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Rada města na svém posledním jednání 
v roce 2014 uložila odboru realizace in-

vestic a správy majetku MěÚ Kralupy nad 
Vltavou zajistit projektovou dokumentaci 
a vyřízení odpovídajícího povolení na de-
molici budovy bývalého hotelu Praha a čás-
tí budov v areálu pivovaru. Toto usnesení 
navazuje na usnesení zastupitelstva, které 
na svém jednání v říjnu 2014 schválilo 
urbanistické a dopravní řešení prostoru 
„centra“ města, které zpracovaly projekční 
týmy Majo architekti a DUK atelier. Ten-
to urbanistický návrh při řešení uvažuje 
s demolicí budovy bývalého hotelu Praha. 
Urbanistický návrh řešení náměstí je zpra-
cován v souladu se studiemi arch. Picka 
a projekčního ateliéru CASUA, které byly 

zpracovány na řešení centra města. Urba-
nistický návrh dále rozpracovává i řešení 
dopravní obslužnosti – tj. parkování, po-
hyb vozidel a chodců, vjezdy a výjezdy 
na a z náměstí.

Demolicí budovy hotelu vznikne hod-
notný ucelený prostor, který začíná u nové 
budovy městského úřadu a končí u tělesa 
dráhy – tj. na křižovatce ulic Jungmanno-
va a Husova. Tím vznikne dostatečně ve-
liká a variabilní plocha náměstí vzhledem 
k velikosti města. Na náměstí vzniknou jak 
tolik potřebné parkovací kapacity (samo-
zřejmě v sadových úpravách), tak i volné 
plochy pro různé další využití - obchodní 
charakter, klidové pěší zóny, koncerty apod. 
Celková koncepce řešení náměstí navazuje 

na plánovanou revitalizaci bývalých areálů 
pivovaru a mlýna.

Představa, jak by mělo náměstí v budouc-
nu vypadat, je zřejmá z přiloženého obráz-
ku – jedná se o pohled z budovy radnice 
směrem k tělesu dráhy.

Demolici budovy hotelu bychom chtěli 
provádět až tehdy, když bude jasný dal-
ší postup revitalizace centra. Každopádně 
bychom chtěli v roce 2015 zahájit vlast-
ní přestavbu náměstí a to úpravami ploch 
ulic Husova, Jungmannova, případně uli-
ce Palackého. Pro další seznámení občanů 
s navrhovaným řešením bude urbanistická 
studie k nahlédnutí na stránkách města – 
www.mestokralupy.cz.

Marek CzeChMann, Místostarosta

Hotel Praha v centru Kralup čeká demolice

ZVEME VÁS DO KD VLTAVA
na komedii s dramatickými prvky

FILUMENA 
MARTURANO  

v hlavních rolích uvidíte 
Simonu Stašovou a Svatopluka Skopala

Vstupenky jsou již v prodeji – neváhejte!
8. 2. 2015 - 19:30 hodin – KD Vltava

Studie vzhledu budoucího 
kralupského náměstí
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

vstoupili jsme do nového roku – roku 2015 – 
v součtu čísel v letopočtu do roku osm – a když 
bez ohledu na numerologii osmičku položíme, 

máme nekonečno – takže bychom 
mohli očekávat rok nekonečných 
možností, nekonečně zdraví, nikdy 
nekončící lásku, optimismus a poho-
du. Přeji to nám všem.

Leden je také obdobím završení 
vánočních svátků, a to přesně první 
neděli po svátku Tří králů - mudrců, 

kteří se vypravili do Jeruzaléma po narození 
Ježíše Krista. Ten slavíme 6. ledna a koledníci se 
naposledy ve vánočním období vydávají na ko-
ledu a vinšují lidem zdraví a štěstí. Buďme i my 
štědří a přispějme do kasičky Tříkrálové sbírky, 
která proběhne i v Kralupech – viz strana 20.

Leden je také měsícem, kdy končí první polo-
letí školního roku. Než děti dostanou pololetní 
vysvědčení, musí psát hodně testů a zvládnout 
několik ústních zkoušek, držím jim tedy všech-
ny palce, aby vše dopadlo podle jejich představ 
a možností.

Současně bych ráda na tomto místě poděko-
vala všem, kteří spolupracují na přípravě tohoto 
časopisu – občasným i pravidelným dopiso-
vatelům, jmenovitě panům Stupkovi, Řadovi 
a Fenclovi, paní Cibulkové, Lence Moravcové, 
členům redakční rady a všem inzerentům. Po-
děkování za přízeň patří i vám, čtenářům, kteří 
vždy netrpělivě již před koncem měsíce čekáte 
na nové vydání Zpravodaje. :o) 

Velký dík za skvělou spolupráci patří grafikovi 
Janu Doležálkovi, který kromě své profesiona-
lity je i velice shovívavý k mým připomínkám, 
prosbám a požadavkům a vždy dodá článkům 
na významu právě skvělou grafickou úpravou.

Přeji vám všem, aby každý den nového roku 
byl naplněn zdravím, štěstím, abyste měli kolem 
sebe nejen lásku, ale i přátele, známé a kamará-
dy, aby se vám splnila všechna, i ta nejbláznivěj-
ší přání a (s)mějte se!

radka holeštová,

šéfredaktorka

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 31. 12. 2014. Příští číslo vyjde 2. 2. 2015.

◆ RM schválila zhotovitelem akce „Podzemní 
kontejnery na separovaný odpad“ společnost Raeder 
& Falge s.r.o., Lovosice, IČ: 28714989, za cenu 
5.560.817,81 Kč vč. DPH a celkovou cenu vč. DPH 
a pětiprocentní rezervy 5.801.641,69 Kč.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akcím: „Snížení 
energetické náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad 
Vltavou“; „Snížení energetické náročnosti budovy 
úřadu práce v Kralupech nad Vltavou“; „Snížení 
energetické náročnosti budovy školy v přírodě 
Mokrosuky“.
Veřejné zakázky naleznete na certifikovaném profilu 
zadavatele: https://uverejnovani.cz/profiles/details/
mesto-kralupy-nad-vltavou
◆ RM schválila společnost GRV Engineering s.r.o., 
Roudnice nad Labem, zhotovitelem autorského dozoru 
k akcím: „Snížení energetické náročnosti budovy 
úřadu práce v Kralupech nad Vltavou“; „Snížení 
energetické náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad 
Vltavou“ a „Snížení energetické náročnosti budovy 
sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou“, 
za celkovou cenu 79.860,- Kč vč. DPH.
◆ RM schválila společnost CODE, s.r.o., Pardubice, 
zhotovitelem autorského dozoru k akci „Modernizace 
plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou“, za cenu 
152.460,- Kč vč. DPH.
◆ RM schválila společnost CODE, s.r.o., Pardubice, 
poskytovatelem poradenských služeb při výběrovém 
řízení k akci „Modernizace plaveckého bazénu Kralupy 
nad Vltavou“, za cenu 24.200,- Kč vč. DPH.

◆ RM uložila odboru RIaSM zajistit vypracování 
nového řešení podlahy v garážích objektu SDH 
Minice – tj. bez dalšího snižování podlahy garáží 
a včetně nutného statického zajištění stávajícího 
stavu. Návrh bude obsahovat technické řešení 
a cenovou kalkulaci.
◆ RM vzala na vědomí možnost převzetí části 
pozemku p. č. 576 do vlastnictví města od pana 
Martina Dvořáka. 
◆ RM pověřila Ing. Czechmanna k jednání o řešení 
získání části pozemku parc. č. 133 a dále k jednání 
s paní Věrou Ulmovou o možnosti odkupu části 
pozemku parc. č. 4/1. RM uložila odboru RIaSM 
zadání studie proveditelnosti vybudování chodníku 
v ulici Na Velvarské silnici.
◆ RM schválila uzavření smlouvy se společností 
ALZA.cz a.s. na pronájem části pozemku p. č. 
108/25 v k. ú. Kralupy nad Vltavou o rozměru 
cca 4 m2 za účelem umístění „AlzaBoxu“ u zdi 
pošty, za cenu 6.000,- Kč / m2 / rok, na dobu 
neurčitou.
◆ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy  
č. 196/10/700/RIaSM ze dne 28. 4. 2010 
uzavřenou s Hanou Míčkovou na nájem nebytových 
prostor v budově městského koupaliště č. p. 600 
v Kralupech nad Vltavou dohodou ke dni 31. 12. 2014 
za podmínky úhrady dluhu ve výši 45.508,00 Kč před 
podpisem Dohody o ukončení nájmu. Předmět nájmu 
je nájemce povinen vyklidit a předat pronajímateli 
do 31. 1. 2015. 

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

18.února

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

se koná  
ve středu

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 

místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

únorové 
ČÍSLo

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 1. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 1. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně ostižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
27. 1. 2015 od 12:30 do 13:30 hodin

Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s Odborem školství, sociálních služeb, zdravotnictví 
a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech

úterý 3. 2. 2015 a středa 4. 2. 2015 od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol pro školní rok 2015/2016 v těchto školách:

ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523; 
ZŠ Václava Havla; Revoluční ul. 682;

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198; 
ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka 1029; 

ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, Mikovice. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Zapsány budou děti narozené 
v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného 

zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
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rozpočet

PříjMy v celkové výši 271.014,00 tis. Kč
Výdaje v celkové výši 316.569,70 tis. Kč

ROZdíl mezi příjmy a výdaji činí 
- 45.555,70 tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 
2015 je sestaven jako schodkový s tím, že schodek 
ve výši 45.555,70 tis. Kč bude financován z vlast-
ních finančních zdrojů.

Financování se skládá z těchto položek:
+ 48.500,00 tis. Kč

přebytek hospodaření roku 2014

+ 2.000,00 tis. Kč 
finanční prostředky  

z FRB na financování potřeb města 

- 4.944,30 tis. Kč 
splátka úvěru „Adaptace OD Máj na MěÚ“

+ 45.555,70 tis. Kč

V roce 2015 budou v Kralupech nad 
Vltavou prováděny investiční akce 
v celkovém objemu cca 112 mil. Kč. 
› v této částce jsou i investice podpořené dotač-
ními tituly z fondů EU. Získané dotace jsou ve vý-
ši 43.500,00 tis. Kč a spoluúčast města ve výši 
17.900,00 tis. Kč. V roce 2015 nás čeká například 
další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu v ob-
jemu cca 32 mil. Kč, dále zateplení objektů Palac-

kého nám. 6 (bývalé sídlo stavebního úřadu), sau-
ny u zimního stadionu, kabiny v Minicích a školy 
v přírodě v Mokrosukách. Dále město získalo dotaci 
na výstavbu podzemních kontejnerů. Dost význam-
nou investiční akcí bude modernizace teras vedle 
Masarykova mostu na turistické a informační cen-
trum. Z celkových nákladů na tuto stavbu 11,7 mil. 
Kč město zaplatí částku pouze ve výši 2.500,00 
tis. Kč a zbylá částka je financována z ROP Střed-
ní Čechy. 
› Nejen obyvatel města se nejvíce dotkne pokra-
čování investiční akce „Průtah města“, která je 
však v režii Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Město v rámci této rekonstrukce vybuduje podchod 
u Masarykova mostu od sídliště Cukrovar k budo-
vě nemocnice. Náklady jsou vyčísleny na necelých 
10 mil. Kč.

dalšími vybranými akcemi pro příští rok jsou: 
Opravy komunikací: Hostivítova – Hostibejk ob-
jízdná trasa - 2.500,00 tis. Kč, Propojení Lutoví-
tova – Přemyslova - 2.700,00 tis. Kč, Za Humny 
– Zeměchy - 2.000,00 tis. Kč, přivaděč k lokalitě 
Lešanská ul. - 2.500,00 tis. Kč.
Chodníky: U Jízku - Chelčického okolo č.p. 
1055, 1056 - 1.000,00 tis. Kč, u Řípu - 1.000,00  
tis. Kč.
Parkoviště: třída Legií – 1.500,00 tis. Kč
Cyklostezka Zeměchy – 1.800,00 tis. Kč
dvořákova stezka Nelahozeves – 1.000,00 tis. Kč

Základní školy: ZŠ Komenského – výměna oken 
v kreslírně - 250,00 tis. Kč, ZŠ Třebízského – horko-
vod - 300,00 tis. Kč, ZŠ Třebízského – oprava oplocení 
- 700,00 tis. Kč, ZŠ V. Havla – rekonstrukce elektroin-
stalace - 4.000,00 tis. Kč, ZŠ V. Havla – rekonstrukce 
osvětlení - 4.500,00 tis. Kč, ZŠ 28. října – rekonstruk-
ce kotelny + topení - 2.500,00 tis. Kč, ZŠ 28. října – 
oprava podlahy tělocvičny - 400,00 tis. Kč.
Mateřské školy: MŠ G. Klapálka – oprava chod-
níků - 400,00 tis. Kč, MŠ G. Klapálka – výměna 
oken pavilon B - 500,00 tis. Kč, MŠ Dr. E. Beneše 
– oprava venkovních dlažeb - 200,00 tis. Kč, MŠ 
U Jeslí – oprava venkovních dlažeb - 200,00 tis. 
Kč, MŠ J. Holuba – oprava rozvodů NN ve sborov-
ně - 200,00 tis. Kč.
Ostatní: DDM – oprava střechy + okapů - 200,00 
tis. Kč, oprava odcizené pamětní desky na kostele - 
150,00 tis. Kč, oprava schodiště u kostela sv. Jaku-
ba - 100,00 tis. Kč, oprava interiéru hřbitovní kaple 
- 80,00 tis. Kč, KaSS – rekonstrukce WC - 800,00 
tis. Kč, rekonstrukce čp. 6 - 3.400,00 tis. Kč, re-
konstrukce povrchů v centru + bourání - 10.000,00 
tis. Kč, JSDH Minice – sociální zařízení, kuchyně + 
zabezpečení - 500,00 tis. Kč, dětská hřiště – Husův 
park - 500,00 tis. Kč, oprava hokejbalového hřiště 
U Cukrovaru - 1.200,00 tis. Kč, Kralupská sportovní 
– zimní stadion, přestavba na ubytovací zařízení - 
1.000,00 tis., městské muzeum – regenerace foto 
legionářů - 100,00 tis. Kč.

Rekapitulace rozpočtu PříjmoVá část rozPočtu  VýdajoVá část rozPočtu
  – V tis. Kč – V tis. Kč

Odbor ekonomický .......................................................................... 242.101,00 .....................................................155.722,25
Odbor sociálních věcí, školství a kultury .............................................1.650,00 .......................................................55.901,75
Odbor správní ......................................................................................1.610,00 ............................................................145,00
Odbor realizace investic ............................................................................... 0,- .......................................................26.870,00
Městská policie ...................................................................................... 800,00 ....................................................... 11.677,00
Odbor správy majetku .........................................................................9.551,00  ..................................................... 20.208,80
Oddělení infocentrum ............................................................................ 700,00 ............................................................870,00
Odbor životní prostředí ....................................................................... 2.630,00 .......................................................25.034,00
Kancelář starosty  .................................................................................... 25,00 ........................................................ 4.954,90
Odbor kancelář tajemníka ..................................................................... 205,00 .........................................................6.402,00
Odbor dopravy .....................................................................................8.516,00 ........................................................ 6.229,00
Odbor výstavby a územního plánování ................................................. 820,00 ........................................................... 555,00
Obor obecní živnostenský úřad ............................................................ 403,00 .................................................................. 0,-

schodeK Ve Výši .................................................................................... 45.555,70 tis. Kč
Financování příjmy ve výši ......................................................................................................................... + 50.500,00 tis. Kč
Financování výdaje ve výši ........................................................................................................................... - 4.944,30 tis. Kč
Financování celkem .......................................................................................................................................45.555,70 tis. Kč

Rozpočet města pro rok 2015
Dne 10. prosince 2014, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schválilo Zastupitelstvo města 

Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání rozpočet města na rok 2015.
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AKtUALIty

Město Kralupy nad Vltavou
vás u příležitosti 1. výročí od otevření nové budovy srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

kralupské raDNiCE,
který se bude konat 5. ledna 2015 od 08:00 do 17:00 hodin.

Těšíme se na vás!

Při návštěvě Kralup použijte 
podzemní parkoviště 

v budově radnice
Musíte za úředníky, či zařídit pochůz-
ky v centru města? Pokud jedete au-
tem, můžete vůz bezpečně zaparko-
vat v krytém parkovišti pod budovou 
městského úřadu na Palackého ná-
městí. Vjezd a výjezd z parkoviště je 
v ulici Jodlova.

Provozní doba: 
Po-Čt  7:45 – 17:30 hodin
Pátek 7:45 – 13:30 hodin
Cena: první hodina zdarma (vůz mu-
sí opustit garáž do 60 minut po vjez-
du), další započatá hodina 30,- Kč.  
› Doba pro odjezd z garáže po zapla-
cení parkovného: 15 minut
› Poplatek za překročení časového 
limitu pro odjezd z garáže: 100,- Kč
› Poplatek za ztrátu či neodebrání si 
parkovacího lístku při vjezdu: 200,- Kč
› Maximální povolená výška vozidla: 
2,1 m
› Maximální povolená rychlost na par-
kovišti: 10 km/h
› Informace k parkování a platba: 
recepce v atriu MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou

Není úřad jako úřad aneb  
s čím a kam se obrátit o poMoc

městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí, školství a kultury
Palackého nám. 1

› sociálně-právní ochrana dětí › kurátor pro děti a mládež › náhradní rodinná 
péče › sociální kurátor (kurátor pro dospělé) › terénní sociální práce › veřejný 
opatrovník › sociální služby:

a) pečovatelská a odlehčovací služba,
b) žádosti o přijetí do Domu s pečovatelskou službou,
c) parkovací průkaz,
d) určení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Úřad práce čr
Krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní místo Kralupy nad Vltavou
Přemyslova ul. 20

1) zprostředkování zaměstnání, tel. 950 135 420-3

2) oddělení nepojistných systémů státní sociální podpory, tel. 950 135 650-3
dávky poskytované v závislosti na příjmu:
a) přídavek na dítě,
b) příspěvek na bydlení,
c) porodné.
ostatní dávky nezávislé na příjmu:
a) rodičovský příspěvek,
b) dávky pěstounské péče,
c) pohřebné.

dávky hmotné nouze, tel. 950 135 372, 950 135 341:
a) příspěvek na živobytí,
b) doplatek na bydlení,
c) mimořádná okamžitá pomoc.

Úřad práce čr
Krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní místo Kralupy n. Vlt., Palackého nám. č. 6

1) dávky pro zdravotně tělesně postižené občany, tel. 315 739 960
› příspěvek na mobilitu,
› příspěvek na zvláštní pomůcku,
› mimořádné výhody.
2) příspěvek na péči, tel. 315 739 959, 315 739 958

okresní správa sociálního zabezpečení v mělníku, 
tel. 315 650 811

› důchodové pojištění (např. žádost o starobní důchod apod.),
› nemocenské pojištění,
› lékařská posudková služba.

česká správa sociálního zabezpečení  
v Praze - call centra

› výplata důchodů, tel.: 257 062 860,
› nemocenské pojištění, tel.: 840 406 040.
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AKtUALIty

Společnost Tamero Invest s. r. o., která je 
dceřinou společností Synthos Kralupy 

a. s., provedla v loňském roce plánovanou 
rekonstrukci horkovodní sítě, která zásobuje 
teplem město Kralupy nad Vltavou.

