (např. občanský průkaz). 

V letním dvojčísle jsme vyhlásili anketu 
na téma: Čím zaplnit prostor bývalého 

Aera, který se nachází mezi ulicemi Libuši-
na a Trojanova. A jaké názory se objevily? 

Kralupané by si dokázali v tomto prostoru 
představit nové obchodní centrum, byto-
vou výstavba s občanskou vybaveností nebo 
sociální byty. Žádný z názorů nebyl domi-

nantní, participace veřejnosti na možnosti 
vyslovení názoru byla malá, žádný překva-
pivý ani originální návrh se neobjevil. „Hlas 
lidu“ tedy nevyužil možnosti nasměrovat 
zastupitele k uspokojení možné nenaplně-
né poptávky.

Redakce

Čím zaplnit prostor aera?

TeChniCKého praCoVníKa – oblast  správa a opravy chodníků a komunikací, 
provádění pasportizací, vyjadřování TSM ke stavebním řízením apod.
požadavky: SPŠ stavebního směru, řidič. průkaz typu B, dobrý zdravotní stav
Platové zařazení dle tabulek.   násTup iHneD 

ZedníKa – především pokládka chodníků, včetně obrubníků, a další zednické 
práce dle potřeby.
požadavky: vyučen v oboru, řidič. průkaz typu B, dobrý zdravotní stav
Platové zařazení dle tabulek.  násTup iHneD     

UKlíZečKU – úklid kanceláří, dílen a šaten + úklid města.
požadavky: základní vzdělání, dobrý zdravotní stav
Platové zařazení dle tabulek.  násTup iHneD

dělníKa – pro údržbu zeleně, zimní pohotovost.
požadavky: základní vzdělání, řidič. průkaz typu minimálně B, T, dobrý zdravotní 
stav
Platové zařazení dle tabulek.  násTup oD 1. 1. 2016    

Řidiče 
požadavky: základní vzdělání, řidič. průkaz typu C, dobrý zdravotní stav
Platové zařazení dle tabulek.  násTup oD 1. 1. 2016

přijmou:

Technické služby 
města kralupy nad Vltavou, libušina 123, 
kralupy nad Vltavou, tel.: 315 726 589

třídíme odpad – ale děláme to správně?
ství odváželo rovnou do sběrné-
ho dvora Technických služeb, 
byla využívána i jiná stanoviš-
tě, konkrétně nádob na plast 
je ve městě celkem 83, a plas-

ty byly vždy pečlivě sešlapány. 
Rozhodně není vhodné nechá-
vat odpad volně ležet u kontej-
neru, a to nejen z estetických 
a praktických důvodů, ale došlo 
by k porušení Obecně závazné 
vyhlášky města Kralupy nad Vl-
tavou č. 1/2015, která stanovuje, 
že odpad se může odkládat pou-
ze do nádob k tomu určených.
Na druhou stranu – plné kon-

tejnery vypovídají o efektivnosti 
sběru, neboť svoz poloprázdné 
nádoby s sebou nese vyšší ná-
klady.
Co se týče konkrétně tohoto 

svozového stanoviště, plánuje 
odbor životního prostředí MěÚ 
Kralupy nad Vltavou posílení 
o jednu nádobu na plast. 

Radka Holeštováfo
to

: I
va

n
 š

tě
p

á
n

e
k

Kontejnery 
na tříděný 
odpad v ulici 
Hennigsdorfská 
na sídlišti Hůrka 
v neděli  
4. října 2015.
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AKtUALIty

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“.

Město Kralupy nad Vltavou získalo v ro-
ce 2015 dotaci na projekt „Moderni-

zace IT systémů města Kralupy nad Vlta-
vou“, na základě výzvy č. 22 Integrovaného 
operačního programu a k 31. 10. 2015 jej 
úspěšně ukončilo.

označení projektu
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09535
Rozpočet projektu: 4.055.678 Kč, 
z toho 2.432.870 Kč ze zdrojů EU
Období realizace projektu:  
1. 5. 2015 – 31. 10. 2015

hlavní části projektu
} Systém pro řízení lidských zdrojů - pro tvorbu 
a využívání personálních dat a údajů, pro zpraco-
vání platů a mezd.
} Systém pro elektronický oběh dokumentů - elek-
tronicky řízený schvalovací proces elektronických 
dokumentů využívaný zejména pro rozpočtové pří-
jmy i rozpočtové výdaje v ekonomickém informač-
ním systému města.
} Rozklikávací rozpočet – pro uveřejňování přehledu 
o výdajích a příjmech města. Řešení rozklikávacího 
rozpočtu zpřístupní veřejnosti vybraná ekonomická 
data pomocí interaktivních, graficky srozumitel-

ných výstupů formou prezentace ekonomických dat 
z ekonomického informačního systému.
} Nový systém elektronické pošty – pro automa-
tické zpracování emailů v e-podatelně a zrychlení 
zpracování a vyřízení dokumentů.

hlavní přínosy projektu:
} další zefektivnění fungování městského úřadu,
} větší dostupnost veřejných služeb,
} zrychlení reakce a odezvy na podání a potřeby 
občanů.

Tento projekt byl spolufinancován z pro-
středků Evropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj „Šance pro Váš roz-
voj“.  liboR šRáM, adMinistRátoR dotace

Kolik lidí navštívilo 
v létě kralupské 
koupaliště?
Léto sice již definitivně skončilo, ale vrátíme se 
k němu ještě s malou statistikou návštěvnosti 
městského koupaliště v Lobečku:

Do konce roku 2015 mají držitelé do-
časných průkazů osoby se zdravotním 

postižením (OZP) a průkazů mimořádných 
výhod možnost zajistit si výměnu za nový 
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, ne-
budou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné 
benefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plastové 

kartičky obdobně jako občanský nebo řidič-
ský průkaz. Je odolný proti poškození a chrá-
něný vůči padělání. Nahrazuje všechny do-
savadní průkazy OZP. Úřad práce ČR začal 
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. 
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibliž-
ně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, 
kteří žádost nepodali. Chtěli bychom tímto 
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP 
je třeba doložit aktuální fotografii (rozměr 
35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých 
úředních jednáních musí držitel průkazu 
také prokázat svou totožnost občanským 
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal prů-
kaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili 
fotografii a podepsali příslušný formulář, 
který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Dr-
žitelé průkazů mimořádných výhod (karto-
nové průkazy, které vydávaly obecní úřady 
do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy 
účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod nároku 
na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR 
průkaz v nové podobě vydat.

MicHaela vacková, 

vedoUcí nsd kRalUPy n. vlt.

Díky dotaci zmodernizoval městský úřad It systém

pozor, končí platnost průkazů 
osob se zdravotním postižením

Změna V JíZdním ŘádU  
kralupské hromadné dopravy

Od 1. listopadu dochází k drobným úpravám 
v jízdním řádu linky 257101 Zeměchy - Minice 
- Hřbitov - Žel. st. - Koupaliště – Tesco.

}  Na spoji č. 1 se posunul čas příjezdu 
do zastávky Tesco o 4 minuty dříve (tj. 5:14 
hodin).
} Na spojích č. 4 a 8 se mění čas odjezdu  
ze zastávky Tesco o 3 minuty dříve (tj. 5:15 
a 6:15 hodin).
} Spoje č. 54 a 57 jsou zkráceny v úseku Minice 
- Zeměchy.

Nový jízdní řád je ke stažení na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

červen: 
ranní plavci ............................................. 6
celková návštěvnost ........................ 5 987
červenec:
ranní plavci ......................................... 178
celková návštěvnost ...................... 25 805
srpen + 4 dny v září:
ranní plavci ......................................... 272
celková návštěvnost ...................... 32 015

Úřad práce Čr, krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště v Kralupech nad Vltavou
Upozornění
ode dne 24. 11. 2015 do 30. 11. 2015 budou pracoviště Úřadu práce v Kralupech  
nad Vltavou uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor na Palackého náměstí 6. 
Pracoviště ÚP budou znovu přístupna pro klienty od úterý 1. 12. 2015 v nové 
budově na Palackého náměstí 6. Úřední hodiny zůstávají beze změny.
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Vážení spoluobčané!
Dne 5. listopadu 2014 proběhlo ustavující 
jednání zastupitelstva města Kralupy nad 
vltavou a 21 nově zvolených zastupitelů za-
čalo pracovat tak, jak slibovali ve volebních 
kampaních před volbami – pro blaho a roz-
voj města. 

v minulém čísle zpravodaje jsme si mohli 
přečíst, jak někteří z členů samosprávy hod-
notí nejen své představy o působení ve vedení 
města, ale již i svůj výkon, nasazení a reálné 
výstupy. pokud jste četli pozorně, zjistili jste, 
že většina z našich zastupitelů pochopila, že 
k úspěchu vede vždy jen společná práce a nut-
nost domluvit se a hlavně spolu komunikovat. 
Nic nejde samo od sebe - za veškerými návrhy 
a pozdější realizací jakékoli akce je práce de-
sítek úředníků na radnici a poté rozhodnutí  
21 zastupitelů nebo 7 členů rady města. v ko-
munální politice totiž jeden člověk nic neroz-
hodne – jen může dobré věci pomoci, nebo ji 
iniciovat. veškeré rozhodování je kolektivní, 
rozhodující je pak většina.

zastupitelé se scházejí na veřejných schů-
zích zhruba sedmkrát - osmkrát do roka, nebo 
podle potřeby. Každému takovému zasedání 
však předchází i pracovní schůzka, kde jsou 
zastupitelé seznamováni s projednávanými 
materiály, s výstupy z komisí a kam jsou zvá-
ni i odborníci k probírané tematice. většina 
zastupitelů pracuje i ve výborech, nebo v od-
borných komisích. tyto orgány by pak měly 
být velmi důležitou součástí vývoje města, 
neboť by měly iniciovat nové nápady a impulsy 
pro zastupitele a radní. po roce práce si mys-
lím, že máme komise, které již pracují kva-
litně a jejichž výstupy rada města považuje 
za inspirativní.

Městská rada pak zasedá každých čtrnácte 
dnů a i radní dostávají domů s předstihem ma-
teriály k prostudování a k přípravě, aby mohli 

své připomínky ještě před jednáním včas pro-
konzultovat s pracovníky radnice. Řízení měs-
ta je tedy velmi hektické a neustále se posouvá. 
o tom se již přesvědčili ti ze zastupitelů, kteří 
pracují v samosprávě delší dobu. 

protože jsem ve vedení města již několikáté 
období, zcela chápu mnohé své nové kolegy, 
že po určitou dobu se své práci učili a někteří 
teprve na místě poznávali, v čem vlastně úloha 
a činnost komunálního politika spočívá. A že 
je jednoduché něco líbivého slíbit, ale velmi 
pracné - a někdy i nemožné - to splnit. 

Důležitou součástí naší práce je i kontinuita 
a návaznost na to, co je ve městě připraveno 
k realizaci, co patří k prioritám Kralup nad 
vltavou a jejich obyvatel, které věci zachovat 
a ne bezmyšlenkovitě odmítnout, ale co třeba 
naopak citlivě změnit v návaznosti na jiné po-
třeby a priority občanů. Ne ve všech českých 

a moravských městech toto noví zastupitelé 
pochopili. přeměna města je pak chaotická, 
nárazová a bez dlouhodobých a trvalých vý-
sledků. všichni si totiž musíme uvědomit, že 
zásadní koncepční práce musí být vždy s pře-
sahem do budoucna, s přesahem našeho čtyř-
letého volebního období. 

Myslím si, že naše současné kralupské za-
stupitelstvo je tohoto pohledu schopno. Na 
některé věci, či  problém, nebo jejich řešení 
nemáme stejný náhled, protože jsme lidé vě-
kově, profesně i politicky odlišní a různorodí, 
ale věřím, že každému z mých kolegů jde jen 
a jen o řádný chod města a jeho rozvoj. Jsem 
i velmi rád, že nevtahujeme do našich lokál-
ních problémů ,,velkou“ politiku a jednáme 
i hlasujeme většinou bez toho, k jakému před-
volebnímu uskupení patříme, či za jakou poli-
tickou stranu jsme kandidovali.

Vážení spoluobčané! 
pokusil jsem se jen velmi krátce osvětlit roční 
práci našich – vašich – zastupitelů. reálné vý-
stupy jejich snažení snad již vidíte ve městě. 
Jako v každé práci jsou dny i akce, ve kterých 
se daří, někdy ovšem také nedaří. Do mnoha 
záležitostí, které nás i vás trápí totiž nemůže 
samospráva zasáhnout. Ale vždy se pokouší-
me nadřízené orgány, či instituce přesvědčo-
vat a jednat s nimi tak, aby negativní zásahy 
do života Kralup a nás, jejich obyvatel, byly 
co nejmenší.

Do dalšího období pak připravujeme mno-
hé nové změny a to jak v centru města, tak 
v opravách a rekonstrukcích některých ko-
munikací a veřejných prostranství. v prosinci 
bude o rozpočtu města a o jeho investičních 
prioritách opět rozhodovat zastupitelstvo 
města. Uvidíme, kterým směrem naše měs-
to posune. 

PetR Holeček, staRosta kRalUP nad vltavoU

čtvrtek 19. 11. 2015 od 17 hodin 
v malém sále Kd Vltava
V letošním roce budou u příležitosti 113 let 
od povýšení Kralup na město oceněni starostou 
města Petrem Holečkem za své zásluhy 
a práci pro „naše“ město tito: Ladislav Hruška, 
Antonín Šimek, Ivana Slabá a DS Scéna.
Blíže vás s oceněnými seznámíme 
v příštím vydání Zpravodaje.

Rok od komunálních voleb aneb 
ohlédnutí starosty města

Oceňování občanů 
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výročí

RoZHovoR s... ing. emilem dvořákem, csc., zakladatelem of v kralupech

Připomínáme si  
výročí sametové revoluce

Jak vzpomínáte na začátky oF 
v Kralupech?
Na začátku mě oslovili pánové 
Václav Horák a Martin Žambou-
rek z Nelahozevsi. Bylo jim ko-
lem dvaceti let, mně 62. Přizvali 
jsme pár dalších ochotných lidí 
a dali se do práce. První shro-
máždění se konalo 2. 12. 1989 
ve Vltavě, zúčastnilo se ho asi 
500 lidí. Dne 2. ledna 1990 bylo 
ustanoveno koordinační cent-
rum OF. Bylo vytvořeno 10 sa-
mostatných sekcí a zvoleni je-
jich zástupci.

Jak se po revoluci formovala 
samospráva města?
Musím říct, že nám stávající 
funkcionáři vycházeli vstříc. 
Starý režim se sám rozpadal 
a nebylo zapotřebí velkého úsi-
lí, aby přestal fungovat. V Kra-
lupech nepadla jediná politická 
facka. Do představenstva Měst-
ského národního výboru jsme 
za OF kooptovali čtyři své zá-
stupce. Dbali jsme zásady, že 
stát musí fungovat a proto jsme 
se zdrželi jakýchkoli změn, kte-
ré by poškodily ekonomiku ne-
bo město. Angažovali jsme se 
tam, kde na vedoucích místech 
byly politické figury.

Jak dopadly v Kralupech první 
svobodné parlamentní volby?
Volby se konaly 8. a 9. června 
1990. Volby jsme vyhráli. Zú-
častnilo se jich 96,5 % obyvatel 
a OF získalo 62,5 %. Byli jsme 
spokojeni a začali připravovat 
volby do místní samosprávy. 
V té době jsem končil, protože 
jsem zastával názor, že politika 
by se měla dělat na úrovni hnu-
tí bez politických stran. A to se 
neprosadilo. 

pan emil dvořák (* 1927) je chemik s úzkým zaměřením na výrobu syntetického kaučuku. Je autorem technologie, 
podle které se projektoval úsek polymerace v závodě kaučuk. do roku 1970 úspěšně řídil výzkumný ústav se zaměřením 
na výrobu kaučuků a polystyrenů. po okupaci Československa, kdy svými názory nevyhovoval, se živil jako dělník. na konci 
roku 1989 se stal angažovanou osobou v kralupském občanském fóru.

dalším milníkem v naší historii 
byl rok 1968, jak byste toto 
období charakterizoval?
V šedesátých letech došlo k na-
dechnutí a ke zvýšenému tepu 
srdce země. Ohromné investič-
ní stavby v chemii a v dalším 
průmyslu,  růst  výzkumných 
ústavů, projekčních organizací, 
rozvoj akademie, nová divadla, 
nová vlna ve filmovém průmys-
lu... To vše se dělo vlastní silou 
tohoto národa. Tuto dobu jsem 

intenzivně prožil a i ovlivňoval 
jako vedoucí výzkumného ústa-
vu a angažovaný veřejný činitel 
v Kralupech.

