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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.eu   www.kralupskyzpravodaj.cz

Ve středu 5. listopadu 2014, 25 dnů 
po komunálních volbách, proběhlo 
v Kralupech nad Vltavou ustavující 
zasedání zastupitelstva města.

Na programu jednání byl slib jednadva-
ceti nově zvolených zastupitelů a dále 

volba starosty, místostarostů, dalších čtyř 
členů rady města a volba předsedů finanč-
ního a kontrolního výboru.
Post starosty obhájil Petr Holeček (STAN). 

Prvním místostarostou byl zvolen Libor Le-
sák (ODS), druhým místostarostou Ing. Ma-
rek Czechmann (STAN). Ve vedení města 
se tedy nic nezměnilo.

Členy Rady města Kralupy nad Vltavou 
jsou: Jan Špaček (STAN), Ing. Petr Listík 
(ODS), Tomáš Pekárek (ANO) a Mgr. Mar-
tin Luksík (ANO).
Předsedou finančního výboru byl zvolen 

Ing. Ivan Ottis (KSČM) a předsedou kontrol-
ního výboru Bc. Antonín Seidel (ČSSD).
Volba po předchozích koaličních jedná-

ních proběhla veřejně, jednomyslně, celý 
slavnostní akt trval 40 minut.
Televizní reportáž z ustavujícího zase-

dání zastupitelstva najdete na www.kra-
lupskyzpravodaj.cz a www.mestokralupy.
eu v rubrice TV Kralupy.

Radka Holeštová

19. 12. 2014

KD
 VLTAVA

KD VLTAVA

beneficní koncertˇ

Další informace najdete na straně 17.
Přijďte se před Vánoci naladit krásnou hudbou
a současně pomoci těm, kteří to potřebují...

pátek 19. 12. 2014 
od 17:00 hodin

v KD Vltava

skladatel 
a zpěvák

Petr Holeček obhájil post starosty Kralup

LEDNOVÉ ČÍSLO
!!! Uzávěrka příštího vydání Kralupského Zpravodaje je 
ve středu 17. 12. 2014 ve 12:00 hodin. 
Lednový Zpravodaj bude v distribuci od středy 31. 12. 2014 !!!

Děti ozdobí „adoptovaný“ 
vánoční strom

Přemýšlím, jak jinak nazvat záměr, do něhož 
bychom rádi v následujících letech zapojili 

všechny školy v Kralupech.
V Jodlově ulici za nově zrekonstruovanou au-

tobusovou zastávkou je krásná borovice. Její 
místo je kouzelné už tím, že nejenže stojí v těs-
né blízkosti první kralupské školy, ale poblíž se 
nachází Základní škola Komenského nám. a Zá-
kladní škola praktická. Během dne tak kolem 
ní projde mnoho dětí a dospělých, ale projede 
i mnoho aut. Pokračování na str. 8.

pořádaný ve prospěch hendikepovaných dětí
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

také jste se nestihli dosyta pokochat barevností 
podzimu a překvapilo vás, jak rychle utekl dal-
ší měsíc a pomalu nastupuje svou vládu paní 

Zima? V Kralupech je zima zatím le-
zavá, šedivá, často zamlžená a ve vě-
domí, že zima už je tady, nás kaž-
doročně ujišťují krákoraví havrani, 
kteří si vybrali za své zimní stanoviště 
právě naše město. První stovky od-
vážlivců už jsou tu a každým dnem 
budou přibývat další. Už se pomalu 

těším na jejich pravidelné ranní přelety nad 
naším domem, které nám prakticky nahrazují 
hodiny – přesně to vychází na čas, kdy bychom 
měli odcházet z domu vstříc každodenním po-
vinnostem. Za celou loňskou zimu se nestalo, že 
by havrani měli zpoždění (na rozdíl od nás). :o)

Prosinec je nejen prvním zimním měsícem, 
ale také obdobím těch nejkrásnějších svátků 
v roce. Až je mi někdy líto, že nejsou ty svátky 
častěji, aby na sebe byli lidé i jindy, než o jen 
Vánocích, hodní, milí, přáli si jen to nejlepší… 
Proč to dokáže většina z nás jen o vánočních 
svátcích? 

Co kdybychom si do nového roku dali společ-
né předsevzetí, že z každé situace – tíživé, smut-
né či nepříjemné – vytěžíme tu lepší stránku věci, 
najdeme v ní nějaké pozitivum; budeme se více 
usmívat, relaxovat a bavit se s přáteli, nebude-
me pomlouvat a vytvářet klepy a toužit po zá-
jmu druhých jen kvůli svému neštěstí. Slova jako 
stres a deprese by také bylo fajn zapomenout. 

Asi mě k tomuto zamyšlení podvědomě do-
vedly odpovědi našich zastupitelů (viz str. 5-7), 
kteří byli do své funkce jmenováni 5. listopadu 
a poodhalí vám svou osobnost prostřednictvím 
dotazníku. Dvě otázky se týkaly i Vánoc a před-
sevzetí do nového roku a některé z odpovědí mě 
inspirovaly.

Ale to nejdůležitější je, že každý musí začít sám 
u sebe – pokud tedy chce něco změnit – naučit 
se vnímat sebe a svou rodinu jako to nejcennější 
v životě, vážit si každého dne, který stráví se svý-
mi blízkými, nerozčilovat se nad maličkostmi, 
jako je třeba rozbitá sklenička a využít každého 
nabídnutého okamžiku co nejsmyslněji.

Proto vám všem přeji klidné a pohodové pro-
žití vánočních svátků, plno zážitků a společných 
okamžiků v blízkosti vašich nejmilejších, emoce 
vynaložené tím správným směrem a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví a lásky.

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: 1. 12. 2014. Příští číslo vyjde 31. 12. 2014.

◆ RM vzala na vědomí doplňující informaci 
odboru RIaSM o výběru zhotovitele akce „Nové 
veřejné osvětlení v ulici V Růžovém údolí, Kralupy 
nad Vltavou“. Zhotovitelem bude společnost RAISA 
spol. s r. o., Kolín IV, za cenu 2.039.905,- Kč  
vč. DPH. S tímto uchazečem bude uzavřena smlouva 
o dílo. Termín dokončení stavby bude 31. 12. 
2014. Současně bude s vybraným zhotovitelem 
uzavřen dodatek k SOD na vícepráce v celkové výši 
40.670,50 Kč vč. DPH.

◆ RM schválila záměr města pronajmout část 
pozemku p. č. 108/5 v k. ú. Kralupy nad Vltavou 
o rozměru cca 4 m2 za účelem umístění „AlzaBoxu“ 
společnosti ALZA.cz a. s. za cenu 6.000,- Kč / m2 / 
rok a umístění boxu u zdi pošty vedle parkomatu.

◆ RM vzala na vědomí informaci ředitelek 
mateřských škol o uzavření MŠ v době vánočních 
prázdnin a to: MŠ Dr. E. Beneše od 23. 12. 2014  
do 2. 1. 2015; MŠ Gen. Klapálka od 22. 12. 2014 
do 2. 1. 2015; MŠ Třebízského od 22. 12. 2014  

do 2. 1. 2015. Zároveň RM uložila ředitelkám 
mateřských škol zjistit, kolik zákonných zástupců 
dětí by mělo zájem o provoz MŠ ve dnech 22. 12.  
a 23. 12. 2014.

◆ RM schválila nové využití částky ve výši 200 tis. 
Kč v rámci již schváleného příspěvku města spol. 
Kralupská sportovní spol. s r. o. (usnesení č. 13/09/4/4, 
ze dne 16. 12. 2013), na pokrytí části nákladů 
na pořízení časomíry na ZS ve výši 200.000,- Kč. 

◆ RM schválila nákup separačních tašek za částku 
20.000,- Kč a jejich poskytnutí občanům města 
Kralupy nad Vltavou zcela zdarma.

◆ RM schválila termíny konání svatebních obřadů 
v obřadní síni MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého 
nám. 1, na volební období 2014 – 2018 na každý 
pátek v měsíci od 9:30 hod. do 13:00 hod. a poslední 
víkend v měsíci na sobotu místo pátku. RM schválila 
oddávající na volební období 2014 – 2018:
Mgr. Jiří Bozděch, Jan Špaček, Tomáš Pekárek.

StříPKY z radnice města ◆ StříPKY z radnice města

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KrOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KrOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
prosinec

1. 12. - 5. 12. ........bioodpad                                     
  (pouze za příznivého počasí)

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

10.prosince

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

se koná  
ve středu

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 

místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

Vsobotu 22. listopadu 2014 proběhl již druhý 
ročník celorepublikové Národní potravino-

vé sbírky. V Kralupech nad Vltavou měli místní 
i přespolní možnost darovat potraviny v kra-
lupském hypermarketu Tesco. Během dvanácti 
hodin se podařilo od dárců shromáždit celých 
1.590 kilogramů trvanlivých potravin.

MaRtin tlustý

Poděkování patří všem, kteří tímto činem přispěli 
na charitu. Celý článek k potravinové sbírce najdete na  
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Potravinová sbírka vynesla 
přes 1,5 tuny potravin
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Vúterý 11. listopadu nepřijel 
do Kralup Martin na bílém 

koni, ale těžká silniční techni-
ka - byla zahájena rekonstrukce 
povrchu komunikace v Jodlově 
ulici. Úsek od křižovatky ulic 
Mostní a Jodlova na Františ-
ku až po Komenského náměstí 
byl řízen kyvadlově semaforem 
a doprava v tomto úseku se tím 
velice komplikovala. 
Rekonstrukce  vozovky  by-

la původně plánována na tý-
den,  maximálně  14  dnů. 
Vzhledem k deštivému poča-
sí  v  polovině  listopadu  pro-
běhlo  asfaltování  ve  dnech  
20. – 21. 11., nový povrch byl 
tedy hotov během deseti dnů. 
Pro Technické služby města 

Kralupy nad Vltavou ji proved-
la mělnická STAVEBNÍ SPO-
LEČNOST NEUMANN, s.r.o. 
S otázkami ohledně této rekon-
strukce jsem se obrátila na mís-
tostarostu Kralup pana Libora 
Lesáka.

proč se rekonstrukce prováděla, 
když nebyly na vozovce viditelné 
vady? naopak slepá ulice podél 
školy by si opravu zasloužila...
Vady sice nebyly pro laika vi-
ditelné, ale po provedení prů-
zkumu georadarem bylo zjiště-
no, že podloží pod komunikací 
je silně nasáklé vodou a při 
vysychání dojde k pohybům 
a praskání asfaltových vrstev, 
což se potvrdilo. Slepá ulice 

(Bezejmenná) je v podstatně 
lepším stavu a její oprava bu-
de provedena na jaře 2015. Re-
konstrukce se provedla v ná-
vaznosti na opravu chodníků 
a komunikace v ulici Havlíč-
kova, Žižkova a zásobovacího 
parkoviště pro městský úřad 
a obchodní dům Perla.

proč se rekonstrukce neprovedla 
před začátkem školního roku, pří-

padně až v době, kdy  bude uza-
vřena křižovatka na Františku? 
Při  rekonstrukci  křižovatky 
Na Františku dojde k dvoufázo-
vé výstavbě nového kruhového 
objezdu, kdy vždy polovina kři-
žovatky musí zůstat průjezdná, 
aby se do centra dalo zajíždět. 
Při spojení obou rekonstrukcí 
by situace byla ještě složitější.  

rekonstrukce je hrazena z tzv. 
„povodňových peněz“, co to 
přesně znamená, a jsou plánová-
ny další investice tohoto druhu?
Povodňové peníze jsou v tom-
to případě finance z pojistného 
krytí, tedy peníze poskytnuté 
pojišťovnou za poškození komu-
nikací povodní v loňském roce. 
V příštím roce budou ještě pro-
váděny opravy  chodníků a ko-
munikací v ulicích Jiráskova, 
Bezejmenná, Na Hrádku, Troja-
nova, Rybova, Smetanova a Er-
benova.

Radka Holeštová

Vletošním  únorovém  čísle 
Kralupského  Zpravodaje 

jsme vás informovali o přiděle-
ní dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Če-
chy na nové turistické centrum, 
které vyroste na terasách u Ma-
sarykova mostu.
V těchto již zchátralých prosto-

rech vyroste v brzké době cer-
tifikované informační centrum, 
galerie a prostor vhodný k pořá-
dání kulturních akcí, občerstvení 
s dětským koutkem a veřejné toa- 
lety. Zároveň se zde znovu obno-
ví cesta vedoucí od mostu nad 
nemocnicí směrem k nádraží. 
Zahájení prací bylo oddáleno 

z důvodu změny zařazení veřej-
né zakázky do jiného druhu za-
dávacího řízení veřejné zakázky. 
V prvním kole vyhrála firma Ry-
bář stavební, s.r.o. za celkovou 
cenu 12.328.690,- Kč vč. DPH. 