Jak jsme již informovali v předchozím 
článku, v průběhu roku 2013 byla zpraco-
vána projektová dokumentace, projednala 
se potřebná povolení, stanoviska všech dot- 
čených orgánů státní správy a soukromých 
subjektů, kterých se rekonstrukce přímo 
dotýkala.

V květnu roku 2014 tak mohly být zahá-
jeny výkopové a stavební práce, na které 
plynule navazovaly práce strojní. Od-
stávky nutné na přepojení nového po-
trubí na stávající rozvody byly napláno-
vány na letní prázdninové měsíce tak, 
aby byl minimalizován negativní dopad 
na obyvatelstvo, zásobované organizace 
a firmy, především na základní školy, 
mateřské školky a zdravotnická zaříze-
ní. I přes všechny problémy, které se 
nevyhnou žádné akci takového rozsa-
hu, byly plánované odstávky dodrženy 
v nahlášených termínech a v některých 
případech byla plánovaná odstávka do-
konce i zkrácena.

V průběhu rekonstrukce bylo položeno 
4.396  m předizolovaného potrubí. Byl zpro-
vozněn monitorovací systém pro lokaliza-

ci případné netěsnosti potrubí a poškození 
tepelné izolace potrubního systému.

Silnice a chodníky dotčené rekonstrukcí 

byly uvedeny do původního stavu v září 
a říjnu 2014 a poslední terénní úpravy trav-
natých ploch byly provedeny v listopadu 
2014. Tím byla pro rok 2014 rekonstrukce 
horkovodní sítě v Kralupech nad Vltavou 
ukončena.

Petr traxl, vedouCí Provozu distribuCe 

energií, taMero invest s.r.o.

Město Kralupy nad Vltavou 
se v roce 2014 umístilo 

na krásném 2. místě v krajské 
soutěži pro obce a města „My 
třídíme nejlépe“. Tato soutěž je 
součástí projektu „Podpora do-
sažení specifických cílů Plánu 
odpadového hospodářství Stře-
dočeského kraje“, který přispívá 
ke zlepšování životního prostře-
dí v našem kraji. 

Soutěž probíhala v několika 
kategoriích, přičemž naše město 
soutěžilo ve  IV. kategorii – obce 
a města s počtem obyvatel nad 
10.000 a získalo neuvěřitelných 
322,640 bodů. Před námi se umís-
tilo již jen město Mělník s 360,890 
body. Třetí místo obsadilo město 
Říčany s 289,210 body. 

V soutěži byla bodově 
hodnocena tato kritéria:
› celková výtěžnost využitel-
ných složek (papír, plasty, sklo) 

v nádobovém i ostatním sběru 
v kg na obyvatele a čtvrtletí,
› zavedení sběru nápojových 
kartonů v obci,
› efektivita sběrné sítě,
› sběr kovů - zajištění odděle-
ného sběru kovových odpadů 
ve sběrném dvoře, sběrném mís-
tě, mobilním sběrem organizo-
vaným v rámci systému obce, 

zapojení výkupny nebo jiné-
ho způsobu sběru (školní sběr) 
do systému obce.

Město Kralupy n. Vlt. obdr-
želo při slavnostním předává-
ní cen za přítomnosti zástupců 
Středočeského kraje a společ-
nosti EKO – KOM, a. s. finanční 
odměnu 40.000,- Kč, která bude 
použita na podporu třídění od-

padu v našem městě, stejně jako 
v minulých letech. Cenu za na-
še město přebíral Petr Holeček, 
starosta města a Helena Traxlo-
vá z odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou.

Na závěr bychom chtěli vám 
všem „třídícím“ občanům podě-
kovat, neboť jste to byli právě 
vy, kteří jste naše město vynesli 
až na stupně vítězů a kteří řád-
ným tříděním svých odpadů při-
spíváte ke zlepšování životního 
prostředí kolem nás všech. 

Pevně věříme, že toto umís-
tění je pro nás všechny dosti 
motivující a že příští rok pro 
nás bude stejně úspěšný nebo 
dokonce i úspěšnější a umístí-
me se třeba i na příčce nejvyšší, 
které jsme mimochodem dosáhli 
již v letech 2010 a 2011.

odbor životního Prostředí 

MěÚ kraluPy nad vltavou

Naše město opět boduje v třídění odpadů

Rekonstrukce horkovodů byla úspěšně dokončena
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Kralupy získaly 2. místo 
 za třídění odpadů
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V Lobečku před KD 
Vltava připomíná 
nedávnou 
rekonstrukci 
horkovodu už jen 
upravený záhon.



leden 20156

K Z BILANCe

již od října roku 2006 jste kralupským 
starostou, svůj post jste obhájil i v loňských 
komunálních volbách, nebál jste se, že by to 
tentokrát nemuselo vyjít?
Každé volby jsou tak trochu jiné. Komunál-
ní volby, i když si občané volí samosprávu 
a lidi nejbližší ve své obci a městě, tak jsou 
ovlivněny i celostátní politikou. Nedávno se 
na naší politické scéně objevily nové stra-
ny a nová politická hnutí, a tak jsem musel 
uvažovat o tom, že i v Kralupech se ukáže 
nový soupeř, noví kandidáti a konkurence 
se zvýší. To se i stalo. Ale naštěstí nesebraly 
hlasy našemu uskupení, naopak – ve vol-
bách jsme posílili. Jinak jsem šel do voleb 
s vědomím, že minulé čtyři roky se našemu 
městu poměrně dařilo, získali jsme mnoho 
grantů a dotací, vyrostly i nové a pěkné 
stavby v centru města a i atmosféra a ná-
lada v zastupitelstvu a na radnici celkově 
byla korektní, slušná a velmi konsensuální. 
Bylo i na co navazovat a co zlepšovat. A li-
dé z mého okolí, i při setkání s občany, mi 
dávali na vědomí, že jsem pro ně nadále 
přijatelným a volitelným kandidátem do ve-
dení města. Takže jsem si věřil.

jak vnímáte nové politické sdružení 
v zastupitelstvu a radě města a co říkáte 
na jeho celkové umístění ve volbách 
(pozn. pro čtenáře: aNo obsadilo 2. místo 
za staN)?
Jak jsem již řekl, i v Kralupech se ukáza-
lo, jak se vlna obliby některých subjektů 
celostátní politiky přelije i do komunálu. 
Nové hnutí se dostalo do kralupského za-
stupitelstva, získalo slušný počet hlasů a já 
na voličské hlasy slyším a akceptuji je. Pro-
to jsem nově zvoleným kandidátům nabídl 
práci v radě města i v komisích a výborech 
zastupitelstva. Je nyní na nich, aby ukáza-
li, že své volební proklamace a sliby berou 
vážně a že jim jde opravdu o naše město 
a naše občany. Jsou to většinou mladí lidé, 
kteří zkušenosti a znalosti v oblasti samo-
správy hledají. Nyní mají příležitost a já 
doufám, že spolu budeme dobře vycházet 
a akceptovat se. Myslím, že problémy města 
vnímají obdobně jako já i většina lidí, a že 
společně uděláme kus práce.

jakým směrem se nyní bude ubírat naše 
město? jaké cíle má rada města?
Budeme opět vycházet z dlouhodobé kon-
cepce města, o kterou se opíráme již něko-
lik let. V popředí našeho snažení je zlepšit 

dopravní situaci ve městě, dokázat prosa-
dit propojení teplické dálnice a kladenské 
rychlostní komunikace a tím i vybudovat 
obchvat města. Je to nesmírně složitý úkol, 
který město může ovlivnit jen opravdu aktiv-
ním jednáním na ministerstvech a ve vládě. 
Ani Středočeský kraj na takovouto stavbu 
nemá totiž finanční prostředky.

Další snahy pak upřeme do centra města, 
kde nabídneme městské nemovitosti a po-
zemky podnikatelům a developerům k in-
vestičním činnostem. Ovšem za předpokladu 
vytvoření moderního a hezkého jádra měs-
ta. A v neposlední řadě pak chceme nadále 
formou podpory spolků a občanských spo-
lečností nabídnout našim občanům a hlavně 
dětem mnoho možností, jak ve městě naplnit 
svůj volný čas, prožít hezké chvilky, něco se 
naučit a být na své město pyšní.

jak Vás, jako člověka, poznamenala 
a ovlivnila funkce starosty a poslance?
Myslím si, že jako člověka mne funkce ne-
poznamenaly. Jsem, myslím, komunikativní, 
rodiče mne vychovali ke slušnosti ke star-
ším lidem a k naslouchání jiných názorů. 
Ve svém, již delším životě, jsem si potvr-
dil, že k šťastnému životu člověk potřebuje 
z materiálního hlediska jen velmi málo, tak-
že nectím moc peněz a zboží. Moje povolání 
mi ukládá, abych se snažil lidem pomáhat, 
a o to se snažím. Jen mne mrzí, že někteří 
lidé si neuvědomují, že i já jsem limitován 
svými silami, časem a možnostmi.

V prosinci 2008 jste si do nového roku přál 
mít kolem sebe občany – patrioty, vnímavé, 
citlivé k okolí, pořádku, spoluobčanům. 
je to již šest let – naplnilo se Vaše přání, 
změnili se občané v tomto směru?
Popravdě řečeno – myslím si, že se lidé 
opravdu trošku mění. Asi vnímají naši sna-

hu Kralupy pozvednout i občansky, vnímají 
změny v našem městě – ostatně potvrzením 
jsou i volební výsledky z října – a i reakce 
lidí, s kterými se potkávám a s kterými si 
více a více píši. Když se jim něco nelíbí, 
mnozí z nich na nedostatek nebo problém 
poukáží a ptají se, proč to nejde. Jen tupě 
nenadávají. Pak lze v mnoha případech po-
moci nebo alespoň problém objasnit. Stej-
ně ale jako před těmi šesti lety nadále tvr-
dím, že bez těchto lidí, aktivních občanů, 
pozitivních lidí, se i mně špatně pracuje. 
Lhostejnost a neochota se těžko přebíjí jen 
nadšením.

jak relaxujete a dobíjíte energii?
Co nejvíce postrádám ve své práci – je čas. 
Ač si stále říkám, jak si den, týden, měsíc 
naplánuji, nikdy se to pořádně nepodaří, 
mám skluz a špatné svědomí, co jsem zase 
nestihl. Když je ale nejhůře, prchám do pří-
rody, nejčastěji na hory. Mám moc rád lyžo-
vání, zasněžené kopce, ledovce a velehory, 
a proto si většinu dovolené vybírám v zi-
mě. Povalování u moře mě vůbec nebere, 
v létě si spíše vyjedu někam na kole, rád 
jdu s kamarády do hor, jen tak s baťohem 
a hvězdami nad hlavou. Je to takové hle-
dání romantiky, návrat k přírodě, dělám to 
od mládí a pomáhá mi to. Jinak si docela 
odpočinu i při práci na zahradě, vlastně 
při jakékoli fyzické práci či sportu. A také 
od mládí rád a hodně čtu. Vlastně teď tak 
často už ne.

Kdybyste měl tři přání pro kouzelnou rybu, 
která si spokojeně plave v lobečské tůni 
a ještě ji nikdo neulovil, jaká by byla? 
V lobečské tůni toho plave dost, a že by 
i zlatá rybka? Možná ještě od povodní? No, 
pokud by byla ochotná se angažovat i při 
jednání na ministerstvu dopravy ohledně 
obchvatu Kralup, beru ji s sebou za plou-
tev. 

Druhým přáním by bylo, aby naučila naše 
obyvatele vážit si majetku města, majetku 
druhých a poprosit je, aby zájem o dění 
ve městě nekončil jen u dveří jejich domu, 
či bytu.

A třetí přání by bylo, s dovolením, mé 
soukromé. Kdyby mi rybka dopřála ještě 
hodně let ve zdraví a duševní pohodě, byl 
bych jí zavázán. Jsem totiž rád na světě. 

               
šťastný a veselý rok 2015 Přeje 

Petr holeček

rozhovor s... Petrem holečkem, starostou města kralupy nad vltavou

Novoroční bilancování starosty
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HoDNoCeNÍ reStAUrACÍ / poDĚKováNÍ

PoradíMe váM, kde se dobře vaří
Je jednoznačně pravdou, že Češi jsou příznivci seriálů lačnící po dalších pokračováních. 
i v našem Zpravodaji je najdete a od tohoto čísla přibude další – seriál, který určitě 
vzbudí váš zájem. V minulosti ve Zpravodaji už jednou byl, takže by se dalo říci, že se 
můžete těšit na druhou sérii – tedy seriál o kralupských restauracích.

náš degustátor navštívil několik kralupských restaurací, ochutnal desítky hlavních 
jídel i polévek, použil v každé restauraci toaletu a poskytl nám objektivní hodnocení, které 
budeme každý měsíc předkládat vám, čtenářům a návštěvníkům místních restaurací, 
hospod a barů.

restaurace U KoHoUtA, Žižkova ulice, Kralupy
tato restaurace v centru 

Kralup má nespornou 
výhodu v tom, že kolem ní 
projdou a projedou denně 
stovky osob. Kohout – ma-
lovaný ani plastický – vás 
na tomto místě ale neuvítá... 
restaurace nesoucí název 
U Kohouta, kterých je po na-
ší republice nespočetně, by se 
daly zahrnout do tzv. lidovek 
– nabízí zejména domácí jídlo 
za příznivé ceny. tedy ales-
poň o té kralupské se to na-
psat dá.

polední nabídka se sklá-
dá průměrně ze sedmi jídel, 
jedno je vždy vegetariánské. 
v pracovní den sem na obědy 
dochází spousta Kralupanů, 
všechny stoly bývají v době 
oběda obsazené, menu za  
85,- Kč je lákavé. Skládá se 
z nápoje, polévky, hlavního 
jídla a moučníku.

tentokrát jsem se zaměřil na českou 
klasiku – koprovou omáčku s vařeným 
hovězím masem a houskovými knedlíky 

(72,- Kč). Jídlo bylo 
chutné, omáčka sa-
mozřejmě jiná, než 
od maminky, více 
do kysela a řidší, ale 
proti gustu…. veli-
kost knedlíků byla 
vyloženě nadměrná, 
ale mojí žádosti o při-
dání omáčky ke zby-
lým knedlíkům bylo 
promptně vyhově-
no.  pórková polév-
ka s vejcem (25,- Kč) 
byla také v pořádku 
a jak by řekli mis-
tři kuchaři – přesně 
ochucená.

K platbě můžete 
použít i stravenky.

Samotná restaura-
ce  působí spíše jako 
jídelna, ale dýchá z ní 
i atmosféra dob mi-
nulých, a to zejména 

díky fotografiím z historie Kralup. zajímavé 
je okno do kuchyně, kterým můžete pozo-
rovat přípravu jídel.

 téměř dobrodružná byla  návštěva toale-
ty. od obsluhy získáte klíč od toalet umístě-
ných o patro výš. Kdo si nevšimne směrovek, 
potřebuje k jejich objevení mapu. Navíc klíč 
pasuje i do jiných dveří, takže nemusíte hned 
napoprvé dojít ke kýženému cíli. A odér ci-
garetového kouře v horním patře mě nepří-
jemně bouchl do nosu. v přízemí se naštěstí 
nekouří. 

Globálně se dá tato restaurace hodnotit 
kladně, nižšími cenami a dobrou kvalitou 
jídla uspokojí široké spektrum zákazníků.

dobrou Chuť váM Přeje váš oskar suChar

2. díl

hodnoCení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

NOVÝ SERIÁL

Velice děkujeme všem, 
kteří pomohli o Vánocích 
vykouzlit radost v očích 
obyvatel našeho 
azylového domu pro 
matky s dětmi a Domu 
na půl cesty. 

Děkujeme občanům ob-
ce Vojkovice a obecnímu 

úřadu Vojkovice za uspořádá-
ní krásné akce pro děti z našeho Azylo-
vého domu v Kralupech nad Vltavou. Při 

rozsvícení vánočního strom-
ku se sešla spousta hraček, 
dětských knížek a oblečení. 
Děkujeme společnosti IVAR 
CZ s.r.o. za jejich příspěvek 
na pořízení dárků pro děti. Dě-
kujeme Daně Kdérové a Lucii 
Bílé za dárky pro dospělé kli-
enty našeho domu a všem dob-
rým lidem, kteří nám darovali 
hračky a oblečení pro děti. 

Velice si vážíme všech, kteří svým dár-
kem přispěli k radosti nejen našich dětí, ale 

i jejich maminek, které jsou často v tak zou-
falé finanční situaci, že dárky svým dětem 
koupit nemohou. Velice děkujeme za děti 
i dospělé, za to, že ani tentokrát na ně Je-
žíšek nezapomněl. 

Přejeme Vám krásný a úspěšný nový rok 
a to, co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ, 
to co člověk stále hledá – ŠTĚSTÍ a to, bez 
čeho nelze žít - LÁSKU. 

vděční klienti i zaMěstnanCi 

azylového doMu Pro Matky s dětMi 

a doMu na Půl Cesty v kraluPeCh nad vltavou 

Děkujeme za dárek krásných Vánoc

Koprová omáčka
s hovězím masem
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AKtUALIty

toužíte Po PejsKoVi? adoPtujte ho z KraluPsKého ÚtulKu!

bart ozzy

Briard, pes, narozen v roce 2006. je hodný, poslušný, zná základní 
povely, byl zvyklý žít v bytě, kde je i čistotný a vydrží sám. S malými 
psy a s kočkami se snáší dobře. Na velké psy ze strachu vyjíždí. lidi 
i děti miluje a na nové prostředí si zvyká dobře.

Kříženec, pes, narozen přibližně v 11/2011, 65 cm, 28 kg. je milý, 
kontaktní, velmi hravý a na vodítku chodí dobře. Vhodný do domku  
se zahradou.

leSaN - MěStSKý útuleK PRO PSy 
Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě

 Monika Kolková, u  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. Vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

další fotky a videa nejen těchto dvou psů 
najdete na webových stránkách útulku  

a nově také na Facebooku.

Závěr roku byl korunován 
velkým úspěchem. Nejen 

proto, že se podařilo význam-
ně nakročit ke zdolání další fi-
nanční hranice 300.000,- Kč - 
k 16. 12. 2014 byl aktuální stav 
veřejné sbírky ve výši 
248.642,- Kč!!

Ale hlavně, 
díky štědrosti 
přispěvatelů 
bylo možné 
(jak bylo ně-
kolikrát avi-
zováno, že se 
tak stane po do-
sažení hranice 200.000,- 
Kč, což se podařilo dne 11. 11. 
2014) požádat rodinu Hrušín-
ských o souhlas, aby kralupská 
Švejkova socha měla filmovou 
podobu Rudolfa Hrušínského. 
Reakce bratrů Hrušínských by-
la velice pozitivní, vše asi vysti-
huje věta Jana Hrušínského, kte-
rou poskytl v rozhovoru pro MF 
DNES, cit.: „Táta by z toho měl 
radost.“

V kontextu této události byla 
9. 12. 2014 slavnostně odhale-

na v interiéru restaurace U Ko-
houta smaltová pamětní deska 
na připomínku založení „Spol-
ku pro instalaci sochy Jose-
fa Švejka v Kralupech“ dne  
26. 3. 2014. Podrobná reportáž 

ze slavnostního veče-
ra je ke zhlédnutí 

v Kralupském 
te l ev i z n í m 
zpravodaj-
ství. 

do no-
vého roku 

2015 přejeme 
všem samá pozi-

tiva a dáváme ke zvážení 
jedno možné předsevzetí. což 
se zapojit mezi přispěvatele, 
mezi lidi, kteří budou moci ří-
ci, a jejich potomci o nich, že 
i díky nim v Kralupech máme 
takový světový unikát. 