Co se v Kralupech v době 
okupace dělo?
Na závodě Kaučuk byl ustano-
ven štáb, který řídil veškerou 
činnost proti okupaci v Kralu-
pech a jeho okolí. Předsedal mu 
Ing. Ctirad Svoboda, bývalý dů-
stojník ČS armády. Okupační 

armáda si vybudovala stanoviš-
tě v Úžicích. Odtud se snaži-
la ovlivňovat dění v Kralupech 
a okolí. Předseda MNV se ztra-
til a veškerou činnost města ří-
dil p. Šimůnek, ředitel hudeb-
ky. Dne 7. listopadu okupační 
armáda uspořádala vzpomín-
ku na padlé rudoarmějce v ro-
ce 1945. MNV opět zastupoval 
p. Šimůnek. Na hřbitově, kde se 
ceremoniál konal, mi Šimůnek 
šeptnul do ucha, jak vojáci zahy-
nuli. Jednoduše obsadili lihovar, 
kde byl pouze metanol, který se 
přidával do etanolu jako dena-
turační látka a tu přes naléhání 
přítomných, že je to jed, vypili. 
Někteří umřeli a mají pomník 
na kralupském hřbitově, část 
jich oslepla.

Jak zasáhla tato doba Vás 
osobně?
V roce 1969 mě navštívili tři ob-
čané SSSR v civilu a přemlou-
vali mne, abych změnil názory 
na okupaci. Byl jsem v SSSR 
znám jako odborník ve výzku-
mu syntetického kaučuku. Jeden 
z nich to vyjádřil velmi prostě. 
Říkal, není zapotřebí rovnou 
kleknout na kolena, ale stačí jen 
naznačit a drobet se prohnout 
a bude vše odpuštěno.
Okupace v roce 1968 byla za-

čátkem konce komunismu. Ide-
je byly nahrazeny vojenskou 
silou. Dnešní doba tomu dává 
za pravdu. Demokracie je roz-
vážená po světě pomocí armád 
a má to své tragické následky 
pro demokracii i svět.

Děkuji panu Dvořákovi za roz-
hovor a přeji mu hodně zdraví 
a pohody do dalších let!

Radka Holeštová

Výlohy kralupských obchodů v době prvních voleb po sametové revoluci
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Palackého náměstí před 150 lety
v říjnovém čísle Zpravodaje bylo vzpomenuto výročí 150 let otevření nové železniční 

trati. v dnešním příspěvku si ukažme, jak v té době, tedy v roce 1865,  
vypadalo kralupské náměstí.

Jak vypadalo před 150 le-
ty kralupské náměstí, o je-

hož nové podobě v současné 
době probíhají stále diskuse, 
zachytil na perokresbě známý 
kralupský malíř Josef Holub. 
Mistr Holub se narodil v ro-
ce 1870 a nemohl si  tudíž 
kralupské náměstí pamatovat 
a navíc do Kralup se jeho ro-
diče přistěhovali až ke konci  
19. století. Signovaná pero-
kresba je až z roku 1932 a Ho-
lub ji nakreslil podle vyprá-
vění pamětníků, kteří v jeho 
době ještě žili.
Vzhled  náměstí  je  však 

pravděpodobně zcela věrný. 
Na první pohled je patrné, 
že kde je dnes Palackého ná-
městí, byla obyčejná vesnická 
náves s potůčkem a husami. 
Kralupy měly v té době již  
15 let samosprávu, ale po ná-
vsi stále ještě chodili býva-
lí  konšelé.  Poslední  rych-
tář Antonín Slabý však v té 
době již nežil. V roce 1865 
byl starostou Kralup sedlák 
František Beran. Jeho grunt 
byl na návsi, ale na obrázku 
není zachycen. Byl by u pra-
vého okraje obrázku.
Potůček, který byl pravým 

ramenem Zákolanského po-
toka,  z  kterého  odbočoval 
v místě,  kde  se  ještě dnes 
říká „Na Jízku“, přiváděl vo-
du do starého křížovnického 
mlýna na soutoku s Vltavou 
v dnešní Rybově ulici. Ří-
kalo se mu Mlýnský potok. 
Na obrázku je vidět, že byl 
překlenutý kamenným můst-
kem ke vchodu do Durasova 
statku. Statek měl od roku 
1771 číslo popisné 17. V dru-
hé polovině minulého století 
byl zbourán a na jeho místě 
vyrostl obchodní dům „Máj“. 
Dnes zde stojí od začátku ro-

ku 2014 moderní budova měst-
ského úřadu. Durasův statek 
patříval Antonínu Slabému 
(1776-1853),  který byl v  le-
tech 1807 až 1848 kralupským 
rychtářem. Byla zde zřejmě 
i rychta a rychtář s konšely 
rozhodovali o obecních zále-
žitostech. Městská samosprá-
va se tak vrátila na místo, kde 
už jednou byla.
V blízkosti potůčku stávala 

dřevěná zvonička ve tvaru Y 
s kruhovou stříškou nad roz-
větvením. Když o dva roky 
později, v roce 1867 si Kra-
lupy postavily vlastní školu, 
umístily na valbovou střechu 
školy čtyřbokou zvoničku se 
zvonkem sv. Jana Nepomucké-
ho. Stará škola č. p. 48 stojí 
naproti městskému úřadu do-
dnes, zvonek je v městském 
muzeu. V blízkosti zvoničky 
byla obecní studna s okovem 

na provaze, který se navíjel 
na  rumpál  s  klikou. Okov 
je starý název studničního 
vědra, které  se po dopadu 
na  hladinu  vody  překlopi-
lo. Aby do studny nepadalo 
listí,  kryla  studnu  sedlová 
stříška. Od studny vedla láv-
ka na druhou stranu potoka, 
kde se táhla dlouhá kamen-
ná zeď Staňkovské zahrady 
až ke gruntu Jodlů. Silueta 
stromů za zahradou lemuje 
břeh Zákolanského potoka, 
který tekl paralelně s náho-
nem mlýna.
Dlouhý domek s bílým ští-

tem u pravé strany obrázku 
patřil  starému  rodu  Jodlů. 
V roce 1865 zde dožíval Jan 
Křtitel Jodl kralupský, jak hlá-
sá pamětní deska na dosud 
stojícím domě. Profesor Jan Jo-
dl byl žákem Josefa Dobrovské-
ho a zařadil se do obrozenec-

kého proudu první poloviny 
19.  století  spolu  s  Dobrov-
ským, Jungmannem, Palackým 
a Šafaříkem. Na pamětní des-
ce na jeho rodném domě je 
označen jako buditel.
V sedmdesátých letech de-

vatenáctého století byla zasta-
věna západní strana náměstí 
tak, jak ji známe dodnes. Ven-
kovská idyla kralupské návsi 
s potůčkem, nad kterým se 
skláněly vrby a olše, a ve kte-
rém se brodily husy, kachny 
i děti, skončila v roce 1882, 
kdy kralupský starosta Prokop 
Jindřich Masner nechal potok 
zaklenout a klenbu zasypat 
a celou náves vydláždit. Ze 
staré venkovské návsi se tak 
stalo náměstí. Od té doby do-
dnes se sice vzhled kralupské-
ho náměstí podstatně změnil, 
jeho velikost však ne.

ing. josef stUPka

Kralupské náměstí před 150 lety
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V době těsně před začátkem našeho letopoč-
tu Keltové postupně odešli do podunají. 

Řada dovedností, které Keltové přinesli s se-
bou do našich zemí, byla zapomenuta. Na dal-
ších šest století opanovaly naši zemi germán-
ské kmeny. Díky římským historikům poprvé 
v dějinách našeho území známe nejen název 
kmene (Markomani), ale i jméno jeho náčelníka. 
Byl jím Marobud. své mládí prožil jako rukojmí 
u Římanů, kde získal vzdělání a pravděpodob-
ně se seznámil i s římskou vojenskou taktikou 
a výcvikem jejich legií. Nejznámější vojenské 
střetnutí mezi Římany a germány byly války 
Markomanské (166 - 180 n. l.). Římané se také 
snažili bohatými dary uplatit některé germán-
ské náčelníky a tak je odradit od vpádů do svých 
provincií. odborníci nazývají toto období dobou 
římskou. v čase, kdy se zrovna neválčilo, do-
váželi římští obchodníci na germánská území 
luxusní zboží. převážně bronzové nádoby, roz-
ličné spony a další. Nejbohatší naleziště z této 
doby na Kralupsku je na katastru holubic. v ro-
ce 1879 tady byl nalezen ojedinělý bohatý ger-
mánský hrob. ten patří spolu s hrobem z prahy-
Bubenče ke dvěma nejbohatším hrobům té doby 
objeveným v čechách. popel nebožtíka byl ulo-
žen v bronzovém kotli, ve kterém byly i zlomky 
stříbrného poháru, bronzová mísa a pánev ze 
stejného kovu. Dále mísa na nožce, dvě stříbr-
né a jedna bronzová spona a také zlomky dvou 

bronzových „picích rohů“. při archeologickém 
výzkumu v letech 1976-85 nalezl pak dr. sakař 
v holubicích mimo jiné i zlomky minimálně ze 
čtyř exemplářů luxusní římské keramiky tzv. 
terry sigillaty. podle něj byly nádoby zhotove-
ny pravděpodobně v rheinzabernu (Německo). 
Na holubickém katastru byly již v roce 1893 na-
lezeny i zbytky germánských „hutnických“ pecí 
na tavení železné rudy. Jejich existence se po-
tvrdila v roce 2005. 

Mezi další význačnější nálezy patří čtyři žá-
rové hroby z Mikovic, které jsou také datovány 
do doby římské. v jednom z nich se našly dvě 
stříbrné a dvě bronzové spony, zlatý závěsek 
ve tvaru lahvičky a řada dalších bronzových 
předmětů. Další nálezy z prvních čtyř století 
jsou již poměrně chudší. celé nádoby s největ-
ší pravděpodobností pocházejí z nálezci tehdy 
nerozpoznaných žárových hrobů. Byly nalezeny 
na katastrech starých ouholic, vepřku, vojkovic, 

veltrus, hostína. Keramické střepy spolu s ná-
dobami jsou z katastrů Kralup, hostína, veltrus 
a naznačují, že tady mohlo být kromě pohřebiš-
tě i germánské sídliště. pouze samotné zlomky 
keramiky se našly v Dušníkách, Mlčechvostech, 
Nové vsi, Dolánkách, zeměchách. v Kralupech 
pak v centru města a na Kochmance. 

v té době se objevují v našem prostoru i řím-
ské mince. Nejstarším nálezem z naší oblasti 
je denár císaře Lucia vera (161-169 n. l.) z ka-
tastru olovnice. Mezi starými a Novými ou-
holicemi byla nedávno nalezena římská mince, 
pravděpodobně z 2. stol. n. l. Na katastru Ml-
čechvost to byla zase mince řecká. 

Největší germánské pohřebiště bylo objeve-
no v Lužci. Archeologům se tam v letech 1955-
56 podařilo prozkoumat 47 žárových hrobů. 
Nejzajímavější z nalezených nádob (popelnic) 
měla ve dně vsazeno okénko z průhledného 
křišťálu. takový nález je u nás zcela unikátní. 

V pátém století našeho letopočtu se na vý-
chodě objevila nová hrozba, která uvrhla 

celou evropu do dvou století zmatků, hrů-
zy a chaosu. v důsledku dlouhotrvajícího 
sucha se zvedly ze stepí na východě hordy 
hunů. pod vedením svého vůdce Atilly se 
vydaly na západ. Nikdo se jim nedovedl po-
stavit a tak řada kmenů a národů na východě 
evropy začala před nimi prchat. tím uved-
la do chodu lavinu přesunů celých kmenů. 
odborníci nazývají toto období dobou stě-
hování národů.

celá tato epocha hrůzy skončila až poráž-
kou hunských vojsk ve Francii na Katalaun-
ských polích roku 451. z té doby jsou do-
loženy i přesuny germánských kmenů přes 
naše země. památek z té doby je na Kralup-
sku velmi málo. Jde třeba o nálezy keramiky 
z katastru Mikovic, z vraňan a Nelahozevsi. 
Kostrový hrob muže, v němž bylo 5 kovo-
vých hrotů k šípům, byl nalezen v Debrně. 

Nejznámější archeologické naleziště z 5. - 6. 
stol. n. l. v naší oblasti je také v Lužci. 

pohřebiště bylo objeveno ve stejné pískovně 
jako výše popisované germánské popelnicové 
hroby z 1. - 4. stol. Šlo o pravěké hroby, tento-
krát kostrové. v 5. století sem do našich končin 
přišel nový germánský národ - Langobardi. ti 
s sebou přinesli mimo jiné i změnu pohřebního 
rituálu. Nespalovali již své mrtvé na pohřební 
hranici, ale ukládali jejich těla do země. 

Archeologové tehdy v Lužci prozkoumali cel-
kem 45 hrobů. Nejzajímavější byl dvojitý hrob, 
v něm ležely nad sebou dvě dětské kostry, jed-
na z nich patřila asi tříletému pravděpodobně 
děvčeti. čím je tato kostřička tak unikátní? 
Dětská lebka byla v tomto útlém věku uměle 
s pomocí obvazování deformována do homo-
lovitého tvaru. zvyk, který praktikovali právě 
hunové. Bohužel, většina hrobů byla vykrade-
na již v pravěku.  václav fencl

díl třináctý

Doba římská (1. - 4. stol. n. l.)

Doba stěhování národů (5. - 6. stol. n. l.)

Bronzové spony z doby římské

Spony z doby stěhování národů
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z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

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

10. 9. 2015 
Výstava opravdu povedená, zvláště doprovodný program pro děti 
„Skautská stezka“.
P.S. Pochvala organizátorům, těším se na knihu.    Martin Krebs                                                                                                             

26. 9. 2015
Velice pěkná skautská výstava, krásný „kout táborové kuchyně“ 
a skvělý nápad se stromem pro jména. Děkuji za milý zážitek a přeji 
hodně úspěchů na skautské stezce.

M. Krček – Jech, Skauti Libušín  
                                                                                                   
16.10.
ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA. KTERÁ NA POMĚRNĚ MALÉ PLOŠE PODÁ 
KOMPLEXNÍ VHLED DO SKAUTSKÉ ČINNOSTI NA POZADÍ 
HISTORIE KRALUPSKÉHO JUNÁKA. PRO DOSPĚLÉ SKAUTY 
V SOBĚ PŘINÁŠÍ I KAPKU NOSTALGIE.  Jan Benda

DO 7. 11. tRvá výStAvA 80 LEt 
KRALUPSKÉHO SKAUtINGU

7. 11. – sobota 14:00 hodin
SKAUtI ZvOU na poslední den vý-
stavy s programem: promítání filmů, 
skautské kroniky, setkání s pamět-
níky, prohlídka výstavy, plnění úko-
lů, opékaní buřtů. 

vstupné: 30 Kč

10. 11. – úterý 17:30 hodin
KONcERt ZUŠ, renesanční hudba

24. 11. – úterý 18:00 hodin
UNIvERZáLNí PRINcIPy v žIvOtě 
KAžDÉHO Z NáS, 2. přednáška ze 
čtyřdílného cyklu, přednáší astrolož-
ka Jana Mašková.

vstupné: 50 Kč

26. 11. – čtvrtek 18:00 hodin
Vernisáž výstavy: 
MARtIN PAtŘIČNý „60“
(prodejní výstava trvá do 10. ledna 
2016)
Na své čtvrté výstavě v kralupském 
muzeu představí známý místní 

výtvarník, spisovatel a performer 
Martin Patřičný svoje dílo 
za uplynulé tři roky. Můžeme 
se těšit, kam se od intarzií 
vystavených minule posunula jeho 
tvorba. Výstava zároveň připomíná 
jeho letošní životní jubileum.