Z důvodu změny režimu veřej-
né zakázky bylo výběrové říze-
ní zrušeno a vyhlášeno znovu 
v otevřeném řízení dle § 27 zá-
kona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. Druhé výběrové říze-
ní vyhrála společnost Building - 
LT, s.r.o. z Litoměřic za celkovou 
cenu 12.005.423,07 Kč vč. DPH.
Prvotní práce započnou ještě 

v letošním roce a turistického 
centra se dočkáme v období let-
ních prázdnin 2015. 

lenka MoRavcová, 

RefeRentka MěstskéHo MaRketingu

Doprava v centru Kralup  
byla v listopadu dobrodružnější
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Práce na terasách vedle mostu mohou začít

Blíží se konec roku, ale ve městě se stále pracuje. No-
vého veřejného osvětlení v ulici V Růžovém údolí se 
obyvatelé dočkají do 31. 12. 2014, pokud to počasí 
dovolí. V prosinci se nám odhalí znovu obnovená histo-
rická fasáda budovy Základní školy praktické a městské 
knihovny v Jodlově ulici. Dále proběhnou nutné dokon-

čovací práce před návratem dětí do školních lavic. 
Miničtí hasiči se těší z právě probíhající rekonstrukce 

hasičské zbrojnice. A nejen děti navštěvující AZ školku, 
ale i účastníci nejrůznějších akcí pořádaných Centrem 
od A do Z, ocení opravenou budovu bývalého stacionáře 
v Třebízského ulici.  

Listopadové počasí umožniLo nepřerušit stavební práce

Kalamitní situace 20. 11. 2014 
při asfaltování vozovky.
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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!

Interní auditor města

Základní požadavky na uchazeče:
› bezúhonnost

› splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
(např. lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.)

› ovládání jednacího jazyka (cizí státní příslušníci musí mít trvalý pobyt na území ČR)
› vysokoškolské vzdělání – ekonomické výhodou

› nutná znalost účetnictví, vítána znalost účetnictví v neziskové sféře (obec a příspěvkové organizace)

nástup: ihned, popř. dle dohody

Tajemník MěÚ Kralupy nad Vltavou

Základní požadavky na uchazeče: 
› bezúhonnost

› vysokoškolské vzdělání
› předpoklady k úspěšnému složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

› organizační, řídící a rozhodovací schopnosti
› splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (např. lustrační osvědčení  dle zákona č. 451/1991 Sb.)

› ovládání jednacího jazyka (cizí státní příslušníci musí mít trvalý pobyt na území ČR)

praxe: 
›  minimální tříletá praxe vyplývající z ust. § 5 zákona č. 312/2002 Sb.: jako vedoucí zaměstnanec, 
nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo 

při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena 
zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

›  délka požadované praxe musí být dle uvedeného ust. § 5 splněna v průběhu osmi let bezprostředně 
předcházejících před jmenováním do funkce 
nástup: od 1. 1. 2015, popř. dle dohody

Místo a způsob podání přihlášek:

osobně do podatelny MěÚ
písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, k rukám starosty města

Peníze z povodňové 
sbírky byly rozděleny
Před rokem a půl se městem 
prohnala velká voda, která 
spoustě lidí změnila životy. Měs-
to Kralupy nad Vltavou zřídilo  
6. 6. 2013 veřejnou sbírku 
za účelem získání finančních 
prostředků na odstraňování ná-
sledků ničivé povodně. 

Sbírka byla ukončena dne  
31. 5. 2014. Díky dárcům 
se podařilo získat částku 
1.690.867,06 Kč, která byla roz-
dělena mezi majitele rodinných 
domů a bytů, kteří měli zatope-
ny obytné části, Základní umě-
leckou školu Kralupy, Technické 
služby města Kralupy a podni-
katele, kteří měli pod vodou 
svou provozovnu. 

Město Kralupy nad Vltavou za-
slalo podrobné vyúčtování vyu-
žití finančních prostředků nadří-
zenému orgánu, a to Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, kte-
rý vydal Schválení celkového vy-
účtování veřejné sbírky. 

Touto cestou bychom ještě 
jednou rádi poděkovali všem, 
kterým nebyl lhostejný osud 
osob postižených povodní a kteří 
přispěli. Děkujeme!

Za MěÚ kRaluPy n. vlt. 

lenka MoRavcová

Vánoční strom

Velké poděkování patří panu 
Jindřichu Šustovi za strom, 

který daroval městu Kralupy nad 
Vltavou jako strom vánoční.

Vzrostlý čtrnáctimetrový smrk, 
který s sebou nese vzpomín-
ku na narození jeho syna před  
36 lety (při té příležitosti byl 
smrk u domu v ulici J. Rysa za-
sazen), bude nyní zdobit po dobu 
adventní Palackého náměstí.

Přestože bylo krásného smrku 
vlastníkům líto, musel ustoupit 
stávající situaci, kdy větve stro-
mu sahaly daleko nad vlastní 
pozemek. 

Samotné kácení stromu 
a transport stromu do cent-
ra města proběhlo v sobotu  
22. listopadu 2014.

lenka císleRová

Městský úřad Kralupy vyhlásil výběrová řízení
Dne 5. 12. 2014 vyprší lhůty pro podání přihlášek do výběrových řízení na obsazení funkcí: vedoucí úřadu 
– tajemník MěÚ Kralupy n. Vlt. a interní auditor města. Podrobná oznámení o vyhlášených řízeních jsou 

uveřejněna na úřední desce města, webových stránkách města i v online verzi zpravodaje.
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Dotazník pro zastupitele aneb představte se občanům
Komunální politika v Kralupech má šanci na změnu, inovaci, tzv. čerstvý vítr, který by měli do jednání 

a konání vznést nově zvolení zastupitelé, kterých je na další volební období 11 z jednadvaceti. 
Nejen noví zastupitelé se vám představí prostřednictvím krátkého dotazníku.  

Rozhovor se „staronovým“ starostou Petrem Holečkem pro vás připravuji do lednového Zpravodaje.

1. Ukončené vzdělání (škola, místo)
2. Váš nynější obor působnosti
3. Oblast komunální politiky, 
v které se nejlépe orientujete

4. Cíl Vašeho působení v zastupitelstvu
5. Navrhněte (bez ohledu na finance 
nebo možnost realizace) jednu „věc“, 
která v Kralupech není a měla by být 

6. Jak trávíte volný čas? 
7. Jaký nezapomenutelný zážitek se Vám 
vybaví ve spojení se slovem Vánoce?
8. Dáváte si novoroční předsevzetí? 

Ladislav BERIT 
63 let, ženatý, manželka 
Miroslava Beritová, máme 
dva syny, Ing. Tomáš Berit 
a Ing.  Arch. Daniel Berit

1. vysokoškolské, ČVUT Praha
2. ředitel Městského bytového podniku Kralupy
3. bytová politika, domovní správa a tepelné hos-
podářství 
4. realizace protipovodňových opatření, oprava 
sekundárních rozvodů tepla a teplé vody v ma-
jetku města
5. Není protipovodňová ochrana města, z fondů EU 
je pro Kralupy vyčleněno 245 mil. Kč na realizaci.
6. Pěší, vodní a cykloturistikou, lyžováním. Čin-
ností ve skautském středisku Střelka Kralupy.
7. Rozzářené oči a radost dětí.
8. Nedávám si novoroční předsevzetí, své plány 
realizuji průběžně.

Jiří BOZděcH
43 let, ženatý + 2

1. vysokoškolské
2. advokacie
3. majetkoprávní oblast
4. i cesta je cíl...
5. obchvat
6. s rodinou, chalupa, běh
7. Všechny nezapomenutelné zážitky jsem už  
zapomněl.
8. Už mě to přešlo.

Marek cZEcHMANN
58 let, ženatý, 2 děti

1. ČVUT fakulta stavební
2. místostarosta, soudní zna-
lec
3. investice, územní plán, 
správa městského majetku
4. zlepšování vzhledu města
5. příjemná atmosféra ve městě a spokojení 
občané

6. sport, turistika
7. narození syna těsně před Vánocemi v roce 
1978
8. Z dlouholeté zkušenosti vím, že dávat si jaká-
koliv novoroční předsevzetí je naprosto zbytečné, 
protože již druhý den jsem nevěděl, co jsem si to 
vlastně předsevzal.

Rostislav HAVELKA
37 let, svobodný

1. Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta
2. advokát
3. bezpečnost, sport
4. Aby bylo v Kralupech bezpečněji a aby se lidé 
věnovali více rozličným volnočasovým aktivitám.
5. rozhodně obchvat
6. rád jezdím na kole, běhám na lyžích i na suchu, 
sjezduju, jezdím na inlinech a rád čtu, hlavně his-
torickou faktografii
7. Momentálně se mi žádný konkrétní, který by se 
dal označit za nezapomenutelný, nevybavuje.
8. To vůbec... pokud něco chci, začnu s tím který-
koli den v roce...

Stanislav HEJduK
58 let, ženatý

1. USO, SPŠ Elektrotechnická, 
Praha 2
2. technik TSM
3. Za tu dobu, co jsem v ko-
munální politice, jsem snad nakoukl do všech 
oblastí, takže vlastně nejsem schopen vytipo-
vat jednu.
4. Dělat takovou politiku, která zpříjemní život 
mým spoluobčanům. 
5. jednoznačně obchvat
6. sport, organizace kulturních a společenských 
akcí, motorka, chalupaření
7. Je jich mnoho, zažil jsem a doposud zažívám 
o Vánocích mnoho krásných chvil, protože se 
scházíme s celou rodinou.
8. Dávám, ale stejně neplním.

Jiřina HEREINOVá
58 let, vdaná

1. PF UJAK Ústí n. L, FS PedF 
UK Praha
2. ředitelka ZŠ
3. školství, prevence rizikové-
ho chování
4. viz výše
5. zdravotnická pohotovost (i v nočních hodinách), 
vlastní sportoviště u každé školy
6. procházky se psem, cestování, četba (na tu 
moc času nezbývá)
7. Vždy každé ty Vánoce, které jsme trávili s dět-
mi, když byly malé a s celou rodinou - rodiči, 
prarodiči. 
8. Ne, nikdy jsem si nedávala. Mám své vlastní 
vytyčené cíle a úkoly, které si dávám v průběhu 
roku a které si plním bez ohledu na roční dobu 
nebo Nový rok. 

Jana HOMOLOVá
57 let, vdaná, matka 
2 dospělých dětí

1. Fakulta všeobecného lékař-
ství UK Praha, atestace interní 
a všeobecné lékařství
2. praktický lékař pro dospělé v Kralupech nad 
Vlt. a v Roztokách
3. zdravotnictví
4. Hlavním problémem naší civilizace je, že v zá-
jmu krátkodobých, často nicotných cílů, překva-
pivě dokáže řezat větev, na které sama sedí. Jde 
mi o to sledovat spíše cíle dlouhodobé, zabránit 
tomu, aby dnešní společnost, která je všudypří-
tomnou reklamou vybízena ke konzumu čehoko-
liv, zde pro naše vnoučata nevyprodukovala jen 
obrovskou haldu odpadu. Přeji si, aby měly děti 
kde sportovat, aby zde bylo dost zelených ploch 
pro odpočinek obyvatel. Budu podporovat vý-
stavbu nových cyklostezek. Nepřeji si zvyšování 
ekologické zátěže pro tento region.
5. jednoznačně silniční obchvat města
6. Na dovolenou s přáteli v Alpách na lyžích se 
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1. Ukončené vzdělání (škola, místo)
2. Váš nynější obor působnosti
3. Oblast komunální politiky, v které se 
nejlépe orientujete

4. Cíl Vašeho působení v zastupitelstvu
5. Navrhněte (bez ohledu na finance ne-
bo možnost realizace) jednu „věc“, která 
v Kralupech není a měla by být 

6. Jak trávíte volný čas? 
7. Jaký nezapomenutelný zážitek se Vám 
vybaví ve spojení se slovem Vánoce?
8. Dáváte si novoroční předsevzetí? 

těším celý rok. Cestování v létě mě nejvíce baví 
na kole. Když dcera studovala, projely jsme spolu 
na kole řadu evropských zemí.
7. Dceři bylo asi 14 let, když přišla s nápadem, že 
stromeček uděláme staročeský, ozdobený perníč-
ky, oříšky, jablky a slaměnými ozdobami. Souhla-
sila jsem. Zadělaly jsme těsto na perníčky, nechaly 
ho odležet a druhý den jsme vykrajovaly vánoč-
ní motivy. Perníčky jsme samozřejmě ozdobily, 
provlékly červenou stužkou a pověsily na stro-
meček. Na Štědrý večer se pokojem linula nejen 
vůně stromečku, ale i medových perníčků. Dalo 
to práci, ale s výsledkem jsme byly spokojené. 
V noci na 25. 12. se z obýváku ozvala rána, tak 
jsem se vyběhla podívat, co se děje. Naše fen-
ka německého ovčaka sežrala všechny perníčky, 
na které dosáhla, a když zbyly jen ty na horních 
větvích, tak si stromek povalila na zem. Mašlič-
ky a háčky způsobně vyplivla, tak jsme se obešli 
bez veterináře. 
8. Vzhledem k tomu, že bych je pak musela plnit, 
tak se tomu raději vyhýbám.