Číslo účtu veřejné sbírky: 
4444226666/0100. Přispět 
lze i do sbírkové pokladničky 
v infocentru na MěÚ. Informa-
ce o projektu a sbírce: www.
mestokralupy.cz/svejk

 K. H.

Bratři Rudolf a Jan Hrušínský vyslovili 
souhlas, aby kralupská Švejkova socha 
měla podobu Rudolfa Hrušínského

inzerce
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Z Linky 156

☛ dne 20. 11. v 19:17 h. na l. 156 oznámila 
paní D., že od 14:30 h. pohřešuje svou 81letou 
matku, která odešla na nákup a ještě se nevrátila. 
Paní D. uvedla popis své matky, který byl 
předán hlídce MP. Dozorčí služba MP následně 
zjistila od operačního střediska RZS, že výše 
uvedená starší paní byla dnes v odpoledních 
hodinách převezena do mělnické nemocnice se 
zlomeninou  krčku. Tato informace byla předána 
paní D. 

☛ dne 21. 11. v 6:21 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o spolupráci při usměrňování 
dopravy při smrtelné dopravní nehodě mezi 
Kralupy a Úžicemi, kde mělo dojít ke střetu 
autobusu a vozidla HZS. Hlídka MP Kralupy proto 
usměrňovala provoz u sjezdu na Chvatěruby 
do odstranění obou vozidel z vozovky. 

☛ dne 24. 11. v 16:10 h. na l. 156 oznámila 
paní J., zaměstnankyně MŠ G. Klapálka, že 
školku obchází podivný muž v kapuci a nahlíží 
do oken školky. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která se spojila s oznamovatelkou, která uvedla, 
že poté, co provedla oznámení na l. 156, vyšla 
s kolegyní ven před školku a muž utekl směrem 
k ZŠ. Strážníci prověřili okolí MŠ a ZŠ a přilehlé 
ulice bohužel s negativním výsledkem.

☛ dne 24. 11. ve 23:05 h. na l. 156 oznámil 
pan J., že se pohádal s přítelkyní, která mu 
odmítá otevřít dveře od bytu v ul. Minická 
a za dveřmi je slyšet pláč jeho 3měsíčního 
dítěte. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se pokusila o zkontaktování ženy s výsledkem 
negativním. Na místo byl proto přivolán HZS, 
který byl záhy odvolán, protože paní H. dveře 
otevřela a uvedla, že tvrdě usnula. 

☛ dne 26. 11. v 18:00 h. na l. 156 oznámila 
ostraha HM Tesco záchyt zloděje na prodejně. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně 

zjistila muže, pana K., který měl odcizit zboží 
v hodnotě 145,- Kč. Přes dozorčí službu MP 
Kralupy byla provedena lustrace na OO PČR 
Kralupy s pozitivním výsledkem, kdy byl muž již 
pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou 
činnost. Proto byl pan K. převezen na OO PČR 
Kralupy, kde si jej převzali k dalšímu opatření. 

☛ dne 1. 12. ve 14:51 h. na l. 156 oznámila 
paní L., že v ul. Horymírova vedle ZŠ G. Klapálka 
stojí již delší dobu zaparkované vozidlo, ve kterém 
se nalézá dospělý muž, který osahává malého 
chlapce. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zkontaktovala řidiče výše uvedeného vozidla. 
Následně vyšlo najevo, že na místě spolujezdce 
nesedí malý chlapec, ale 29letá žena. 

☛ dne 1. 12. v 18:47 h. na l. 156 oznámila 
zaměstnankyně firmy Grál, že obdrželi žádost 
o pomoc při zvednutí nemohoucí ženy ze 
země v jejím bytě v ul. Lidická. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila velmi obézní 
ženu v podnapilém stavu, která upadla ve svém 
bytě a nemůže se postavit na nohy. Po marných 
pokusech strážníků ženu postavit, cca 30 minut, 
byla tato bez zranění uložena na zemi u topení, 
kde setrvala do svého vystřízlivění. 

☛ dne 3. 12. v 7:45 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o spolupráci v ul. Grégrova, kde byla 
nalezena mrtvola ženy. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zajišťovala místo trestného činu 
proti vstupu nepovolaných osob. 

☛ dne 3. 12. v 11:35 h. na l. 156 oznámila 
paní R., že na nábř. J. Holuba pod balkonem 
panelového domu leží nějaký bezdomovec, který 
má velmi oteklé prsty na rukou, a má obavu 
o jeho život. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila známého bezdomovce pana H., 
který měl silně zhnisanou ránu na krku. Proto 
byla přivolána RZS, která pana H. převezla 

do pražské nemocnice, kde dle následného 
sdělení po několika málo hodinách zemřel. 

☛ dne 7. 12. v 17:35 h. na l. 156 oznámila 
obsluha restaurace Chemik, že se v restauraci 
nacházela bezdomovkyně, které odmítla nalít 
alkoholické nápoje pro její opilost a tato ze vzteku 
rozbila skleněnou výlohu. Na místo byla vyslána 
hlídka MP Kralupy a hlídka OO PČR Kralupy, 
které se na místě spojili s oznamovatelkou. Tato 
označila ženu, která dále setrvala na místě, jako 
pachatelku výše uvedeného činu. V ženě byla 
následně zjištěna velmi známá paní G., která 
byla ve velmi podnapilém stavu. Celou věc si 
následně převzali policisté OO PČR Kralupy pro 
podezření z trestného činu. 

☛ dne 10. 12. v 8:43 h. na l. 156 oznámila 
paní V., zaměstnankyně ZŠ G. Klapálka, že ráno 
přišel do školní družiny 10letý žák, mimo jiné dle 
sdělení velmi problémový, který ze školy odešel 
neznámo kam. Dozorčí službou MP Kralupy 
byla zkontaktována kurátorka za MěÚ Kralupy, 
která sdělila trvalé bydliště žáka. Hlídka MP 
proto prověřila bydliště s výsledkem negativním. 
V 10:10 h. na l. 156 oznámila paní V., že se jí 
podařilo telefonicky spojit s jeho otcem, který 
také neví, kde syn je. Celá věc byla předána 
na OO PČR Kralupy.

Vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n/ Vlt.
MP – městská policie 
HZS - Hasičský záchranný sbor

bC. tereza dobrovolná,  

Manažer PrevenCe kriMinality,  

Městská PoliCie kraluPy nad vltavou

leden 2015

Strážníci zadrželi pachatele 
pokusu o znásilnění

Dne 6. 12. ve 3:48 h. na l. 156 oznámil 
občan, že v ul. E. Beneše poblíž poli-

kliniky je slyšet ženský křik a mluvu rusky 
hovořícího muže a má podezření, že tento 
chce ženu znásilnit. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se rozdělila a obešla poli-
kliniku z obou stran. Ze strany k MŠ jeden 
ze strážníků zjistil muže, který si zapíná 
zip u kalhot a utíká směrem k lékárně. Zde 
jej zadržela druhá část hlídky, která muže 
omezila na osobní svobodě. Muži, který 
kladl aktivní odpor, byla nasazena pouta 
a následně byl předán policistům z OO PČR 
Kralupy. Hlídka dále zajišťovala místo trest-
ného činu do příjezdu SKPV Mělník.

Vše nejlepší do roku 2015, mnoho pohody, zdraví a štěstí, život bez starostí, nehod, havárií, katastrof 
a potřeby linky 156. to vše vám všem přeje kolektiv strážníků městské policie Kralupy nad Vltavou.

Ilustrační foto

BezPečNostNě-
PreVeNtiVNí aKce

Dne 5. – 6. 12. proběhla bezpečnostně-
preventivní akce na kontrolu nalévání 
alkoholu mladistvým 
osobám, kontrolu 
přítomnosti 
mladistvých osob 
v prostorách 
určených pro 
hazardní hry, kontrolu 
vytipovaných lokalit 
s možným výskytem 
osob v celostátním pátrání a kontrolu 
dodržování „silničního zákona“. V rámci 
celé akce bylo zkontrolováno celkem 68 
osob, 7 vozidel, 17 restaurací a heren 
a 7 vytipovaných lokalit. Byl zjištěn jeden 
mladistvý, který při orientačním měření 
alkoholu v dechu nadýchal 0,6 promile 
alkoholu.
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mUzeUm

Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

POZVánKA nA MĚSíC leden

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

NECHTE ČERTY SPÁT... 
20.11. 
Je to tu moc hezké, ale trochu se bojím čertů 
 Eliška, FILÍPEK, PETR

Moc se nám tady líbí, ale není nad dobré 
perníčky. Vanda, Dorča, Kamča ...

21.11.
MOC SE MI TU LÍBILO, A MÁME DOBRÉ 
ČERTÍKY, ALE NEJVÍC SE MI LÍBILO 
PEKLO A PŘÍSLOVÍ ČERT VIDÍ VŠECHNO 
A NĚKDY ZAS PŘIJDU KUBA

ZŠ Mikovice 3. tř.
HODNĚ se nám to líbilo: drak, kostra, 
výroba čertíků, kreslení, obrázky, peklo, 
Rucifer, fajfka, loutky čertý smajlík konec

24.11. 
Děkujeme za skvěle připravený program 
v Pekle. 3. Roj světlušek WALIČA TEČA

20. a 29.11. 
Veselé a vtipné. Milý návrat  
do dětských let! Jarských

do neděle 11. 1. 2015 
probíhá výstava NeCHte ČeRty SPÁt... 

11. 1. – neděle 
lOuČeNí S ČeRty...
15:00 – 15:10 - vyhlášení výsledků 
čertovské soutěže a předání cen
15:15 – 15:45 - komentovaná prohlídka
16:00 – 16:50 - pohádka – PEKELNÁ SLUŽBA, 
účinkuje Ochotnické divadlo při zámku Veltrusy, 
autorka textu Mgr. Václava Škvorová

22. 1. – čtvrtek 18:00 hodin
Karel Kuška – Cesta s časem
- vernisáž výstavy obrazů, výstava trvá do 22. 2., 
hudební doprovod: Květa Šteflová, housle

Připravujeme na únor 2015
5. 2. – 18:00 hodin – koncert skupiny CaVa 

Vstupné: 70,- Kč

Probíhající výstava „NECHTE ČERTY 
SPÁT…“ probudila veliký zájem rodi-

čů, ale hlavně dětí, jak tomu ukázala ver-
nisáž 20. 11. 2014, kde sál muzea praskal 
„ve švech“. Atmosféru doladili čertíci a čer-
tice z 2. třídy ZŠ Václava Havla, ve sklepe-
ní na odvážné děti čekali opravdoví čerti 
(sám Lucifer a čert kovář) z hradu Houska 
na Kokořínsku.

Samotná výstava neustále překvapuje 
návštěvníky rozmanitostí čertů a ďáblí-
ků, jejich množstvím, ale i využitím (např. 
louskáček na ořechy). Samozřejmě nechybí 
loutkářské čertovské kulisy, plakáty, ani vý-
jevy z českých kreslených pohádek malíře 
O. Čemuse nebo obrázky malíře K. Franty. 

„Peklo“ pana Vl. Cejnara upoutává všechny 
návštěvníky bez rozdílu věku.

Milí čtenáři Zpravodaje, čertovské obdo-
bí máme úspěšně téměř za sebou, výstavou 
jsme provedli cca 400 dětí a žáčků, zhotovili 
si stejné množství čertíků a jiných vánoč-
ních ozdob. Naše výstava na vás ještě čeká, 
a to nejpozději do 11. 1. 2015, kdy proběhne 
tzv. „LOUČENÍ S ČERTY…“ .

Kdo navštíví výstavu do Tří králů, může 
se ještě zúčastnit soutěže, jejíž vyhlášení 
proběhne právě v neděli 11. ledna. Na pro-
gramu bude také komentovaná prohlídka 
(sběratel Martin Fassmann a Iveta Bendíko-
vá) a na závěr vás čeká pohádka „Pekelná 
služba“. iveta bendíková

Loučení s čerty...
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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

uPozorňujeme Na rozšířeNí 
ProVozNí doBy V odděleNí Pro 
dosPělé čteNáře Ve čtVrteK 
od 8:00 do 11:30 hodiN. 

Provozní doba tohoto oddělení:
Pondělí .......8:00-11:30 ............... 12:30-18:00
Úterý .....Zavřeno
Středa.........8:00-11:30 ............... 12:30-18:00
Čtvrtek ........8:00-11:30 ............... 12:30-18:00
Pátek ..........8:00-11:30 ............... 12:30-17:00 
Sobota ........8:00-11:00

Novoroční nabídka v knihovně
Který skřítek 
je ten nej?
Během prosince mohly děti dát svůj 
hlas nejhezčímu skřítku Knihovníčkovi. 
Hodnotit mohly 40 odevzdaných 
příspěvků. Vítěze výtvarné soutěže 
zveřejníme v únorovém Zpravodaji.

Pod VáNočNí stromečeK jsme 
čteNářům KNihoVNy Nadělili 

Kromě NoVých KNižNích 
titulů i NěKoliK audioKNih:

OdděleNí PRO dOSPělé

denise Mina: Konec vosí sezóny - nejlepší 
britská detektivka roku 2012 v interpretaci 
Jaromíra Meduny.

timur Vermes: už je tady zas - román, který 
okupuje přední místa německých literárních 
žebříčků. Satirický příběh čte Miroslav Táborský.

Vlastimil Vodndruška: apage Satanas! - 
interprety tohoto dramatického příběhu jsou 
Valérie Zawadská a Vladislav Beneš.

dan Brown: Šifra mistra leonarda - jeden 
z nejúspěšnějších románů všech dob.

dále: Albert Camus: Cizinec; Dolores Redondo: 
Neviditelný strážce; Milan Lasica: O lidech 
a lidech; Peter Mayle: Rok v Provenci.

OdděleNí PRO děti

jeff Kinney: deník malého poseroutky - 
světový bestseller tentokrát do vašich uší.

jiří Žáček: Čarodějné pohádky - znamenité 
vyprávění pohádek z celého světa v podání Petra 
Kostky.

Kolotoč a copánek - pásmo dětských říkadel 
a veršovaných pohádek, povídání, říkanek 
a písniček pro nejmenší děti.

dále: Robert Drozda: Pohádky pana přednosty; 
Charles Dickens: Oliver twist.

V oddělení pro děti také najdete dva nové časopi-
sy. Těší se na vás Bart Simpson a měsíčník  

Haf a mňau, časopis pro majitele psů a kočiček.



K Z

leden 201512

HIStorIe

Mikovické sakrální památky

třetí městskou částí 
Kralup se staly v roce 
1923 mikovice. až 
do poloviny 19. století to 
byla obec mnohem větší 
nežli Kralupy. Kralupy 
byly stranou staré říšské 
cesty a žádnými kulturně 
historickými památkami se 
nehonosily. Zato mikovice 
ano.

Obyvatelé Kralup dobře 
znají krásné barokní sou-

soší Panny Marie Bolestné, kte-
ré stálo dvě a půl století na mi-
kovické křižovatce. Za tu dobu 
bylo v tak špatném stavu, že 
muselo být rozebráno a předá-
no do rukou restaurátorů. V ro-
ce 2010 bylo opravené sousoší 
přemístěno na nové místo mi-
mo křižovatku.

Málokdo však ví, že Mikovi-
ce měly památek daleko více. 
Po tom, co byl v roce 1729 Jan 
Nepomucký prohlášen za sva-

tého, rozvinul se po celých Če-
chách neuvěřitelný kult svět-
ce vyúsťující ve stavbách soch 
sv. Jana Nepomuckého téměř 
v každé obci. Zvláště obce, kte-
rými protékal potok, nebo měly 
rybník, stavěly v blízkosti vody 
sochy světce, neboť podle po-
věsti byl sv. Jan z Nepomuku 
utopen. Ještě před první světo-
vou válkou bylo v Čechách ko-
lem 25.000 těchto kamenných 
skulptur.

Je to neuvěřitelné, ale v Miko-
vicích byly čtyři sochy sv. Jana 
Nepomuckého, o kterých dnes 
už nikdo nic neví. Jedna socha 
byla na konci Růžového údolí, 
které je součástí Mikovic, u říš-
ské silnice. Zde býval kdysi ryb-
ník a na jeho hrázi stála socha 
světce. Byla zde již za panování 
císařovny Marie Terezie. V roce 
1744 stála život jednoho pruské-
ho vojáka. Když vojsko pruské-
ho krále Fridricha II., který při 
druhém pruském tažení vpadl 

do Čech, táhlo kolem sochy, je-
den z vojáků položil na sochu 
sv. Jana Nepomuckého bochník 
chleba se slovy: „Ty tady pořád 
stojíš a žádný ti nic nedá, tu 
máš!“. Pruský král to však uvi-
děl, kázal zastavit a vojáka bez 
milosti oběsit na nejbližším to-
polu. Uvádí to kronika Josefa 
Knora z Dolan.

Tato socha se zachovala do-
dnes. Když byla silnice k Ze-
měchům rozšiřována, byla 
přemístěna ke stěně hostince  
č. p. 66 „Na Hrázi“ na křižo-
vatce silnic od Kralup a Minic 
směrem na Velvary. Pro špatný 
stav byla v letech 1994/1995 
restaurována, a potom přemís-
těna dále od křižovatky na ko-
nec Růžového údolí, kde je do-
dnes.

Další sochu sv. Jana Nepo-
muckého, kdysi umístěnou 
na dolní mikovické návsi, dnes 
zvané „Lidové náměstí“, již ne-
nalezneme. Byla zde před do-

mem č. p. 247 do roku 1916, 
kdy ji v rozjařené náladě zni-
čil odvedený branec. Ulomil 
jí hlavu a zbývající torzo bylo 
po válce odstraněno.

Kromě těchto dvou kamen-
ných skulptur měly Mikovice 
ještě dvě další sochy sv. Ja-
na Nepomuckého. Jedna stá-
la u mikovické cihelny a dru-
há nad Mikovicemi. Po první 
už není ani památky, zbytek 
druhé najdeme nad Velvar-
skou ulicí v blízkosti křižovat-
ky, kde bývala „statue“. Zůstal 
z ní jen kamenný sokl, kolem 
kterého jsou železným svorní-
kem upevněny dva dřevěné 
trámy zakončené nahoře šin-
delovou stříškou. Tak se stala 
v roce 1820 ze sochy sv. Jana 
Nepomuckého zvonička. Ještě 
ve druhé polovině minulého 
století se zde vyzvánělo. Zvo-
nek s reliéfem sv. Josefa v roce 
1995 neznámí zloději odcizili.

ing. josef stuPka

Socha sv. Jana 
Nepomuckého „Na Hrázi“.