Co chystáme na prosinec:

} 8. 12. – váNOČNí KONcERt ZUŠ

} Ke krátkodobé výstavě MARtIN 
PAtŘIČNý „60“ doprovodné pro-
gramy pro školy = řemeslné tvoření 
nejen dřevěné; komentovaná pro-
hlídka s autorem, sobota 12. 12.

Doprovodný program festivalu 
Seifertovy Kralupy měl úspěch

Vrámci 20. ročníku festivalu 
poezie a přednesu Seifertovy 

Kralupy byl v městském muzeu 
pro žáky základních i středních 
škol připraven speciální pro-
gram věnovaný nositeli Nobelo-
vy ceny za literaturu Jaroslavu 
Seifertovi. Během osmi školních 
dnů se v muzeu vystřídalo 17 

tříd, celkem asi 430 žáků a stu-
dentů zdejších škol s pedagogy. 
Jen pro zajímavost, ZŠ Gen. Kla-
pálka vyslala do muzea celkem  
10 tříd. Co dodat na konec?
Básnický velikán J. Seifert pa-

tří již neodmyslitelně ke Kralu-
pům a zájem mladé generace 
toto tvrzení jen dokazuje.

Postřehy ze dvou dnů festivalu Seifertovy Kralupy
20. ročník festivalu poezie a přednesu mě potěšil svým rozsahem. JK
Vybraný program byl výborný, obsazení O.K.! J. Lírová
Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit při slavnostech věnovaných panu Sei-
fertovi.

Snad jsem alespoň trochu přispěla k příjemné atmosféře těchto dvou dnů.
Dík patří pořadatelům! Markéta W.
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Muzejní 
program 

pro školy: 
Seifertova 

poezie hrou

Radní Jan Špaček 
předává květiny 
dceři básníka 
Janě Seifertové-
Plichtové.
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MUzeUM / KNIhovNA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

další módní přehlídku v kralupském muzeu 
připravily lektorky vzdělávacího spolku 

uměleckých řemesel praha (vSuŘ). 
tři modelky Jitka, magdalenka 

a anička byly naše domácí.

Městská knihovna v Kralupech nad vltavou
se připojuje k celostátní akci a zve děti, rodiče a další zájemce

v pondělí 30. listopadu na

den pro  
děTsKoU KnihU
8:00 – 11:00 vyhrazeno pro MŠ Gen. Klapálka

12:30 – 17:00 
} registrace dětských čtenářů zdarma

} nabídka vyřazených dětských časopisů 

} stavba a zdobení vánočního stromečku z knížek

} zábavné hry a soutěže

} výstavka knih s vánoční tématikou

17:00 Čtení do ouška – Těšíme se 
na Vánoce - hlasité čtení s vánočním 
občerstvením vhodné pro děti od 5 let 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

› jak připravit pleť pro dokonalý 
 make-up
› líčení podle tvaru obličeje, 
 typu pleti, barevného typu, profese
 a životního stylu
› jak z denního přirozeného nalíčení
 vytvořit slavnostní make-up 

› typy a triky, jak pomocí make-upu
 podtrhnout vaše přednosti a naopak
 potlačit nedostatky
› aktuální trendy v make-upu
› typy účesů k tvaru obličeje 
 a způsobu nalíčení...

Seminář s praktickými ukázkami věnovaný líčení opět 
povede Dana Beranová – profesionální stylistka a vizážistka, 

která poskytuje svoje služby mnoha módním časopisům.

Setkání se stylistkou 
Danou Beranovou

Seminář dokonalý make-up

stylistka vám ukážE: 

Studovna 10. listopadu od 16:30 hodin (počet míst omezen). 
Rezervace do 6. listopadu na tel. čísle 315 727 852. vstupné: 50 Kč

od denního až po slavnostní

Třetí módní přehlídka
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1/ Krajkářka Ivanka 
a modelka Jitka
2/ Modelky 
Magdalenka z Lobče 
a Anička z Veltrus
3/ Magdalenka a malá 
modelka Kristýnka
4/ Modelka Jitka 
z Lobečku

šáRka Pánková, vedoUcí Městské kniHovny kRalUPy nad vltavoU

1 2

3

4
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restAUrAce

hotel sport, U Cukrovaru, Kralupy
vkaždém městě najde-

me hotel a v každém 
hotelu restauraci. pokud 
vás v Kralupech pozvou 
na oběd do hotelu a vy se 
zeptáte: „A do kterého?“, 
okamžitě pochopí, že Kra-
lupan rozhodně nejste. 
hotel sport u sportovní 
haly na sídlišti cukro-
var má ve městě tak tro-
chu monopol. Kapacitou 
na to rozhodně má, 160 
pokojů pojme dostatečný 
počet hostů. 

A tak jsem šel. Budo-
va zvenku nepříliš mo-
derní vás nepřekvapí ani 
uvnitř, snad kromě vkus-
ných dekorací v hale ho-
telu vše zavání lety již mi-
nulými.

Nekuřácká restaurace 
se nachází vedle kuřácké 
kavárny, místnosti jsou 
naštěstí zce-
la odděleny. 
obecně je celá 
restaurace vel-
mi prostorná. 
Dialogy jed-
notlivých stolů 
se nemají šan-
ci rušit, pokud 
tedy udržíte 
volume svého 
hlasu v patřič-
ných mezích. 

Jídel v na-
bídce bylo na můj skromný vkus příliš mno-
ho, celé menu mají ve sportu ještě rozděleno 
na následující: Nabídka dne (2 jídla). zvý-
hodněná nabídka (2 jídla). Bezmasá jídla (11 
jídel!). ryby a drůbež (6 jídel). A konečně ho-
tová jídla (14 jídel!). 

Jen než host pochopí systém jídelního líst-
ku, uplyne polovina obědového času. 

obsluha byla velmi vstřícná, trpělivá a po-
zorná. Milá servírka přišla i několikrát, než 

jsme si byli schopni finálně 
vybrat. 

hovězí polévka s celes-
týnskými nudlemi (20 Kč) 
byla dobrá. Možná i chva-
litebná. Jako hlavní jídlo 
jsem zvolil klasiku - svíč-
ková na smetaně (77 Kč). 
čtyři knedlíky vydaly 
za osm, takové špalky už 
jsem dlouho nepotkal! 
omáčka byla chuťově vy-
vážená, přiměřeně dochu-
cená. 

Kolegyně zvolila z „na-
bídky dne“, konkrétně 
přírodní roštěnou se šun-
kou a vejcem s brambory 
(80 Kč). Maso bylo měkké 
a šťavnaté, kombinace chu-
tí až příliš bohatá. 

tentokrát jsme vy-
zkoušeli i přílohové sa-
láty – okurkový (25 Kč) 
a za stejnou cenu i zelný, 

přichází přece 
čas na zimní 
zeleninu.

Infor mace 
pro žíznivé zá-
kazníky: z pípy 
teče ve sportu 
g a m b r i n u s 
a plzeň. 

Na toalety se 
dostanete přes 
chodbu hote-
lu, jsou celkem 
rozlehlé a je-

jich design a nápaditost se od zbytku hotelu 
neliší. 

stravenky ve sportu běžně přijímají a kar-
tou můžete zaplatit též – v recepci hotelu. 

shrnuto a podtrženo: přiměřené porce 
za velmi příznivé ceny v nekuřáckém pro-
středí. gurmáni si tady na své ale budou mu-
set ještě počkat.   

 dobRoU cHUť váM  

Přeje váš oskaR sUcHaR

11. 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

Hovězí polévka 
s celestýnskými nudlemi

Svíčková na smetaně

Přírodní roštěná se 
šunkou a vejcem 

s brambory

Okurkový a zelný salát



K Z

l istopad 2015 13

poLIcIe

Z linky 156

☛ 20. 9. v 21:28 h. na l. 156 oznámil pan 
V., že na chodbě panelového domu v ul. 
Krakovská leží před jeho bytem dívka, která 
je zřejmě pod vlivem návykových látek. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
mladou ženu, která je při vědomí, s hlídkou 
komunikuje, ale mluví nesrozumitelně a je 
dezorientovaná. Na místo byla vzhledem 
ke zjištěné skutečnosti přivolána RZS, 
která tuto následně převezla do mělnické 
nemocnice. 

☛ 28. 9. v 16:41 h. na l. 156 oznámila paní 
S., že u domu č. p. 550 v ul. Dr. E. Beneše spí 
nějací bezdomovci. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila velmi známou dvojici, 
která odmítala z místa odejít se slovy: „My 
nikam nejdeme“. Dále z důvodu podezření 
ze spáchání trestného činu – maření výkonu 
úředního rozhodnutí byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si paní G. 
převzala k dalšímu rozhodnutí. 

☛ 30. 9. v 15:43 h. na l. 156 oznámila paní 
V., zaměstnankyně bytového družstva, že 
přijali oznámení o možném úniku plynu 
v panelovém domě ul. Masarykova 634. 
Pohotovost z RWE byla již kontaktována 
a vyjíždí na místo. Plyn by měl být cítit 
z bytu postaršího muže. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila společně 
s pečovatelkou, že plyn uniká z bytu pana N. 
Tento měl zapnutý jeden hořák na plynovém 
sporáku bez zažehnutí. Pracovníkem 
pohotovosti byl objekt zkontrolován a byl 
vypnut hlavní přívod plynu do bytu s tím, 
že panu N. bude vyměněn plynový sporák 
za elektrický. 

☛ 1. 10. v 09:55 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o ztotožnění osoby na nádraží 
ČD, která by měla přijet rychlíkem bez platné 
jízdenky. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že pan S. jel vlakem bez platné 
jízdenky a byl na průvodčího agresivní. 
Muž byl pro své jednání strážníky vyveden 
z rychlíku a tento následně opustil nádraží. 
Nacionále pana S. byly hlídkou předány 
pracovnici ČD k dalšímu opatření. 

☛ 2. 10. v 09:50 h. na l. 156 paní T. 
oznámila, že nějaký pes napadl labuť u řeky 
Vltavy na straně sídl. Cukrovaru. Majitel psa 
z místa se svým psem utekl neznámo kam. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se spojila s oznamovatelkou a nalezla 
poraněnou labuť. Dozorčí službou byl 

kontaktován zaměstnanec odboru životního 
prostředí při MěÚ Kralupy, který vyjednal 
vyšetření labutě na veterinární klinice 
Mada, kam byla následně labuť strážníky 
převezena. Zde byla labuť vyšetřena a bylo 
zjištěno, že má prokousnutou páteř a plíci. 
Dle rozhodnutí ošetřující veterinářky byla 
labuť utracena. Celá věc byla následně 
postoupena k dalšímu opatření na příslušný 
odbor při MěÚ Kralupy.

☛ 3. 10. ve 20:57 h. na l. 156 oznámila 
paní L., že v ul. Chelčického u sport baru 
je silně podnapilý muž, který upadl na zem 
a poranil se v oblasti obličeje. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která se zkontaktovala 
s oznamovatelkou, která se nacházela 
na místě se zraněným mužem. Hlídka 
MP zjistila, že muž má sedřený obličej, 
bouli na čele a krvácející zranění na nose. 
Na místo byla přivolána RZS, která muže 
následně převezla do slánské nemocnice 
s podezřením na zlomeninu nosu.

☛ 4. 10. v 16:48 h. na l. 156 oznámila paní 
F., že již delší dobu neviděla svou sousedku 
paní P., která bydlí v ul. Revoluční a které je 
kolem 75 let věku. V poštovní schránce má 
paní P. nevyzvednutou poštu. Na místo byla 
vyslána hlídka MP a zároveň hlídka OO PČR 
Kralupy pro podezření, že se v bytě nalézá 
zemřelá osoba, což se následně potvrdilo. 
V chodbě rodinného domu se také nacházeli 
dva psi, kteří paní P. bránili. Hlídkou MP byli 
oba psi odchyceni a umístěni do městského 
útulku. Celou věc si hlídka OO PČR Kralupy 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ 5. 10. v 00:12 h. na l. 156 předalo OO 
PČR Kralupy informaci o pohřešované 
14leté dívce ze Všestud, která měla být 
včerejšího dne u kamarádky na sídl. 
Cukrovar v Kralupech, ale domů se již 
nevrátila. Hlídce MP byl předán popis dívky. 
Hlídka MP prověřila okolí, kde se dívka měla 
nacházet, s negativním výsledkem. Ve 4:00 
h. na l. 156 oznámila paní L., že v ul. tř. 
Legií se nachází dívka, které včera večer 
ujel autobus a neví, jak se má dostat domů. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že se jedná o pohřešovanou dívku. 
Dívka byla převezena na OO PČR Kralupy, 
odkud byla policisty dopravena do místa 
bydliště. 

☛ 6. 10. v 17:59 h. na l. 156 oznámil pan Š., 
že na parkovišti u fotbalového stadionu v ul. 

Třebízského se fyzicky napadají a dohadují 
dvě ženy a muž. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila dvě ženy, z nichž 
jedna měla tržnou krvácející ránu na hlavě 
a dle jejího sdělení jí je špatně, protože má 
cukrovku, nemá u sebe inzulín a utrpěla ránu 
do hlavy po pádu na zem. Na místo byla 
proto přivolána RZS. Dále bylo hlídce MP 
sděleno, že zraněná žena paní V. má u paní 
H. své osobní věci, které jí odmítá vydat. 
Paní H. na toto veškeré věci paní V. předala 
vč. léků na cukrovku. Paní V. byla následně 
převezena do mělnické nemocnice. 

☛ 12. 10. v 14:00 h. na l. 156 oznámila 
paní J., zaměstnankyně mateřské školky 
v ul. Gen. Klapálka, že někdo přes víkend 
v nočních hodinách přestříhal plotové pletivo 
a zřejmě se pokoušel odcizit podkopovou 
lžíci od bagru, který je zaparkovaný v areálu 
školky z důvodu probíhající rekonstrukce. 
Dále paní J. sdělila, že se na místě nic 
neztratilo a tudíž nic hlásit nechce, pouze 
požádala o častější kontroly v nočních 
hodinách na pozemku školky a v jejím 
blízkém okolí, což v současné době hlídka 
MP provádí v nepravidelných intervalech.