Libor LESáK
49 let, ženatý

1. Střední lesnická technická 
škola Písek
2. místostarosta
3. rozpočty a financování obcí, 
dotační možnosti, životní prostředí
4. zachování vyrovnaného rozpočtu, nezadlužová-
ní města, dokončení oprav a rekonstrukce majet-
ku města (budovy, silnice, chodníky), pokud mož-
no co nejvíce ze získaných dotačních financí 
5. domov důchodců
6. chalupa, cestování
7. první výprava s dědou pro vlastnoručně uříz-
nutý stromeček, cca v sedmi letech – chytil nás 
hajný
8. Raději ne, málokdy je dodržím.

Petr LISTÍK
47 let, ženatý, dvě děti 
- synové 20 a 16 let

1. Stavební fakulta ČVUT 
v Praze - Dejvicích
2. OSVČ působící ve staveb-
nictví a k tomu provozuji hostinec v Zeměchách
3. problematika stavebních akcí 
4. Nezklamat voliče, kteří mně a mým kolegům 
z kralupské ODS dali důvěru, a pokusit se, aby 
správa našeho města byla stále efektivnější. 
5. Asi neodpovím tak, jak se očekává. Nevím, 

jestli to lze nazvat „věcí“, ale přál bych si, aby 
Kralupy byly městem s delší historií. Vzhledem 
k tomu jak vznikaly, nemají vlastně historické cen-
trum. Nemáme náměstí, které by třeba vznikalo  
v 17. století nebo ulice, které pamatují císaře Jo-
sefa II. Škoda, že to nelze změnit.    
6. Mám rád fotbal ve všech formách. Aktivně si 
zahraji s kamarády z AFC Kralupy v hale nebo 
venku, rád sleduji „za klandrem“ ty mladší a ši-
kovnější.
7. Není to žádný hořící stromek. Vánoce, to je 
několik klidných dní strávených doma s rodinou 
po předchozím nervózním období.
8. Nedávám, protože pokud mě napadne, že bych 
měl něco u sebe změnit, nečekám na Nový rok. 
Opakovaně si říkám, že bych se neměl rozčilovat 
a hádat s lidmi, kteří jsou mi nejbližší a mám je 
vlastně velmi rád. 

Martin LuKSÍK 
47 let, ženatý, 2 děti

1. FFUK Praha
2. školství
3. školství, volný čas
4. Vycházím z našeho volební-
ho programu – efektivní využití volných kapacit 
v majetku města a rozšíření možností volnoča-
sových aktivit.
5. Líbil by se mi pěkný volnočasový areál, kde by 
si mohli všichni odpočinout, potkávat se, zaspor-
tovat si. Přesně v duchu kladenského Sletiště.
6. sport, kultura
7. Každé Vánoce v rodinném kruhu jsou krásné.
8. Dneska už ne. Jo-jo efekt nade mnou po nějaké 
době vždy zvítězil.

Michal MáRA
35 let, ženatý, 2 děti

1. Učitelství TV – Zeměpis 
na FTVS UK a PřF UK, Praha
2. Pedagog na Dvořákově gym-
náziu a SOŠE v Kralupech
3. S komunální politikou nemám výraznější zkuše-
nosti, ale dlouho se pohybuji v kralupském spor-
tovním prostředí.
4. Podporovat rozvoj města, ve kterém žijí lidé 
všech věkových kategorií a různých zájmů.
5. Kromě silničního obchvatu města (který snad 
časem opravdu vznikne) bych byl rád, aby vznikla 
kvalitní síť cyklostezek, která by propojila všechny 
části našeho města.
6. S rodinou nebo sportem – nejlepší je spojit 
obojí.

7. Jsou to veskrze všechny zážitky od doby na-
rození našich dětí – pro nás jsou to hlavně jejich 
svátky.
8. Novoroční předsevzetí si nedávám, člověk by 
s nějakou změnou neměl čekat až na začátek 
dalšího roku. 

Josef MATERNA
 72 let, ženatý, 3 děti

1. Vysoká škola chemicko-
technologická v Pardubicích
2. důchodce, předseda MO 
KSČM
3. doprava a sociální politika
4. být u všeho důležitého, co se projednává a dá-
vat příslušné návrhy a zaujímat stanoviska 
5. více zelených stromů ve městě (v ulicích)
6. různě – prácí na zahradě, pomocí v domácnosti, 
miluju konzervování (co se urodí, to naložím), rád 
vařím a jsem mezi lidmi
7. rozsvícený stromeček a zářící oči dětí
8. dávám, ale neplním

Ondřej NAuŠ
34 let, svobodný

1. Filosofická fakulta Univer-
zity Karlovy v Praze
2. realizace projektů Středo-
českého kraje na podporu so-
ciálních služeb
3. sociální oblast, školství
4. podpora komunitního života v Kralupech
5. domov seniorů
6. cestování, četba, výlety v horách 
7. Štědrý den z doby, kdy jsem žil a pracoval 
ve Velké Británii, hlavně společný slavnostní oběd 
s anglickými, indickými a polskými kolegy. 
8. Ne, nevím, proč bych měl.

Ivan OTTIS 
67 let, partnerka

1. VŠCHT Pardubice
2. konzultant v oblasti rafinerií 
ropy a biopaliv
3. v těch, které se blíží říze-
ní firmy – rozpočty, investice, finanční politika, 
řízení městských podniků, PR činnosti, audity 
a podobně
4. zlepšení fungování města ve výše uvedených 
oblastech
5. celou dobu, co tu žiji (od roku 1970) je mi líto, 
že nemáme klasické náměstí
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6. sport, angličtina, četba, zahrada a údržba domu
7. Pocházím z Jizerských hor a večerní vánoční 
krajina se tam tehdy opravdu podobala té, kte-
rou kreslil Lada - tmavě modrá obloha se zlatými 
hvězdami a stříbrným měsícem, třpytící se fialový 
prachový sníh, sněhové duchny na domcích s ma-
lými okénky svítícími teplým žlutým světlem.
8. Od té doby, co se mi podařilo přestat kouřit, se 
už předsevzetími netrápím. 

Ivana PAcHOLÍKOVá
51 let, vdaná

1. VŠCHT Praha
2. ZŠ Komenského, zástupky-
ně ředitelky
3. školství
4. školství, kulturní a sportovní organizace, pre-
vence patologických jevů
5. speciální zdravotní služby, za kterými se musí 
jezdit do Prahy anebo do Mělníka či Kladna
6. sportem – golf, jízda na kole, turistika, cesto-
vání, procházky se psem
7. pláč své mamky při pohledu na obrázek svých 
dětí a vnoučat, který si rozbalila jako dárek
8. předsevzetí si nedávám, mám jen přání zdraví 
pro celou rodinu

Tomáš PEKáREK
31 let, svobodný, bezdětný

1. SOŠ Kralupy (elektronika), 
VŠEM Praha (projektové říze-
ní, neukončené)
2. jaderná bezpečnost (radi-
ační ochrana a mezinárodní transporty jaderných 
materiálů)
3. bezpečnost a pořádek, sport a kultura
4. Vycházet lidem vstříc, zefektivnit působení 
městské policie směrem k prevenci, podporovat 
nadějné sportovce i nemasových sportů, vhodnou 
nabídkou dostat lidi a mládež „ven mezi lidi“ – 
podporovat setkávání / soudržnost.
5. silniční obchvat města, bez debat
6. Dříve prakticky jen sportem, adrenalinové a bo-
jové sporty... nyní více kultura jako koncerty, se-
tkávání s přáteli, ale i četba, filmy a relax při péči 
o dům a zahradu.
7. Ozdobená města a živý stromeček zářící prs-
kavkami se spoustou dárků pod ním.
8. Ano, dávám... pravidelně to je být veselejší, 
tolerantnější, nebát se výzev a naučit se zase ně-
co nového.

dušan RANdáK 
43 let, ženatý

1. 2. Lékařská fakulta UK 
v Praze, atestace: psychiatrie 
a návykové nemoci

2. Pracuji jako psychiatr a terapeut na pražské 
Klinice adiktologie při VFN a 1. LF UK v Praze, 
kterou veřejnost zná spíše jako „protialkoholní 
u Apolináře“. Věnuji se léčbě závislostí, pracuji 
v ambulanci převážně s lidmi na alkoholu závis-
lými. Souběžně přednáším na 1. lékařské fakultě, 
dále působím i jako externí supervizor v zdravot-
ních a sociálních službách.
3. Tak jako v předchozím volebním období se jedná 
o sociální oblast a zdravotnictví.
4. Předpokládám, že se budu, tak jako v minulém 
volebním období, věnovat práci v sociální a zdra-
votní komisi. Může to znít jako klišé, ale chtěl bych 
se, jednoduše řečeno, podílet na další revitalizaci 
města. Prostě na tom, aby Kralupy byly místem 
k příjemnému žití, a nemyslím tím pouze další 
revitalizaci centra města, či téma obchvatu, ale 
například i zkvalitnění žití a prostředí v oblasti 
Seifertova náměstí.
5. Navrhnu dvě... Tou první je žijící přirozené cen-
trum města a tou druhou jednoznačně obchvat 
města v kombinaci s vykázáním nákladní dopravy 
mimo město, který by ulevil komplikované doprav-
ní situaci v Kralupech.
6. Nejraději s rodinou, a pokud bych měl napří-
klad vybrat oblíbenou sportovní aktivitu, potom je 
to aktivně běh a pasivně relaxuji na hokejových 
zápasech.
7. Před dvěma lety se nám narodil krátce před 
vánočními svátky syn Matouš, takže každoročně 
předvánoční čas máme v rodině spojen se svát-
kem dcery a narozeninami syna. Jinak Vánoce 
jsou pro mne hlavně časem zklidnění, zpoma-
lení, času s rodinou a rodinných rituálů. A na co 
nesmím zapomenout, to je štědrovečerní ticho, 
to opravdu stojí za poslech. Pravidelně se na ně 
těším.
8. Nedávám. Z pohledu rozhodování o osob-
ním směřování a o plánech do budoucna nevní-
mám první leden jako nijak výjimečný den. Pro 
důležitá rozhodnutí si přece mohu čas udělat 
kdykoliv.

Antonín SEIdEL
28 let, svobodný

1. Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, bakalářský 
studijní program politologie
2. veřejné služby v oblasti 
zaměstnanosti a dalšího vzdělávání
3. Zastupitel by se měl orientovat ve všech 
oblastech týkajících se samosprávy města, 
o což se s většími či menšími úspěchy snažím 
i já.
4. spokojení občané a prosperující město
5. Takových „věcí“, které se nám všem vyba-
ví, bude asi více (obchvat, nové centrum města 
s náměstím, ochrana proti povodním, nový domov 
seniorů), ale já bych si přál větší „vtažení“ obča-

nů města do jeho správy, což je úkol nejen pro 
zastupitele, ale i pro občany samotné.
6. četbou a navazujícím magisterským studiem
7. No... asi narození Ježíše Krista. Osobně si ho 
sice nemohu pamatovat, ale lidstvo na něj naštěstí 
stále ještě nezapomnělo.
8. Nedávám. Pokud chci na sobě něco změnit, 
snažím se o to celý rok.

Jan ŠPAčEK
60 let (bohužel), rozvedený, 
velmi dlouho šťastně zadaný

1.  Střední průmyslová škola - 
Mělník, Vyšší střední odborná 
škola (Dis) – Kralupy 
2. technik – Odbor správa majetku v SYNTHOS 
Kralupy a.s.
3. sport a sportovní vyžití v Kralupech
4. Dělat vše pro to, aby se obyvatelům Kralup 
ve městě líbilo, aby měli všechny své potřeby 
zajištěny, aby se jim zde žilo dobře, byli zde 
spokojení a také na své město patřičně hrdí.
5. Těch věcí je víc a všechny jsou stejně důležité, 
jako nejdůležitější vnímám dokončení revitalizace 
centra města, abychom měli konečně náměstí, 
na které budeme pyšní a obchvat Kralup – vyře-
šení dopravní situace včetně parkování.
6. sportem – kolo, tenis
7. Už od malička jsou pro mne Vánoce spojeny 
s rozsvíceným vánočním stromečkem, drobnými 
dárky a zvláštní atmosférou a pohodou. V posled-
ní době však spousta lidí atmosféru Vánoc jako 
svátků klidu moc nebere a když vidím některé 
jedince uhoněné a uštvané, je mi jich líto. Není 
lepší mít Vánoce skromnější a pohodovější než 
být vystresován a uhoněn?
8. Kdysi jsem si je dával, ale s postupujícím věkem 
jsem dospěl k názoru, že je to stejně zbytečné. 
Nikdy jsem je nedodržel.