Zvonička nad zbytkem sochy 
sv. Jana Nepomuckého.
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Vývoj na počátku tohoto období pravěku 
- eneolitu - byl značně pestřejší a složi-

tější než v předcházejícím období. Byla to do-
ba velkých společenských změn. člověk se 
naučil využívat k práci tažné síly hovězího 
dobytka. 

to zcela změnilo postavení mužů v teh-
dejší společnosti. Doposud se na obdělávání 
polí podíleli muži i ženy více méně stejným 
dílem. Nyní je to muž oráč, který rozhoduje 
o tom, kolik půdy se obdělá. muži také těží 
kámen, surovinu pro výrobu nástrojů a zbra-
ní - kamenných sekeromlatů. Jsou i bojov-
níky, kteří chrání osady v těchto nejistých 
časech. 

to vše a další vlivy způsobily, že ma-
triarchát je postupně nahrazen patriar-
chátem. Kultovní sošky žen, do té doby 
běžné, mizí a objevují se nádobky ve tva-
ru zvířat nebo nádoby s typicky vysoko 
vytaženými uchy, která snad představují 
býčí rohy. 

tyto změny se promítly i do  uspořádá-
ní vesnic a stavby domů. vedle doposud 
obvyklých „dlouhých domů“ pro více rodin 
se začínají objevovat malé jednoduché do-
my pro jednu rodinu. obvykle o rozměrech  

6-8 x 3-4 metry. Jejich podlaha je částečně 
zahloubena do země. 

Na malých hřbitůvcích (máslovice) nalé-
záme i pohřby v kamenných skříňkách. Jsou 
známy i hroby pod mohylami (Lešany). po-
hřby jsou kostrové i žehem, nalézáme i kost-
ry nebo jejich části pohozené v odpadních 
jamách na sídlištích.

tolik úvodem a nyní k vlastnímu eneoli-
tickému osídlení u nás.   

z předcházející etapy pravěku neolitu ne-
jsou zatím z naší oblasti známé žádné mi-
mořádně zajímavé nálezy. v časovém úseku 
4.400 – 3.000 let př. Kr. žili zde postupně 
lidé kultury jordanovské, nálevkovitých po-
hárů, kultury bádenské a řivnáčské. osídlení 
Kralupska nebylo po celou tuto dobu stejně 
intenzivní. Nejvíce doposud objevených na-
lezišť patří kultuře nálevkovitých pohárů, 
nejméně pak kultuře bádenské. 

mimo nejčastěji nalézané keramické stře-
py se i u nás objevily nálezy unikátní, jako je 
měděný sekeromlat (cca 3.900 př. Kr.) z ka-
tastru vepřku. ten je zatím pouze šestým 
exemplářem z čech a můžete jej vidět v na-
šem muzeu v Kralupech. Jde o předmět im-
portovaný pravděpodobně z území dnešního 
severního maďarska. 

v kralupském pivovaru byl v roce 1933 
objeven kostrový hrob. v hrobě byly i dva 

náramky z měděného drátu a jehla z téhož 
kovu. v prostoru dýhárny byl v roce 1952 
prozkoumán další hrob a v něm nejenom 
dvě kostry, ale ještě dvě lidské lebky jaksi 
„navíc“. oba tyto hroby patří do kultury jor-
danovské.  

z následující kultury nálevkovitých po-
hárů pochází krásný kladívkovitý kamenný 
sekeromlat z Lešan a hliněný buben z Kra-
lup – Lobče. Nalezišť kultury bádenské je 
u nás poměrně málo. Kostrový hrob naleze-
ný ve vepřku je ale zatím jediným prozkou-
maným hrobem této kultury ve zdejší oblas-
ti. z poslední kultury tohoto úseku pravěku, 
kultury řivnáčské, známe několik nalezišť 
s keramikou. mimo jiné i výše zmíněné ná-
doby s rohatými uchy (vepřek). 

Nejen to, lidu této kultury patří i dvě vý-
šinná sídliště, návrší nad Lobčí a snad i Ška-
rechov v katastru Nové vsi. 

váClav fenCl

obrázky z pravěkého Kralupska
Vážení čtenáři, pan  Václav fencl, člen České společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

Eneolit - pozdní doba kamenná
díl čtvrtý

4.200 – 3.000 let př. Kr. (1. část)

Kladívkovitý (čepcovitý) sekeromlat. Podobný 
byl nalezen v Lešanech a uložen v depozitáři 
Národního muzea.

Hliněný (šamanský?) buben. Kopii můžete 
vidět v expozici kralupského městského 
muzea.

Nádobka z kostrového hrobu z Vepřku -  
kultura bádenská.
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Tímto, na světových pódiích zběhlým 
hostem, je Marta Töpferová, výjimeč-

ná zpěvačka, skladatelka a textařka trvale 
žijící v New Yorku. Její písně zpívané pod-
manivým, hlubokým hlasem jsou jedineč-
nou směsí hispánského folklóru, americké 
kultury a jejího východoevropského dědic-
tví. Na letošním Lednovém undergroundu 
vystoupí tento nevšední talent s hudebníky 
z Německa, Španělska a Jižní Ameriky.

Festival bude letos své diváky opravdu 
hýčkat: dalším účinkujícím bude Lenka Du-
silová, jedna z nejoceňovanějších tuzem-

Pokud budete mít uprostřed zimy chuť na nevšední kulturní zážitek, 
poznamenejte si do kalendáře sobotu 24. ledna 2015. tento den bude 
v kralupském KD Vltava již po dvanácté patřit benefičnímu festivalu lednový 
underground, který pravidelně přináší pestrou hudební paletu skupin 
a interpretů. a přestože kolébkou festivalu je malé město, na jeho programu 
se každý rok objevují přední jména české a slovenské hudební scény. 
a přinejmenším s nadcházejícím ročníkem se dá říci, že i jména známá daleko 
za hranicemi českých luhů a hájů.

ských zpěvaček, která hledá v hudbě nové 
světy postavené na spolupráci s celou řadou 
skvělých českých i zahraničních muzikan-
tů. Nebojí se experimentovat, nevybírá si 
nutně tu nejsnazší cestu, a na ty, kdo zatím 
neměli tu čest slyšet její novější tvorbu, pů-
sobí její hudba jako zjevení. Svůj repertoár 
představí zpěvačka v sólovém vystoupení 
s pomocí svého hlasu, kytary a nejrůzněj-
ších krabiček.

Ve večerních hodinách bude diváky 
festivalu čekat vystoupení kultovní kape-
ly Vltava, jejímž poznávacím znamením 
je osobitá muzikálnost, svérázná poetika 
a vtipné mnohoznačné texty. Na reperto-
áru koncertu v rámci Lednového underg-
roundu 2015 nebudou chybět ani oblíbené 
starší skladby.

Již zdomácnělým jménem kralupského 
festivalu je kapela Eggnoise, jejíž koncertní 
vystoupení jsou pokaždé plná energie, hu-
moru a jedinečných okamžiků. Po období 
experimentů s elektronickou hudbou pře-
chází skupina zpět k akustičtějšímu cha-
rakteru živých vystoupení.

VstuPeNKy
jsou k dostání v kulturním domě Vltava, Dvo-
řákově gymnáziu a na dalších předprodejních 
místech v Kralupech, Praze a Mělníku. 

Cena vstupenek: 250,- Kč v předprodeji, 
na místě 300,- Kč; studentské vstupné je 
200,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě. 

Vzhledem k tomu, že festival je benefiční 
a veškerý výtěžek půjde opět na rozvoj Dvořá-
kova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vlta-
vou, mohou si zájemci zakoupit i sponzorskou 
vstupenku s festivalovým dárkem za 500,- Kč.

Přijďte se potěšit pestrým hudebním menu LU 
2015 - zároveň tak podpoříte rozvoj talentova-
ných studentů spolupořádajícího kralupského 
gymnázia.

těšíme se na Vás!

Soňa Čermáková
Produkce festivalu lednový underground

sonacermakova@gmail.com

Marta Töpferová

Lenka Dusilová

Vltava

12.

ročník

24. lednA 2015
Pražská kapela Hm... je zajímavá nejen 

svou žánrově hodně rozkročenou hudbou 
a hravostí, ale i tím, že její členové velkou 
část textů, které zhudebňují, hledají v bás-
nických sbírkách.

Lednový underground pamatuje i na ma-
lé diváky, kteří si tu třeba můžou zažít pre-
miérový vstup do světa hudebních festivalů. 
Amálka K. Třebická zahraje sklady ze své-
ho alba Nešišlej, které je určené odvážným 
dětem a jejich rodičům, na malé scéně vy-
stoupí s vlastními anglickými písničkami ze 
svého čtvrtého alba také kralupská jazyková 
škola Playground English. Děti a učitele bu-
de na nástroje doprovázet mimo jiné Ondřej 
Galuška z kapely Eggnoise. 

To ale zdaleka není všechno – v době uzá-
věrky Kralupského Zpravodaje byly v jedná-
ní ještě dvě hudební tělesa žánrově pulzující 
mezi ska, reggae a punkrockem. Podrobné 
informace o programu a všech účinkujících 
festivalu najdou diváci na webové stránce 
www.lukralupy.cz a na Facebooku.

Hm...
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Padesát odstínů šedi nejen pro zamilované

ti, co si oblíbili a jedním dechem přečetli trilogii Padesát odstínů, již 
jistě netrpělivě vyhlíží filmové zpracování tohoto knižního bestselleru.

Kralupské kino Vltava nabízí možnost zakoupení 
voucheru k tomuto filmu, který má 

premiéru 12. února 2015 (i v kině Vltava). 
Voucher můžete použít například také jako valentýnský dárek.

S voucherem navštívíte jedno libovolné promítání tohoto filmu v kině 
Vltava. Kromě finančního zvýhodnění dostane každý, kdo předloží 

voucher, ještě hodnotný dárek od společnosti dermacol! 
Voucher je možné zakoupit v pokladně 

KaSS Kralupy, nám. j. Seiferta, lobeček. 

Cena voucheru: 130,- kč

premiéra
12. 2. 2015

VOUCHER

CO prO VÁS připrAVujE 
Kulturní a společenské středisko 

v Kralupech nad Vltavou kromě pohádek
na měsíce únor – květen 2015?

 8. 2.  Agentura Harlekýn, Eduardo de Fillipo:
  Filumena marturano

 15. 2.  Kralupský masopust

 21. 2.  Ples Kass – S Valentýnem v patách

 2. 3.  Studio Dva, Michele Riml: sex pro pokročilé

 19. 3.  Koncert Věry martinové

 28. 3.  Velikonoční slavnost

 17. 4.  Koncert skupiny horkýže slíže

 18. 4.  Švandovo divadlo: děvky od arbesa

 16. 5.  s mámou a tátou za úsměvem – rodinná akce

 20. 5.  Bratislavské hudobné divadlo, Robert Thomas: 
  mandarínková izba

Užijte si kultury i v roce 2015!

Metropolitní opera
v kině Vltava – Kralupy nad Vltavou

14. 1. 2015 – 19:00 hodin

Rusalka 
Renée Fleming se představí v jedné ze svých 
stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově jímavé 
pohádkové opeře slavnou árii o měsíčku. 

Pod taktovkou maestra Yannicka Nézet-Séguina 
a v režii Otto Schenka roli Prince ztvární tenorista 

Piotr Beczala, roli Ježibaby Dolora Zajick. 
195 minutový záznam obsahuje dvě přestávky 

a je nastudován v českém jazyce. 
Vstupné: 300,- Kč

V tomto roce se můžete těšit na další 
přenosy z Metropolitní opery:

13. 5. 2015 - Rigoletto
16. 9. 2015 - Romeo a Julie

16. 12. 2015 - Aida
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz. 
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. 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 ledeN

16:30 - Pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30 - Základní kurzy tance pro dospělé
20:30 - Pokračovací kurzy tance pro dospělé

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

Taneční kurzy neděle 18. a 25. ledna 2015

zápis do základních tanečních kurzů pro mládež se uskuteční 
ve středu 18. února 2015 od 8:00 hodin v kanceláři Kd Vltava.

Středa 7. 1. 16:30 hodin

Se sluníčkem za dobrodružstvím

KaRNeVal 
S BuBliNaMi 
diVadla KORÁB
Karneval plný písniček, soutěží, balónků 
a bublinové show. Takový bude první karne-
val v roce 2015. Všechny masky jsou vítány. 
Přijďte se pobavit!
Karneval je prvním pořadem ze série před-
stavení, za která děti obdrží sluníčkové ra-
zítko do skládanky. Při nasbírání alespoň pě-
ti razítek budou děti zařazeny do slosování. 
Hlavní výhrou je zájezd do zábavního parku 
v Německu, který věnovala Ca aBaCa lenka 
Malíková. Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 8. 1.  19:30 hodin

divadlo a. dvořáka Příbram

ZdeNěK jiROtKa: 
SatuRNiN   

Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dě-
dečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety 
Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných 
nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gen-

tlemani oblečení do tenisových obleků řešili 
problémy ve sněhobílých rukavicích...
Hrají: Martin Písařík, Anna Fixová, Vladimír 
Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový, Kateřina 
Fixová, Vojtěch Záveský a další.

Vstupné: 290,- Kč; 
260,- Kč senioři, studenti

Sobota 10. 1. 20:30 hodin

(velký sál KD Vltava)

divadelní festival tyjátjátra

úStaFVOiCeBaNd.CZ: 
VytRŽeNO Z ČítaNKy

Je s podivem, jak se čítankový kánon ustálil 
a my stále bijem o mříže, na břehu řeky Svrat-
ky stále kvete rozrazil a křišťálová studánka se 
stále nachází v nejhlubším lese. Nezpochybňu-
jeme kánon jako takový, zpochybňujeme způ-
sob, jakým s ním zachází česká škola, škola, 
která se zaklíná Komenským. Je čas bořit i čas 
budovat. Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek 15. 1. 19:30 hodin

taNČíRNa 
Vaše oblíbené taneční večery pokračují i v novém 
roce. Provází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Čtvrtek 22. 1.  16:30 hodin

Čaj O PÁté – 
KOZelKOVa tROjKa
Oblíbené Čaje o páté pokračují. Všichni milov-
níci dechovky a krásné taneční hudby se mo-
hou těšit na další setkání, při kterém si spolu 
s přáteli mohou zatančit a zavzpomínat. Odpo-
lednem vás provede hudba kapely Kozelkova 
trojka. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 40,- Kč

Sobota 24. 1.    15:00 hodin

ledNOVý 
uNdeRGROuNd
12. ročník oblíbeného kralupského hudebního 
festiválku je za dveřmi. Kulturní dům Vltava ro-
zezní produkce kapel Vltava, Eggnoise, Hm... 
Více v samostatném programu na straně 14.

úterý 27. 1. 18:00 hodin
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pŘipraVuJEME Na úNOr

lOutKOVý SOuBOR ROlNiČKa
uvede ve středu 21. 1. 2015 
od 16:30 a 17:30 hodin po-
hádku „Perníková chaloupka“, 
režie V. Řeháková. Prodej vstu-

penek na místě před představením. LS Rolnič-
ku najdete v zadním traktu KD Vltava (vedle 
klubovny DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

PLESy V LEDNU
 9. 1. Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy
 16. 1. Ples Obchodní akademie Kralupy
 23. 1. Maturitní ples DG Kralupy

Základní umělecká škola v Kralupech nad Vlta-
vou ve spolupráci s KD Vltava pořádá Taneční 
galavečer. V bohatém programu vystoupí žáci 
ZUŠ v Kralupech, ZUŠ ve Velvarech a Taneč-
ního a pohybového studia Zuzany Štarkové. 
Přijďte se potěšit pohledem na ladnost pohybu 
a tanečního umu malých i větších umělců.

Středa 28. 1. 16:30 hodin

Se sluníčkem za dobrodružstvím 

diVadlO HP PRaHa: 
O PRiNCeZNě, 
luCiÁŠOVi 
a MaKOVýCH BuCHtÁCH
Klasická pohádka o princezně, která by se rá-
da vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co 
se všechno stane, když se spolu potkají. Zví-
tězí láska nebo peklo? Veselá pohádka plná 
písniček o tom, že i malý čin a laskavá mysl 
spolu s vírou umí udělat opravdové zázraky. 
Za návštěvu obdržíte další razítko do sluníč-
kové skládanky. 

Vstupné: 60,- Kč

Neděle 8. 2. 19:30 hodin

agentura Harlekýn

eduardo de Fillipo: 
FiluMeNa aRtuRaNO  

Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, 
Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná / Ja-
roslava Obermaierová / Jaroslava Tvrzníková, 
Malvína Pachlová / Anna Fialová, František 
Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, 
Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk 
Hruška, Petr Vančura / Václav Legner. 

Domenico Soriano je úspěšný obchodník 
a též neodolatelný ctitel ženských půvabů. 

Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jed-
nom neapolském nevěstinci uprostřed druhé 
světové války. Pak se jejich cesty nakrátko 
rozešly, aby se však po válce náhodou potkali 
znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 
let. Filumena se stala jeho milenkou a v do-
bě, kdy byl Domenico na cestách, dokonce 
vedla jeho obchody. A po všech těch letech si 
jednoho dne starý kocour přijde, že se ožení 
s nějakou mladou holkou! To tedy Filumena 
nemůže nechat jen tak! 

V ideálně namíchaném dění se střídají hu-
morné scény s dramatickými. Hra patří k nej-
lepším z italské tvorby. 

Představení je uváděno pod záštitou vel-
vyslance Italské republiky Pasquale D´Avino 
a Italského kulturního institutu v Praze.

Vstupné: 390,- Kč; 
360,- Kč senioři, studenti

Milé děti, i v novém roce budete moci 
sbírat sluníčková razítka a soutěžit 
o hodnotné ceny. Hlavní výhrou, 
ke které vás sluníčková razítka 
dovedou, je zájezd pro dvě osoby 
do zábavního parku v Německu, 
který věnovala CA ABACA Lenka 
Malíková. Máte se tedy na co těšit!

NOVÁ POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ
„SE SLUNÍČKEM ZA DOBRODRUŽSTVÍM“

 7. 2.  Ples Zahradnické akademie
    v Mělníku
 13. 2.  Ples SOŠ Odolena Voda
 14. 2.  Ples rybářů
 15. 2.  Kralupský masopust
 19. 2.  Tančírna
 20. 2.  Ples Gymnázia Jana Palacha 
    v Mělníku

22. 2.  Se sluníčkem za dobrodružstvím – 
    Kousky brouka Pytlíka
 27. 2.  Ples Gymnázia Jana Palacha 
    v Mělníku
 28. 2.  Sokolské šibřinky

 21. 2.  Ples KaSS 

S Valentýnem v patách

a jaká představení jsme pro vás připravili?
7. ledna ............... Karneval s bublinami Divadla Koráb

28. ledna ............ Divadlo HP Praha: O princezně, Luciášovi a makových buchtách

15. února ............ masopustní překvapení

22. února ........... Divadelní spolek Tesseris: Kousky brouka Pytlíka

17. března .......... Divadlo Kasperle: O holčičce, která zlobila

28. března ......... Divadlo Kasperle: Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

13. dubna ........... pohádka divadla Kukadlo

16. května .......... Rodinná akce: S mámou a tátou za úsměvem - pohádkové překvapení  

Do slosování budou zařazeny kartičky s alespoň pěti razítky. Losování proběhne na po-
slední akci, tj. 16. května 2015. Těšíme se na vás, děti!
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BABOVŘESKY 3
Česko, 2015, 103 min.

Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové... do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním 
jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může 
poslat všech sedm místních drben k moři... Akce „likvidace bab“ začíná.

BIRDMAN 
USA / Francie, 2014, titulky, 119 min.

Birdman je černá komedie o herci (M. Keaton), který se stal slavný 
především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh 
sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi, 
ve dnech, které předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby 
vzkřísil svoje rodinné vztahy, kariéru i sám sebe.

BURÁCENÍ
Česko / USA, 2014, 91 min.

Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému 
člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl 
pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské 
normy. Ne náhodou je film zasazen do prostředí motorkářského světa.

DIVOKÉ HISTORKY
Argentina / Španělsko, 2014, titulky, 12+, 122 min.

Šest historek na téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým 
se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých 
mravů. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už 
jim dojde trpělivost...

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Velká Británie / USA / Španělsko, 2014, 2D/tit., 3D/D, 12+, 142 min.

Mojžíš (Christian Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi 
Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600.000 otroků, aby utekli z Egypta 
před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali  
se na monumentální cestu do zaslíbené země...

FOTOGRAF
Česko, 2014, 15+, 133 min.

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního 
života hlavního hrdiny Jana Saudka (Karel Roden), člověka, který je 
obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Středem 
Janova života vždy byly ženy. Dcery, manželky, milenky, sexuální 
přítelkyně, intelektuální obdivovatelky...

HACKER
USA, 2015, titulky

Svět se ocitl na pokraji globální krize, jež má tentokrát na svědomí 
neznámý hacker, který vyhrožuje a prakticky ukazuje, že prostřednictvím 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je 
chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka 
zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
USA / N. Zéland, 2014, 132 min. V programu sledujte, o jakou verzi filmu se jedná.

Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka a skupiny trpaslíků. Když 
se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně 
vypustili do světa smrtící sílu. A s tím, jak se stahují mračna stupňujícího 
se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se 
sjednotí či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v bitvě 
pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel...

HODINOVÝ MANŽEL
Česko, 2014, 12+, 100 min.

Čtyři přátelé, vášniví hráči vodního póla, společně provozují bazén. Ten jim 
však vypustí hygiena a oni začnou podnikat jako „hodinoví manželé“. To se 
přestane líbit jejich manželkám, protože dámská klientela se rychle rozrůstá...

KÓD ENIGMY
Velká Británie / USA, 2014, titulky, 114 min.

V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu 
profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict 
Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde 
o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu 
legendárního německého šifrovacího stroje Enigma.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 
USA, 2014, titulky, 12+, 102 min.

Když se Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, 
neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“, ve kterém 
se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou 
dceru požádal o pomoc...

PADDINGTON 
Velká Británie / Francie / Kanada, 2014, dabing, přístupné, 98 min.

Malý medvídek přijede z Peru vlakem na nádraží Paddington v Londýně, 
kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci...

SEDMÝ SYN
USA / Kanada / Čína, 2014, 2D/ T, 3D/D, přístupné, 120 min.

Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá 
ovládnout království. Před střetem s mocnou čarodějnicí však bude 
muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením 
zkušeného rytíře, posledního svého druhu...

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA, 2014, animovaný, dabing, 90 min.  

Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. A kdo je jejich hlavním protivníkem 
a největším padouchem? Doktor Octavius Brine - výstřední génius 
a vědec.

VELKÁ ŠESTKA
USA, 2014, dabing, 102 min.

Když se parta kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 
uprostřed nebezpečné hry, hlavní hrdina Hiro se obrátí na svého 
nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu 

 19. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

 21.  ST 20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 22.  ČT 20:00   BABOVŘESKY 3      PREMIÉRA 140,- KČ

 23.  PÁ 17:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

   20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 24.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   HACKER 120,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 25.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    TO NEJLEPŠÍ Z VEČERNÍČKŮ 60,- KČ

   14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00 BABOVŘESKY 3 140,- KČ

26. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 27.  ÚT 20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 28.  ST 20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 29.  ČT 20:00   KÓD ENIGMY     PREMIÉRA 120,- KČ

 30.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 31.  SO 14:30   VELKÁ ŠESTKA 105,- KČ / 130,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN 120,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 

po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ČT 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 2.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

 3.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   PADDINGTON 120,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ   140,- KČ

 4.  NE 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD     2D/T 110,- KČ

   20:00   BURÁCENÍ 110,- KČ

5. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 20:00   DIVOKÉ HISTORKY 100,- KČ

 7.  ST 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /T 140,- KČ

 8.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    SEDMÝ SYN 100,- KČ / 120,- KČ

 9.  PÁ 17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 10.  SO 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 100,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 11.  NE 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

12. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 20:00   BURÁCENÍ 110,- KČ

 14.  ST 19:00  MET- RUSALKA 300,- KČ

 15.  ČT 20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 16.  PÁ 17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 17.  SO 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD     2D/T 110,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

 18.  NE 14:30  TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ
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BABOVŘESKY 3
Česko, 2015, 103 min.

Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové... do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním 
jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může 
poslat všech sedm místních drben k moři... Akce „likvidace bab“ začíná.

BIRDMAN 
USA / Francie, 2014, titulky, 119 min.

Birdman je černá komedie o herci (M. Keaton), který se stal slavný 
především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh 
sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi, 
ve dnech, které předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby 
vzkřísil svoje rodinné vztahy, kariéru i sám sebe.

BURÁCENÍ
Česko / USA, 2014, 91 min.

Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému 
člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl 
pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské 
normy. Ne náhodou je film zasazen do prostředí motorkářského světa.

DIVOKÉ HISTORKY
Argentina / Španělsko, 2014, titulky, 12+, 122 min.

Šest historek na téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým 
se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých 
mravů. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už 
jim dojde trpělivost...

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Velká Británie / USA / Španělsko, 2014, 2D/tit., 3D/D, 12+, 142 min.

Mojžíš (Christian Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi 
Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600.000 otroků, aby utekli z Egypta 
před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali  
se na monumentální cestu do zaslíbené země...

FOTOGRAF
Česko, 2014, 15+, 133 min.

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního 
života hlavního hrdiny Jana Saudka (Karel Roden), člověka, který je 
obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Středem 
Janova života vždy byly ženy. Dcery, manželky, milenky, sexuální 
přítelkyně, intelektuální obdivovatelky...

HACKER
USA, 2015, titulky

Svět se ocitl na pokraji globální krize, jež má tentokrát na svědomí 
neznámý hacker, který vyhrožuje a prakticky ukazuje, že prostřednictvím 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je 
chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka 
zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
USA / N. Zéland, 2014, 132 min. V programu sledujte, o jakou verzi filmu se jedná.

Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka a skupiny trpaslíků. Když 
se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně 
vypustili do světa smrtící sílu. A s tím, jak se stahují mračna stupňujícího 
se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se 
sjednotí či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v bitvě 
pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel...

HODINOVÝ MANŽEL
Česko, 2014, 12+, 100 min.

Čtyři přátelé, vášniví hráči vodního póla, společně provozují bazén. Ten jim 
však vypustí hygiena a oni začnou podnikat jako „hodinoví manželé“. To se 
přestane líbit jejich manželkám, protože dámská klientela se rychle rozrůstá...

KÓD ENIGMY
Velká Británie / USA, 2014, titulky, 114 min.

V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu 
profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict 
Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde 
o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu 
legendárního německého šifrovacího stroje Enigma.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 
USA, 2014, titulky, 12+, 102 min.

Když se Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, 
neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“, ve kterém 
se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou 
dceru požádal o pomoc...

PADDINGTON 
Velká Británie / Francie / Kanada, 2014, dabing, přístupné, 98 min.

Malý medvídek přijede z Peru vlakem na nádraží Paddington v Londýně, 
kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci...

SEDMÝ SYN
USA / Kanada / Čína, 2014, 2D/ T, 3D/D, přístupné, 120 min.

Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá 
ovládnout království. Před střetem s mocnou čarodějnicí však bude 
muset nezkušený mladík trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením 
zkušeného rytíře, posledního svého druhu...

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA, 2014, animovaný, dabing, 90 min.  

Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. A kdo je jejich hlavním protivníkem 
a největším padouchem? Doktor Octavius Brine - výstřední génius 
a vědec.

VELKÁ ŠESTKA
USA, 2014, dabing, 102 min.

Když se parta kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 
uprostřed nebezpečné hry, hlavní hrdina Hiro se obrátí na svého 
nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu 

 19. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

 21.  ST 20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 22.  ČT 20:00   BABOVŘESKY 3      PREMIÉRA 140,- KČ

 23.  PÁ 17:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

   20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 24.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   HACKER 120,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 25.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    TO NEJLEPŠÍ Z VEČERNÍČKŮ 60,- KČ

   14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00 BABOVŘESKY 3 140,- KČ

26. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 27.  ÚT 20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 28.  ST 20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 29.  ČT 20:00   KÓD ENIGMY     PREMIÉRA 120,- KČ

 30.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

 31.  SO 14:30   VELKÁ ŠESTKA 105,- KČ / 130,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN 120,- KČ

   20:00   BABOVŘESKY 3 140,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 

po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ČT 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 2.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

 3.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   PADDINGTON 120,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ   140,- KČ

 4.  NE 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD     2D/T 110,- KČ

   20:00   BURÁCENÍ 110,- KČ

5. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 20:00   DIVOKÉ HISTORKY 100,- KČ

 7.  ST 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /T 140,- KČ

 8.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    SEDMÝ SYN 100,- KČ / 120,- KČ

 9.  PÁ 17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD   /D 140,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 10.  SO 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO 100,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 11.  NE 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

12. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 20:00   BURÁCENÍ 110,- KČ

 14.  ST 19:00  MET- RUSALKA 300,- KČ

 15.  ČT 20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 120,- KČ

 16.  PÁ 17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ

 17.  SO 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD     2D/T 110,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 110,- KČ

 18.  NE 14:30  TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   SEDMÝ SYN   140,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 130,- KČ
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AKtUALIty

Kralupské AZ Centrum pro-
šlo v posledních měsících 

loňského roku zásadními změ-
nami. Budova centra, jejímž pro-
najímatelem je Město Kralupy 
nad Vltavou, byla zrekonstruo-
vána a může se pyšnit novou fa-
sádou, zateplením, vyměněnými 
okny a zcela novou střechou. 
Realizaci rekonstrukce budovy 
centra zajistilo Město Kralupy 
nad Vltavou a po celou dobu 
na její průběh dohlíželi pracov-
níci odboru realizace investic 

a správy majetku městského 
úřadu. Změny v rámci rekon-
strukce dodaly exteriéru budo-
vy centra zcela novou a moder-
ní tvář. Tímto děkujeme Městu 
Kralupy nad Vltavou, stavebním 
firmám, které se podílely na re-
konstrukci a jejich zaměstnan-
cům za velmi příjemný přístup 
a spolupráci. Nyní máme mož-
nost nabízet své aktivity a služ-
by v příjemnějším a moderněj-
ším prostředí.

vojtěCh vondráček

Více na www.centrumkralupy.cz, 
www.facebook.com/azcentrum, 
www.facebook.com/tsradkalinky 

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 734 621 386, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Vobdobí tříkrálovém vyjdou 
tradičně do ulic koledníci 

z řad farních a charitních dě-
tí a budou společně koledovat 
a vinšovat lidem pokoj a zdra-
ví v novém roce 2015. Účelem 
koledování jsou nejen finanční 
prostředky, které se během sbír-
ky vyberou, ale také připomenu-
tí poselství Tří králů o zrození 
Ježíše Krista.

Sbírku zahájí v pondělí  
5. ledna v 17 hodin v kralup-
ském kostele Tříkrálový koncert 
(viz pozvánka vpravo), na který 
vás srdečně zveme. V případě, že 
byste chtěli, aby koledníci přišli 

požehnat vaše domovy, kontak-
tujte nás na tel. č.: 724 170 796 
nebo mailem: kovarova@nase-
farnost.cz.

V loňské sbírce se u nás v Kra-
lupech vybralo 97.091,- Kč, což 
byl zatím rekord. Sbírka byla 
věnována na dva projekty Far-
ní charity Kralupy nad Vltavou: 
letní tábor pro děti ze sociálně 
slabých rodin a rodiny z azy-
lového domu; přístavba cvičné 
kuchyně a tréninkového praco-
viště při Farní charitě.

Přeji všem šťastný nový rok 
2015. barbora kovářová, 

farní Charita kraluPy nad vltavou

AZ Centrum - v novém 
roce v novém kabátuOslava

4. narozenin

Srdečně vás všechny zveme na oslavu již čtvrtých narozenin AZ Centra, 
která proběhne dne 22. 1. 2015 od 16:30 do cca 18:00 hodin. Mimo 
jiného budete mít možnost seznámit se s našimi aktivitami a plány. Dále 
jsme pro vás připravili: › narozeninové dobroty › divadelní představení pro 
děti › a mnoho dalšího...

už teď se na vás moc těšíme a věříme, že si to u nás opravdu užijete.

Kurz sportovní tance pro děti – radek linka
Každé pondělí od 16:30 h. probíhá kurz „Sportovní tance pro děti“ vedený 
zkušeným trenérem Radkem Linkou. Pan Linka je tanečníkem mezinárodní 
třídy a nositelem několika ocenění - v kategorii sportovní, standardní  
a latinsko-americké tance. V Roudnici n/L. provozuje taneční školu. 

Kurz je vhodný pro děti od 5 let do 12 let. Děti se naučí nejen všem 
aspektům moderního i klasického tance, zlepší si také pohybové 
dovednosti a držení těla. Neváhejte a přihlaste své ratolesti do kurzu, 
který v Kralupech n/V. nikde jinde nenajdete. Máme ještě volná místa!

Tříkrálová sbírka v loňském 
roce dosáhla rekordní částky

Farní charita Kralupy nad Vltavou   
Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
tel.: 606 613 018, e-mail: centrum@nasefarnos.cz
http://charita.nasefarnost.cz
Nabízíme volná pracovní místa:
› Vedoucí kroužku rukodělné činnosti – DPP
› Pracovník do školky a odpolední družiny na plný úvazek
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Dne 9. prosince 2014 proběhlo v sídle 
městského úřadu Kralupy nad Vltavou 
koordinační jednání, které mělo za cíl 
dohodnout další postup při řešení 
drogové problematiky ve městě a jeho 
přilehlém okolí.

Setkání se za samosprávu města zúčast-
nil starosta Petr Holeček, místostarosta 

Libor Lesák a zástupci Městské policie Kra-
lupy nad Vltavou. Jejich partnery v jednání 
byli plk. Ivan Žučenko, vedoucí Územního 
odboru Policie ČR Mělník, jeho zástupkyně 
pro Službu kriminální policie a vyšetřová-
ní plk. Mgr. Ivana Čížková – Stehlíková, 
kriminalisté zabývající se uvedenou témati-
kou, vedení místního Obvodního oddělení 
Policie ČR, pracovník Oddělení tisku a pre-
vence Územního odboru Policie ČR Mělník 
a manažerka prevence Městského úřadu 
Mělník Bc. Irena Podivínská DiS.

V průběhu rozhovoru se probírala dosa-

vadní práce policistů, kriminalistů a stráž-
níků v oblasti výroby, šíření a užívání drog 
na Kralupsku. Byly dohodnuty další po-
stupy při potírání uvedených celospolečen-
ských nešvarů a navržena vhodná opatření, 
týkající se prevence i represe. Účastníci se 
shodli na tom, že vyřešení nastalé situace 
je dlouhodobá záležitost, na které budou 
i nadále velmi úzce spolupracovat.

Město Kralupy bude poskytovat Policii 
ČR pravidelné informace získávané z po-
znatků terénních pracovníků provádějících 
kontroly jednotlivých lokalit a problémo-
vých skupin občanů podle schválených soci-
álních programů. Dále poskytne součinnost 
pracovníků úřadu a členů samosprávy při 
jednotlivých kontrolních akcích na území 
správního obvodu města.

Městská policie Kralupy poskytne mimo 
součinnosti strážníků i technickou podpo-
ru mobilní kamery, která je součástí měst-
ského kamerového dohlížecího systému. 
Kamera bude umísťována tak, aby monito-
rovala lokality, které jsou charakteristické 
narušováním veřejného pořádku, páchá-
ním přestupků či trestních činů. Výsled-
ná data z monitoringu budou poskytová-
na Policii ČR, orgánům činným v trestním 
řízení i pro potřeby správních řízení jako 
důkazní prostředek pro zajištění pachatelů 
protiprávních činů. 

Budou prováděna další pravidelná setkání 
všech složek, na kterých vyhodnotí účelnost 
předávaných informací, úspěšnost svého 
počínání a případně nastaví nové postupy. 
Cílem spolupráce je v maximální možné 
míře problém spojený s drogovou scénou 
eliminovat a učinit tak město Kralupy nad 
Vltavou bezpečnější.

libor lesák, Místostarosta

Dohoda o postupech při řešení drogové problematiky 
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v lednu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

97 let Laváček Karel
93 let Průchová Věra
 Dobrodinská Jarmila
92 let Klimentová Lucie
91 let Jelínková Marie
 Král Václav
85 let Růženec Vladimír  
80 let Bojanov Nikola
 Štursová Marcela
 Horáková Bohumila
 Ing. Chupík Lubomír
 Buriánek Bohuslav
 Jindáčková Marie
 Náděje Josef

Sdružení „Rodáků“ přeje do následující-
ho roku 2015 všem lidem stálé zdraví 

a úspěchy ve veškeré jejich činnosti.
Výbor bude celou lednovou schůzi vě-

novat přípravě na výroční členskou schů-
zi, která bude hodnotit činnost „Sdružení“ 
za uplynulý rok 2014. Zhodnotíme též hos-
podaření organizace, připomeneme prožité 
výlety, jejich atmosféru si vybaví každý sám. 
Schůze se bude konat mimořádně v jídelně 
DPS v pondělí 16. 2. 2015 ve 14 hodin.

Teď je ale ještě leden, prožitky Vánoc jsou 
ještě čerstvé a tak si je oživíme vánoční vý-
stavou, kterou pořádají v Roztokách u Pra-
hy, kam se vypravíme vlakem ve středu 
14. 1. 2015. Odjezd vlaku v 9:40 hodin ze 
stanice Kralupy nad Vltavou.

Vaší starostí v lednu je, přijít ve středu  
14. ledna do 9:40 hodin na nádraží! :o)

Nadále prosíme o zachování vaší přízně, 
ať se daří!

ruku tisknou vaši „rodáCi“

SDRužENí RODáKů 
a příznivců města Kralupy

✱ ✱ ✱
Je po Vánocích

a zas už to poletí –
Nový rok Jarní tání

Skřivánčí píseň z modrých výšek
a včely s medem z pampelišek
Pár letních bouřek Voní seno –
Obilí zraje – už je posečeno

a je tu podletí…
Po strništích vítr hvízdá

Ptáci už odlétli – opuštěná hnízda
A listí padá jak mrtví motýli
Kolikrát jsme to prožili 

Přežili
jak to zas uteklo

Zas zima Na její bílou vlečku
havrani vrývají za dalším rokem tečku

Zdeňka Křtěnová
Kralupy

Sedmý rok existence tohoto minisboru 
můžeme považovat za velmi úspěšný. 

V roce 2014 sbor uskutečnil 18 veřejných 
vystoupení. Pravidelně účinkoval v kralup-
ském Domě s pečovatelskou službou, ale 
i v Domovech důchodců ve Všestudech, 
Velvarech a ve Smečně u Slaného.

Většinu repertoáru tvořila dvě kabaretní 
pásma písní: „Ku Praze uhání vlak“ a „Pís-
ničky Josefa Švejka“. Velmi nás těší, že jsme 
mohli pomoci v propagaci Veřejné sbírky 
na postavení sochy J. Švejka v Kralupech. 
Během premiéry a dvou repríz našeho pás-
ma Písničky Josefa Švejka ve dnech 21. - 
23. 10. 2014 v DPS v Kralupech se vybralo 
téměř 5.000,- Kč do sbírkové kasičky.