☛ 14. 10. v 21:11 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP 
na lávku pro pěší a cyklisty přes řeku 
Vltavu směrem na sídl. Cukrovar, kde měl 
jistý pan O. vytrhnout z ruky kabelku starší 
paní a utéci s ní směrem na sídl. Cukrovar. 
Na toto měl mladík, který šel okolo pana 
O. pronásledovat a sebrat mu kabelku, 
kterou následně vrátil starší paní zpět. 
Následně však bylo zjištěno, že v kabelce 
chybí mobilní telefon. Hlídka MP Kralupy se 
dostavila na místo a prověřila přilehlé okolí, 
zda se zde nenachází osoba pachatele dle 
uvedeného popisu s výsledkem negativním. 
Informace byla předána zpět na OO PČR 
Kralupy s tím, že si policisté převzali celou 
věc k dalšímu opatření pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

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

poZVánKa na besedU o poVodníCh
Humanitární organizace Člověk v tísni o. p. s. pořádá  
ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou
besedu o povodních a možnostech protipovodňové ochrany

11. listopadu 2015 od 18:00 hodin
ve velké zasedací místnosti kralupské radnice (4. patro).
Záměrem setkání je vzájemně si představit zkušenosti 
a znalosti nashromážděné během povodní.
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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 ne-
mají žádný talent, ale i pro ty, 
kteří se už s kreslením 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

pracovníci  Technoparku 
a studenti VŠCHT připra-

vili širokou nabídku poučení 
i zábavy. U příchodu vítala ná-
vštěvníky velká plocha, na níž 
byl umístěn vodíkový článek, 
jehož generovaná energie za-
jišťovala nejen osvětlení a vě-
tráček, ale uváděla do pohybu 
elektrický vláček, který se pro-
háněl po stole. Žáci a studenti 
místních škol měli možnost zú-
častnit se kvízu Mladý vědec, 
kde si otestovali své znalosti 
písemným kvízem s otázkami 
z technických oborů a pak roz-
hovorem s odborníky.
O chemických látkách, je-

jich vlastnostech a nečekaných 
souvislostech  předváděných 
zábavnou formou byla Hodina 
moderní chemie, kterou vedla 

skupina studentů VŠCHT Pra-
ha. Mladým  návštěvníkům, 
snad  budoucím  studentům 
chemie ukázali, jak se v labo-
ratoři připraví zmrzlina, jak 
se může změnit barva hlasu, 

co se stane s květinou zmra-
ženou na -160 °C, a na příkla-
du ukázali princip supravo-
diče. V další laboratoři hosté 
sledovali testování vlastností 
materiálů za vysokých teplot 

a někteří si mohli také vlastno-
ručně vyzkoušet přípravu sili-
kátových vzorků pro takovéto 
testy. Pro zájemce o odbor-
nější témata byly připraveny 
přednášky o fotokatalýze a je-
jí aplikaci např. v nátěrových 
hmotách. Druhá přednáška se 
věnovala optickým metodám 
v chemické analýze a ukázala 
široké uplatnění těchto metod 
v praktickém životě. 
První  ročník  Noci  vědců 

v Kralupech se podle ohlasu 
návštěvníků vydařil. Ukázal 
veřejnosti,  zejména  žákům 
a studentům moderní labora-
toře, přístup k vědecké práci, 
praktické aplikace vědeckých 
poznatků v běžném životě.

aleš soUkUP, 

tecHnoPaRk kRalUPy

V technoparku se poprvé uskutečnila Noc vědců
občané kralup nad vltavou a okolí, často rodiče s dětmi, navštívili v našem městě poprvé pořádanou noc vědců, která se 
konala v nové moderní budově technoparku kralupy všcHt praha v rámci celoevropské akce, která má za cíl přiblížit 
technické obory a vědeckou práci. technopark navštívilo 25. září 2015 během odpoledne a večera 180 osob, z nichž téměř 
polovina byli mladí lidé.  
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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
Pavel Vácha se narodil r. 1940 v Praze, po studiích geologie a několika letech 
praxe v oboru studoval fotografii na FAmU v Praze. V roce 1968 absolvoval 
(jako jeden z prvních) obor výtvarná fotografie. Již během studia pracoval jako 
fotoreportér pro deníky i časopisy. Od absolutoria pracuje jako volný fotograf - 
výtvarník. V průběhu let spolupracoval s mnoha časopisy i nakladatelstvími u nás 
i v zahraničí. Publikoval řadu knih, některé získaly prestižní zahraniční ocenění. 
mimo jiné ilustroval fotografiemi knihu Dr. Lubomíra Dorůžky Jazz mezi tanky 
a klíči. Spolupracuje i s hudebními nakladatelstvími, vytvořil fotografie pro více 
než dvě stovky obalů hudebních nosičů nahrávek klasické i moderní hudby. 
Fotografuje divadlo, hudební svět, architekturu.

kromě účasti na mnoha domácích i zahraničních skupinových výstavách 
uspořádal více než čtyři desítky autorských výstav doma i v zahraničí. Jeho prá-
ce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních galeriích a soukromých sbírkách.
prodeJní VÝsTaVa poTrVá do prosinCe 2015

pŘipraVUJeme NA 18. PROSINEC - KONCERT leTy mimo

zveme vás na probíhající výstavu

Vstupné na jednotlivá představení pouhých 50 Kč. 
Vstupenky není možné rezervovat, prodej probíhá 

až 30 minut před začátkem představení.

malá podzimní divadelní přehlídka

pořádá ds scéna kralupy ve spolupráci 
s městem kralupy nad vltavou a kd vltava

Podzim nejsou jenom chmurotemné sychročasy. S podzimem jde totiž ruku 
v ruce festival t y j á t j á t r a. Ani letos tomu nebude jinak. Máte možnost 
zažít takový malý kralupský Jiráskův Hronov, což je pro amatérské 
divadelníky něco jako Mount Everest. Národní mezidruhová přehlídka 
amatérského divadla s mezinárodní účastí, kde si každý soubor touží zahrát. 
Musí však projít tvrdým sítem krajských a národních přehlídek, aby se mu 
ten sen splnil. A právě z Jiráskova Hronova pro vás vybíráme to nejlepší 
či nejzajímavější, abyste ten divadelní Mount Everest mohli zažít s námi.

pátek 6. 11. 2015 – 20 h. - klubovna ds scéna

NaKop tyjátr Jihlava
Pavel Kohout: Psí matka  
– Já namouduši nelžu, páni doktoři
Komorní monodrama představuje příběh 
maloměstské rodiny ze 40. let minulého století 
v Řecku v době okupace. Eva Čurdová v další 
ze své dechberoucí série one (wo)man show.

pátek 27. 11. 2015 – 20 h. - klubovna ds scéna

DS Scéna Kralupy / tracy Letts: Zabiják Joe
Černá komedie nebo drama se šokujícím koncem? Každopádně silný 
příběh. Nenechte si ujít jedno z našich posledních představení.

pátek 4. 12. 2015 – 20 h. - Kd Vltava

Kočovné divadlo Ad Hoc
Jan Duchek: 
Zmrazovač (IL cONGELAtORE)
Komediální operní drama plné 
napětí a morálních dilemat 
je prošpikováno hudebním 
géniem Verdiho, Pucciniho, 
Leoncavala, Bizeta a dalších 
mistrů. Romance a akce, 
živý orchestr, mrtvé mrtvoly. 
STANdING OVATION NA JIRÁSKOVĚ hRONOVĚ 2014!!!

Komorní orchestr Dvořákova kraje vás zve

ve středu 4. listopadu od 19 hodin 
na tradiční podzimní koncert

v Památníku A. Dvořáka ve Zlonicích
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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 lisTopad

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 1., 8. a 22. 11. a sobota 28. 11.

4. 11. – středa 16:30 hodin

Divadlo Evy Hruškové 
a Jana Přeučila:

 
ŠíPKOvá RůžENKA  
Rodinná loutková pohádka známého televiz-
ního dramaturga a autora mnoha pohádek 
Jiřího Chalupy pro nejmenší děti. Pohádka je 
plná krásných písniček od hudebního sklada-
tele Jaromíra Klempíře.

Za návštěvu tohoto představení dostanete 
razítko. Po poslední pohádce v této sezó-
ně vás čeká slosování o ceny, které věnuje 
Global Kralupy – stačí pět razítek!

vstupné: 60 Kč

11. 11. – středa 19:30 hodin

KytAROvý KONcERt 
LUbOMíRA bRAbcE

Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším 
koncertním kytaristům. Je mu vlastní stylově 
pestrý repertoárový rejstřík, kterým naplňu-
je své početně bohaté recitály i vystoupení 
s předními orchestry. Je oblíbeným a častým 
hostem různých televizních pořadů a rozhla-
sových studií. Jeho akustický koncert bude 
pro vás silným kulturním zážitkem.

vstupné: 190 Kč

14. 11. – sobota

SvAtOMARtINSKá 
SLAvNOSt  
15:30 setkání na hřišti TJ Sokol (Jodlo-
va ul.) - projížďky na koních z Natura farmy 
v Minicích
16:30 Martinský lampionový průvod ke KD 
Vltava s Martinem na bílém koni doprovázený 
Karlštejnskými trubači
17:15 KD Vltava - svatomartinská pohádka 
pro malé i velké - Divadlo 100 opic: Zajíček 
a velká mrkvová záhada 

 
Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se 
na záhoncích dost nadře, ale dělá to rád. Je-
nomže jednoho dne se začne mrkev ztrácet. 
Někdo mu krade papání. A to se nedělá! Ale 
zajíček je velký detektiv a ví, jak si poradit. 
Veselá hudební a interaktivní pohádka je sou-
částí razítkové soutěže o ceny.

vstupné na pohádku: 60 Kč

15. 11. – neděle

DRUHá PRODLOUžENá
základních tanečních kurzů pro mládež  
16:15 – 19:00 odpolední kurz; 19:30 – 22:15 
večerní kurz.

vstupné pro veřejnost: 100 Kč

19. 11. – čtvrtek 19:30 hodin

tANČíRNA 
Vaše oblíbené taneční večery pokračují. Slo-
vem provází taneční mistr Jan Kvasnička.

vstupné: 70 Kč osoba; 120 Kč pár

21. 11. – sobota 20:00 hodin

9. MěStSKý PLES  
vstupné: 150 Kč stání;  

190 Kč balkon; 220 Kč přízemí

23. 11. – pondělí 19:30 hodin

Divadlo Ungelt / Keith Huff: 

DEŠtIvÉ DNy

26. 11. – čtvrtek 8:00 – 13:00 hodin

DEN ZDRAví (předsálí divadla)

V rámci Dne zdraví si můžete nechat zdarma 
změřit tlak, cholesterol a cukr v krvi a pora-
dit se na téma zdravý životní styl. Věnovat se 
vám budou zaměstnanci Zdravotního ústavu 
Praha a místní lékárny poskytnou bezplatné 
vzorky léčiv a potravinových doplňků.

Pořádá Odbor sociálních věcí, školství 
a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou ve spo-
lupráci se Zdravotní a sociální komisí Rady 
města Kralupy nad Vltavou.

vstup zdarma

26. 11. – čtvrtek 16:30 hodin

ČAJ O PátÉ  
KOZELKOvA tROJKA  
Vaše oblíbená odpoledne s přáteli při výbor-
né hudbě jsou zpátky. Všechny vstupenky 
jsou slosovatelné.

vstupné: 50 Kč

Vyprodáno
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1. 12. – úterý  16:30 hodin

ANDěLSKO-
ČERtOvSKÉ SEtKáNí  

 
Tradiční karneval andílků a čertíků plný sou-
těží, zpěvu a radosti. Pro všechny děti je při-
pravena mikulášská nadílka. Počet balíčků je 
omezen, rezervujte si vstupenky předem. 

Karneval je dalším pořadem, kdy můžete sbí-
rat razítka a zařadit se do slosování o ceny, kte-
ré věnuje Global Kralupy – stačí pět razítek!

vstupné: děti 65 Kč; dospělí 50 Kč

2. 12. – středa  16:30 hodin

MIKULáŠSKý ČAJ O PátÉ 

KOZELKOvA tROJKA  

Vánoční setkání při krásné hudbě. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné.

vstupné: 50 Kč

přIpraVUJeMe na proSInec:
3. 12.  20. Country salon s rangers Band
5. 12. Bluegrass advent
6. 12.   Věneček kurzů tance
8. 12.   Cestovatel Jiří Kolbaba  
 a exotická diashow
11. 12.  Maturitní ples DG Kralupy
12. 12.  Vánoční očekávání – adventní  
 koncert s prezentací vín 
13. 12.  Věneček kurzů tance
14. 12.  Vánoční pohádka
15. 12.  Švandovo divadlo  
 – Děvky od arbesa
16. 12.  Představení divadelního oboru 
 zuŠ Kralupy
17. 12.  Tančírna

LOUtKOvý SOUbOR ROLNIČKA
uvede ve středu 18. listopadu  
od 16:30 pohádku  
míčEk FlíčEk  
režie: I. Slabá 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

pLeSY V LISTopadU 2015:
13. 11.  Studentský ples DG Kralupy
21. 11.  Městský ples

Večery se prodlužují, konec roku se po-
malu blíží, a s ním i festival Bluegrass 

Advent. V sobotu 5. prosince 2015 se v KaSS 
odehraje už 18. ročník. Od 15 hodin tam 
bude zahájen blok vystoupení devíti kapel. 
Ve stručnosti si je představme. 
Z  nedalekého  severočeského Úštěka 

dorazí Red Leaf. Zaměřují se na vlastní 
tvorbu a v Dubičné pořádají už několik 
let bluegrassový festival Na Horovně. Ná-
sledovat bude tak trošku vykročení mimo 
žánr. Ve zvuku Paběrek se odráží dlouhá 
tradice tuzemské trampské písničky a pro-
líná se s vlivem lidových písniček severo-
amerického kontinentu. Paběrky vznikly 
v roce 1985 z členů stejnojmenné trampské 
osady. České texty tvoří proslulý kreslíř 
Rychlých šípů Marko Čermák, který v ro-
ce 2007 obdržel od americké Bluegrass 
Music Association cenu za přínos k rozší-
ření pětistrunného banja a country hudby 
v českých zemích. 
Další skupina, Milkeaters, svým názvem 

odkazuje k nedaleké obci Mlékojedy, kde 
se koná stále populárnější festival Bluegrass 
Party. S nimi se vrátíme zase zpět do sou-
časného bluegrassového zvuku. Původně 
jablonecký Modrotisk patří k naší bluegras-
sové špičce už od 80. let a i v Kralupech je 
častým hostem. Naopak mezi mladší tělesa 
patří Bluegrass Friends z Mladé Boleslavi. 
Brázdí naše scény čtyři roky a věnují se 
tradičním kořenům bluegrassu, konkrétně 
skladbám Lestera Flatta a Earla Scruggse 
a jejich kapely Foggy Mountain Boys. 

Ve výrazně jiném duchu se ponese vy-
stoupení pražsko-kralupské formace Womac- 
klee. U nich se bluegrass prolíná s rockem 
a texty se převážně zabývají mezními situa-
cemi lidí na okraji společnosti. A už moc ne-
zpomalíme: plzeňský Cop je pojmem i mezi 
širší obcí posluchačů žánru folk a country. 
Stejně tak jako po nich následující Poutníci, 
kteří v letošní sezóně slaví už 45 let. Finá-
le obstará mladoboleslavský Sunny Side se 
svým tradičním soundem, skvělým vokálem 
a vynikajícím pódiovým projevem. 
Programem bude provázet Marek Špek 

Dráb. 
Vstupné na místě 200 Kč, předprodej 

170 Kč v KD Vltava, případně přes mail 
bluegrass.advent@seznam.cz. 
Všechny zve pořádající Kralupské hudeb-

ní sdružení. Poděkování patří MěÚ Kralupy 
za kontinuální podporu festivalu.

vít jeřábek

Večerníček slavil narozeniny v Kralupech

Bluegrass advent – 5. 12. 2015

fo
to

: d
a

vI
d

 J
o

H
n

Skupina Modrotisk hraje už více než třicet let 
a patří k tomu nejlepšímu, co lze na našich 
bluegrassových scénách slyšet.
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Ú terní podvečer 20. 10. 2015 patřil v kul-
turním domě Vltava Večerníčkovi. K je-

ho krásným 50. narozeninám jsme připravili 
oslavu spojenou s vernisáží výstavy dět-
ských výtvarných prací. A Večerníček byl 
velmi potěšený, protože v Kralupech žije 
mnoho šikovných dětí, které vytvořily bez-
mála stovku úžasných děl. 

Večerníček z nich vybral pět, které jsme 
ocenili. Vítězi jsou: Eliška Hamrová, Jakub 
Radič, Terezka Karásková, Natálka Vodilová 
a Vanda Fialová. 

V kulturním programu vystoupili mladí 
zpěváci pod vedením Markéty Wagnerové s pásmem písniček z večerníčků. Na závěr jsme pomohli 
Večerníčkovi sfouknout svíčky na narozeninovém dortu. 

výstava dětských výtvarných prací na téma večerníčkových příběhů je přístupná v pra-
covní době kanceláře KD vltava a během akcí a potrvá do 15. listopadu 2015. 

jitka košťálová, 

PRodUkční kd vltava

Vítězka Vanda 
Fialová s maminkou 
a Večerníčkem
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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

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
2014, ČESKO, rodinný, 73 minut

Unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra, kde vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují 
o přežití. Film není přírodopisným dokumentem, ale vzrušujícím 
a napínavým příběhem ze světa přírody.