Luboš ŠudA
38 let, svobodný, ale zadaný

1. SOŠ Kralupy n. Vlt.
2. provozní v Kralupské spor-
tovní spol. s r.o.
3. ve sportu
4. To nejlepší pro občany, pokud možno co nej-
větší možnost sportovního a volnočasového vyžití, 
prevence kriminality a samozřejmě se budu také 
angažovat při zajištění obchvatu Kralup, parkova-
cích míst a bezpečnosti občanů ve městě. 
5. klasické centrum města jako takové 
6. volný čas nemám, a když, tak nejraději u koní
7. dětská radost a napjaté očekávání příchodu 
Ježíška 
8. Ne, protože jsem cílevědomý člověk, během 
roku jdu za svými cíly a nemám důvod si dávat 
předsevzetí na začátku nového roku.
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AKtUALIty

PETR HOLEČEK - starosta města

1. statutární zástupce města dle Zákona o obcích
2. představitel města pověřeného rozšířenou státní 
působností
3. řídící a organizační činnost zastupitelstva a ra-
dy města
4. řízení městské policie
5. řízení a organizace bezpečnostní rady města
6. řízení a organizace krizového štábu města
7. garance a organizace hlavních společenských, 
kulturních a sportovních událostí a výročí města
8. propagace a reprezentace města
9. mezinárodní spolupráce města, zastupováni 
města v zahraničí
10. plnění mimořádných úkolů určených zastupi-
telstvem města event. státními orgány
11. spolupráce se školskými a kulturními zařízeními 
města, se sportovními a občanskými společnostmi 
včetně Kralupské sportovní spol. s r. o.
12. garance v oblasti sociální problematiky

LIBOR LESÁK - místostarosta města

1. statutární zástupce města dle Zákona o obcích 
pověřený zastupováním starosty v době jeho ne-
přítomnosti

2. místopředseda bezpečnostní rady města a kri-
zového štábu
3. plnění mimořádných úkolů určených zastupitel-
stvem, radou, či starostou města
4. garance přípravy rozpočtu města a jeho kon-
troly
5. garance v oblasti státních i evropských dotací 
a dalších zdrojů městského rozpočtu
6. garance příprav grantových a jiných dotací města 
městským, občanským a jiným organizacím v Kra-
lupech nad Vltavou
7. garance v oblasti působnosti současných tech-
nických služeb včetně dopravní problematiky a po-
řádku ve městě
8. pravidelná spolupráce s Technickými službami 
města, s KaSS Kralupy, městským muzeem a ostat-
ními příspěvkovými a městskými organizacemi, 
společnostmi a organizačními složkami v oblasti 
finanční 
9. garance v oblasti ekologie a životního prostředí

MAREK CZECHMANN — místostarosta města

1. statutární zástupce města dle Zákona o obcích
2. člen bezpečnostní rady města a krizového štábu
3. plnění mimořádných úkolů určených zastupitel-
stvem, radou, či starostou města

4. garance na přípravě a na dohledu nad územním 
plánem a stavebním rozvojem města
5. garance v oblasti realizace investic města
6. garance v oblasti majetkové a bytové problema-
tiky, opravy a správy městského majetku
7. pravidelná spolupráce s Městským bytovým pod-
nikem, s Domy s pečovatelskou službou a s ostat-
ními příspěvkovými organizacemi, společnostmi 
a organizačními složkami města v oblasti oprav 
a investic
8. garance v oblasti rekonstrukce a přestavby cen-
tra města.

Rada města dále zřídila na základě ustanovení  
§ 122 zák. č. 128, 2000 Sb. o obcích tyto komise:
SPORTOVNÍ, DOPRAVY A VÝSTAVBY, EKOLOGICKÁ, 
MAJETKOPRÁVNÍ A BYTOVÁ, KOMISE ŠKOLSKÁ 
A PREVENCE KRIMINALITY, KOMISE KULTURNÍ, 
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, KOMISE ROZ-
POČTOVÁ, KOMISE PRO CENTRUM MĚSTA, RE-
DAKČNÍ RADA, KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, 
KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ.
Členy komisí bude volit a schvalovat rada města 
na dalších jednáních. Vzhledem k termínu po uzá-
věrce tohoto čísla najdete složení jednotlivých ko-
misí na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Jaké povinnosti vyplývají z funkce starosty a místostarostů?
rada města Kralupy nad Vltavou na svém prvním jednání po volbách schválila rozdělení úkolů starosty  

a místostarostů pro volební období 2014 - 2018:

Ohňostrojovou 
produkci provede 
společnost CZ 
team s.r.o. z lávky 
pro pěší (vedle 
Masarykova mostu). 
Z důvodu instalace 
pyrotechniky bude 
ve středu 31. 12. 
2014 od 22:00 hodin 
lávka uzavřena.
V případě nepřízně 
počasí se ohňostroj 
bude konat 1. ledna 
v 19:00 hodin.

Dokončení ze str. 1

Atak jsem oslovila ředitelky těchto dvou 
škol s nabídkou, že by tento strom 

po dobu adventu mohly školy „adoptovat“. 
Žáci obou škol jsou z projektu nadšení 

a způsobem dětem vlastním začali okamžitě 
pracovat na výrobě ozdob, řetězů a vánoč-
ních přání, která budou strom ve vánočním 

čase zdobit. Jejich nadšení bude zhmotněno 
a vystaveno na obdiv všem.
Zdobení stromu bude dokončeno k dru-

hému adventu. Celý projekt je podporo-
ván Městem Kralupy nad Vltavou a pře-
devším  společností  Synthos  Kralupy,  
a. s., která na ozdoby poskytla materiál.

lenka císleRová, MěÚ kRaluPy nad vltavou

Novoroční 
ohňostroj
čtvrtek 1. 1. 2015 
v 00:30 hodin

Děti ozdobí „adoptovaný“ vánoční strom

fo
to
: L
e
n
K
a
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L
e
r
o
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Vánoční 
svátky 

s motlitbou
Římskokatolická farnost Kra-
lupy nad Vltavou Vás letos 
kromě na tradiční půlnoč-
ní mši svatou srdečně zve 
i na odpolední rytmickou-
kytarovou „půlnoční“, kte-
rá se bude konat ve středu 
24. prosince od 15:30 hod. 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Václava na Pa-
lackého náměstí.

Odpolední mše svatá bu-
de sloužena hlavně pro děti 
za doprovodu místní scho-
ly, pod vedením Mgr. Jiřího 
Šimona, na závěr je připra-
vena vánoční hra pod ná-
zvem: Sčítání lidu aneb „že 
by zrovna tam?“

ZVeme Vás 
na rorátní mše svaté
Jako  každý  rok  budou  v  kralupském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Václava slouženy v adventní době rorát-
ní mše svaté. Roráty jsou tradiční zpěvy 
určené speciálně pro adventní dobu.  Ná-
zev je odvozen od vstupního zpěvu čtvr-
té neděle adventní, který začíná slovy: 
„Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). 
Termíny:  2.  12.,  3.  12.,  6.  12.,  10.  12.,  
13. 12., 17. 12., 19. 12. a 20. 12. vždy od 7:00 
hodin.

fRantišek BaRtoš

„SDíLENí šTěSTí VÁM PřINESE POKOj“
Zažijte i letos vánoční svátky s tradicí plamínku z Betléma. 
Skautky ze střediska Střelka Kralupy nad Vltavou vám jako 
každý rok nabízí možnost si převzít světýlko z Betléma.

Místa převzetí: 
21. 12. 2014 v kralupském kostele na Palackého nám. v době konání mše (9:30 hod.)
23. 12. 2014 u Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou od 16 do 17 hod.
24. 12. 2014 u Obecního úřadu v Nelahozevsi od 11 do 12 hod.
24. 12. 2014 v kralupském kostele na Palackého nám. v době konání Dětské půlnoční mše (16 hod.)
Výjimečně Vám můžeme světýlko přinést i domů (SMS 776 561 411).
Ať už si pro Betlémské světlo přijdete, nebo si ho necháte přinést, mějte, prosím, připravenou svíčku 
či lampičku, včetně vhodné zástěny. 
Přejeme všem krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok!

Za pořádající oddíly Olga Měkotová a Sára Hardtová 

Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
24. 12.....15:30 ..... odpolední mše svatá hlavně pro děti (kytarová), 
  na závěr vánoční hra
 24:00 ..... tradiční půlnoční mše svatá 
25. 12...... 9:30 ..... 1. svátek vánoční – Narození Páně 
26. 12. .... 9:30 ..... 2. svátek vánoční – sv. Štěpána 
28. 12. .... 9:30 ..... svátek Svaté rodiny 
  (při mši svaté obnova manželských slibů) 
31. 12. ..... 9:30 ..... zakončení občanského roku – poděkování
1. 1. ......... 9:30 ..... mše svatá - Nový rok

Veltrusy – kostel Narození sv. jana Křtitele 
24. 12.... 22:30 ..... tradiční půlnoční mše svatá 
25. 12.....11:00 ..... 1. svátek vánoční – Narození Páně 

28. 12. ...11:00 ..... svátek Svaté rodiny 
  (při mši svaté obnova manželských slibů)
1. 1. ........11:00 ..... mše svatá – Nový rok

Velvary – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 
24. 12.....21:00 ..... tradiční půlnoční mše svatá 
25. 12................... 1. svátek vánoční – Narození Páně 
  (čas bude upřesněn na stránkách farnosti)
28. 12. .... 8:00 ..... svátek Svaté rodiny
  (při mši svaté obnova manželských slibů)
1. 1. ....... 16:00 ..... mše svatá – Nový rok

Chvatěruby – kostel sv. Petra a Pavla
26. 12. ...11:00 ..... 2. svátek vánoční – sv. Štěpána

Přehled bohoslužeb během vánočních svátků
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mUzEUm / Az cEntrUm

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 PrOSineC

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Výstava: KRALUPY V DOBĚ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
19. 10. 2014 Krásná výprava do časů minulých. Berka 
19. 10. 2014 komentovaná prohlídka výstavou
Děkujeme za krásnou výstavu plnou zajímavých fotografií 
a vystavených exponátů. 
Děkujeme panu řediteli za poutavý výklad o 1. sv. válce. 
                                                                                        Salačovi, Tomášková
Absolutně vyčerpávající přednáška. J. Holeková
 
29. 10. 2014 
Přála bych pracovníkům muzea, aby tak pernou a vypovídající 
výstavu, instalovanou vkusně shlédlo co nejvíce návštěvníků. Není 
to výstava ojedinělá, naopak. Jenže těžko dostupná pro seniory, ale 
i pro lidi kupř. vozíčkáře. Mnozí z nich - já patřím mezi ně -  by je jistě 
se zájmem navštěvovali. Snad by se našlo nějaké řešení, instalace 
výtahu - nebo přestěhování muzea z okraje, někam do sousedství 
nového úřadu. Snad se zastupitelstvo města nad tím nejen zamyslí.   
Zd. Křtěnová

6. 12. – sobota 
od 13:00 do 17:00 hodin 

ČERTOVSKÉ DíLNIČKY PRO VE-
řEjNOST spojené s prohlídkou 
výstavy NECHTE ČERTY SPÁT... 
Vstupné: tvůrce 40,- Kč;
doprovod 30,- / 20,- Kč

6. 12. – sobota 17:00 hodin
DřEVěNÝ VEČER
– hudba, slovo, zpěv. 
Martin Patřičný a jeho hosté před-
staví nově vydanou knihu „Patřičná 
Čítanka“. Tuto a další knihy autora 
bude možno zakoupit. Pořad vznikl 
ve spolupráci s Městskou knihov-
nou Kralupy nad Vltavou. 
Vstupné: 50,- Kč 

9. 12. – úterý 17:30 hodin
Koncert žáků ZUŠ – vánoční

připravujeme na leden 2015
11. 1. 2015 od 15 hodin – 
LOUČENí S ČERTY... vyhlášení 
výsledků soutěže o čerta 
a další ceny; komentovaná 
prohlídka - výstavou provede 
Mgr. Iveta Bendíková.

VZKAZ PRO šKOLNí SKUPINY: 
čertovské dílničky probíhají 
do 12. 12. 2014 - poslední 
volné termíny najdete na našich 
webových stránkách 
www.muzeumkralupy.cz.

Podrobné nabídky kurzů na
www.centrumkralupy.cz

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

Vážení rodiče, milé děti,

nadchází čas Vánoc a my bychom vám chtěli jménem celého AZ Centra 
popřát klidně prožité svátky, plné hojnosti, smíchu a radosti. Do Nového 
roku hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti a nechť se vám vyplní i ta 
nejtajnější přání. To vše vám přeje Vaše AZ Centrum.