Kostýmy a potřebné rekvizity sháníme 
stylem „co dům dal“, ale při vystoupeních 
nám vždy pomohly vytvořit dobrou atmo-

sféru. Náš věkový průměr je už sice přes 
70 let, ale vždy se snažíme rozdávat poho-
du, úsměv a radost. Není žádnou frází, že 
naše činnost přispívá k aktivnímu prožití 
staršího věku. 

Také se snažíme dobře reprezentovat 
a propagovat naše město. Naši činnost pod-
poruje kralupská samospráva grantem z pro-
gramu Občané třetího věku. Děkujeme.

Jménem členek Senior minichóru také 
děkuji našemu sbormistrovi Mgr. Pavlu Ryn-
tovi za jeho neutuchající aktivitu, trpělivost 
i hudebně - divadelní nápady. Uznání patří 
také naší mužské výpomoci (housle, zpěv) 
RNDr. J. Zymákovi. Z titulu funkce organi-
zační vedoucí sboru děkuji svým kolegyním 
za jejich celoroční práci. Pro rok 2015 by Se-
nior minichór rád uvítal i novou členku.

vlasta brixová 

Šťastná sedmička v činnosti 
Senior minichóru
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Drazí přátelé, 
loňský rok utekl jako voda, zažili jsme 
v něm krásné chvíle, někdy možná i ty hor-
ší, ale přesto máme na co vzpomínat. V klu-
bu jsme se nenudili a teď nám nezbývá nic 
jiného, než se s chutí vrhnout do činnosti 
v novém, a doufejme, šťastném roce. 

Sejdeme se v Městském klubu důchod-
ců opět v úterý 6. ledna, kde nás přivítá 

řízná dechovka. Těšíme se na všechny čle-
ny a zveme i ostatní seniory, kteří se rá-
di baví a chtěli by se s námi zúčastňovat 
našich aktivit. 

Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, poro-
zumění a pohody do roku 2015, starosti 
hoďte za hlavu a těšte se z každého krás-
ného dne.

Srdečně zdraví členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Dne 29. 11. 2014 
nás ve věku 39 let 
po dlouhé nemoci 
navždy opustila paní 
eVa lehmaNNoVá, 
roz. Pavlíková, 

dlouholetá hráčka BK Kralupy. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte. Manžel 
Tomáš, rodiče a bratr Mirek 
s rodinou

Dne 14. ledna 2015 
si připomeneme 
10 let od úmrtí naší 
maminky drahomíry 
doNdoVé. Všichni, 
kdo jste ji znali, 

vzpomeňte si s námi. Syn Míla, dcery 
Dáda a Alča s rodinami

Dne 19. 1. 2015 by 
oslavil 80. narozeniny 
pan jaroslaV 
tomešeK. Všichni, 
kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi. 

Manželka Jitka, Jaroslav a Luděk 
s rodinami

Dne 26. ledna 2015 
uplyne 100 let 
od narození naší 
maminky, paní 
aNežKy ryNtoVé. 
S láskou stále 

vzpomínají synové Oldřich a Pavel 
s rodinami a syn Václav.

V tomto měsíci 
si připomeneme 
patnáctileté výročí 
od doby, co nás 
navždy opustila naše 
kamarádka eriKa 

zálusKá. Vzpomíná Lucka 
Čermáková a i ostatní, co ji znali.

 28. 11. BORDEOVá Eva ...................................81 let
 3. 12. STEJSKALOVá Zdeňka ......................77 let
 6. 12. NEDVĚDOVá Jana ..............................85 let
 9. 12. KVáČKOVá Marie ................................85 let

 10. 12. JINDŘICH Václav .................................80 let
 14. 12. REPKA Josef ..........................................78 let
 15. 12. NOVOTNá Irena ..................................68 let
 18. 12. MACáKOVá Marie ..............................84 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří Cibulka 
se souhlasem pozůstalých.

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na členskou schůzi do sálu Domu s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar

Kdy? Ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 16:30 hodin

Program:

16:30 – 17:00 h. Vybírání členských 
 příspěvků (100,- Kč). 
 Pro potvrzení platby 
 si přineste členské 
 průkazky KPP. 

17:00 h. › zahájení › kulturní vystoupení  
› zpráva o činnosti v roce 2014 › pokladní 
zpráva › stanovy KPP, zapsaný spolek › volba 
výkonného výboru › volby kontrolní komise  
› plán akcí pro rok 2015 › různé, diskuse.

Na setkání se těší Výbor KPP

Děkujeme Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou a představitelům města 
za finanční podporu naší činnosti.

občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

Všimla jsem si, že v dnešní době náš tisk 
a televize s chutí komentují každou, 

i malou chybu, která se na veřejnosti stane 
a až mnohokrát ji opakují. Těch radostných 
zpráv by jaksi ani nebylo. Ale jsou přeci 
mezi námi občané, kteří svou práci dělají 
dobře a jsou ve svém zaměstnání spokojeni. 
Proč ten úvod? 

Chtěli bychom poděkovat zaměstnan-
cům a vedení hotelu Sport za jejich péči 
o nás, „mládež“ po 70 letech od maturi-
ty na kralupském gymnáziu. Scházíme 
se u nich celých dvacet let a zvláště letos 

jsme byli velice spokojeni s jejich ochotou 
a vstřícností. 

Vyhověli nám ve všem, co jsme od nich 
ani nečekali. Poloviční porce výborné ho-
vězí polévky, kombinace jídla podle přání 
a něco neobvyklého – poloviční porce zmrz-
linových pohárů. No řekněte, kde by byli 
tak vstřícní a milí, když toho tolik nesníme 
a nevypijeme?

Přejeme hotelu Sport hodně spokojených 
hostů.

za Maturanty roku 1944 

hana šiMůnková

Děkujeme zaměstnancům hotelu Sport

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady PřiPravila gabriela junášková

Ples ddm
Na 15. Reprezentačním plesu DDM v so-
botu 10. ledna vystoupí jako host večera 
Marian Vojtko, slovenský tenorový operní 
a muzikálový zpěvák. Vystudoval operní 
zpěv na Vysoké škole múzických umění 
v Bratislavě. Dlouhodobě působí v České 
republice, je v angažmá pražských divadel 
Broadway, Hybernia a Hudebního divadla 
Karlín. V roce 2011 byl oceněn prestižní Ce-
nou Thálie za roli Barona Prášila. V součas-
nosti účinkuje v muzikálech: Aida, Fantom 
opery, Mata Hari, Casanova a v operetách 
Polská krev, Manzelle Nitouche.

masoPust
Masopust zahájíme před budovou DDM 
ve čtvrtek 12. února v 9 hodin. Zaměst-
nanci Řeznictví Kohout a synové zde budou 
prodávat domácí zabijačkové dobroty: čer-
nou ovarovou polévku, zabijačkový guláš, 
škvarky, ovar, jitrnice, jelita, tlačenku. Vše 
můžete na místě ochutnat nebo si zakou-
pit s sebou.

V odpoledních hodinách se bude „bourat 
prase“ a prodávat čerstvé maso. Akce potrvá 
do 17:00 hodin.

PohádKoVý KarNeVal 
Pro NejmeNší

Protože vy i my máme rádi pohádkové po-
stavičky, tak se do nich společně promění-
me. A budeme tančit, hrát si a tvořit v po-
hádkové dílničce. Kdy?  29. 1. 2015 od 16:00 
hodin v sálku DDM.

Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč. Pro-
síme vás, nezapomeňte si přinést s sebou 
přezůvky.

PoděKoVáNí
Děkujeme hotelu Sport za poskytnutí pro-
stor na Mikulášskou pro nejmenší.

PoděKoVáNí sPoNzorům
Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly 
15. Reprezentačního plesu DDM. Seznam 
sponzorů naleznete na www.ddmkralupy.
cz. Také děkujeme paní Duškové za daro-
vání pletacího stroje pro ZÚ DDM.

VyhodNoceNí 
VáNočNí soutěže
V prosinci proběhla soutěž „Veselé Váno-
ce“. Děkujeme MŠ Gen. Klapálka, ŠD při 
ZŠ Gen. Klapálka a ZŠ praktické za jejich 
soutěžní exponáty. Oceňujeme čas a úsilí 
jak dětí, tak jejich pedagogů.

Rodiče i ostatní návštěvníci si mohli pro-
hlédnout práce všech výtvarných zájmo-
vých útvarů DDM. Šikovnost dětí sklidila 
zasloužený obdiv. Řada z nich měla těžké 
rozhodování, komu přidělit svůj hlas. A zde 
jsou vítězové. Tentokrát je 1. a 2. místo 
opravdu těsné - rozdílem sedmi hlasů.

Pořádáme
Koncem měsíce ledna proběhnou oblast-
ní a okresní kola basketbalu ZŠ. Všechny 
zápasy se budou konat ve sportovní hale 
na Cukrovaru.
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1. místo:
Daniela Šnýdrová, Karolína Schulcová, 
Karolína Karásková, Alena Knotová a Tereza 
Šimková ze ZÚ Výtvarně-řemeslný Ateliér: 
„Olaf a jeho kamarádi“

2. místo:
Petra Langrová, Nikola Kešková, Karolína 
Vágnerová a Julie Doležalová ze ŠD při ZŠ 
Generála Klapálka: „Zlaté prasátko“

3. místo:
Lenka Barešová, Radim Sitař a Karolína 
Knotková ze ZÚ Výtvarně-keramický: 
„Anděl“

DOSpěLí

1. místo: 
Iva Zítová: „Korálkový stromeček 
s andílky“

2. místo:
Jaroslava Merfaitová: „Vánoční stromeček 
z odličovacích tampónů“

3. místo: 
Hana Nová: „Vyšívané vánoční kočičky“



leden 2015

K Z

25

ŠKoLy

zš váClava havla

Ve čtvrtek 11. 12. se žáci čtvrtých a pá-
tých tříd těšili na hodinu anglického 

jazyka. Navštívil je pan Jeff Griffith, rodilý 
mluvčí původem z USA. Všechny hodiny 
se dětem moc líbily. Děvčata a chlapci si 
zazpívali, předvedli písničku pohybem, za-
hráli si hru a dobře se bavili. Dozvěděli se 

mnoho zajímavých věcí o USA. Mluvilo se 
také o Vánocích, co pro nás znamenají a jak 
je slavíme. Pan Griffith dětem vyprávěl ta-
ké o Dni Díkůvzdání. Připomněl důležitost 
tohoto svátku. Žáci se zajímali o tradiční jí-
delníček apod. Akce se velmi vydařila a dě-
kujeme za návštěvu. lenka haMouzová

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky na zimní setkání v ZŠ Václava Havla 
ve středu 14. 1. 2015 od 15:30 do 16:30 hodin.

S sebou: dobrou náladu, chuť si pohrát, zazpívat a poznat nové kamarády... 
Od 15:30 hodin se bude konat beseda pro rodiče s PhDr. Š. Havelkovou 
z Pedagogicko-psychologické poradny Mělník na téma školní zralost.

Konec roku byl ve znamení 
velkého stěhování do naší 

krásně zrekonstruované školy. 
Poděkování s úklidem, organi-
zací a vlastním stěhováním pa-
tří nejen žákům, pedagogickým 
pracovníkům a provoznímu per-
sonálu naší školy, ale také stu-
dentům kralupského středního 
odborného učiliště a zaměst-
nancům Technických služeb 
města, kteří nám věnovali své 
síly i čas. Žáci byli velice pře-
kvapeni z proměny školy a nad-
šeně se pustili také do úklidu 
svých tříd. 

Koncem měsíce jsme požáda-
li ZŠ Komenského o možnost 

uspořádání přírodopisné exkur-
ze. Žáci 6. ročníku měli možnost 
navštívit chovatelský kroužek. 
Dozvěděli se spousty zajíma-
vých a užitečných informací - 
jak pečovat o exotická i drobná 
domácí zvířátka. Za tuto akci 
děkujeme panu učiteli Mgr. J. 
Němečkovi. Děti byly nadšené.

Symbolem Vánoc je vánoč-
ní stromeček a my jsme spo-
lu se ZŠ Komenského „adopto-
vali“ vzrostlou borovici stojící 
před naší školou. Žáci ji zdobi-
li řetězy z recyklovaných ma-
teriálů, do kterých si vkládali 
svá tajná přání. Na závěr roku 
jsme se v předvánočním shonu 

zš PraktiCká

Velké stěhování 

pozastavili a s paní ředitelkou 
si zazpívali koledy u adopto-
vaného vánočního stromečku. 

Všem přejeme krásný a úspěšný 
nový rok 2015.

Martina rašková
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Angličtina s rodilým mluvčím
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Škola Václava Havla  
se přihlásila do projektu 
Mapy učebního 
pokRoku /Mup/

T ento projekt je financovaný z ope-
račního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v rámci ESF a je 
realizován společností Scio, předním 
poskytovatelem služeb ve vzdělávání.

Mapy učebního pokroku pomohou 
žákům sledovat individuální pokrok 
v učení v šesti vzdělávacích oblastech: 
český jazyk, matematická gramotnost, 
čtenářská gramotnost, přírodovědná 
gramotnost, angličtina a společenské 
vědy. Každá vzdělávací oblast je rozdě-
lena na několik částí, v nichž si žák mů-
že sledovat svůj rozvoj odděleně. Mapu 
vzdělávací oblasti tvoří vždy šest úrovní, 
postupných kroků, které žáka čekají při 
zvládání každého předmětu.

Prostřednictvím tohoto nástroje může 
žák sledovat svoji cestu učením, která 
není nijak ovlivněna výkony spolužáků. 
Ve svém profilu uvidí nejen své pokroky, 
ale je zde zaznamenána i zpětná vaz-
ba k jednotlivým úkolům, které na cestě 
žák splnil. Vyučující nástroje může využít 
v hodinách nejen formou testů, ale i for-
mou pracovních listů nebo projektů. 

stanislava Bednářová, 
ředitelka školy 

Budova ZŠ praktické a městské knihovny po podzimní rekonstrukci.
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Naše škola využila asi po-
slední možnost v pro-

jektovém období Operačního 
programu vzdělání pro kon-
kurenceschopnost a ve výzvě  
č. 51 jsme se zapojili do projektu 
Kouč. V lednu budeme realizo-
vat hlavní aktivity jako je ná-
kup zařízení - tabletů a přípra-
va učitelů na zavádění užívání 
této techniky v hodinách. Práce 
s tablety při výuce různých obo-
rů dává možnosti pro individu-
alizaci a větší efektivitu vzdělá-
vacího procesu. Zároveň klade 
velké nároky na materiální 
předpoklady a přípravu na výu- 
ku. Budeme muset zlepšit naši 
počítačovou síť a rozvody inter-
netu, protože v oblasti ICT utíká 
čas opravdu rychle a vybavení 
zastarává. Plánované semináře 
pro učitele umožní rychlejší roz-
voj počítačové gramotnosti pe-
dagogických pracovníků. Sou-
časní žáci opravdu nepotřebují 
návody k obsluze počítačů ne-
bo tabletů, ale velmi cenné pro 

ně bude, když pochopí, že ICT 
mohou s úspěchem využívat 
pro rozvoj vzdělání a poznává-
ní světa.

Dalším oborem, který je pro 
budoucnost našich absolventů 
důležitý, jsou cizí jazyky, pře-
devším angličtina. „Hi“, „hello“ 
zní od listopadu stále častěji 
na chodbách naší školy. Žáci tak 
zdraví novou lektorku angličti-

ny Innu Leiman. Inna k nám 
zavítala v rámci projektu spo-
lečnosti SCIO „Janička“ a bude 
se u nás podílet na výuce nejen 
anglického jazyka na prvním 
i druhém stupni až do konce 
tohoto školního roku. O jednot-
livých aktivitách vás budeme 
průběžně informovat.

Jako každý rok v lednu si při-
pomínáme Den památky obětí 

zš gen. klaPálka

zš a Mš třebízského
                                          

Zápis do první třídy se uskuteční ve dnech 3. a 4. 2. 2015
od 14 do 17 hodin. A proč právě k nám? 

Více informací na našich webových stránkách http://skola.trebizskeho.cz/ nebo na telefonních číslech 311 284 902-4 nebo na emailu: skola@skola.trebizskeho.cz.
těšíme se na vás a zároveň přejeme všem šťastný a veselý nový rok 2015.

Webové stránky sledující aktuální dění ve škole
1. Výuka hry na flétnu v rámci hudební výchovy
2. Týdenní plány výuky pro rodiče 1. st. aktuálně na webu i s možností tisku
3. Rozvrh hodin na webu, důležité dokumenty ke stažení
4. Anglický jazyk již od 1. třídy 
5. Škola v přírodě pro všechny ročníky ZŠ ve stejném termínu se zajímavým 
 programem
6. Krásná, prostorná, světlá aula umožňující setkávání žáků, rodičů a přátel školy
7. Kalendář akcí 
8. Aktuality zachycující proběhlé aktivity ve škole rozdělené podle druhu činnosti
9. Aktuální jídelníček na webu včetně svačinek umožňující objednávání i přes internet
 (včetně obsahu alergenů v jídle)
10. Fotografická dokumentace všech činností
11. Kontakty na zaměstnance školy pro mailovou komunikaci (možné použít i pro 
 omluvu žáků) 
12. Od jara do podzimu možnost trávení velkých přestávek na rozlehlé zahradě školy
13. Žákovský parlament
14. ZUŠ v suterénu školy – spolupráce ZŠ a ZUŠ

Školní družina a školní klub
1. Pracuje podle vlastního vzdělávacího programu
2. V rámci ŠD a ŠK možnost návštěvy zájmových kroužků přímo ve škole
3. Pravidelná relaxační činnost na zahradě školy, v případě nepřízně počasí ve třech
 vybavených místnostech
4. Žáci se pravidelně podílí na všech mimoškolních činnostech školy (Halloween, 
 vánoční jarmark, mikulášská nadílka, diskotéka, dny otevřených dveří, zápis 
 pro 1. třídy, velikonoční jarmark, zahradní slavnost, Hurá na prázdniny, 
 Už jsme ve škole a jiné)

Školní jídelna
5. Školní mléko (automat v přízemí školy, funguje na mléčné kreditní karty, které jsou
 rodiči nabíjeny přes internet nebo sms)
6. Ovoce do škol (pravidelná dodávka čerstvého ovoce jednou týdně)
7. Školní jídelna nabízí žákům kvalitní stravu odpovídající zásadám zdravé výživy 
 s možností výběru ze dvou hlavních jídel
8. Školní jídelna dále nabízí svačinky 
9. Školní bufet – zdravá výživa
10. Nápojový automat odpovídající trendu zdravé výživy v přízemí školy
11. Nápojový automat a školní bufet zajišťují potřebný pitný režim

Co chystáme v roce 2015
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holocaustu. Aby děti v deváté 
třídě pochopily některé problé-
my moderních dějin a součas-
nosti, musíme je na to připravit. 
V našem vzdělávacím progra-
mu se věnujeme aktuální otázce 
odlišnosti a společného soužití 
ve společnosti od nižších roční-
ků. Šesťáci proto navštívili Židov-
ské muzeum. Jaké dojmy v nich 
tato návštěva zanechala?