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
2015, USA, drama, titulky, 15+, 123 minut

V jižním Bostonu po roce 1970 přemluví agent FBI Connolly (J. Edgerton) 
irského mafiána Whitea (J. Depp) ke spolupráci s FBI a vyřazení 
společného nepřítele ze hry. Nesourodé spojenectví se vymklo kontrole 
a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu postihu a stát se jedním 
z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu...

CELEBRITY S.R.O.
2015, ČESKO, komedie, 103 minut

Seriálový režisér Tomáš, hlavní postava filmu, přišel s nápadem, jak 
zvednout sledovanost natáčeného seriálu - vložit do děje postavu, která je 
inspirována reálnou postavou lobbisty - mafiána. Tím sice probudí diváky 
a sledovanost jen kvete, to ale neujde pozornosti samotného mafiána, 
který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat...

FAKJŮ PANE UČITELI 2
2015, NĚMECKO, komedie, dabing, 12+, 115 minut

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!

GANGSTER KA: AFRIČAN
2015, ČESKO, drama, 12+, 100 minut

Po útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Česko. Začíná nová etapa 
jeho zločinného života a na povrch vyplouvá veškerý odpad, který po něm 
zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku 
na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu...

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
2015, USA, animovaným, 2D/dab., 3D/dab., 90 minut

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“... 

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
2015, USA, drama/dobrodružný, 2D/tit., 3D/tit, 12+, 135 minut

V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost 
obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem 
Snowem se blíží...

MACBETH
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA / FRANCIE, drama, titulky, 15+, 113 minut

Macbeth (Michael Fassbender) je obávaný skotský válečník, který se 
neleká zuřivých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že bude 
příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. Cestu 
ke koruně dláždí smrt a úklady, které nakonec pohltí Macbetha i jeho 
ctižádostivou ženu (Marion Cotillard).

MARŤAN
2015, USA, sci-fi, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 134 minut

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul 
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. 
Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má 
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Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny 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.

k dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci 
a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat 
signál na Zemi, že je naživu.

PAN
2015, USA, fantasy, 2D/dab., 3D/dab., 111 minut

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 se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí 
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků 
a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
2015, USA, titulky, 15+, 121 minut

Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří důstojník elitní vládní 
operační skupiny (Josh Brolin), aby v příhraniční oblasti mezi USA 
a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti 
drogám. Tým vedený tajemným poradcem s pochybnou minulostí (Benicio 
Del Toro) se tajně vydává na cestu, během které je Kate nucena v zájmu 
přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU 
2015, USA, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 minut

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? 
A především jediného pejska, který dokáže ze svého páníčka Charlieho 
Browna udělat největšího hrdinu. A že to není zrovna snadné. Charlie 
Brown je totiž pro změnu nejslavnější světový outsider, který šéfuje 
nejhoršímu baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku 
Malou Zrzečku a hlavně je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně 
nebezpečných situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo 
aspoň směšného.

SPECTRE
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA, titulky, 150 minut

James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu 
známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby 
nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

STEVE JOBS
2015, USA, titulky, 15+, 122 minut

Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových 
Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé 
Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh.  

VICTOR FRANKENSTEIN
2015, USA, titulky, 109 minut

Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen 
Bůh a Viktor Frankenstein. A právě o tom druhém vypráví náš příběh 
odehrávající se ve století, kdy se čerstvě probuzená věda, nové technologie 
a tradiční víra a náboženství sbližují. Viktor Frankenstein (James McAvoy) 
a jeho pomocník Igor (Daniel Radcliffe) mají společnou vizi o uměle 
stvořeném životě, který může změnit svět.

ZTRACENI V MNICHOVĚ
2015, ČESKO, komedie/drama, 105 minut

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje 
některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností 
unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních 
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Film vás ovšem 
brzy překvapí a vy zjistíte, že pravý příběh má teprve začít.

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 110 KČ

   20:00  HUNGER GAMES:  150 KČ 
    SÍLA VZDORU 2. ČÁST  
 22.  NE  10:00  KŘEMÍLEK, VOCHOMŮRKA A KAMARÁDI 60 KČ

   14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ

   17:00  HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 120 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

23. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 24.  ÚT 19:00  EVEREST SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 25.  ST 20:00  U MOŘE 110 KČ

 26.  ČT 20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN PREMIÉRA 130 KČ

 27.  PÁ  17:00  VICTOR FRANKENSTEIN 110 KČ

   20:00  BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA 110 KČ

 28.  SO 14:30  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV  140 KČ

   17:00  HUNGER GAMES:  150 KČ 
    SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
   20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 29.  NE 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU
   17:00  HUSÍ KŮŽE /dab. 135 KČ / 155 KČ

   20:00  VICTOR FRANKENSTEIN 110 KČ

30. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

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.

2. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 3.  ÚT 18:00  CELEBRITY S.R.O (S ÚČASTÍ TVŮRCŮ) 120 KČ

 4.  ST 20:00  MARŤAN 110 KČ

 5.  ČT 20:00  SPECTRE PREMIÉRA 120 KČ

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

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 120 KČ

 7.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  120 KČ / 140 KČ 
    PEANUTS VE FILMU     
   17:00  MARŤAN     130 KČ  
   20:00  SPECTRE 120 KČ

 8.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ

   17:00  PAN 100 KČ

   20:00  MACBETH 100 KČ

9. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 10.  ÚT 19:00  CESTA VZHŮRU SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 11.  ST 20:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

 12.  ČT 20:00  STEVE JOBS PREMIÉRA 120 KČ

 13.  PÁ 17:00  MARŤAN 110 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

 14.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU  
   17:00  PAN   120 KČ

   20:00  SPECTRE 120 KČ

 15.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   130 KČ

   17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  MACBETH 100 KČ

 16.  PO 17:00  MARŤAN   130 KČ

   20:00  STEVE JOBS 120 KČ

 17.  ÚT 14:30  V HLAVĚ 80 KČ

   17:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 120 KČ

 18.  ST 20:00  PARANORMAL ACTIVITY:  
    THE GHOUST DIMENSION    130 KČ

 19.  ČT  20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 100 KČ / 120 KČ

 20.  PÁ 17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

 21.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

LISTOPADFacebook  
Kino Vltava

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
2014, ČESKO, rodinný, 73 minut

Unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra, kde vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují 
o přežití. Film není přírodopisným dokumentem, ale vzrušujícím 
a napínavým příběhem ze světa přírody.

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
2015, USA, drama, titulky, 15+, 123 minut

V jižním Bostonu po roce 1970 přemluví agent FBI Connolly (J. Edgerton) 
irského mafiána Whitea (J. Depp) ke spolupráci s FBI a vyřazení 
společného nepřítele ze hry. Nesourodé spojenectví se vymklo kontrole 
a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu postihu a stát se jedním 
z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu...

CELEBRITY S.R.O.
2015, ČESKO, komedie, 103 minut

Seriálový režisér Tomáš, hlavní postava filmu, přišel s nápadem, jak 
zvednout sledovanost natáčeného seriálu - vložit do děje postavu, která je 
inspirována reálnou postavou lobbisty - mafiána. Tím sice probudí diváky 
a sledovanost jen kvete, to ale neujde pozornosti samotného mafiána, 
který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat...

FAKJŮ PANE UČITELI 2
2015, NĚMECKO, komedie, dabing, 12+, 115 minut

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!

GANGSTER KA: AFRIČAN
2015, ČESKO, drama, 12+, 100 minut

Po útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Česko. Začíná nová etapa 
jeho zločinného života a na povrch vyplouvá veškerý odpad, který po něm 
zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku 
na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu...

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
2015, USA, animovaným, 2D/dab., 3D/dab., 90 minut

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“... 

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
2015, USA, drama/dobrodružný, 2D/tit., 3D/tit, 12+, 135 minut

V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost 
obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem 
Snowem se blíží...

MACBETH
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA / FRANCIE, drama, titulky, 15+, 113 minut

Macbeth (Michael Fassbender) je obávaný skotský válečník, který se 
neleká zuřivých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že bude 
příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu bude muset zaplatit. Cestu 
ke koruně dláždí smrt a úklady, které nakonec pohltí Macbetha i jeho 
ctižádostivou ženu (Marion Cotillard).

MARŤAN
2015, USA, sci-fi, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 134 minut

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul 
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. 
Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má 

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 hodiny 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.

k dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci 
a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat 
signál na Zemi, že je naživu.

PAN
2015, USA, fantasy, 2D/dab., 3D/dab., 111 minut

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 se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí 
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků 
a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
2015, USA, titulky, 15+, 121 minut

Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří důstojník elitní vládní 
operační skupiny (Josh Brolin), aby v příhraniční oblasti mezi USA 
a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti 
drogám. Tým vedený tajemným poradcem s pochybnou minulostí (Benicio 
Del Toro) se tajně vydává na cestu, během které je Kate nucena v zájmu 
přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU 
2015, USA, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 88 minut

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? 
A především jediného pejska, který dokáže ze svého páníčka Charlieho 
Browna udělat největšího hrdinu. A že to není zrovna snadné. Charlie 
Brown je totiž pro změnu nejslavnější světový outsider, který šéfuje 
nejhoršímu baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku 
Malou Zrzečku a hlavně je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně 
nebezpečných situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, nebo 
aspoň směšného.

SPECTRE
2015, VELKÁ BRITÁNIE / USA, titulky, 150 minut

James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu 
známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby 
nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

STEVE JOBS
2015, USA, titulky, 15+, 122 minut

Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových 
Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé 
Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh.  

VICTOR FRANKENSTEIN
2015, USA, titulky, 109 minut

Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen 
Bůh a Viktor Frankenstein. A právě o tom druhém vypráví náš příběh 
odehrávající se ve století, kdy se čerstvě probuzená věda, nové technologie 
a tradiční víra a náboženství sbližují. Viktor Frankenstein (James McAvoy) 
a jeho pomocník Igor (Daniel Radcliffe) mají společnou vizi o uměle 
stvořeném životě, který může změnit svět.

ZTRACENI V MNICHOVĚ
2015, ČESKO, komedie/drama, 105 minut

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje 
některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností 
unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních 
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Film vás ovšem 
brzy překvapí a vy zjistíte, že pravý příběh má teprve začít.

   17:00  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 110 KČ

   20:00  HUNGER GAMES:  150 KČ 
    SÍLA VZDORU 2. ČÁST  
 22.  NE  10:00  KŘEMÍLEK, VOCHOMŮRKA A KAMARÁDI 60 KČ

   14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ

   17:00  HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 120 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

23. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 24.  ÚT 19:00  EVEREST SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 25.  ST 20:00  U MOŘE 110 KČ

 26.  ČT 20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN PREMIÉRA 130 KČ

 27.  PÁ  17:00  VICTOR FRANKENSTEIN 110 KČ

   20:00  BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA 110 KČ

 28.  SO 14:30  ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV  140 KČ

   17:00  HUNGER GAMES:  150 KČ 
    SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
   20:00  GANGSTER KA: AFRIČAN 130 KČ

 29.  NE 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU
   17:00  HUSÍ KŮŽE /dab. 135 KČ / 155 KČ

   20:00  VICTOR FRANKENSTEIN 110 KČ

30. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

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.

2. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 3.  ÚT 18:00  CELEBRITY S.R.O (S ÚČASTÍ TVŮRCŮ) 120 KČ

 4.  ST 20:00  MARŤAN 110 KČ

 5.  ČT 20:00  SPECTRE PREMIÉRA 120 KČ

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

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 120 KČ

 7.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  120 KČ / 140 KČ 
    PEANUTS VE FILMU     
   17:00  MARŤAN     130 KČ  
   20:00  SPECTRE 120 KČ

 8.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 100 KČ

   17:00  PAN 100 KČ

   20:00  MACBETH 100 KČ

9. 11.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 10.  ÚT 19:00  CESTA VZHŮRU SENIOŘI 60 KČ / 110 KČ

 11.  ST 20:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

 12.  ČT 20:00  STEVE JOBS PREMIÉRA 120 KČ

 13.  PÁ 17:00  MARŤAN 110 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

 14.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU  
   17:00  PAN   120 KČ

   20:00  SPECTRE 120 KČ

 15.  NE 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2   130 KČ

   17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  MACBETH 100 KČ

 16.  PO 17:00  MARŤAN   130 KČ

   20:00  STEVE JOBS 120 KČ

 17.  ÚT 14:30  V HLAVĚ 80 KČ

   17:00  SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH 110 KČ

   20:00  ZTRACENI V MNICHOVĚ 120 KČ

 18.  ST 20:00  PARANORMAL ACTIVITY:  
    THE GHOUST DIMENSION    130 KČ

 19.  ČT  20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 100 KČ / 120 KČ

 20.  PÁ 17:00  SPECTRE 120 KČ

   20:00  CELEBRITY S.R.O. 120 KČ

 21.  SO 14:30  SNOOPY A CHARLIE BROWN.  100 KČ / 125 KČ 
    PEANUTS VE FILMU
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39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na prohlídku oBrAzárny prAŽskÉHo HrADu
Kdy? V sobotu 21. listopadu 2015

O brazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuál-
ně existující sbírkou obrazů v našich zemích. V je-

jích zajímavých osudech se odrážejí pohnuté události 
střední Evropy od 16. století do současnosti: proslulá 
galerie císaře rudolfa II. se stala válečnou kořistí, 
nová habsburská sbírka byla z prostor Pražského 
hradu vystěhována nebo rozprodána, cenná plátna 
posloužila jako běžná dekorace. Nejkvalitnějším 
kusům ze zachráněného historického souboru, spo-
lečně s obrazy českého baroka a 19. století z nových 
nákupů, se teprve v polovině dvacátého století dostalo 
zasloužené pozornosti a po náročných přestavbách 
a úpravách se sály Obrazárny otevřely roku 1997 
veřejnosti.

Odjedeme v 8.41 z kralupského nádraží na Masarykovo 
nádraží. Odtud budeme pokračovat metrem do stanice 
Malostranská, kde přestoupíme na tramvaj číslo 22 
a budeme pokračovat do zastávky Prašný most, kde 
se mohou připojit ostatní. Na registraci si připravte 
10 Kč. Tato vycházka bude financována z grantu města 
Kralupy n. Vlt. Vycházku připravila Milena Vovsová

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

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

Celý rok jsme se potkávali v našem klu-
bu, měli mnoho společného, při našich 

zájezdech jsme poznali nádherná místa naší 
země, zažili jsme krásné chvíle při hudbě, 
tanci a zpěvu. Na přednáškách jsme se do-
zvěděli tolik zajímavého a poučného. Ještě 
je možná brzy na hodnocení letošního roku, 
ale chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o to, abychom i my, senioři, mohli 
cestovat a užívat si báječných chvilek ve spo-
lečnosti s našimi kamarády. Jsou to všichni 
z domova pro seniory, naši sponzoři, zástup-
ci města a ostatní. Neradi bychom na někoho 
zapomněli, ale děkujeme všem.
Listopad není jen měsícem podzimních 

plískanic a „dušiček“, ale i radosti, příchodu 
svatého Martina a prvních sněhových vlo-
ček, přípravou nádherných ozdob, svícnů, 
adventních věnců. A očekávání nejkrásněj-
ších svátků v roce. Přesto bychom si měli 
připomenout a zavzpomínat i na ty, kteří 
s námi dlouho v klubu působili, ale bohužel 
již nejsou mezi námi.