Jednorázové akce na prosinec 2014
4. 12. od 16:30 do cca 17:30 hodin
mikuLášská nadíLka

11. 12. od 17:30 do cca 19:30 hodin 
práce s vnitřní enerGií
Předvánoční setkání s Blankou Herdenovou

psychomotorická poradna
Každý čtvrtek od 9:00 do 13:00 je v AZ Centru k dispozici 
využití psychomotorické poradny, kde se naučíte, jak 
správně zacházet s dítětem, aby se co nejlépe vyvíjelo 
v závislosti na věku. Můžete se objednat buď na telefonních 
číslech 734 621 386 a 607 108 977, nebo na e-mailu: 
centrumkralupy@email.cz.

do neděle 11. 1. 2015  probíhá výstava 

Výstava je spojená s čertovskou soutěží pro návštěvníky. 
Podmínky soutěže jsou: 

1/ správné odpovědi na tři otázky
2/ vyplnění soutěžního lístku s kontaktem na soutěžícího

3/ vhození vyplněného lístku se všemi důležitými 
informacemi do „čertovské krabičky“

4/ soutěžit může každý, kdo navštíví čertovskou 
výstavu v muzeu až do Tří králů = 6. 1. 2015

5/ vyhlášení vítězů soutěže proběhne v neděli 11. 1. 2015 od 15:00 
hodin, poté bude následovat komentovaná prohlídka výstavou
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KnIhOvnA / pOzvánKA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

upoZorňuJeme čtenáře 
na omeZení provoZu 

pro veřeJnost

Sobota 27. 12.
uzavřeno oddělení 

pro dospělé čtenáře

Středa 31. 12.
provoz pouze do 11:30 hodin

ODDěLENí PRO DOSPěLÉ:

Monika a jiří Vackovi: Ostrovy našich snů
Návštěva několika krásných ostrovů, mnoho zážitků a na-
konec i slib čtenářům první knihy donutily autory vydat 
pátý cestopis. V něm vás zavedou na exotická místa Kari-
biku, Pacifiku, Indického oceánu, Polynésie, Oceánie a ta-
ké ledového kontinentu Antarktidy, kam si odskočili právě 
během své dlouhé cykloexpedice.

Haruki Murakami:  
Kronika ptáčka na klíček
Tóru Okada žije s manželkou Kumiko na tokijském před-
městí. Nedávno dal v docela dobrém zaměstnání výpo-
věď - potřebuje si ujasnit, kudy se chce v životě vlastně 
ubírat. Jeho život náhle naruší telefonát neznámé ženy... 
Příběh na hranicích mezi realitou, sny a vzpomínkami.

jo Nesbo: Přízrak
Harry Hole se po třech letech strávených v Hong Kongu 
vrací domů do Norska, nejde ovšem o žádnou zdvořilost-
ní návštěvu. Po příletu okamžitě míří na policejní ředitel-
ství, kde žádá svého někdejšího nadřízeného, aby se mohl 
ujmout vyšetřování již takřka uzavřeného a objasněného 
případu vraždy na drogové scéně. 

ODDěLENí PRO DěTI:

Stephan Pastis:  
Timmy Nezdárek – Koukej, co jsi provedl
Nerad se na někoho vytahuje. Nerad prozrazuje, co je 
ve skutečnosti zač: Timmy Nezdárek, zakladatel, prezident 
a generální ředitel té nejlepší detektivní agentury ve městě 
a nejspíš v celém státě. A teď se chystá rozlousknout svůj 
zatím největší případ: najít ukradený glóbus...

Veronika Hutrová: Eliška a její kamarádi
Úsměvné příběhy školačky Elišky vás zavedou do světa 
her, soutěží, šílených nápadů, průšvihů, přátelství, ale 
i touhy v něčem vynikat a získat tak srdce třídního idolu - 
Matyáše. 

Astrid Lindgrenová:  
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
Už jste to slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení 
s Vánocemi a všechny děti srdečně zve! A večírek se navíc 
koná venku na zahradě! Smrk je krásně nazdobený a hned 
vedle stojí domeček ze sněhu. Uvnitř už je spousta dětí, 
dortů a zábavy. Ale venku ještě někdo čeká... 

Čtení pod stromeček

Příjemné prožití vánočních svátků s knihou,
v novém roce hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů přeje všem čtenářům 

kolektiv pracovnic Městské knihovny 
Kralupy nad Vltavou
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pOLIcIE

Z linky 156

☛ dne 21. 10. v 16:11 h. na l. 156 oznámila 
zdravotní sestra nemocnice Kralupy, že z LDN 
utekl pan F., který trpí těžkou Alzheimerovou 
chorobou. Hlídce MP byl předán popis pana F. 
a tato prověřila okolí nemocnice s negativním 
výsledkem. V 17:35 h. hlídka PČR Kralupy 
oznámila, že muž byl již nalezen v ul. Gagarinova 
v pořádku

☛ dne 21. 10. ve 22:03 h. na l. 156 požádal 
o pomoc pan P. s tím, že má problém se svým 
piercingem a nachází se v ul. Cesta Brigádníků. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se spojila 
s oznamovatelem, který uvedl, že má ve svém 
jazyku zřejmě zánět. Když si piercing vytáhl, 
začal masivně krvácet. Na místo byla přivolána 
RZS, která muže následně převezla do pražské 
nemocnice. 

☛ dne 23. 10. ve 13:40 h. na l. 156 oznámila 
paní K., učitelka ZŠ Třebízského, že mají roj 
včel pod zateplením budovy školy a včely létají 
do tříd. Dozorčí služba MP kontaktovala firmu 
na dezinsekci hmyzu, která si celou věc převzala 
k dalšímu opatření.

☛ dne 23. 10. ve 22:54 h. na l. 156 oznámil 
pan H., že před restaurací v ul. Hennigsdorfská 
leží nějaký muž na zemi a stěžuje si na bolest 
na plicích a motání hlavy. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která zjistila muže, který 
uvádí, že je mu špatně. Proto byla přivolána 
RZS, která muže následně převezla do slánské 
nemocnice.

☛ dne 25. 10. v 11:07 h. na l. 156 oznámilo OO 
PČR Kralupy, že je vyhlášeno pátrání po panu 
K., který vyhrožoval sebevraždou tím, že skočí 
pod vlak. Hlídka MP prověřila okolí dráhy ČD 
a samotných kolejí s negativním výsledkem. 
V 11:55 h. na l. 156 oznámilo OO PČR Kralupy, 
že muž byl nalezen v místě bydliště a následně 
převezen RZS do Beřkovic. 

☛ dne 27. 10. ve 14:01 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. 
Mostní před KD Vltava, odkud oznámil muž, 
že jeho kamarád má díru v krku. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která se spojila 
s oznamovatelem a jeho kamarádem. Poraněný 
muž pan H. měl skutečně díru v krku, zřejmě 
po prasknutí vředu. Na místo byla přivolána 
RZS, která následně muže převezla do mělnické 
nemocnice. 

☛ dne 29. 10. ve 14:44 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky 

MP na křižovatku ul. Mostní a Erbenova, kde 
došlo k dopravní nehodě osobního vozidla 
a motocyklu. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila řidičku motocyklu v přilehlé realitní 
kanceláři. Tato byla velmi zmatená, na dopravní 
nehodu si nepamatovala a byla zraněná. Poté 
se na místo dostavila RZS, která ženu převezla 
do slánské nemocnice a celou věc si následně 
převzala hlídka PČR k dalšímu opatření. 

☛ dne 31. 10. v 16:00 h. oznámil na l. 156 pan 
Č., že u Dvořákovy stezky na sídl. Cukrovar běhá 
nějaká žena a hledá své děti. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která se s ženou spojila a tato 
uvedla, že hledá své dvě děti, 9 a 4 roky, které se jí 
ztratily při procházce poblíž Mariny v Nelahozevsi. 
Hlídka MP prověřila celou Dvořákovu stezku vč. 
přilehlých železničních tunelů a obě děti byly 
následně nalezeny na lavičce vlakové zastávky 
Nelahozeves v pořádku. 

☛ dne 2. 11. v 8:32 h. na l. 156 oznámil 
pan S., že při projíždění okolo restaurace 
Bella viděl nějaké muže, jak ničí dopravní 
značení. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP a dozorčí služba MP celou věc sledovala 
na kamerovém dohlížecím systému. Po chvíli 
muži nasedli do přistaveného taxi a odjeli 
směrem do Lobečku. Hlídka MP na místě zjistila 
ulomenou dopravní značku, kterou zajistila. Dle 
místní znalosti výše uvedeného řidiče taxi byl 
zjištěn jeden z pachatelů trestného činu a celá 
věc byla následně postoupena na OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ dne 6. 11. v 8:33 h. na l. 156 oznámila paní 
P., že před domem č. p. 272 v ul. J. Palacha 
stojí již týden zaparkované vozidlo, které je 
odemčené. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. 
Jelikož bylo podezření, že vozidlo bylo kradené, 
byla provedena lustrace registrační značky 
na OO PČR Kralupy s pozitivním výsledkem. 
Na místo byla proto přivolána hlídka OO PČR 
Kralupy, která si celou věc převzala k dalšímu 
opatření.

☛ dne 6. 11. ve 20:25 h. na l. 156 oznámil 
pan V., že v ul. Mostní na úrovni nemocnice se 
pohybuje nějaký opilý muž ve vozovce a má 
obavy, aby ho zde nesrazilo nějaké projíždějící 
vozidlo. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila zraněného muže, ležícího ve vozovce 
křižovatky ul. Mostní a Erbenova. Muž měl 
zjevné krvácející zranění na hlavě, na oslovení 
nereagoval. Hlídka MP proto na místo přivolala 

RZS a do jejího příjezdu společně s hlídkou PČR, 
která se na místo také dostavila, poskytovala 
první pomoc. Dle dalšího šetření bylo zjištěno, že 
muž byl sražen projíždějícím osobním vozidlem, 
jehož řidič se nacházel poblíž místa události. 
Řidič byl zjevně zmatený a dezorientovaný. 
Následnou orientační zkouškou na přítomnost 
alkoholu v dechu nebyl žádný alkohol zjištěn. 
Zraněný muž byl RZS převezen do pražské 
nemocnice a celou věc si převzali policisté 
dopravního inspektorátu PČR Mělník. 

☛ dne 8. 11. ve 4:00 h. na l. 156 oznámil 
anonym, že v hudebním klubu v ul. U Jeslí je 
rvačka několika lidí a vyhazovači tuto situaci 
již nezvládají. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která společně s hlídkou PČR situaci následně 
uklidnila.

☛ dne 9. 11. v 0:30 h. na l. 156 oznámila 
paní J., že její 13letý syn se ještě nevrátil domů 
a u sebe nemá mobilní telefon. Informace byly 
také předány na OO PČR Kralupy a hlídka MP 
prověřila okolí bydliště chlapce s negativním 
výsledkem. Ve 2:15 h. bylo hlídkou PČR zjištěno, 
že chlapec se nachází u svého kamaráda 
ve Vojkovicích a je v pořádku. 

☛ dne 13. 11. v 16:08 h. na l. 156 oznámila 
paní P., že se v ul. Hakenova před pekárnou 
perou nějací bezdomovci. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila jednoho z účastníků 
rvačky, který měl cca 5 cm tržnou krvácející 
ránu na hlavě. Proto byla přivolána RZS, která 
muže převezla do mělnické nemocnice. 

☛ dne 14. 11. ve 14.52 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o prověření oznámení 
od ženy, která by měla být uzamčena v budově 
ambulance v ul. Žižkova. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se spojila s oznamovatelkou 
spolu s hlídkou PČR. Byl vyrozuměn lékárník 
přilehlé lékárny, který ženu pustil ven. 

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

ObjEdNáVEjtE PřEdPLatNé  ZPRaVOdajE
Přemýšlíte nad vánočním dárkem pro vaše blízké?

IDEÁLNÍ VARIANTOU JE přEDpLATNé 
KRALUpsKéhO ZpRAVODAJE!

Roční předplatné stojí 330,- Kč (včetně DPH a poštovného).
Dárkový poukaz (pod stromeček) si můžete vyzvednout 
v kanceláři KD Vltava, 1. patro, nebo vám jej zašleme 
poštou, a to nejpozději 19. 12. 2014 oproti úhradě. 

Dárkový  
poukaz
Předplatné měsíčníku 
Kralupský Zpravodaj
na rok 2015

PF 2015

Závazné objednávky 
zasílejte, prosím, 

na e-mail: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

nebo se zastavte 
osobně v kd vltava, 

seifertovo náměstí 706.
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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.
Protože Kralupy jsou městem ležícím nad Vltavou, začínáme symbolicky restaurací u řeky.

café restaurant Kotva, nábř. J. Rysa, Lobeček
restaurace s příznač-

ným názvem je ukotve-
na na pravém břehu vltavy. 
Umožňuje tak romantický 
výhled na řeku v každém ča-
se i nečase. v tom „čase“ je 
možné být v užším kontaktu 
s vodou a přírodou využitím  
terasy navazující na restau-
raci.

Odshora i odspoda - to je 
naše hospoda - i do Kotvy 
vedou schody z obou stran, 
tudíž přístup není bohužel 
bezbariérový. 

Jako vítaný host jsem se 
cítil hned při telefonické re-
zervaci místa. Do Kotvy jsem 
přišel na oběd v pracovní den. 
při příchodu na mě dýchla at-
mosféra upravené a čisté re-
staurace, snad jedinou skvrn-
kou na kráse je potřísněný 
koberec. celý interiér ale pů-
sobí útulně a přítomnost kr-
bu tento pocit umocňuje. 

Kotva je v obědovém čase ryze nekuřácká, 
po 15. hodině pak rozdělena na dvě části podle 
preferencí zákazníků.