Eliška Pecinovská: „Nejdříve 
jsme navštívili dílnu. Předváděli 
jsme tam židovské zvyky, např. 
svatby, domácnost atd. Dále jsme 
šli do synagogy a potom na ži-
dovský hřbitov. Výlet byl úžasný 
a dobrodružný zážitek.“, komen-
tuje žačka E. Pecinovská.

Tereza Růžková: „Akce byla 
hezky připravená a moc se mi 
líbilo pracování a předvádění 
v dílně. Bylo tam spoustu zají-
mavých a poučných věcí. Zají-
mavé také bylo prohlížení kre-
seb a nápisů. Kluci museli mít 
na hlavě čepičku a také jsme 
museli být potichu, abychom 
slyšeli paní, co nám o všem vy-
právěla.“

dagMar knöPfelMaCherová, 

ředitelka zš

Návštěva  
v židovském muzeu
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Vprosincovém čísle Zpravodaje jsme uve-
řejnili výzvu, v níž jsme hledali majitele 

objektů, sponzory, investory. Zkrátka něko-
ho, kdo nám pomůže k naší VIE LIBERTA-
TIS získat také TERRU LIBERU. Skutečný 
kousek země a střechu nad hlavou, která 
se našemu projektu stane domovem. Ještě 
dřív, než samotný článek vyšel, nás kontak-
tovala realitní kancelář s nabídkou vhod-
ného objektu v Nelahozevsi. Vůbec jsme 
si neuměli představit, že bychom se měli 
stěhovat z Kralup. Ale za poslední rok jsme 
navštívili a prohlédli snad všechny volné 
objekty v Kralupech a nenašli nic, co by 
bylo možné rekonstruovat pro naše potře-
by. Vhodný objekt prostě v Kralupech není 
a na stavění už není čas.

Přijali jsme tedy velkorysou nabídku 
Ing. Martina Hlavy, majitele objektu č. 245 
v ulici Zagarolská v Nelahozevsi. Na jaře 
2015 začnou v objektu probíhat úpravy, aby 
mohla vzniknout nová školka, první tří-
da školy, hlídací a také rodinné centrum. 
Vznikne u nás jedno nové místo pro uči-
telku MŠ.

Podle informací z ministerstva školství je 

naše žádost o zápis školky a školy do rejs-
tříku škol schválená a čekají ji už pouze 
úřednické formality. Proto rok 2015 zahájí-
me zápisem dětí do první třídy naší školy, 
a to ve dnech 23. a 24. ledna. Zápis pro-
běhne v Montessori centru Kralupy, s.r.o., 
Přemyslova 521. Více informací naleznete 
na www.vialibertatis.cz.

Se stěhováním přichází také smutek. Kon-
čí naše existence a práce v Kralupech. Jsme 
velmi vděční všem, kteří využívali našich 
služeb a také městu, které nám bylo domo-
vem několik let. Něco končí a něco nového 
začíná. Snad bude změna ku prospěchu nás 
všech a naši klienti zjistí, že jsme se neod-
stěhovali na kraj světa, ale jen do soused-
ní obce a bude jim stát zato dojet za námi 
a strávit čas na krásném novém místě s ve-
likou zahradou a výhledem na Vltavu.

Děkujeme ještě jednou, s vděčností v srd-
ci přejeme všem lidem a také našemu pro-
jektu hodně štěstí v roce 2015.

za Montessori CentruM kraluPy, s.r.o. 

a základní školu a Mateřskou školu 

via libertatis, z.Ú. Martina nováková, 

jednatelka a ředitelka z.Ú.

› dobrá autobusová a vlaková dostupnost
› rozvrh hodin, suplování, virtuální prohlídka školy a všechny důležité 
 informace na webových stránkách školy
› škola je zapojena do mnoha projektů – viz webové stránky školy
› elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha – rodiče vidí ihned,
 i v mobilním telefonu, zapsané známky a domácí přípravu
› papírová žákovská knížka na míru – vypsané všechny důležité kontakty,
 termíny celoškolních akcí, prázdnin apod., úplný text školního řádu 
› školní poradenské pracoviště – prevence rizikového chování dětí
› dvě klimatizované počítačové učebny
› žáci se zapojují do mnoha sportovních, výtvarných i vědomostních soutěží
 a olympiád
› výuka plavání pro 1. a 2. třídu
› výuka anglického jazyka od 1. třídy
› výuka anglického jazyka i rodilými mluvčími
› výuka zjednodušeného písma Comeniascript
› od 6. ročníku rozšířená výuka anglického jazyka
› výběr ze dvou jídel denně po celý školní rok
› elektronické odhlašování obědů

› školní mléko a ovoce
› individuální přístup vyučujících k žákům
› ambulantní dyslektický nácvik (pro žáky 1. – 6. ročníků)
› informační centrum s knihovnou pro dojíždějící žáky čekající na spoj 
 – s pedagogickým dozorem
› výběr z mnoha zájmových útvarů, cvičná lezecká stěna na budově školy
› keramická dílna
› zoologický koutek přístupný žákům po celou dobu vyučování
› kavárničky pro rodiče – nepravidelně – diskusní odpoledne na zajímavá
 témata za účasti odborníků v dané problematice
› kvalifikovaní pedagogové, kteří se neustále vzdělávají a ve své práci 
 využívají nové, moderní metody učení
› všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi
› na druhém stupni je několik interaktivních tabulí, ve všech třídách je PC
 a dataprojektor
› školní průkazy (platí jako sleva – ČD tento průkaz akceptují)
› školní družina nabízí ranní provoz od 6.00 hod. a odpolední do 17.00 hod.
 pro žáky 1. – 6. tříd
› školní zahrádka s novými herními prvky a pergolou pro venkovní výuku 

zš koMenského

Proč jít k zápisu na Komendu?
Zápisy proběhnou v úterý 3. a ve středu 4. února 2015 od 14.00 do 17.00 hodin.

Vážení rodiče, zvažujete, do které školy zapíšete své dítě? Nabízíme několik důvodů, proč si vybrat školu na Komenského náměstí:

Montessori centrum se loučí
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Úzké sepětí s přírodou je pro děti důležité, 
veliká zahrada je jedním z důvodů, proč jsme se 
rozhodli pro stěhování.
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Education + Drive + Internati-
onality + Students + Oppor-

tunity + Network = EDISON. 
Během týdenního projektu 
nám osm zahraničních vyso-
koškolských studentů předsta-
vilo své země. Dorozumívacím 
jazykem byla angličtina. Měli 
jsme možnost poznat kulturu, 
historii, přírodu a každoden-
ní život v Austrálii, Brazílii, 
Guatemale, Chorvatsku, Indii, 
Novém Zélandu, Rumunsku 
a Vietnamu. 

Prezentace byly doplněny do-
provodným programem, např. 
tradičními tanci, poznávacími 
hrami nebo ochutnávkou jíd-
la. Svou slovní zásobu jsme si 
obohatili i o několik základních 
frází v mateřském jazyce našich 
lektorů. I my jsme lektorům uká-
zali, jak se žije studentům u nás: 
naučili jsme je pár českých slov, 
celý týden se stravovali v naší 
školní jídelně a večery trávili 
v hostitelských rodinách na-
šich studentů.  Svým zahranič-
ním přátelům jsme se věnova-
li i po povinném dopoledním 
programu. Poznali krásy Kralup, 

soš a sou kraluPy nad vltavou 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pořádá
15. ledna 2015 od 8 do 17 hodin

den otevřenýCh dveřÍ
Zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy i kralupskou veřejnost provedeme celou školou, ukážeme jim odborné učebny, 

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

žáKy PřiPraVujeme V těchto oBorech studia
18-20-M/01 .................... informační technologie - počítačové sítě ..........................4letý, zakončený maturitní zkouškou
26-41-L/01 ...................... mechanik elektrotechnik .....................................................4letý, zakončený maturitní zkouškou
28-42-L/01 ..................... chemik operátor - farmaceutická výroba ..........................4letý, zakončený maturitní zkouškou
29-42-M/01 .................... analýza potravin ....................................................................4letý, zakončený maturitní zkouškou
23-51-H/01 ..................... strojní mechanik ...................................................................3letý, zakončený závěrečnou zkouškou       
26-52-H/01 ..................... elektromechanik pro zařízení a přístroje ...........................3letý, zakončený závěrečnou zkouškou
          

Do všech výše jmenovaných oborů přijímáme dívky i chlapce, kteří mají úspěšně ukončenu 9. třídu základní školy. Do oboru strojní mechanik přijmeme 
i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v 8. třídě. 

Žáci tříletých oborů (strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje) budou dostávat každý měsíc stipendia za předem stanovených podmínek. 
Pokud v pololetích prospějí s vyznamenáním, dostanou ke stipendiu ještě jednorázovou peněžní odměnu.

Pokud nás zájemci nebudou moci navštívit v tomto termínu, mohou si dohodnout individuální návštěvu na telefonu 315 723 415. Další informace najdete 
na www.sosasoukralupy.cz. jaroslava Mazourková, SOŠ a SOu Kralupy

dvořákovo gyMnáziuM a soše

Projekt Edison 2014 na DG a SOŠE Kralupy

Prahy, zámek Nelahozeves, za-
sportovali si s námi a navštívili 
studentský ples.

Během tohoto týdne plného 
poznávání, anglické konverza-
ce a neformální zábavy jsme si 
procvičili a zdokonalili své ja-

zykové dovednosti a ověřili si, 
že mladí lidé jsou všude stej-
ní a že si mají co říci. Chceme 
poděkovat profesorce Kaňkové 
a profesoru Janošovi za to, jak se 
organizaci celého týdne věnova-
li a zajistili její hladký chod. 

aneta ryntová, anna dvořáčková, 

linda zýbová a nela doróková – 

studentky dg a soše

Fotogalerii a podrobnou repor-
táž o týdenním projektu Edison 
najdete na www.kralupskyzpra-
vodaj.cz.
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Rumunský tanec 
v podání českých 

studentů.
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Cvičitelky 
a cvičitelé 

TJ Sokol Kralupy 
přejí všem 

do nového roku 2015 
pevné zdraví a elán 

k pravidelnému 
cvičení.

tělocvičná jednota soKol Kralupy nad Vltavou

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

www.sokol.kralupy.cz

F lorbalový leden bude ve zna-
mení domácích turnajů 

všech mužských týmů FBC 
Kralupy n/V. Hned 10. 1. 2015 
se uskuteční v hale na Cuk-
rovaru domácí turnaj A-týmu, 
kde se postupně střetnou v 8:00 
s AC Sparta Praha B a ve 14:00 
s FBC Čelákovice. O den později 
pak sehrají svá utkání muži B. 
Na mužské „céčko“ se pak mů-
žete přijít podívat 25. ledna.

V prosinci se nám mimo jiné 
také podařil znovuoživit projekt 

DŠFL – Dívčí školní florbalové 
ligy. Na turnaj, který se konal 
10. prosince, se sjelo celkem osm 
školních týmů z Kralup, Mělní-
ka a okolí. Vítězství si připsala 
ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, 
druhá skončila ZŠ Jungmanno-
vy sady Mělník a třetí místo 
obsadilo Dvořákovo gymnázium 
a SOŠE Kralupy. V příštím roce 
chceme v tomto projektu pokra-
čovat, abychom nabídli školám 
florbalové vyžití pro všechny je-
jich studenty.

Dále se koncem roku usku-
tečnil také turnaj pro nejmen-
ší florbalisty Rookie Floorball 
Cup 2014, kterého se zúčastnilo 
16 týmů. Hrálo se na třech ma-
lých hřištích systémem základní 
skupiny a následně play-off. Mi-
niflorbalisté dali do turnaje 
všechno a k vidění byl obrov-
ský zápal a radost ze hry, který 
už není u dospělých tak častý. 
Turnaj se povedl a jistě bude mít 
v příštím roce pokračování.

jirka CiMler

V lednu čekají kralupské muže domácí turnaje

Rookie Floorball Cup 2014
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Dva judisté kralupského od-
dílu stáli na stupních vítě-

zů na mistrovství ČR. Třetí mís-
to vybojoval v kategorii starších 
žáků Michal Novák a za dorost 
také třetí místo Adam Svítek.

V listopadu pořádalo kralup-
ské judo již tradiční Kralupy 
Cup. Účast byla hojná ve všech 
kategoriích – od těch nejmen-
ších mláďat přes mladší a star-
ší žáky, dorostence a juniory až 
po muže a ženy. Celkově byl 
kralupský oddíl úspěšný, závod-
níci získali 5 zlatých, 3 stříbrné 
a 4 bronzové medaile. 

V prosinci se konalo několik 
vánočních turnajů, i zde jsme 
měli úspěšné zástupce:

Teplice – 2x stříbrná, 1x bron-
zová medaile,
Mladá Boleslav – 2x zlatá me-
daile,
Praha, Vršovice – 1 x zlatá, 2x 
stříbrná, 3x bronzová medaile,
Beroun – 3x zlatá, 1x stříbrná, 
1x bronzová medaile. Celkem 
17 družstev zde také bojovalo 
o putovní pohár města Berou-
na. Našich pět účastníků obsa-
dilo v této soutěži krásné čtvrté 
místo.

Závěrem bych chtěla poděko-
vat Městu Kralupy nad Vltavou 
za podporu a zároveň popřát 
všem sportovcům a přátelům 
juda úspěšný rok 2015.

Magdalena bednářová

Konec roku se judistům vydařil
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Zlato 
z Mladé 
Boleslavi 
- Adam 
Bednář 
a Marek 
Novák.

liga mladších žáků 
3. 1. - 10:45
HK Kralupy x HC Podblanicko
17. 1. - 10:45
HK Kralupy x SK Černošice
30. 1. - 10:45
HK Kralupy x HC Kobra Praha

liga starších žáků 
17. 1. - 12:45
HK Kralupy x SK Černošice
30. 1. - 12:45
HK Kralupy x HC Kobra Praha

Krajská liga dorostu 
10. 1. - 10:00
HK Kralupy x HC Podblanicko

Krajská liga juniorů 
18. 1. - 15:00
HK Kralupy x HC Junior Mělník

Krajská liga mužů 
10. 1. - 18:00
HK Kralupy x BK Ml. Boleslav B
31. 1. - 18:00
HK Kralupy x HK LEV Slaný

Krajská liga přípravek – 3. třída
31. 1. – 9:30
HK Kralupy – HC Junior Mělník, HC Be-
nátky, HC Kladno, SK Černošice - turnaj

Pozvánka na domácí  
hokejové zápasy – ledeN 
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Prosinec je za námi, a i když jsme událos-
tí „Noční výstup na Komendu“ sezónu 

venkovního lezení již uzavřeli, leze se dál. 

S dětmi z kroužku se příležitostně přesou-
váme na indoorové stěny a snažíme se jim 
tak umožnit podívat se za hranice naší kra-

Velké úspěchy slavili kralupští plavci 
na konci roku 2015. Asi nejcennější je 

vítězství našeho kvarteta na mistrovství re-
publiky desetiletých v Plzni. Ve štafetě 4 x 
50 metrů volný způsob zvítězily naše dívky 
Barbora Berková, Alžběta Čiperová, Veroni-
ka Laurová a Viktorie Mostková. Na tomto 
mistrovství v Plzni jsme pak získali i další 
medaile, a to zásluhou Viktorie Mostkové 
(vítězství na 200 metrů volný způsob a stří-
bro na 100 metrů polohový závod) a Vincen-
ta Zelenky, který získal stříbrnou medaili 
na 50 metrů volný způsob. 

Skvělé vystoupení pak dovršila naše dívčí 
štafeta ziskem stříbrné medaile v poloho-
vém závodě na 4 x 50 metrů. Poděkování 
patří všem trenérům - Tomáši Brtníkovi, 
Tereze Mostkové, Martinu Kořínkovi a dal-
ším.

Obdobně se nám pak dařilo i na přebo-
ru Středočeského kraje v kategorii 12 a 13 
let. Zde zazářil Jan Toman ziskem stříbrné 
medaile na 100 metrů prsa (trenér Pepa Da-
vídek), skvěle reprezentoval Karel Schejbal 
ziskem bronzové medaile na 100 metrů prsa 
a Petr Hantych bronzovou medailí v králov-
ské disciplíně 100 metrů volný způsob.

Dařilo se nám dokonce i v zahrani-
čí, na prestižních závodech v Německu 
na INTERNATIONALES MEETING - 40. 
Prof. Dr. Hans Vestner Pokal zvítězila 

Plavecké zlato z mistrovství republiky
na trati 400 metrů volný způsob Kateřina 
Berková (trenér Pepa Davídek).

Do nového roku tak Plavecký oddíl Kra-
lupy vstupuje s velkým potenciálem pro 
zisk dalších sportovních úspěchů. Na plány 
do budoucnosti jsme se zeptali předsedy od-
dílu Honzy Šáry: „Plány máme samozřejmě 
velké, obzvlášť proto, že po obnovení čin-
nosti po poslední rekonstrukci bazénu před 

třemi roky se nám podařilo propojit závodní 
plavání, přípravku a výuku v plavecké ško-
le. Uvidíme ale, jak se nám podaří udržet 
činnost v roce 2015, kdy by měla probíhat 
další rekonstrukce bazénu a budeme mu-
set za tréninkem dojíždět. Všichni doufáme 
v pomoc města, abychom tohle období pře-
klenuli a děti s plaváním neskočily.“

Petr hantyCh
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Všichni naši 
medailisté 
z mistrovství 
republiky v Plzni - 
kategorie 10 let  
- se svými trenéry.

Nový rok s novými možnostmi 
v horolezeckém oddílu

lupské stěny a otestovat nové cesty, profily 
nebo i jen pocit, jaké to je lézt ve velkých 
halách. V prosinci jsme dvakrát navštívili 
stěnu v Holešovicích a po novém roce se 
chystáme na kladenskou stěnu Sambar.

Mrazivé počasí s sebou ale přináší své 
vlastní úžasné možnosti a byl by hřích jich 
nevyužít, a proto jsme pro děti připravili 
10. - 11. ledna výlet ze Špindlerova Mlýna 
do Pece pod Sněžkou. Během přechodu bu-
dou mít možnost zdolat naši nejvyšší horu, 
strávit noc na horské chatě a pořádně si 
užít zimní atmosféru.  

Pro ty z vás, kteří by zatoužili vyzkoušet 
něco nového, otestovat fyzičku, či si jen 
udělat výlet do hor, se na začátku února  
(6. - 8. 2. 2015) chystá kurz skialpinismu 
a základů lavinové problematiky. Bližší in-
formace o této i jiných chystaných akcích 
a novinkách najdete na našem facebooko-
vém profilu nebo nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu.

Přejeme vám všem úspěšný nový rok 
a zároveň chceme poděkovat za ten minu-
lý! My jsme si ho užili, lezli vstříc našim 
snům a doufáme, že Vy také!

členové ho kraluPy

Výjezd kroužku na holešovickou stěnu Mammut.
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Kralupské basketbalistky pod vedením 
prof. MUDr. Lukáše Roba odehrály po-

slední dva mistrovské zápasy v letošním 
roce a zakončily je vítězně.

V sobotu 13. prosince se utkaly doma 
s družstvem z Jablonce. Od začátku měly 
velkou převahu, dařily se rychlé protiútoky 
a zápas vyhrály o 21 bodů 92:71. 

V neděli 14. prosince děvčata odehrá-
la zápas na domácí palubovce Jablonce. 
V prvním poločase od samého začátku 
vedly až o 16 bodů. V druhém poloča-

se jablonecké hráčky přitvrdily obra-
nu, přestala se nám dařit střelba. Nao-
pak hráčkám z Jablonce se střelba dařila 
a excelovala hostující posila Jablonce Afro-
američanka Filmore, která nám nastřílela 
27 bodů. 