My se ale budeme radovat z každého 
krásného dne, který jsme prožili a těšit se 
na ten nový a krásnější, který nás čeká zí-
tra. A proto se budeme těšit na to, že se 
v našem klubu představí skupina břišních 
tanečnic, vystoupí děti z mateřské školy 
a přivítáme další hosty. A na jaře příštího 
roku se možná za finanční podpory měst-
ského úřadu a ostatních sponzorů, kteří nás 
dodnes podporovali, podíváme na našich 
zájezdech i tam, kde je jeden z nejkrásněj-
ších zámků, do Lednice.  členové Mkd

Krásný listopad, všichni přátelé 
Městského klubu důchodců
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Jak pogratulovat 
jubilantům?
Vážení a milí čtenáři, jistě jste si všimli, 

že naposledy v dubnovém čísle jsme 
přáli jubilantům našeho města a od té do-
by rubrika zmizela nebo bylo jubilantů má-
lo. Není to tím, že by nebylo komu přát, 
ale bohužel podle Zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů již nemůžou za-
městnanci městského úřadu sami vyhledá-
vat a navštěvovat jubilanty a zveřejňovat 
jejich jména ve Zpravodaji, tak jako tomu 
bylo doposud zvykem. Tato rubrika je totiž 
plně v režii kralupských úředníků. 
Proto se obracím na vás – jubilanty, pří-

buzné, známé. Pokud byste chtěli těm, kteří 
v daném měsíci oslaví 80., 85., 90. a víceleté 
narozeniny, ozvěte se, prosím, minimálně 
jeden měsíc před narozeninami osobně, te-
lefonicky nebo elektronicky na níže uve-
dou adresu:

městský úřad Kralupy nad Vltavou
Jaroslava daňhelová
odbor sociálních věcí, školství a kultury
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 866
e-mail: jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz   

Teprve na základě tohoto osobního zájmu 
může být rubrika „Jubilanti“ ve Zpravodaji 
opět oživena. Děkuji všem za pochopení!

Radka Holeštová, šéfRedaktoRka

Gratulujeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví

v  listopadu 2015
významná životní jubilea. 

85 let ing. bartl adolf
80 let Kondlová Marie

Přejeme všem jubilantům hodně 
zdraví, radosti a spokojenosti

Daruj život, daruj plazmu poTřeBujeMe Dárce pLAzMy pro odběrové středisko Mělník.

Plazmaferézou je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět. Darování plazmy ve srovnání 
s odběry plné krve organizmus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitost 24 hodin. 
Krev se dále nabírá pouze v omezeném množství dle aktuálních potřeb!! Prvodárce prosíme, aby se nejdříve přihlásili 
na odběr krve. Odběry plazmy se započítávají čestným dárcům stejně jako odběry krve. volejte na telefon 601 362 328 
(paní Siudová) v odběrové dny, stálí dárci se mohou objednat svými kódy.

úterý – odběr krve a plazmy n středa – odběr plazmy n čtvrtek – odběr plazmy
www.cckmelnik.cz www.transfuze-uvn.cz

Nemocnice Podolí, bezručova 715, II. patro (u Kauflandu).

Zámek Lednice
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 2. 10.  rÁKosoVÁ Marie ..................... 63 let
 2. 10. balŠÁnKoVÁ Helena .............74 let
 5. 10. podraHoVÁ anna ................. 91 let
 8. 10. HlinKoVÁ Miroslava .............. 62 let
 11. 10. Mudr. FeliX Marion ................ 88 let
 15. 10. HanuŠoVÁ Jarmila ................. 65 let
 17. 10. HrbKoVÁ Jaroslava ................. 75 let
 21. 10. ing. ZdraŽil Vladimír ........... 76 let
 24. 10.  KarHanoVÁ Božena ............. 91 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Sdružení rodáků 
a příznivců města – výzva

Vtomto smutném a nevlídném počasí si 
dovolujeme nabídnout našim členům 

i příznivcům nově instalovanou expozici 
zámku v Roztokách u Prahy. Jedná se o vla-
kový zájezd ve středu 18. listopadu, odjezd 
vlaku v 9:41, kde se připojíme k důchodcům 
Kaučuku.
Nevlídnost počasí a smutek bychom čás-

tečně mohli zvládnout naším výletem, ale 
nás trápí jako organizaci jiná věc, a pro-
to – obracíme se na členy, i ty, kteří by 
byli ochotni pomoci nám v situaci, kdy 
nutně hledáme pokladníka, který by na-

hradil pana J. Hájka, odstupujícího pro 
vysoký věk. 
Tímto děkujeme panu Janu Hájkovi za je-

ho perfektní letitou spolupráci, která nevy-
kazovala nikdy žádnou chybu. 
Protože se jedná o generační výměnu, 

která nemine nikoho z nás, doufáme v po-
chopení a v to, že se někdo na naši výzvu 
přihlásí.
Scházíme se každé první úterý v měsíci 

ve 13 hodin v 2. patře DPS. Nebo je možno 
zavolat na tel. č. 315 704 145. Děkujeme.

výboR „Rodáků“

vzpomínky
V září nás opustil 
po krátké těžké nemoci 
ING. bOHUSLAv vAcEK, 
celoživotní zaměstnanec 
Kaučuku, aktivní odborář 
a funkcionář turistického 

oddílu. Nezapomene manželka Libuše  
a syn Jan s rodinou. 
Naše díky nebudou nikdy stačit za to,  
cos pro nás, Bohouši, udělal. 
Děkujeme všem za účastné projevy.

Je tomu již 20 let, kdy nás 
dne 3. listopadu opustil pan 
StANISLAv vyHNáNEK. 
Všichni, kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.  
Děkuje rodina

Kdo byl milován, není 
zapomenut. 
Dne 10. listopadu uplyne  
10 let, kdy nás navždy 
opustil můj milovaný manžel 
pan vASIL ČOPíK. S láskou 

stále vzpomíná manželka s rodinou.

V listopadu 
uplyne 27 let 
od doby, kdy 
nás opustil 
pan JOSEF 
PLIcKA, 

a 16 let od úmrtí jeho ženy, paní EMíLIE 
PLIcKOvÉ. S láskou vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Tápete a nevíte, co darovat svým blízkým? poradíme Vám

věnujte předplatné KralupsKého Zpravodaje. 

roční předplatné stojí 330 Kč (včetně dph a poštovného).
dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete vyzvednout  
od 10. listopadu v kanceláři Kd Vltava, 1. patro,  
nebo vám jej zašleme poštou, a to nejpozději  
do 21. 12. 2015 oproti úhradě. 

blíží se Vánoce a doba shánění dárků

Závazné objednávky zasílejte, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
nebo se zastavte osobně v KD vltava, Seifertovo náměstí 706.

Muzeum v Roztokách u Prahy
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pozváNKy

na měsíc listopad jsme pro Vás připravili:
seminář „partnerské vztahy a jejich úskalí v dnešní době“  

středa 4. 11. od 17:00 do 18:30 - otevřeme témata jako mužsko-
ženská polarita, sexualita, partnerská přitažlivost, vzájemná podpora 

na životních cestách a osobní rozvoj skrze partnerské vztahy.
lampiónový průvod - středa 11. 11. od 17:00 

tradiční podzimní akce AZ centra
seminář o látkových plenkách – eKopleny 

 čtvrtek 19. 11. od 9:30 - vyvrátíme mýty o vyváření a žehlení 
plenek, ukážeme si jednotlivé druhy plen, vyzkoušíme si 

různé sklady. Které plenky schnou nejrychleji a které jsou 
nejsavější? Kolik plenek potřebujete do své výbavičky?

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

Do kurzů se můžete hlásit i během školního roku.

třebízského 524, 278 01 Kralupy nad vltavou, tel.: 734 621 386,  
email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady PřiPRavila gabRiela jUnášková

Vánoční soUTěž
Výtvarné soutěže „Bílé Vánoce“ se mohou 
zúčastnit MŠ, ZŠ a družiny, jednotlivci, ce-
lé rodiny, zkrátka každý, kdo rád maluje, 
modeluje, lepí z papíru, šije, paličkuje nebo 
jinak tvoří. Rozviňte svoji fantazii a potěšte 
návštěvníky výstavy svými pracemi. Hoto-
vé výrobky označené autorem odevzdávejte 
v kanceláři DDM do 4. 12. 2015. Soutěž bude 
součástí vánoční výstavy. Každý z návštěv-
níků bude mít možnost hlasovat a ovlivnit 
tak vítězné pořadí jednotlivých děl.

noCoVKa
Zveme děti, které s námi chtějí prožít dob-
rodružnou pirátskou noc, aby se přihlásily 
na Nocovku, která se koná v pátek 13. 11. 
od 18:00 do soboty 14. 11. 9:00 hodin. Cena 
150 Kč (včetně večeře a snídaně). Akce je 
určena pro děti školního věku.

bál prinCů a prinCeZen
Karneval pro nejmenší plný princů a prince-
zen bude 19. 11. v DDM od 16:00 h. Prosíme 
děti i rodiče, aby si na akci přinesli přezův-
ky. Vstupné 40 Kč děti a 10 Kč dospělí.

KralUpsKÝ adVenT
DDM se také letos zúčastní oslav adventu 
29. 11. Děti ze zájmových útvarů Hip-hop, 
Krůček, Taneční Rytmiky a Taneční průpra-
vy potěší jistě diváky svým vystoupením. 

sporT s ddm
V listopadu je DDM pořadatelem sportov-
ních okresních kol: 3. 11. florbal; 16. 11. bas-
ketbal – dívky; 18. 11. basketbal – chlapci.

miKUlášsKá pro 
neJmenší
Ani letos Mikuláš na děti nezapomene. Při-
jde je pozdravit v pátek 4. 12. v 10:00 hodin 
do hotelu Sport. A nepřijde samozřejmě sám. 
Doprovázet ho bude i čert s andělem. Rádi 
se s dětmi potěší, poslechnou si básničky 
a písničky a předají dětem nadílku. Rodiče 
mají možnost přinést pro své děti nadílku 
k předání, předem označenou jménem.

Vánoční sVáTKy  
V moKrosUKáCh
Nabízíme pro rodiny nebo kolektivy přátel 
vánoční a silvestrovský pobyt v Mokrosu-
kách od 25. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Pobyt 
lze individuálně domluvit na libovolný po-
čet dní. 
Objednávky a podrobné informace u paní 

Špinarové na tel.: 315 722 236 nebo osob-
ně v DDM.
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ŠKoLy 

V letošním školním roce jsme 
poprvé založili na obchodní 

akademii reálné studentské fir-
my, které nám umožňují pronik-
nout do problematiky fungování 
společnosti od jejího založení 
až po likvidaci. Jedná se o re-
álnou činnost, nikoli fiktivní, 
která byla provozována v minu-
lých letech.
Dne 7. října 2015 jsme se vy-

dali ve složení Miroslav Černáč, 
Michael Bartoš, Nikol Hrubíšo-
vá, Miroslav Vaněk, Petr Gabčo 
a Adéla Smělá do Národní tech-
nické knihovny v Praze na pří-
pravný Innovation Camp pořá-
daný Baťovou nadací. Zde jsme 
měli možnost vyzkoušet si v sou-
těži spolupráci v týmu a navrh-
nout sociální firmu zaměřenou 
na potřeby seniorů. Soutěže se 
zúčastnilo 140 studentů z 20 

středních škol z Čech a Mora-
vy. Bylo vytvořeno 20 týmů, je-
jichž členy byli i dobrovolníci 
z řad zaměstnanců spolupořáda-
jící pojišťovny. Nepracovali jsme 
ale dohromady, každý z nás byl 
zařazen do jiného týmu. Navr-
hovali jsme sociální firmu zamě-

řenou na potřeby seniorů a od-
poledne jsme prezentovali svá 
řešení před ostatními soutěžící-
mi a porotou, která určila vítě-
ze. Pro porotu to byl těžký úkol. 
Všechny týmy se snažily podat 
nejlepší výkon a porotu tak zís-
kat na svoji stranu. Nakonec 

se vítězem soutěže stal Projekt 
spojující domovy, který zaujal 
porotu svým konceptem spolu-
práce dětských domovů a domo-
vů pro seniory. Ve vítězném tý-
mu sehrál významnou roli náš 
spolužák Michael Bartoš. Druhé 
místo obsadil projekt Mentoring 
seniorů pro absolventy učňov-
ských oborů. I v tomto týmu 
nás zastupoval jeden z nás, a to 
Miroslav Černáč. Kromě hod-
notných cen (tablety, MP3 pře-
hrávače a poukazy na zážitky) 
jsme měli možnost podívat se 
do moderní technické knihov-
ny, poznat nové studenty, od-
nést si mnoho nových nápadů, 
informací a zkušeností, které 
při svém podnikání určitě vy-
užijeme.

Za stUdenty 3.b nikol 

HRUbíšová, adéla sMělá

dvořákovo gyMnáZiUM a soše

soš a soU kRalUPy nad vltavoU

váM NAbíZí StUDIUM těcHtO ObORů:
studijní obory (zakončené maturitní zkouškou): 
18-20-M/01 ......................... informační technologie (SOŠ)
29-42-M/01 ......................... analýza potravin (SOŠ)
26-41-L/01  .........................mechanik elektrotechnik (SOU)
28-42-L/01  ......................... chemik operátor – farmaceutická výroba (SOU)

učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou):
26-52-H/01 .....................................elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-51-H/01 .....................................strojní mechanik

Do všech oborů přijímáme dívky i chlapce. Přijímací zkoušky nekonáme, pou-
ze zájemci o obor informační technologie vykonají státní pilotní přijímací testy 
z českého jazyka a matematiky.

reálné firmy na obchodní akademii a skvělý úspěch 
jejich zakladatelů na soutěži pořádané Baťovou nadací
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Rozhodujete se, kam po základní škole?

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště
příspěvková organizace
Cesta brigádníků 693
278 01 Kralupy nad Vltavou

Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost srdečně zveme 12. listopadu 2015 na  
Den oTevřenÝcH DveřÍ, v němž vás provedeme celou školou, ukážeme vám odborné učebny, dílny a laboratoře. 

Žáky ZŠ seznámíme s podmínkami studia v naší škole i s přijímacím řízením a zodpovíme dotazy.

Na vidĚNou 12. listopadu 2015 v doBĚ od 8.00 do 17.00 HodiN.
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projekt Kdo jiný, konaný ve spolupráci 
s organizací Jeden svět na školách, je 

zaměřený na problematiku xenofobie a mi-
grantů v ČR. Na naší škole pracuje výběr 
žáků z 9. tříd pod vedením výchovné po-
radkyně a paní učitelky Mgr. Ivany Šulové. 
Konkrétně Karolína Fousková,  Adéla Ho-
lomková a Markéta Bendová se zúčastnily 
školení v rámci projektu Kdo jiný, které 
proběhlo v Praze ve dnech 7. – 8. 10. 2015. 
Do projektu je zapojeno deset škol z růz-
ných částí republiky, asi nejdál to měli ka-
marádi ze Znojma nebo Olomouce.
V rámci školení všichni zúčastnění navští-

vili Centrum pro integraci cizinců se sídlem 
na Karlínském náměstí a viděli, jak je těžký 
život pro cizince v Čechách, pokud nerozu-
mí našemu mateřskému jazyku. Zúčastnili 

jsme se hodiny výuky češtiny pro skupinu 
dětí ve věku  7- 10 let, které na jednoduché 
otázky dokázaly lámanou češtinou odpoví-
dat, bylo to roztomilé. 
Pod vedením naší paní učitelky jsme 

všechny tři společně připravovaly a pláno-
valy projekt – aktivity, které by mohly být 
užitečné přímo pro podmínky naší školy. 
Rozhodly jsme se připravit na Komendě do-
učování českého jazyka pro nového spolu-
žáka z Mexika, který nastoupil v září do os-
mého ročníku. Na chystaný Den otevřených 
dveří připravíme workshopy, jejichž cílem 
bude zlepšit informovanost a přijetí jiných 
kultur naší veřejností. Budeme doufat, že 
se nám to podaří.

kaRolína foUsková (9.a), 

MgR. ivana šUlová

Zš koMenskéHo

Naučit děti, aby obstály v ži-
votě, je na naší škole jeden 

z hlavních cílů. Vedle učebnico-
vých vědomostí a manuálních 
dovedností vychováváme děti 
k předcházení a minimaliza-
ci rizikových projevů chování, 
ke zdravému životnímu stylu, 
rozvoji pozitivního sociálního 
chování, rozvoji psychosociál-
ních dovedností a v neposled-
ní řadě zvládání zátěžových si-
tuací.
Strategie, jak tohoto dosáh-

nout, jsou obsaženy v dokumen-
tu Minimální preventivní pro-
gram, který vypracovává školní 
metodik prevence vždy na pří-
slušný školní rok a aktuálně re-

aguje na situaci ve společnosti 
a potřeby žáků naší školy. Cí-
le minimálního preventivního 
programu  jsou přizpůsobeny 
schopnostem a možnostem žá-
ků. V realizaci tohoto programu 
využíváme partnery, a to Měst-
skou policií Kralupy nad Vlta-
vou, Policii ČR – Mělník, Farní 
charitu Kralupy nad Vltavou, 
SEMIRAMIS o. s. a jiné.
Na prvním stupni budeme le-

tos realizovat program Kočičí 
zahrada, jehož cílem je rozví-
jet mezilidské vztahy, posilovat 
soudržnost třídy, budovat pocit 
sounáležitosti mezi spolužáky 
i vytvářet zdravé klima ve třídě. 
Pro žáky druhého stupně letos 

Zš PRaktická

Vprázdninovém čísle jsme Vás informo-
vali o celoročním projektu Čtení po-

máhá, kterým jsme nahradili na druhém 
stupni základní školy dříve povinnou školní 
četbu. Děti mají na výběr téměř sto titulů 
od našich i zahraničních, současných i mi-
nulých autorů. Prvořadou je tedy myšlenka, 

aby děti našly vlastní vztah ke knize, aby 
četly. Pro ověření přečtení dané knihy pro-
jekt Čtení pomáhá nabízí zkušební online 
test. Za jeho úspěšné absolvování získává 
malý čtenář virtuálních 50 Kč, kterými po-
tom podpoří některý z charitativních projek-
tů, které jsou touto akcí zastřešeny.