Ale teď už k tomu hlavní-
mu, k jídlu, nakonec proto se 
do restaurace chodí. 

Žampionová polévka (30,- 
Kč) chutnala jako od babič-
ky, voněla po houbách a byla 
přesně kořeněná. naladila 
k degustaci dalšího chodu. 
Krůtí stehno s bramboro-
vou kaší (100,- Kč) příjem-
ně překvapilo už stylem po-
dání. A ani chuťové pohárky 
nepřišly zkrátka. Lehčí jíd-
lo v podobě salátu s kuřecím 
masem, brambory a vejcem 
(120,- Kč) zaujalo kombinací 
surovin, i tady byl výsledek 
na talíři uspokojivý.

nabídka jídel na menu re-
staurace Kotva je pestrá, ni-
koliv však zbytečně přehna-
ná. Ačkoliv jsou ceny jídel 
na první pohled a na Kralu-
py vyšší (od 89,- Kč), kvalita 
používaných surovin a úpra-

va jídel za to stoprocentně stojí! 
platba stravenkami a platebními kartami je 

dalším bonusem této příjemné restaurace.
doBRou cHuť váM Přeje váš oskaR sucHaR

1. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

PŘeD

PŘeD

Po

NOVÝ SERIÁL

Sobota 6. 12. - 16:00 hodin 

Malý člověk jménem Ngali 
a pohádky z afriky
- nejnovější pohádka 
Ds scéna kralupy!
Vstupné: 50,- kč

Sobota 6. 12. - 20:30 hodin

...možná přijde Mikuláš
- premiéra Ds scéna kralupy!
Vstupné dobrovolné

Sobota 13. 12. - 20:30 hodin 

Charmsovy pašije
- VaD kladno a jejich úspěšné 
autorské představení 
z Jiráskova Hronova 2014.
Vstupné: 50,- kč

Hrajeme v Divadelní klubovně 
(vchod z Hakenovy ulice, u zadního vchodu kD Vltava).

Těšíme se na Vás, Vaše Ds scéna kralupy

Divadelní festival pro chmurotemné sychročasy 
právě vstupuje do své druhé třetiny a že 
bude opravdu nabitá, posuďte sami:

salát s kuřecím masem

krůtí stehno s kaší
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Výročí kralupské pošty
Již 160 let mají Kralupy 
svou poštu. Poštovní službu 
získala obec ministerským 
výnosem v roce 1854.  
V té době neměly Kralupy  
ani budovu pro poštovní 
úřad, ani poštmistra.

Obec měla tehdy zhruba 
dvě stě obyvatel a ponoc-

ného France Kejře. Byla vyslo-
veně zemědělskou vesnicí bez 
průmyslu. Poštovní službu si 
v počátcích její existence vza-
li na starost místní sedláci ne-
bo obchodníci, kteří poštovní 
záležitosti vyřizovali ve svých 
obchodech.
Historie kralupské pošty je 

dobře známa díky článkům 
znalce minulosti Kralup P. F. 
Masnera. A  tak díky němu 
dnes víme, že od roku 1857 
obstarával poštu pro Kralupy 
sedlák Josef Šesták, na gruntě 
č. p. 7. Starý grunt, na kterém 
Šestákové hospodařili po celá 
staletí, již neexistuje. Byl zde 
postaven mlýn a na jeho místě 
vyrostla dnes budova výzkum-
ného ústavu VŠCHT. Dalším 
místem, které obstarávalo poš-
tovní službu, byl dům č. p. 33 
v Husově ulici. Až do roku 
1932 zde býval hostinec „U slo-
vanské lípy“ a starobylost bu-
dovy, kterou dal postavit Karel 
Šesták, připomínaly mohutné 
klenby místnosti. Dům zde 
stál až do demolice v letech 
1984/86.
Kralupská pošta po dlouhá 

léta neměla  vlastní  budovu 
a stěhovala se z místa na mís-
to. Dalším stanovištěm kra-
lupské pošty byl dům č. p. 24 
v Žižkově ulici. Patřil Antoní-
nu Jirsíkovi, bratru minického 
faráře a pozdějšího biskupa Ja-
na Valeriana Jirsíka. Zde již ob-
starával poštu obchodník Josef 
Rott. Kupec Josef Rott požádal 
31. července 1862 o povolení 
složit poštmistrovské zkouš-
ky. Složil je úspěšně 16. srpna 

1862 a byl ustanoven prvním 
kralupským poštmistrem. Den-
ní příjem obyčejných psaní či-
nil kolem 60 kusů a zhruba 
stejný počet byl odeslaných 
psaní.  Doporučených  psaní 
bylo od pěti do desíti.
Rott se přestěhoval s obcho-

dem i s poštou, kterou si k ob-
chodu přivzal, do domu č. p. 23 
na rohu Husovy ulice a náměs-
tí. Starší generace si ještě dobře 
pamatuje tento dům jako že-
lezářství „U Hájků“. Josef Rott 
zřejmě dobře hospodařil, a tak 
si v roce 1868 již jako poštmistr 
staví nový honosný dům s pře-
krásnou atikou nad štítovou stě-
nou. Dům měl č. p. 59. Sem 
přenesl do přízemní místnosti 
s vchodem z Jungmannovy uli-
ce svůj poštovní úřad. Protože 
se přiženil do známé kralupské 
rodiny Masnerů, říkalo se do-
mu „U Masnerů“. Dům byl před 
druhou světovou válkou zmo-
dernizovaný, ale v roce 1945 
byl těžce poškozený náletem 
a později zbourán. V roce 1870 
první kralupský poštmistr Jo-
sef Rott zemřel ve svých 43 
letech a byl pochován na mi-
nický hřbitov.
Josef Rott vykonával službu 

kralupského poštmistra jenom 
dva roky. Po jeho smrti v roce 
1870 nastoupil druhý poštmistr 
Jan Kreyza. Ten sloužil dlou-

hých 37 let. Za jeho poštmis-
trovství byl na poště zaveden 
v roce 1873 telegraf a až v ro-
ce 1894 byla zřízena telefonní 
síť. Přihlásilo se 30 účastníků. 
V roce 1908 nastoupil po Krey-
zovi třetí kralupský poštmis-
tr Josef Lang. Ten sloužil až 
do konce první světové války. 
Z jeho doby se zachoval tele-
fonní seznam k roku 1911. Kra-
lupy měly pouhých 42 účast-
níků, nebo jak se tehdy říkalo, 
abonentů. 
Ústředna na kralupské poště 

byla ovšem manuální s místní 
baterií a se spojovatelkou, která 
hovory spojovala ručně na šňů-
rovém přepojovači. Abonent se 
musel hlásit ústředně tak, že 
otočil třikrát klikou umístěnou 
po pravé straně skříňky telefo-
nu. V ústředně spadla příslušná 
návěstní klapka a spojovatelka 
se zeptala, s kým chce abonent 
hovořit. Žádanému abonentovi 
zazvonila, a jestliže se ohlásil, 
propojila oba účastníky propo-
jovací šňůrou. 
Nejdéle byla kralupská poš-

ta umístěna v nájemním domě 
majitele realit Josefa Moravce 
v č. p. 121 v Podřipské ulici. 
V prvním patře bydleli praro-
diče básníka Jaroslava Seiferta, 
Borutovi. Pod nimi v přízemí 
byla pošta. Pro město, jehož 
počet obyvatel se před válkou 

blížil k deseti tisícům, to bylo 
umístění již zcela nevyhovující 
a dá se říci i nedůstojné. Proto 
starosta města Josef Vaníček 
prosadil stavbu nové moder-
ní pošty v Nerudově ulici, kde 
stojí dodnes. Projekt budovy 
byl zadán Ing. arch. Dr. Vojtě-
chu Krchovi z Prahy a stavební 
práce provedla mělnická firma 
Ing. Širc a Ing. Zeman. Sta-
vební náklady činily 1.200.000 
korun. Stavba byla dokončena 
před druhou světovou válkou 
v roce 1937.
Při vstupu do této i dnes 

moderní budovy si málokdo 
uvědomuje, jak vtipně je po-
stavena. Velký prostor pro ve-
řejnost s příslušnými úřadov-
nami je ve zvýšeném přízemí, 
do kterého vede devět schodů 
od hlavního vchodu. Vychá-
zelo se z možnosti ohrožení 
budovy tzv. stoletou vodou. Je-
jí hladina z let 1845 a 1895 
byla známa a navíc je budova 
v blízkosti Zákolanského poto-
ka, který vždy ohrožoval Neru-
dovu ulici vodními záplavami. 
Tak např. v roce 1947 způsobi-
lo rozlití Zákolanského potoka 
zaplavení sálu vedle stojící bu-
dovy kina Elektra (dnes tele-
komunikační budova). Ze sálu 
kina se muselo dlouho vyvážet 
bahno. Naproti tomu budova 
pošty zůstala největší pohro-
my ušetřena. Do prvního patra 
pošty byla umístěna telefonní 
ústředna. Vedle ní byla míst-
nost pro veřejnost se čtyřmi te-
lefonními přístroji v kabinách 
- hovornách.
Jak již bylo řečeno, počítalo 

se při stavbě budovy kralup-
ské pošty i s ohrožením stale-
tou vodou. Ale tak velký roz-
sah povodně, ke které došlo 
14. srpna 2002, skutečně nikdo 
nečekal. Voda se dostala až 
do zvýšeného přízemí a pošta 
tak byla na dlouhou dobu vy-
řazena z provozu.

ing. josef stuPka
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Někdy před 12 tisíci lety 
skončila zatím poslední 

doba ledová. Kontinentální le-
dovec ustupoval pomalu k se-
veru a za ním putovali mamuti, 
sobi, srstnatí nosorožci a ostat-
ní chladnomilná zvěř. Do našich 
končin se začala od jihu šířit tep-
lomilnější vegetace a s ní i zvířa-
ta, která známe dnes. 

tlupy lovců a sběračů, které 
zde zůstaly, se těmto změně-
ným podmínkám musely při-
způsobit, pokud chtěly přežít. 
na různých místech zeměkoule, 
tam, kde k tomu byly příhodné 
podmínky, zatím lidé postupně 
od lovu a sběru přecházeli k pěs-
tování rostlin a chovu zvířat. 

pro nás byla rozhodující ob-
last dnešního předního výcho-
du. Odtud se postupně v první 
polovině 6. tis. př. Kr. začalo „ze-
mědělství“ šířit i do našich kon-
čin. vědci se domnívají, že část 
zdejších mezolitických lovecko-
sběračských tlup postupně pře-
šla na zemědělský způsob živo-
ta. Ostatní odešli dále na sever. 

první zemědělci, lid s kera-

mikou lineární, se u nás obje-
vují kolem roku 6500 př. Kr. 
vyhledávali především lehké, 
jejich primitivními nástroji 
snadno obdělávatelné úrodné 
půdy v blízkosti vodních toků. 
zde si také začali budovat své 
vesnice. zbytky základů jejich 
„dlouhých“ domů byly odkryty 
při archeologickém výzkumu 
na vepřku a v nových Ouholi-
cích. 

zbytky sídliště byly zachy-
ceny i při stavbě domů v Kralu-
pech „v zátiší“. tady byl, mimo 
keramických střepů s výzdobou 
typickou pro lid s keramikou li-
neární a vypíchanou, nalezen 
i kostrový hrob. Bohužel ne-
božtík nedostal do hrobu žádné 
milodary, které by umožňovaly 
přesnější datování pohřbu. 

Do archeologické kultury lidu 
s keramikou vypíchanou (5100 – 
4400 př. Kr.) patří další kostro-
vý hrob. ten prozkoumal v ro-
ce 1933 v mikovicích tehdejší 
ředitel muzea v Kralupech p. F. 
masner. v hrobě byly mimo pa- 
zourkového nástroje i stře-

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.

Kralupy v době neolitu

py s typickou výzdobou, které 
umožnily jeho přesnější datová-
ní. Žádné další hroby z tohoto 
období pravěku nebyly v naší ob-
lasti zatím prozkoumány. 

Archeologové se domnívají, že 
příčinou tohoto jevu je pravdě-
podobně to, že nárok na rituál-
ní pohřeb měli jen někteří pří-
slušníci kmene. to znamená, že 
ostatní byli pohřbeni takovým 
způsobem, který nezanechává 
trvalé stopy. například do ko-
run stromů, do vody, nebo by-
li ponecháni na pospas divoké 
zvěři. 

U obou těchto neolitických 
kultur jsou zajímavé i hlazené 
kamenné nástroje. ty slouži-
ly hlavně k opracování dřeva. 