Tři minuty do konce zápasu Kralupanky 
prohrávaly o 5 bodů, ale střelecky se chyt-
la střední rozehrávačka Zita Čermáková, 
která dala v závěru zápasu dva tříhodové 
hody a ten druhý proměnila dvě sekundy 
před koncem a tím rozhodla zápas, který 

jsme nakonec po velkém a tvrdém boji vy-
hrály 61:64.

Kralupanky se usadily na 6. místě v ta-
bulce z 12 družstev a drží si postupové 
místo do play off.

Další mistrovská utkání již v novém roce 
odehrají doma, a to 10. 1. s Nuslemi od 19 
hodin a 11. 1. se Spartou Praha od 10 ho-
din. Je možné, že se časy ještě změní, proto 
sledujte naše internetové stránky www.kra-
lupyjunior.cz anebo Facebook BK Kralupy 
Junior. renáta ProCházková

Prvoligové ženy pokračují na vítězné vlně

Vsobotu 22. listopadu 2014 se konalo  
23. Mistrovství oblasti v trojboji (s vy-

bavením). Za Kralupy se vypravil pouze 
závodník Zdeněk Tuháček. Ač ho v závodu 
stále omezovalo zranění, dokázal v benči 
zatlačit pěkných 210 kg, dohnal tím soupeře 
a nakonec získal 3. místo v soutěži. Soutěž 

bral jako přípravu na soutěže v benči, které 
se konaly o 14 dní později. 

V sobotu 6. prosince oddíl trojboje Sokol 
Klatovy pořádal již 23. Mistrovství Čech 

Vneděli 14. 12. 2014 pořádal Volejbalový 
oddíl TJ Kralupy již 33. ročník turnaje 

smíšených družstev „Kralupská vánočka“. 
Vánočky jsou tradičně dvě, pro registrované 
a neregistrované volejbalisty. Turnaj regis-
trovaných proběhl až po uzávěrce Zpravo-
daje, takže informaci o něm si budete moci 
přečíst v elektronické verzi Zpravodaje. 

Na turnaj neregistrovaných si přijelo za-
hrát šest družstev. V pohodové atmosfé-
ře si každé družstvo zahrálo pět zápasů. 
Po čtvrté hodině odpoledne bylo dobojo-
váno. Cenu pro vítěze si odvezlo družstvo 

z Mělníka, které v průběhu celého dne ne-
ztratilo ani set. Na druhém místě skončili 
kralupští Kamarádi, třetí pak tým EX-K 
také z Kralup. Na dalších místech pak Nu-
lová Šance z Berouna, Linet ze Slaného 
a Osel z Kralup. 

Jako vždy o pořadí až tak moc nejde. 
Hlavní je milé setkání lidí, kteří mají rádi 
volejbal, kteří mají chuť se zastavit v předvá-
nočním shonu a přijít si zasportovat. Všem 
zúčastněným i organizátorům děkujeme 
a těšíme se na další ročníky.

Petr slaPnička

domácí volejbal v lednu 2015
V době uzávěrky Zpravodaje není k dispo-
zici rozlosování nadstavbové části lig kade-
tek a juniorek. Sledujte aktuální informace 
v novinkách na webu www.kralupskevo-
lejbalistky.org nebo ve výloze Galanterie 
Peggy u kralupského nádraží. Aktuální in-
formace také na webu www.kralupyvolej-
bal.cz.

VŠEM PŘÍZNIVCŮM VOLEJBALU 
PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ 

ROK 2015 a TĚŠÍME SE NA SETKÁVÁNÍ 
PŘI VOLEJBALOVÝCH AKCÍCH. 

Medaile z podzimních závodů v trojboji

Vánočka neregistrovaných 2014

Další výsledky a úspěchy oddílu z podzimní sezóny 2014 najdete na
 www.kralupskyzpravodaj.cz.

v benčpresu. Opět se ho zúčastnil Zdeněk 
Tuháček, který dorazil na soutěž s odhodlá-
ním bojovat o první místo. Svým základním 
pokusem 210 kg znervózněl mnoho soupeřů 
a ti se museli začít snažit. Druhým pokusem 
šel na 217,5 kg, které podle rozhodčích ne-
zatlačil čistě dle pravidel a výkon mu nebyl 
uznán. Třetím pokusem si vyzkoušel 220 kg, 
které byly nad jeho síly. 

Největším konkurentem ve váhové ka-
tegorii do 93 kg mu byl domácí závodník 
Paukert, který však technicky nezvládl ani 
jeden z těžkých pokusů a ze závodu vypadl. 
Zdeněk tak po posledním pokusu Paukerta 
věděl, že získal první místo a stal se mis-
trem Čech pro rok 2015. Celkově vybojoval 
6. místo na šampionátu. 

Od nového roku se naše řady rozšíří 
o nového dorosteneckého člena Pavla Kul-
ku a společně s ním se vydáme na další, 
tentokrát již republikové šampionáty.

ivan veselý, oddíl silového trojboje tj kraluPy

Mistrovství 
oblasti 

v klasickém 
silovém trojboji, 

Sedlčany 2014 
- zleva: vzadu 
stojící Lukáš 

Nývlt, před ním 
Martin Vosmík, 
uprostřed Petr 

Klich, vpravo 
vzadu Pavel 

Košťál a vpředu 
Zdeněk Tuháček.
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www.zahradnictvi-jelinek.cz

tel.: 315 781 019
Otevřeno:
po – pá 8 – 16,
So 8 - 12

VánoČnÍ 
dekoraCe

lednová nabídka: osiva zeleniny a květin, 
substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka...

sleva

50
%

Tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, Spojovací 199

přesné řezánÍ pleChu laserem
Kovovýroba, lisování, řezání plazmou

NOVÁ DÁRKOVÁ BALÍCÍ SLUŽBA
Každý den je pro někoho výjimečný.
Balíme dárky k narozeninám, promocím i jiným 
významným událostem.  
Přineste si dárek a my Vám ho rádi zabalíme.

Kde: Drogerie pod věžáky v Lobečku 

Telefon: 315 723 497
Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.

datuM ČaS aKCe

do neděle 11. ledna probíhá výstava Nechte čerty spát (kralupské muzeum)

do konce ledna trvá výstava Pravoslavné Vánoce (máslovické muzeum)

1. 1. čt 0:30 ...... Novoroční ohňostroj (lávka přes Vltavu)

5. 1. po 8:00 ...... Den otevřených dveří kralupské radnice (Palackého nám. 1)
  17:00 ...... Tříkrálový koncert (kostel na Palackého nám., Kralupy)

7. 1. st 16:30 ...... Karneval s bublinami (KD Vltava)

8. 1. čt 19:30 ...... Saturnin – divadelní představení (KD Vltava)

9. 1. pá 19:30 ...... Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy

10. 1. so 8:00 ...... Florbalový zápas A-týmu (hala na Cukrovaru)
  14:00 ...... Florbalový zápas A-týmu (hala na Cukrovaru)
  20:00 ...... 15. Reprezentační ples DDM (hotel Sport)
  20:30 ...... Divadelní festival Tyjátjátra (KD Vltava)

11. 1. ne 11:50 ...... Florbalové zápasy B-týmu (hala na Cukrovaru)
  15:00 ...... Loučení s čerty (kralupské muzeum)

14. 1. st 9:40 ...... Výlet s „Rodáky“ do Roztok
  20:00 ...... Záznam z Metropolitní opery (kino Vltava)

15. 1. čt 8:00 ...... Den otevřených dveří (SOŠ a SOU)
  19:30 ...... Tančírna (KD Vltava)

16. 1. pá 20:00 ...... Maturitní ples OA Kralupy (KD Vltava)

18. 1. ne 10:00 ...... Kralupská bruslička (zimní stadion)

21. 1. st 16:30 ...... Pohádka Perníková chaloupka (LS Rolnička)
  17:30 ...... Pohádka Perníková chaloupka (LS Rolnička)

22. 1. čt 16:30 ...... Čaj o páté (KD Vltava)
  16:30 ...... Oslava 4. narozenin AZ centra (AZ centrum)
  18:00 ...... Cesta s časem – vernisáž výstavy (kralupské muzeum)

23. 1. pá 16:00 ...... Zápis do 1. třídy ZŠ VIA LIBERTATIS 
   (Montessori centrum Kralupy)
  19:45 ...... Maturitní ples DG Kralupy (KD Vltava)
  20:00 ...... Trosečníci – koncert (Country bar Liďák)

24. 1. so 10:00 ...... Zápis do 1. třídy ZŠ VIA LIBERTATIS 
   (Montessori centrum Kralupy)
  11:00 ...... Máslovický masopust (Máslovice)
  15:00 ...... Lednový underground (KD Vltava)

25. 1. ne 10:00 ...... Kralupská bruslička (zimní stadion)
  13:50 ...... Florbalové zápasy C-týmu (hala na Cukrovaru)

27. 1. út 18:00 ...... Taneční galavečer (KD Vltava)

28. 1. st 16:30 ...... O princezně, Luciášovi a makových buchtách 
   (KD Vltava)

29. 1. čt 16:00 ...... Pohádkový karneval pro nejmenší (DDM)
  16:30 ...... Členská schůze KPP (DPS na Cukrovaru)

Kalendář 
LEDNOVÝCH 

akcí 

Na převážnou většinu těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky na stránkách Zpravodaje 

+ program kina Vltava na str. 18 - 19.
Vše také na www.kralupskyzpravodaj.cz

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA
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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
Kralupská sportovní, spol. s r.o., Mostní 812, 278 01 Kralupy n. Vlt.

Pondělí - Pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

Adresa Hůrka 1033, 1034 
provozovny Kralupy nad Vltavou

požadujeme časovou flexibilitu, orientaci na zákazníka.
praxe v oboru textil – metráž výhodou.

V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mail klara.koubkova@latky.cz

Firma LÁTKy MRÁZ s.r.o. 
přijme prodavačku pro

prodejnu látek  
a galanterie
na částečný úvazek

www.latky.cz www.dumlatek.cz

Menší firma přijMe 
na vedlejší pracovní poměr 

BRigÁDNiCi
(např. studentku) do skladu. Třikrát až 
čtyřikrát týdně cca od 8:00 do 14:30 
hodin. Po zaučení zároveň fakturace.
Plat: 80,- Kč čistého / hodina

informace na tel. č.: 602 388 837

SALESIANER MIETTEX
CHEMuNG s.r.o. 
Jsme prestižní dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která 
se zabývá prodejem služeb (servisní pronájem prádla, textilií a sanitární 
techniky).

Hledáme vhodné kandidáty/-ky na pozici:

pracovník/-ce expedice prádla
Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit:
� expedice pracovního oblečení pomocí čárových kódů
� třídění, skládání a balení dle zákaznických čísel
� jde o manuální práci kombinovanou s prací na počítači v prostorách
     prádelny
� práce je na ranní a odpolední směnu

Očekáváme:  
� samostatnost a pečlivost
� ochotu učit se novým věcem a zodpovědnost k zadaným úkolům

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

pracovní životopis zašlete na adresu: 
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 221

HUBNĚTE ZDRAVĚ!
Opět vaříme 

krabičkovou
dietu!

Limitovaný počet 
uchazečů.

V případě Vašeho 
zájmu volejte 

tel. č. 702 296 247
přejeme vám mnoho
 úspěchů v hubnutí!

Ba pŘiJME praCOVNÍky 
na ostrahu průmyslového 
areálu v kralupech n. Vlt. 

D/N směny, práce v uniformě, 
vhodné pro OZP. 

Volejte po-pá od 8:00 hod. 
do 14:00 hod. na tel: 702 027 911.
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin štĚPán
daňov� poradce, auditor

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

TEXT I L  E LEGO Přemyslova 305

Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný čas, 
tak pro společenské události, a také spodní prádlo a doplňky.

›  podzimní a zimní dámské a pánské bundy a kabáty
› dámské a pánské svetry, roláky
›  dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty a saka
› pánské obleky, samostatná saka a kalhoty
› mančestrové a riflové kalhoty, tepláky
›  košile společenské a flanelové, mikiny, trička, tílka
› pyžama, noční košile dámské, pánské i dětské
› čepice, šály, rukavice, ponožky

oteVírací doBa: 
Po – Pá ... 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
So ............ 8:30 – 11:00

GloBal
Kralupy s.r.o.

V prodejně s dárkovým zbožím nabízíme: 
sklo, keramiku, porcelán, ale také 
karnevalové kostýmy a doplňky. 

Po-Pá  8:00 – 17:00, so 9:00 – 11:30

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636

K parkování můžete využít volných 
parkovacích míst pod novým městským 
úřadem. První hodina parkování zDarma!

Přijďte si vybrat

hračky, papír, dětský textil, dárky

Společnost dumrealit.cz Progres 
a dumrealit.cz Best by Vám ráda 

vyjádřila svůj velký dík za spolupráci 
a důvěru, kterou jste v nás po celý rok 
2014 vkládali. Velmi si vážíme veliké-
ho množství klientů, které se na naše 
dvě pobočky obrátilo. Rádi bychom 
se s Vámi podělili o drobnou statisti-
ku, která může v budoucnu napomoci 
při rozhodování o Vašem investičním 
záměru. 

V roce 2014 se na nás obrátilo 
5.369 zájemců o koupi či pronájem 
a 1.244 prodávajících a pronajíma-
telů. Oproti loňskému roku jsme za-
znamenali prudký nárůst poptávky 
po nabídce a zároveň jsme zaregis-
trovali mírný nárůst cen u některých 
nemovitostí. Ve vývoji cen očekává-

me v roce 2015 podobný trend jako 
v roce letošním. 

Rating společnosti dumrealit.cz dí-
ky Vaší podpoře prudce stoupá. Klad-
né reference a zpětná vazba od vás, 
klientů, nás přivedla na potřebu ino-
vovat a zaměřit se významně na kva-
litu námi poskytovaných služeb. Při-
pravili jsme pro Vás proto na příští 
rok několik nových služeb, které se 
řídí mottem: „Mám právo na kvalitu“. 
Mezi tyto služby řadíme například 
home staging (úprava nemovitosti 
k prodeji), open house (den otevře-
ných dveří) a mnoho dalších. 

Dále bychom Vás rádi informovali 
o povinnostech, které se týkají pro-
dávajících a v neposlední řadě i pro-
najímatelů, a které jsou do dnešního 

dne přehlíženy. Již v letošním roce 
měli prodávající zákonem stanovenou 
povinnost předat kupujícímu průkaz 
energetické náročnosti budovy, nebo 
faktury za spotřebované energie za tři 
roky zpětně. Za nesplnění této povin-
nosti hrozí prodávajícím a některým 
pronajímatelům vysoké sankce. V roce 
2015 proběhne novela zákona, která 
přinese různé změny. V případě, že se 
rozhodnete prodávat, nebo pronajímat, 
trvejte na tom, aby Vám realitní mak-
léři, ať už jsou z jakékoliv společnosti, 
poskytli veškeré podstatné informace. 
Máte totiž právo na kvalitu!

Závěrem bychom Vám rádi popřáli, 
aby Vaše životy, nejen v roce 2015, 
provázelo zdraví, štěstí a spokoje-
nost.

www.dumrealit.cz/progres www.dumrealit.cz/best
Riegrova 196, Kralupy n. Vlt. Nerudova 1093, Kralupy n. Vlt.
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KRALUpÁK CHYSTÁ SLÁVU 
DOMÁCÍM SpORTOVCŮM

Vpátek 20. března 2015 se uskuteční již sedmý galavečer kralup-
ských sportovců. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec 

Kralup nad Vltavou proběhne v KD Vltava.  Všichni obyvatelé našeho 
města s kladným vztahem ke sportu se mohou podílet na nominacích 
do jednotlivých soutěžních kategorií. Doporučující hlas veřejnosti je 
jedním z důležitých informačních kanálů pro organizátory ankety, 

neboť obsáhne sportovce, na které někteří vedoucí domácích oddílů 
sami neupozornili (většinou z důvodu, že neodevzdali za oddíl ofici-
ální nominaci) nebo sportují mimo hradby našeho města. Anketa je 
přístupná pro všechny sportovce pocházející z Kralup nad Vltavou 
nebo hájící barvy kralupských oddílů. 
Více info na www.kralupskyzpravodaj.cz

A jAK Se DO TéTO ANKeTY zApOjiT? 
Nominovat sportovce může každý - jak jednotlivec z řad veřejnosti, tak i zástupci sportovních oddílů. 
Své nominační hlasy zašlete nejpozději do 2. 2. 2015. Můžete si zvolit jeden ze tří možných způsobů: 
1) zaslat SMS zprávu na číslo 777 798 231 
2) poslat e-mail: sportovec2014@mestokralupy.cz 
3) vyplnit nominační lístek a vhodit ho do boxu v infocentru MěÚ Kralupy n. Vlt., Palackého nám. 1 
(nominační list je také ke stažení na www.mestokralupy.cz a www.kralupskyzpravodaj.cz). 

SOUTěŽNÍ KATegORie:
Jednotlivec do 15 let včetně .................SMS ve tvaru: J15 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Jednotlivec 16 – 50 let včetně .............SMS ve tvaru: J16 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Jednotlivec nad 51 let ............................SMS ve tvaru: J51 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Kolektiv do 15 let včetně ......................SMS ve tvaru: K15 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Kolektiv od 16 let včetně ......................SMS ve tvaru: K16 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno 
Trenér roku ..............................................SMS ve tvaru: TR jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno * 
Síň slávy ..................................................SMS ve tvaru: SS jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno *

DŮLeŽiTÁ DATA ANKeTY
Do 2. 2. 2015 ................................................. se přijímají nominace 

20. 3. 2015 od 19:00 hodin .......................... slavnostní vyhlášení ankety v KD Vltava

nOMinAční LíSTEK

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

Nominace do síně slávy



1. Anketa Sportovec Kralup nad Vltavou má lidi spojovat, ne rozdělovat!

2. Největší zodpovědnost za nominace sportovců v rámci svého oddílu nese jeho vrcholný
 představitel, který za klub podává nominaci formou draftu napříč soutěžními kategoriemi.

3. Galavečer má inspirovat nejmladší a potěšit či připomenout zasloužilé veterány.

4. Záměrem ankety je představovat celou škálu sportovních odvětví nejširší veřejnosti.

5. V této anketě je v pořádku, když mistra světa porazí oblastní přeborník. Nejde
 zde o vítězství v neporovnatelných kategoriích a sportech. Jde o setkávání, poznávání 
 a inspiraci!

6. Než se začnete rozčilovat nad nominacemi, seznamte se s pravidly a filozofií ankety.

7. Anketa oslavuje přístup fair play, cení si nezištnosti a empatie.

8. Každý Kralupák má právo do ankety nominovat jakéhokoliv domácího sportovce.

9. Anketa uchovává sportovní paměť města, snaží se doceňovat historii a pozitivně 
 ovlivňovat budoucnost.

10. Úsměv na tváři, potěšení na srdci, pookřání duše, vyvolání pocitů zdravé hrdosti 
 a patriotismu zúčastněných - to  jsou hlavní cíle organizátorů galavečera.

11. Organizační tým ankety nedisponuje třemi zlatými vlasy Děda Vševěda.

KRALUPÁKOVO JEDENÁCTERO

2014