A naši žáci se opravdu činili. V loňském 
školním roce obsadili v rámci celé České 
republiky fantastické 2. místo. Ale hlavně 
svým čtením pomohli těm, kteří to nejvíc 
potřebují – nemocným, postiženým, handica-
povaným. A za to jim patří velký dík. Stejně 
tak chci poděkovat i kolegyním Mgr. Lucii 
Čiperové a Mgr. Šárce Zelenkové, které čte-
nářům s tímto projektem velmi pomáhaly.  

MgR. MaRtin lUksík 

Zš václava Havla

Projekt Kdo jiný na Komendě

Druzí v České republice...

Učíme děti pro život

již desátým rokem připravuje 
program dlouhodobé primární 
prevence občanské sdružení SE-
MIRAMIS. Programy se realizu-
jí třikrát do roka. Témata vychá-
zí z potřeb dané třídy. Programy 
jsou vedeny interaktivní formou. 

Žáci se skrze hry a scénky se-
známí s danou problematikou 
a hledají řešení.
V letošním roce bychom rádi 

realizovali ozdravný pobyt na-
šich dětí. 

bc. MicHaela obytová HacMacová 

První stupeň na akci městské 
policie Den s prevencí
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Vposlední době se můžeme často ve sdě-
lovacích prostředcích setkat s tématem 

zdravá výživa dětí. Na pořad přichází obsah 
svačinových automatů ve školách, nabídka 
školních jídelen a další. Že se stravovacími 
návyky dětí není vše v pořádku, je jasné. 
Na naší škole jsme přesvědčeni o tom, že 
nemůžeme v tomto ohledu vynalézt všelék, 
ale bereme téma zlepšování zdravého život-
ního stylu dětí včetně zdravého stravování 
vážně. Pravidelně se s vedoucí školní jídel-
ny zabýváme nabídkou jídel. Zařazujeme 
i novinky, které zpestřují jídelníček a nabízí 
zdravé alternativy. 
Na podporu těchto aktivit proběhlo v mě-

síci říjnu několik projektů, exkurzí a dalších 
aktivit, o nichž se dočtete na www.kralup-
skyzpravodaj.cz. Například třídy 3.B, 3.C 

se 2. října vypravily do Ekofruktu Slaný.  
Exkurzi pro žáky do této firmy uspořádala 
Laktea cz, s kterou naše škola spolupracuje 
v rámci projektu Ovoce do škol. 
Doufáme, že naše snažení o to, aby děti 

co nejrychleji nahrazovaly nezdravé jídlo 
za vyváženou stravu, podpoří i rodiče.

d. knöPfelMacHeRová

Připojujeme hodnocení některých dětí:
V Ekofruktu mě zaujal velký sad. Jsou tam 
jablka, hrušky, třešně, višně a hroznové víno. 
Doporučuji všem, jeďte se tam podívat...

Filip Kovačević, 3.B

Nejlepší bylo, že jsme si mohli utrhnout 
tolik jablíček, kolik chceme. Nejlepší byl Šam-
pion...  Míša Kovářová, 3.B

Je neuvěřitelný počet jablek, které jsme 
tam viděli. Třídička jablek. Kolik vypěstují 
těch jablek, to se musí vidět. 

  Vašek Soukup, 3.B

Jsem moc rád, že nás vybrali na exkurzi. 
Je to zatím největší firma na ovoce, kterou 
jsem kdy viděl.  Šimon Rynt, 3.C

Krásně to tam voní po jablkách. Jablka po-
sílají do jiných obchodů nebo do škol, jsou 
velmi šťavnatá. Mají tam velké sklady v kte-
rých je opravdu velikánská zima. Doporučila 
bych jejich jablka všem...

  Anežka Turková, 3.C

Zš gen. klaPálka

přEdškoláčEk
setkání v období listopad – leden

19. 11. .......................................... Barvy podzimu
10. 12. .......................................... Kouzlo Vánoc

Vždy od 16.30 do 17.15 hodin, s sebou přezůvky. 

21. 1. ....................................Zápis nanečisto
26. - 27. 1. ...........................Zápis do prvních tříd

Připravujeme workshop – Vv, Hv, Tv (17. 3.) 
a sportovní odpoledne – Projekt Kamarád.

Těšíme se na vás!

Zš a Mš třebíZskéHo
                                          

po hektickém začátku školního roku, kdy 
se nám podařilo do jednotlivých tříd za-

řadit všech našich 730 žáků, nastalo období, 
kdy se škola začala prezentovat na svých 
již tradičních akcích. Třetího října to bylo 
například vystoupení tří uměleckých obo-
rů v rámci Vinobraní 2015 a 20. a 27. října 
potom první dva Veřejné žákovské koncerty 
v sálu hotelu Sport. 
V průběhu měsíce listopadu vás všechny 

zveme zejména na Renesanční koncert, kte-

rý se bude konat 10. 11. od 17:30 v muzeu 
a dále pak na Veřejný žákovský koncert 
v „našem“ sálu hotelu Sport, který bude  
24. 11. od 17:30 hodin. V témže čase začne 
dne 1. prosince v kralupském kostele i první 
z mnoha našich adventních koncertů.
V příštím vydání Zpravodaje vás bude-

me podrobněji informovat o všech prosin-
cových a lednových akcích, kterých bude 
opravdu nemálo. Těšíme se na shledanou.

Za ZUš kRalUPy nad vltavoU lUboš HaRaZin

ZUš kRalUPy nad vltavoU

Koncerty kralupské ZUš 
jsou v plném proudu

Jak na zdravou výživu aneb  
Říjen ve znamení zdravé stravy

V rámci projektu vytvořily děti ze třídy 2.A z ovoce 
a zeleniny lákavou, chutnou a veselou svačinu. 
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MATeřská škoLA

Další informace podá ředitelka školy 
na tel.: 315 784 026, 773 038 499.

olovnice přijme na dobu 
určitou kvalifikovaného 

pedagoga na úvazek 1,00.
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Od r. 1884, kdy byl v Kralupech So-
kol slavnostně založen, čítal 62 za-

kládajících členů výhradně mužů, nejen 
v různých činovnických funkcích. Vzpo-
meňme například: starosta MUDr. A. Čtr- 
náctý,  vlastenecký  učitel  z  Holubic  
Fr. Jos. Pelc, autor písně Lví silou, náčelník  
K. Štulík, který pokračoval v sokolské prá-
ci v americkém Chicagu jako cvičitel, sta-
rostové Mikulejský a MUDr. V. Kubr, JUDr.  
V. Pavlousek byl zároveň i starostou měs-
ta (1915). 
Významné  období  1.  i  2.  republiky 

v československém Sokole opět předsta-
vují hlavně muži. 140 mužů z kralupské 
jednoty se zúčastnilo v roce 1938 památ-
ného X. všesokolského sletu v Praze. 
Jména Jelačič, Rychtařík, Novotný, Mrk-

vička, Valoušek, Kejmar a další nebudou 
nikdy zapomenuta. Tito bratři se totiž za-

sloužili ještě před násilným rozpuštěním 
Sokola v roce 1941 o záchranu a uscho-
vání sokolských památek – kronik s ob-
razovými alby, vzácných sokolských knih 
i praporů. 
Česká obec sokolská (ČOS) si každo-

ročně 8. října připomíná Památný den 
sokolstva, kdy byl Sokol r. 1941 v tehdej-
ším Protektorátě fašistickým Německem 
zakázán, jeho hlavní činovníci pozatýkáni 
a často posíláni do koncentračních táborů, 
z nichž pro mnohé již nebylo návratu. 
Památný den sokolstva není věnován 

pouze obětem boje za znovunabytí svo-
body, ale všem sokolům, kteří své životy 
položili za svobodu a demokracii. Kra-
lupský Sokol si připomíná jména těchto 
sokolských bratrů na pamětní desce v so-
kolském areálu. Čest jejich památce.
V celém Československu byl po r. 1948 

Tělocvičná jednota soKol Kralupy nad Vltavou

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

www.sokol.kralupy.cz

Jako šafránu...
Z dnešního pohledu se zdá, že velmi ubývá mužů nejen v českém 
školství, ale také u nás v kralupském Sokole. Bylo tomu tak vždycky? 
podívejme se společně do historie. 

Sokol tehdejším politickým režimem zaká-
zán a svobodně se mohl přihlásit k obno-
vené činnosti až po listopadu 1989. 
Od r. 1990 dobrovolně pracovali v TJ 

Sokol Kralupy tito muži: starosta Zbyněk 
Czechman, místostarosta Jiří Hrdina, jed-
natel Vladimír Křtěn, pokladník a mat-
rikář Vojen Očenášek, archivář Jaroslav 
Křivánek, člen komise správy hmotného 
majetku br. Hubička, archiv jednoty Vla-
dislav Vávra. Funkci kronikáře převzal 
gymnaziální profesor Ladislav Šťastný, 
který zpracoval všechny dostupné mate- 
riály a vedl kroniku nepřetržitě od udá-
lostí r. 1939 až do své smrti r. 1995. 
Roku 2000 se vedení ujímají ženy v čele 

se starostkou Miluší Pokornou a náčelnicí 
Ivanou Hurdíkovou. Nově přicházejí jako 
členové výboru br. Bronislav Prosecký 
a Milan Kočí – tvůrce prvního webu na-
šeho Sokola, r. 2004 Jiří Sommer – cvičitel 
jógy, od r. 2005 br. Roman Marsa, mís-
tostarosta do r. 2013. Br. Vojen Očenášek 
ml., Roman Kosík – členové výboru a cvi-
čitelé, 2010 – nově přichází Jiří Kohl, člen 
komise a cvičitel. Letitého správce Jiřího 
Gruze nahradil Josef Vojtěchovský.
V současné době je počet mužů v TJ 

Sokol Kralupy opravdu nízký. V činov-
nických profesích jsou muži zastoupeni 
Jiřím Kohlem – předsedou grantové a do-
tační komise a zároveň vedoucím oddílu 
orientačního běhu. Připomeňme nezastu-
pitelnou roli správce areálu Josefa  Voj-
těchovského, o úklid tělocvičen se stará 
pan Hojsák, mezi cvičiteli najdeme jmé-
na v oddílech gymnastiky – Jan Pospíšil; 
atletiky – Jiří Kořínek, Aleš Kršík, který 
vede také kruhový trénink; v míčových 
hrách - Roman Marsa. 
Přesto je v současné době bratrů sokolů 

v TJ Sokol „jako šafránu“… 
Kam jste se ztratili, sportující muži? 

Přejeme si, aby společná práce činovnická 
i cvičitelská, i pravidelné cvičební a tré-
ninkové hodiny byly v kralupském Sokole 
zase v rukou většího počtu současných 
obětavých mužů. Vyslyšíte nás?

iveta bendíková,

 vZdělavatelka jednoty

Cvičitelský sbor kralupských mužů - 30. léta 20. století
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útULeK / sport

● Akce je určena 
 pro děti od 3 do 10 let.

● S sebou: sportovní 
 oblečení, obuv na přezutí

● Nové kurzy budeme otevírat 
 od 2. pololetí školního 
 roku 2015/2016.

Sportovní klub 
SK FIT FOR YOu
pořádá

dEN plNÝ poHyBu 
pRo CElou RodiNu

kdy: sobota 14. 11. 2015

CVičení pro dospělé:

 9:00 – 10:00 .........................Flowin Pilates (Pavla)
 10:00 – 11:00 .........................Latino dance (Hela)
 11:00 – 12:00 .........................Bosu trénink (Blanka)
Cena: ....................................člen SK FFY 150 Kč / 3 hodiny
 ostatní 240 Kč / 3 hodiny

objednání a rezervace místa: 775 979 253, 
email: fitforyou@centrum.cz

Ukázková hodina kurzu DĚTI NA STARTU 
od 10:00 a 11:00 hodin - pro děti zdarma!

(všeobecná průprava atletická, gymnastická, základy míčových her)

ruGBy cLuB krALupy nAD vLTAvou

přivítá nové členy, 
chlapce i dívky,  
ženy i muže,  
od 4 do 99 let věku.

najdete nás na hřišti 
v Kralupech – 

mikovicích,  
ul. Gen. Klapálka 470.

Kontakt a další informace:
Petr Kalaš – sekretář klubu, pkalas@rckralupy.com, 

tel.: 773 529 000, www.rckralupy.com

rozpis pravidelných tréninků pro děti:
U6 ............................. čtvrtek ...............................17.30-18.30
U8 + U10 .................. úterý a čtvrtek ..................17.30-18.45
U12 ........................... úterý a čtvrtek ..................17.30-18.45

LESAN - MěStSKý ÚtULEK PRO PSy 
Kralupy nad vltavou – Na Hrombabě
 Monika Kolková, U  cukrovaru 1075, 
278 01 Kralupy nad vltavou, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

Střední 
kříženec, 
pes, 
narozen 
přibližně 
v lednu 
2013, vysoký asi 45 cm 
v kohoutku. do útulku byl 
přivezen společně s Norbim 
od majitele, který neměl 
vhodné podmínky pro 
psy. Pepito je zatím trochu nedůvěřivý k cizím lidem. byl zvyklý 
žít na zahradě se smečkou dalších psů, lépe mu však bude 
samotnému. 

pepito

Krátkosrstý foxteriér, pes, má 
nečitelné tetování, narozen 
asi 2010. Jeho „páníček“ ho 
nechal uvázaného u stromu 
v blízkosti hlavní silnice bez 
vody a jídla. Naštěstí jeli 
kolem hodní lidé, naložili ho 
do auta a odvezli do útulku. 