U nás se jich našlo poměrně 
hodně a váže se k nim i zajíma-
vý příběh. nástroje připomína-
jí svým skoseným ostřím klín. 
Lidé je v minulosti často nalé-
zali na polích po bouři omyté 
prudkým deštěm. věřili tehdy, 
že se tam objevily po úderu bles-
ku. Dávali si je za trámy svých 
střech věříce, že je tyto „hromo-
vé klíny“ ochrání před úderem 
blesku. 

zdá se vám to pošetilé? ne-
divte se. vždyť to byli jen oby-
čejní negramotní sedláci.  
v 18. století i někteří učenci vě-
řili, že občas nalézané pravěké 
nádoby jsou „hrnce, které samy 
rostou v zemi“. 

václav fencl

Stavba domu neolitických zemědělců

díl třetí

Z pravěku do současnosti aneb realita všedních dnů

Fotografie 
byly pořízeny 
20. listopadu 
2014...2x
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prOGrAm KD vLtAvAvOLByDivadelní abonentky
zima – jaro 2015

› káva, či voda  
 na divadelním baru zdarma
› lístky si kupujete jako první
› nejlepší místa v hledišti

› Vámi vybraná sedadla 
 jsou stejná na všechna 
 čtyři představení
› skvělý vánoční dárek

cena abonentky je 1.180,- kč
a přináší tyto výhody:

Tip na vánoční dárek

prodeJ abonentek od 1. do 19. prosince 2014

Režie: Zdeněk Kaloč                                                                                                  
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čest-
mír Gebouský, Jaroslava Pokorná nebo Jaroslava 
Obermaierová nebo Jaroslava Tvrzníková, Malví-
na Pachlová nebo Anna Fialová, František Sko-
pal, Karel Heřmánek ml. nebo Jan Ťoupalík, Petr 
Srna nebo Michal Čeliš, Libor Hruška nebo Zde-
něk Hruška, Petr Vančura nebo Václav Legner.

Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též ne-
odolatelný ctitel ženských půvabů. Mladičkou Fi-

lumenu Marturano potkal v jednom neapolském ne-
věstinci uprostřed druhé světové války. Pak se jejich 
cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náho-
dou potkali znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydr-
žel 22 let. Filumena se stala jeho milenkou a v době, 
kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho 
obchody. A po všech těch letech si jednoho dne ten 
starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mladou 
holkou! To tedy Filumena nemůže nechat jen tak!

V ideálně namíchaném dění se střídají humorné 
scény s dramatickými. Hra patří k tomu nejlepší-
mu z italské tvorby. Filmovou adaptaci s názvem 
Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný 
italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí ob-
sadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

Představení je uváděno pod záštitou vel-
vyslance Italské republiky Pasquale D´Avino 
a Italského kulturního institutu v Praze. 
Abonentní vstupné: 350,- Kč
Běžné vstupné: 390,- Kč; 360,- Kč senioři, studenti

Režie: Dodo Gombár
Hrají: Petra Hřebíčková, Zuzana Onufráková

Novou inscenaci režiséra a spoluautora 
Doda Gombára inspiroval tentokrát 

nejen smíchovský genius loci, ale přede-
vším temperament, nápady a také smysl 
pro humor a sebeironii obou hereček. Ty se 
tu podobně jako v ringu utkají ve čtyřech 
různých příbězích, vlastně čtyřech samo-
statných mini inscenacích, které spojuje 
jedno – jsou nečekané, drzé, odlehčené, 
místy i trochu šokující, ale rozhodně plné 
tvůrčí a ženské energie obou hereček.

Abonentní vstupné: 250,- Kč. Běžné vstupné: 290,- Kč; 260,- Kč senioři, studenti

manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všechno musí pod-
stoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své 
syny zabezpečila rodinu?    

Režie: Ľubomír Vajdička
Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková

Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoak-
tovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do vícero po-

stav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, nazvaném manda-
rinkový, který má svůj vlastní příběh. Hra dává prostor režisérovi a hercům vrátit se ke schopnosti využít 
divadelní řemeslo v nejlepším slova smyslu. Herecky náročné dílo podané s lehkostí a humorem. 
Abonentní vstupné: 250,- Kč. Běžné vstupné: 290,- Kč; 260,- Kč senioři, studenti

Jak získat návod na oživení dlouholetého 
manželství? Je řešením rezervace hotelového 
pokoje a příručka „Sex pro pokročilé“?

Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová

Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let 
let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je 

pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, 
veselé akty zoufalství a objevování pravdy více 
než erotogenních zón nadchlo diváky této kanad-
ské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé 
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro 
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc...
Abonentní vstupné: 330,- Kč. Běžné vstupné: 370, -Kč; 340,- Kč senioři, studenti

Neděle 8. února - 19:30 hodin – Agentura Harlekýn
Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO

Středa 20. května - 19:30 hodin – Bratislavské hudobné divadlo
Robert Thomas: Mandarínková izba

Sobota 18. dubna - 19:30 hodin – Švandovo divadlo
Dodo Gombár a kolektiv: Hřebíčková s Onufrákovou 
lehce meditují aneb Děvky od Arbesa

Pondělí 2. března - 19:30 hodin 
Studio Dva
Michele Riml: Sex pro pokročilé

Abonentky není možné rezervovat! Omezený počet míst.
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Divadelní abonentky

T říletá holčička s diagnózou dětská mozková obrna, 
hemiparetická forma, což značí ochrnutí pravé 

poloviny těla. Nález je větší na horní končetině, kterou 
téměř nepoužívá. Dolní končetina jí dělá značné problémy 
při chůzi.

laurinka se narodila bez komplikací. Všechno se zdálo být 
v pořádku, až do doby, kdy si začala brát do rukou hračky. Byly 
jí tři měsíce a vše si brala a udržela jen v levé ruce. Vyžádali 
jsme si tedy neurologické vyšetření a časem se stanovila tato 
diagnóza.

Od pátého měsíce jsme začali cvičit 4x denně Vojtovu metodu. 
laura začala v roce sama sedět, plazila se po bříšku, v roce a půl 
se pokoušela postavit na nohy a obcházet nábytek a těsně před 
druhými narozeninami udělala první krůčky. ručku stále vůbec 
nepoužívala, většinu času ji měla zaťatou do pěsti. 

laura během týdne stále potřebuje péči fyzioterapeuta, velmi 
přínosný je pro ni vždy lázeňský pobyt, který je velmi intenzivní 
a po každém takovém pobytu zaznamenáme velký pokrok ve vývoji. 
Na lázně má ovšem laura podle vyhlášky nárok jen jednou ročně, což 
je opravdu málo. V současné době potřebujeme zaplatit rehabilitační 
pobyt v léčebně Boskovice, který bude stát zhruba 35 tisíc korun. Velice 
by nám pomohlo získat přenosný rehabilitační stůl, který se dá pořídit 
za 10 tis. korun.  rODiČE laury

N arodil se 8. 8. 2003 ve 38. týdnu akutním císařským řezem, 
po narození byl kříšený. už v počátku byl jeho motorický vývoj 

oproti ostatním dětem viditelně opožděný, na bříško se přetočil až 
v sedmi měsících, lézt začal v roce a půl. 

Od dvou měsíců byl sledován na neurologii, kde mu v roce byla 
diagnostikována dětská mozková obrna – triparéza (výrazné 
postižení dolních končetin a pravé ruky).

V šesti letech se Matýskovi podařily první samostatné krůčky. 
po nějaké době dokázal ujít sám bez opory cca 20 m. Bohužel 
ve školce na něj nešťastně upadl osobní asistent a byla z toho 
dvojitá zlomenina bérce. Nohu měl 6 týdnů v sádře a další  
4 týdny v ortéze. Jeho motorický vývoj se vrátil o velký kus 
zpátky a navíc se přidal i strach z chůze. 

V té době jsme se dozvěděli o operaci metodou ulzibat, 
která je velmi šetrná a pacient může po pár dnech opět začít 
rehabilitovat. Nevýhodami operace je cena (cca 70.000,- kč 
bez příspěvku pojišťovny) a to, že po dobu růstu dítěte se 
musí cca po dvou letech opakovat.

Matýsek operaci podstoupil dvakrát, na jaře by měl jít 
na třetí. Bohužel naše finanční prostředky jsme již vyčerpali, 
proto bychom byli velmi vděční, kdybyste svojí účastí 
na benefici naši snahu o získání finančních prostředků 
na operaci podpořili. rODiČE MaTÝska

Vánoční čas je obdobím spočinutí, zastavení, solidarity a lásky. Zveme váS 
na benefiční koncert do KD Vltava, kde budete mít i Vy MOžNOsT pOMOCi. 

BENEFICNÍ KONCERT
pátek 19. prosince od 17:00 hodin

Laura Braunová Matýsek Pavlík

Benefiční koncert pořádá Spolek Laura ve spolupráci s KaSS Kralupy nad Vltavou.

17:30 – koncert Jaroslava uhlíře       19:30 – koncert The Tap Tap
The Tap Tap – kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu se na české scéně pohybuje již 
14 let, ale v Kralupech vystoupí poprvé. V době, než bude kapela The Tap Tap připravena ke svému 
hodinovému vystoupení, budou na malém sále KD Vltava probíhat TVOŘiVé DÍlNy (nejen) pro děti. 

VsTupNé DOBrOVOlNé    výtěžek bude věnován laurince a Matýskovi 

˘
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, tel.: 315 727 827, 

www.kasskralupy.cz. Pokladna otevřena do 19. 12. denně v čase od 15:30  
do 20:00 h., od 20. 12. pouze ve dnech projekce v kině, a to od 13:30 do 20:00 h. 

tel. č. 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky  
nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

proGram na prosinec

Středa 3. 12. 16:30 hodin

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

Vstupné: 65,- Kč děti;
 50,- Kč dospělí

Pátek 5. 12. 20:00 hodin

KONCERT 100 ZVířAT  

Na sklonku roku 2013 vydali Sto zvířat album 
nejen pro děti „Tlustej chlapeček se včelou 
v kalhotách“. Letos na podzim vyrazila kapela 
na „Tlustý turné“ věnované tomuto albu. Jako 
předkapela se představí Vasilův Rubáš.

Vstupné: 190,- Kč

Sobota 6. 12. 15:00 hodin 

Bluegrass aDVeNT  
Již 17. ročník hudebního festivalu. Můžete se 
těšit na kapely Monogram, Blanket, G - run´s 
Roses, Jumper Cables, Abalone, Womacklee, 
Grass Road, Once Again, Brzdaři. Festivalem 
vás provede Pepa Voda. Předprodej vstupe-
nek v KD Vltava a na bluegrass.advent@se-
znam.cz.

Vstupné: 170,- Kč v předprodeji;
200,- Kč na místě

Neděle 7. 12. 18:30 hodin

VěNEČEK TANEČNíCH 
KURZů 
Absolventy odpoledního kurzu čeká závěrečná 
a nejkrásnější lekce tanečních kurzů pro mlá-
dež. Živou hudbu zajistí kapela Largo.

Vstupné: 150,- Kč

Pondělí 8. 12. 19:30 hodin

17. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND  

Všichni příznivci country se mohou těšit na dal-
ší country salon, kde jako hosté večera vystou-
pí skupina Nezmaři. Vstupné: 200,- Kč

Úterý 9. 12. 19:30 hodin

Studio Dva - Kristof Magnusson

KUTLOCH ANEB I MUžI 
MAjí SVÉ DNY  
Velmi komická černá komedie plná ironie o těž-
kém údělu muže v současném světě. Doba je 
v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je 
všeobecně známo, ale pozor: i muži jsou v kri-
zi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. 
Jedno z posledních míst mužského sebevě-
domí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem Happycentrum... 
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek / Roman Štabr-
ňák, Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný 
/ Petr Bláha.
Vstupné: 350,- Kč; 320,- Kč senioři, studenti

Čtvrtek 11. 12. 19:30 hodin

TANČíRNA  
I v prosinci se můžete těšit na večer plný tance. 
Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 13. 12.  10:00 hodin

DIVADLO KAKÁ – 
VÁNOČNí PříBěH  
Autorská pohádka o českých tradicích. Vá-
noční příběh se celý odehrává v jednom do-
mě, kde žije velká rodina. Čtyři okna = čtyři 
příběhy. Poetická pohádka plná koled se opírá 
o původní české tradice, zároveň se v průbě-
hu pohádky rodina mění v postavy z Betléma, 
který se nám postupně před očima vyobrazu-
je. Pohádka je vhodná pro děti od tří let, délka 
představení: 45 minut. Vstupné: 60,- Kč

Pohádka je posledním pořadem z cyklu 
Z pohádky do pohádky. Přineste s sebou 
skládanky s razítky, každý, kdo jich nasbí-
ral alespoň pět, bude slosován. Ceny věno-
vala společnost GLOBAL Kralupy, s.r.o. 

Sobota 13. 12.  16:30 hodin

OCHUTNÁVKA VíN 
S CIMBÁLOVKOU 
žANDÁR

Vánoční ochutnávka přívlastkových moravských 
i místních vín v režii Vinotéky Na Františku. Ob-
čerstvení zajištěno. Vstupné: 70,- Kč

Neděle 14. 12.  18:30 hodin

VěNEČEK TANEČNíCH 
KURZů 
Absolventy večerního kurzu čeká závěrečná 
a nejkrásnější lekce tanečních kurzů pro mlá-
dež. Živou hudbu zajistí kapela Largo.