Je přátelský, rychle si na prostředí útulku zvykl, na vodítku mírně 
tahá. Od prvního dne se všech ošetřovatelů drží jako klíště 
a doprovází je všude. Jeho zatím jediným nešvarem je vyžadování 
si pozornosti skákáním, ale už začíná chápat, že tudy cesta 
nevede. K ostatním psům je v pohodě, na procházky s venčiteli 
chodí rád. V kotci je čistotný a klidný.

pancho
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hoKeJ
Přijďte se podívat  
a fandit na 
sobotní domácí 
zápasy A týmu
Středočeské krajské 
soutěže mužů

14. 11. – 18:00

HK Kralupy x
SK Velc Žilina

5. 12. – 18:00

HK Kralupy x
SK Sršni Kutná Hora

12. 12. – 18:00

HK Kralupy x
HK Buldoci Neratovice

Reportáže z proběh-
lých utkání a pozván-
ky na Kralupskou 
brusličku najdete 
pravidelně na 
www.kralup-
skyzpravodaj.cz

podzimní sezónu jsme zahájili v Příbra-
mi, kde si pětibojaři vyzkoušeli, jak jsou 

na tom po prázdninách a jak jim jde běh 
na krosové trati. Počasí nám přálo a pří-
bramští všechny mile překvapili cenami. 
Monika Macková s Vincou Zelenkou a Kač-
kou Váňovou dostali za první místa kýtu 
a Míša Svobodová za stříbro šunku . 
Na Sletišti v Kladně, kde si ani náhodou 

nepřipadáte jako v průmyslovém městě, opět 
bodovali Monika Macková s Kačkou Berko-
vou, Kačka Váňová a Vinca Zelenka. 
Letos jsme poprvé v historii oddílu jeli 

i do Bystřice. Není Bystřice jako Bystřice. 
Ta pětibojařská leží mezi Třincem a Jablůn-
kovem, 420 km od Kralup. O to větší radost 
měl trenér, když si Maruška Martínková 
a Kačka Váňová přivezly stříbrné medaile. 
Kačka se spolu s Emou Amazouzovou umís-
tila na druhém místě i v soutěži družstev. 
Čtvrtý závod byl v Plzni, letos na Locho-

tíně. Závodníci se nenechali odradit ne-
známým bazénem, ani tratí. Kačka s Vin-
cou získali bronz. Bětka Čiperová s Verčou 
Laurovou statečně bojovaly mezi staršími 
děvčaty v soutěži družstev. S velkým nasa-
zením na všech závodech plavali a běhali 
i ostatní závodníci a závodnice z našeho 
oddílu - Pavel Zdanovec s Vojtou Čiperou, 

Kralupští pětibojaři v závodech dále úspěšní

Viki a Mariánka Doležálkovy, Domča a Ve-
ronika Vojtovy, Šárka Zdanovcová, Adél-
ka Kotoučová i nejmladší Terka Laurová 
a Petr Váňa. 
Čtyři podzimní závody máme úspěšně 

za sebou. Nyní nás ještě čeká „Závod olym-
pijských nadějí 2015 U17 a U19“. Kačka 
Berková, Maruška Martínková a Monika 

Macková budou závodit nejenom v kate-
gorii U17, ale i v kategorii U17plus, kde si 
vyzkouší čtvrtou disciplínu moderního pě-
tiboje, šerm. A pomalu se začneme chystat 
na další sezónu. Některé děti čeká přesun 
do vyšší kategorie, a s tím i nové plavecké 
a běžecké tratě a i nové disciplíny. Držíme 
všem palce!  lUcie čiPeRová
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www.petiboj-kralupy.cz
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vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. doprovod: 10,- Kč 
Děti do 12 let: 40,- Kč. Děti do 6 let (včetně) zdarma.  

Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

Veřejné bruSlení
zimní stadion, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

pondělí, úterý, čtvrtek ..............10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ............................10.00 – 12.00 hod.
sobota .......................................15.00 – 17.00 hod.
neděle .......................................13.00 – 15.00 hod.

7. 11. ................. ženy – Zdice   ............................. 9.00, 13.00
 kadetky – Sokolov .....................11.00, 15.00
8. 11. ................. starší žákyně – Kralupy A, B, 
                           Kolín, Příbram ............ 10.00
14. 11. ............... kadetky – Karlovy Vary ............. 10.00, 14.00
15. 11. ............... mladší žákyně – Kralupy B, Neratovice, 
                            Kolín, Mělník B ......... 10.00
21. 11. ............... ženy – Rakovník  ....................... 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! Žákyně a ženy hrají  

Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu, přípravky turnaje v minivolejbalu.

domáCí VoleJbal 
V lisTopadU 2015

 Aktuální informace: WWW.KRALUPSKEvOLEJbALIStKy.ORG
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRALUPyvOLEJbAL.cZ

} 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:

Kalendář akcí 
4. 11. st ............16:30 ....... Šípková Růženka (KD Vltava)
  17:00 ....... Veřejné jednání zastupitelstva města 
   (radnice)
  17:00 ....... Seminář Partnerské vztahy (AZ centrum)
  19:00 ....... Podzimní koncert KODK (Zlonice)
6. 11. pá ...........18:00 ....... Musicfest DG (Country bar Liďák)
  20:00 ....... Tyjátjátra 2015 – Psí matka 
   (klubovna DS Scéna)
7. 11. so .............9:00 ....... Den otevřených dveří 
   ZŠ Komenského nám.
  14:00 ....... 80 let kralupského skautingu 
   výstava s programem (městské muzeum)
8. 11. ne ...........18:00 ....... Ryba nejen vánoční – koncert DKS 
   (kostel Kralupy)
10. 11. út ..........16:30 ....... Seminář dokonalý make-up 
   (městská knihovna)
  17:30 ....... Koncert renesanční hudby 
   (městské muzeum)
11. 11. st ..........17:00 ....... Lampiónový průvod (AZ centrum)
  18:00 ....... Beseda o povodních (radnice)
  19:30 ....... Kytarový koncert L. Brabce (KD Vltava)
12. 11. čt ............8:00 ....... Den otevřených dveří SOŠ a SOU Kralupy
13. 11. pá .........18:00 ....... Nocovka (DDM)
14. 11. so ...........9:00 ....... Den plný pohybu (Fit for you)
  10:00 ....... Děti na startu – ukázková hodina 
   (Fit for you)
  15:30 ....... Svatomartinská slavnost (hřiště TJ Sokol)
  16:30 ....... Martinský průvod (od hřiště TJ Sokol)
  17:15 ....... Zajíček a velká mrkvová záhada 
   (KD Vltava)
18. 11. st ..........16:30 ....... Míček Flíček (LS Rolnička)
19. 11. čt ............9:30 ....... Seminář Ekopleny (AZ centrum)
  16:00 ....... Bál princů a princezen (DDM)
  17:00 ....... Oceňování občanů (KD Vltava)
  19:30 ....... Tančírna (KD Vltava)
20. 11. st ..........17:30 ....... Noční výstup na Komendu 
   (ZŠ Komenského nám.)
21. 11. so ...........8:00 ....... Malování vánočních ozdob 
   (zahradnictví Jelínek)
  9:00 ....... Adventní slavnosti (zámek Nelahozeves)
  10:00 ....... Vyrábíme betlém z másla (Máslovice)
  14:00 ....... Chvatěrubské Brnkačky (TC Chvatěruby)
  20:00 ....... 9. Městský ples (KD Vltava)
22. 11. ne ...........8:00 ....... Malování vánočních ozdob 
   (zahradnictví Jelínek)
  9:00 ....... Adventní slavnosti (zámek Nelahozeves)
23. 11. po .........19:30 ....... Deštivé dny (KD Vltava)
24. 11. út ..........18:00 ....... Univerzální principy…  - přednáška 
   (městské muzeum)
  19:00 ....... Marián Vojtko – koncert (DDM – KD Vltava)
26. 11. čt ............8:00 ....... Den zdraví (KD Vltava)
  18:00 ....... Vernisáž výstavy Martin Patřičný 60 
   (městské muzeum)
26. 11. čt ..........16:30 ....... Čaj o páté – Kozelkova trojka (KD Vltava)
27. 11. pá .........13:00 ....... 9. vánoční čarování – prodejní výstava 
   (mlýn v Olovnici)
  20:00 ....... Tyjátjátra 2015 – Zabiják Joe 
   (klubovna DS Scéna)
28. 11. so .........13:00 ....... 9. vánoční čarování – prodejní výstava 
   (mlýn v Olovnici)

29. 11. ne .........10:00 ....... Oslavy adventu (Palackého nám.)
  13:00 ....... 9. vánoční čarování – prodejní výstava 
   (mlýn v Olovnici)
  17:00 ....... Oslavy adventu (Minice)
  17:15 ....... Rozsvícení vánočního stromu 
   (Palackého nám.)
  18:30 ....... Rozsvícení vánočního stromu (Minice)
30. 11. po .........12:30 ....... Den pro dětskou knihu (městská knihovna)
  17:00 ....... Čtení do ouška (městská knihovna)
1. 12. út ............16:30 ....... Andělsko-čertovské setkání (KD Vltava)



  l istopad 2015

K Z

31

KoMerčNí INzerce

v roztokách u Prahy hledá vhodné kandidáty na pozice:
academic Hotel & congress centre a. s.

recepČní, HoSpodYně KUcHař, ČíŠníK

Kontaktní osoba: 
zdeňka Švehlová
Tel.: +420 731 122 526,  
e-mail: svehlova@academic.cz

Kontaktní osoba: 
Jan Fuks
Tel.: +420 737 283 267,  
e-mail: fuks@academic.cz

Ing. Michaela Koušová

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

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

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

❱ nabíZím doUčoVání anGliCKého JaZyKa pro základní 
školy a pro střední školy s přípravou na maturitu.  tel.: 739 986 660

❱ prodám VěCi po mÝCh děTeCh za dobrou cenu:  
www.vecipomychdetech.webnode.cz. Např. dětskou postýlku, cestovní 
postýlku, hluboký kočárek, autosedačku (vajíčko), dětskou židličku, 
houpacího koně, dětské povlečení atd.

❱ nabíZím šTěňaTa němeCKého oVčáKa s PP 
z chovné stanice z Čeboku, černá s pálenými znaky (typ komisař Rex), 
po výborných rodičích, úspěšných na výstavách, řada zkoušek, dle RTG 
negativní.  Kontakt: cerna1963@seznam.cz, tel.: 606 218 252

inZerCi 
obJednáVeJTe 

na e-mailU
ZPRAvODAJ@MEStOKRALUPy.cZ
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U NáS PůJČKA PRO vŠEcHNy  
NA cOKOLIv! 

} bez poplatků
} rychlé vyřízení po telefonu
} minimum potřebných dokladů

Nepůjčí vám 
baNka?

Kontakt: tel. 775 320 550, 
e-mail: kralupy@pujcujemevsem.cz

VyKUpUJeme 
zlato, včetně zubního, 

mince, bankovky, stříbro, 
i technické.

Férové ceny, solidní jednání.
Přijedeme k vám

GoLD corp s.r.o.

volejte na tel. 602 248 607

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

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



  l istopad 2015

K Z

33

KoMerčNí INzerce

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

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

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



K Z

 l istopad 201534 

KoMerčNí INzerce

ÚČeTní SLUŽBY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti
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KoMerčNí INzerce

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

} vždy čerstvé
} vlastní parkoviště
   pro zákazníky
} místo k posezení

MEDOVNÍK1 600 gr
275 kč – přímo od výrobce

tel. č. pro objednávky 
+420 777 547 400

Mega akce  
na ZáKUsKy

na medoVníKy

každé úterý...

www.ruben-group.cz

otvírací doba po-pá 9-17; so 10-13; ne 12-18
Ekler s. r. o., provozovna Přemyslova 355

na ChlebíčKy



Oslavy adventu 2015
prVní adVenTní neděLe  
29. 11. - paLacKÉHo náMěSTí

10:00  slavnostní zahájení 
 - moderuje Aleš Švarc

10:05  taneční skupina dixi; divadelní
 představení - můj první den 
 ve škole; taneční skupina 
 b-Original matěje Zvary 
 - žáci ZŠ Václava havla

10:30 – 11:00  pěvecký sbor 
 markéty Wagnerové

11:05 – 11:35  divadlo ThE hAdR

11:40 – 12:00  pěvecký sbor hvězdičky; 
 flétnový soubor; recitační 
 pásmo žáků 1. stupně; taneční 
 vystoupení žákyň 1. stupně - 
 žáci ZŠ Komenského nám.

12:00 – 12:30  Zvon zní - ZÚ Krůček I, 
 Zítra stromek zazáří - ZÚ Krůček II,
 Čertíci - ZÚ Rytmika, 
 Výrobky mléčné - ZÚ Rytmika II,
 Vánoční - ZÚ hip hop II 
 – ddm Kralupy

12:30 – 13:00  pěvecký sbor 
 markéty Wagnerové

13:05 – 13:35  divadlo ThE hAdR 

13:40 – 14:40  klaun Pupa

14:45 – 15:30  markéta Aptová-hrdinová 
 a Vocal band

15:30 – 15:45  taneční vystoupení 
 – žáci ZŠ Gen. Klapálka

15:45 – 16:00  přestávka

16:00 – 17:00  Stanislav hložek s kapelou 

17:15 – 17:45  ROZSVíCENí STROmu 
 - vystoupení žáků ZuŠ Kralupy;
 vypouštění přání Ježíškovi

17:45 – 18:45  hudební skupina mAImA 
18:45  reprodukovaná hudba 
 – vánoční písně

osTATnÍ proGrAM 
AneB nA co se MůŽeMe TěšiT:
} focení s andělem a zvířátky u stromečku
} dílničky - výroba přáníček Ježíškovi, 
 výroba vánočních ozdob a jiné
} prodej propagačních předmětů a omalová-
 nek pro děti z městského muzea Kralupy 
 nad Vltavou
} kočičí útulek
} jarmark, kolotoč, trdelník, jmelí, cukrovinky,
 vánoční dekorace, sušené ovoce,
 bramborové spirálky, balonky 
} horké nápoje na zahřátí 
 (káva, čaj, grog, svařák, čokoláda)
} něco dobrého od řezníka 
 (klobásy, grilované maso, grilovaná kýta, 
 polévka, guláš a jiné) 

prVní adVenTní neděLe 
29. 11. - MInIce

17:00  zahájení programu

17:05  slavnostní otevření zrestaurovaných
 schodů do kostela sv. Jakuba Většího

17:20  zpřístupnění kostela za doprovodu 
 hudby varhanice dušany Vojnové

18:40  hudební program Kralupských 
 žesťových sólistů 

18:20  slavnostní proslov

18:30  ROZSVíCENí STROmu

18:40  uctění památky u Pomníku padlých

18:50  zpívání miss louny Ivany Košínové 
 pod stromečkem

18:50  vystoupení ZuŠ Kralupy a členek Sdh
 minice v kostele sv. Jakuba Většího

19:30  hudební koncert Trosečníků 

21:00  rozloučení a ukončení programu

TřeTí adVenT
12. 12. – 16:00 kD vltava – vánoční 
 očekávání – společný 
 koncert Ondřeje Rumla, 
 Saxofonového kvartetu 
 liberec a pěveckého sboru 
 markéty Wagnerové spojený 
 s prezentací vín Vinotéky 
 Na Františku

13. 12. – 16:00 seifertovo náměstí – setkání 
 pod vánočním stromečkem 
 - hudební a zábavný program
 pro všechny, občerstvení, 
 dílničky pro děti a jiná 
 překvapení

ČTVrTÝ adVenT
20. 12. - 16:00
Adventní koncert dvořákova komorního sboru 
v kostele Nanebevzetí Panny marie 
a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou 

21. 12. - 09:00 – 17:00
Oslavy 4. adventu na radnici - hudební 
a taneční vystoupení dětí nejen kralupských 
škol, občerstvení

daLŠí prograM VánoČnícH dnŮ
1. 12. - 16:30
Andělsko-čertovské setkání (Kd Vltava)
1. 12. - 17:30
Adventní koncert – kostel (ZuŠ Kralupy)
5. 12. - 14:00
Předvánoční jarmark a pochod čertů 
(CVČ Palouček)
8. 12. - 17:30
Adventní koncert – muzeum (ZuŠ Kralupy)
15. 12. - 17:30
Vánoční koncert – sál ZuŠ v hotelu Sport 
(ZuŠ Kralupy)
21. 12. - 17:00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – kostel 
(ZuŠ Kralupy)
24. 12. - 07:00
Vánoční maraton / půlmaraton s René Kuja-
nem. Vážně míněný recesistický běh – nejlépe 
„nazdobený“ běžec obdrží Rendův vánoční 
dárek. Sraz na terase před kralupskou radnicí.
4. 1. - 09:00 - 17:00
den otevřených dveří na kralupské radnici 
- prohlídka všech kanceláří radnice, taneční 
a hudební vystoupení, občerstvení
4. 1. - 17:00
Tříkrálový koncert – kostel Kralupy (ZuŠ Kralupy)

Více informací na www.mestokralupy.cz, www.kralupskyzpravodaj.cz

29. 11. vystoupí  
na Palackého náměstí 

Stanislav Hložek 
s kapelou
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