Vstupné: 150,- Kč 
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Pondělí 15. 12. 16:30 hodin

VÁNOČNí ČAj O PÁTÉ 
Čaj o páté se stal oblíbeným pořadem a nás 
to velmi těší. Na prosinec jsme připravili další 
setkání, a to vánoční. Přineste si dárečky pro 
své přátele, trochu cukroví a dobrou náladu. 
My k tomu přidáme skvělou hudbu v podá-
ní Kosích bratrů a příjemné odpoledne plné 
adventní nálady bude na světě. Svým zpě-
vem podvečer zpříjemní dětský sbor Markéty 
Wagnerové – Lipšové. Všechny vstupenky jsou 
opět slosovatelné. Vstupné: 40,- Kč 

Středa 17. 12. 19:00 hodin

VÁNOČNí KONCERT 
jITKY ZELENKOVÉ  

Jitka Zelenková se svým sametovým hlasem 
jde dál trpělivě za muzikou, která je jí blízká, 
za texty, které něco sdělují a v nichž člověk 
najde cosi ze svých vlastních životních pocitů. 
Na koncertu vystoupí a zpěvem Jitku Zelenko-
vou doprovodí dětský pěvecký sbor Markéty 
Wagnerové. Věříme, že tento vánoční koncert 
pro vás bude krásným dárkem.

Vstupné: 220,- Kč v předprodeji;
240,- Kč na místě

Čtvrtek 18. 12. 17:30 – 20:30 hodin

DISCO FOR TEENS
Chcete se pobavit s kamarády, zatancovat si 
a užít fajn odpoledne? Přijďte na vánoční dis-
kotéku do KD Vltava. Vstupné: 60,- Kč

Pátek 19. 12. 17:00 hodin

BENEFIČNí KONCERT
Pozvánka na str. 17.

Základní taneční kurzy pro dospělé: 
8 lekcí, cena 3.000,- Kč /pár
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé: 
8 lekcí, cena 3.000,- Kč / pár
Pokračovací taneční kurzy pro mládež: 
8 lekcí, cena 1.500,- Kč / osoba

Zahájení tanečních kurzů 
 – neděle 18. ledna

Časy jednotlivých lekcí:
Pokračovací pro mládež – 16:30 hodin
Základní pro dospělé – 18:30 hodin
Pokračovací pro dospělé – 20:30 hodin

Tip na vánocní dárekˇ

taneční kurzy2015

darujte 
zábavu!

POděkOvání
KD Vltava děkuje TJ Sokol Kralupy za poskytnutí hřiště pro pořádání Svatomartinské slavnosti 
a panu Špelinovi za půjčení kostýmů. V rámci oslav prvního adventu potěšila mnoho dětí živá 
zvířátka z chovu panu Durase – děkujeme. Poděkování také patří žákům ZŠ V. Havla a paní  
učitelce Kořínkové za nádhernou adventní výzdobu.

Současně děkujeme strážníkům městské policie za zajištění bezpečného průchodu městem 
při obou akcích.

pŘipraVuJEME Na lEDEN
 7. 1. Karneval s bublinami divadla Koráb
 8. 1. Divadlo A. Dvořáka: Saturnin
 10. 1. Tyjátjátra: Ústaf Voiceband.cz
 22. 1. Čaj o páté – Kozelkova trojka
 27. 1. Taneční galavečer

LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 17. 12. 2014 
- POZOR - tentokrát od 17:30 
hodin pohádku „O Hvězdičce“, 
režie I. Slabá. Prodej vstupe-

nek na místě před představením. LS Rolničku 
najdete v zadním traktu KD Vltava (vedle klu-
bovny DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

plEsy V prOsiNCi a lEDNu
 12. 12. Maturitní ples DG Kralupy 
 9. 1. Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy
 16. 1. Ples Obchodní akademie Kralupy
 23. 1. Maturitní ples DG Kralupy

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

duben .................. 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!

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“
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SpOLEČnOSt

kino

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Velká Británie / USA / Španělsko, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 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...

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

Závěr epického 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...

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry, ale ani poté nemá 
klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. 
Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident 
Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná 
revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká...

INTERSTELLAR
USA / Velká Británie, 2014, titulky, 12+, 169 min.

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov...

JESSABELLE
USA, 2014, titulky, 15+, 89 min.

Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a zůstane ochrnutá. Aby 
našla klid, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který kdysi 
patřil jejímu otci. Brzy se tam však začnou dít podivné věci a Jessie 
najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety. 
Pochopí, že tento dům je už dávno obýván i nějakou jinou bytostí...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena do 19. 12. denně v čase  
od 15:30 do 20:00 h., od 20. 12. pouze  
ve dnech projekce od 13:30 do 20:00 h.

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.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
USA, 2014, dabing, přístupné, 89 min.

Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými 
postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, aby zachránil 
jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...

PADDINGTON 
Velká Británie / Francie / Kanada, 2014, dabing, přístupné, 95 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...

POHÁDKÁŘ
Česko, 2014, 15+, 90 min.

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě 
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry / 
Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma 
krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová)...

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
USA, 2014, titulky, 15+, 108 min.

Nick (J. Bateman), Dale (Ch. Day) a Kurt (J. Sudeikis) mají už plné zuby 
toho, jak se musí podřizovat vlastním šéfům, proto se jednoho dne 
rozhodnout stát svými vlastními pány a začnou podnikat na vlastní pěst... 

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 Brin - výstřední génius a vědec.

VČELKA MÁJA
Austrálie / Německo, 2014, animovaný, dabing, 79 min.

Život včel je dost jednotvárný a předem daný. Malá včelka Mája 
ale od narození narušuje všechna pravidla úlu svojí zvídavostí 
a dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne pozorně sledována 
hlavní královninou rádkyní Gunillou...

ŽELEZNÁ SRDCE
USA, 2014, titulky, 15+, 135 min.

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu 
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy 
(Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou 
posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele...

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           /D 150,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 22.  PO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 23.  ÚT  14:30   VČELKA MÁJA 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           2D/D 120,- KČ

24.  25. 12.  STŘEDA, ČTVRTEK  KINO NEHRAJE
 26.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ      /D 150,- KČ

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

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD            /D 150,- KČ

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

 28.  NE 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 120,- KČ

 29.  PO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU    120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           /D 150,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 30.  ÚT 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           2D/T 120,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 120,- KČ

31. 12.  STŘEDA  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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

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

 1.  PO  20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

 2.  ÚT 20:00  ŽELEZNÁ SRDCE 110,- KČ

 3.  ST 20:00 HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 4.  ČT 20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 5.  PÁ 17:00   JESSABELLE 110,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

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

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

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

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 8.  PO 20:00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2 100,- KČ

 9.  ÚT  20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 10.  ST  20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 11.  ČT 00:01   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

 12.  PÁ 17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/D 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

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

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 120,- KČ

 14.  NE 10:00   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU       120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /T 150,- KČ

15. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 16.  ÚT 20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 17.  ST 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

18.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
   NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY  100,- KČ / 120,- KČ

19.  PÁ 17:00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

20.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU       120,- KČ / 140,- KČ 
   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 120,- KČ

 21.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    HVĚZDA BETLÉMSKÁ 60,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA                                   110,- KČ / 130,- KČ
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kino

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

PROSINECFacebook  
Kino Vltava

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Velká Británie / USA / Španělsko, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 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...

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

Závěr epického 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...

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry, ale ani poté nemá 
klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. 
Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident 
Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná 
revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká...

INTERSTELLAR
USA / Velká Británie, 2014, titulky, 12+, 169 min.

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov...

JESSABELLE
USA, 2014, titulky, 15+, 89 min.

Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a zůstane ochrnutá. Aby 
našla klid, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který kdysi 
patřil jejímu otci. Brzy se tam však začnou dít podivné věci a Jessie 
najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety. 
Pochopí, že tento dům je už dávno obýván i nějakou jinou bytostí...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena do 19. 12. denně v čase  
od 15:30 do 20:00 h., od 20. 12. pouze  
ve dnech projekce od 13:30 do 20:00 h.

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.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
USA, 2014, dabing, přístupné, 89 min.

Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými 
postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou cestu, aby zachránil 
jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...

PADDINGTON 
Velká Británie / Francie / Kanada, 2014, dabing, přístupné, 95 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...

POHÁDKÁŘ
Česko, 2014, 15+, 90 min.

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě 
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry / 
Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma 
krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová)...

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
USA, 2014, titulky, 15+, 108 min.

Nick (J. Bateman), Dale (Ch. Day) a Kurt (J. Sudeikis) mají už plné zuby 
toho, jak se musí podřizovat vlastním šéfům, proto se jednoho dne 
rozhodnout stát svými vlastními pány a začnou podnikat na vlastní pěst... 

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 Brin - výstřední génius a vědec.

VČELKA MÁJA
Austrálie / Německo, 2014, animovaný, dabing, 79 min.

Život včel je dost jednotvárný a předem daný. Malá včelka Mája 
ale od narození narušuje všechna pravidla úlu svojí zvídavostí 
a dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne pozorně sledována 
hlavní královninou rádkyní Gunillou...

ŽELEZNÁ SRDCE
USA, 2014, titulky, 15+, 135 min.

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu 
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy 
(Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou 
posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele...

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           /D 150,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 22.  PO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 23.  ÚT  14:30   VČELKA MÁJA 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           2D/D 120,- KČ

24.  25. 12.  STŘEDA, ČTVRTEK  KINO NEHRAJE
 26.  PÁ 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ      /D 150,- KČ

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

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD            /D 150,- KČ

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

 28.  NE 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 120,- KČ

 29.  PO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU    120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           /D 150,- KČ

   20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 30.  ÚT 14:30   PADDINGTON 120,- KČ

   17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD           2D/T 120,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 120,- KČ

31. 12.  STŘEDA  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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

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

 1.  PO  20:00   POHÁDKÁŘ 120,- KČ

 2.  ÚT 20:00  ŽELEZNÁ SRDCE 110,- KČ

 3.  ST 20:00 HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

 4.  ČT 20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 5.  PÁ 17:00   JESSABELLE 110,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

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

   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

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

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 8.  PO 20:00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2 100,- KČ

 9.  ÚT  20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 10.  ST  20:00   INTERSTELLAR 110,- KČ

 11.  ČT 00:01   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

 12.  PÁ 17:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/D 120,- KČ

   20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

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

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 120,- KČ

 14.  NE 10:00   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU       120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA 80,- KČ / 100,- KČ

   17:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /T 150,- KČ

15. 12.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 16.  ÚT 20:00   POHÁDKÁŘ 100,- KČ

 17.  ST 20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

18.  ČT 20:00   HAPPY DAY  PREMIÉRA 
   NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY  100,- KČ / 120,- KČ

19.  PÁ 17:00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      /D 150,- KČ

   20:00   HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST 120,- KČ

20.  SO 14:30   TUČŇÁCI Z MADAGASKARU       120,- KČ / 140,- KČ 
   17:00   ŽELEZNÁ SRDCE 100,- KČ

   20:00   HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD      2D/T 120,- KČ

 21.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    HVĚZDA BETLÉMSKÁ 60,- KČ

   14:30   VČELKA MÁJA                                   110,- KČ / 130,- KČ
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v prosinci
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

94 let Korecká Anna
93 let Viková Květoslava
91 let Tichánková Vlasta
90 let Ťápalová Františka
85 let Růžička Luboš  
80 let mgr. Lubyneckyj myron Jiří
 Jindáček Václav
 Princlová marie
 Brožová marie

Nemohu uvěřit, že už je tu opět ten čas, 
kdy vás „Sdružení rodáků“ zve na před-

vánoční posezení do vinárny hotelu Sport, 
a to ve středu 10. 12. v 15:00 hodin.
Máte možnost platit příspěvky 50,- Kč 

na rok 2015, členské legitimace proto s se-
bou.
Kromě pohoštění nás čeká vystoupení 

Senior Minichóru Mgr. Pavla Rynta. Usly-
šíme koledy a známé lidové písně, které si 
můžete zazpívat společně se sborem. Při 
sólových výstupech sboru prosí pan diri-
gent o soustředěný poslech, jinak zábava 
se nelimituje. 

Jsou to hezké okamžiky, kdy se lidé po del-
ší době sejdou právě na tomto posezení, mají 
si jistě co říci, ale dojemné je i loučení, kdy 
si lidé tisknou ruce a přejí si hezké svátky. 
Je v tom cosi hřejivého, očekávání něčeho, 
co nutně letos musí přijít, protože loni nás 
to minulo. A v naději věříme ve spokojenost, 
klid v domácnosti, ale tentokráte i v neklid-
ném světě. Není toho málo, co si přejeme, ale 
ne zas tolik, aby alespoň něco nevyšlo. 
Tak šťastné a veselé Vánoce, spokojenost 

a zdraví vám všem přejí „Rodáci“. Zachovejte 
nám, prosím, přízeň i v novém roce 2015.

Za celý výBoR „Rodáků“ B. faBiánová

sDRužeNí RODáKů 
a příznivců města Kralupy

Vprůběhu roku 2014 jsme pořádali ak-
ce, které mohou absolvovat i starší di-

abetici:
› Cvičení v krytém bazénu již má tradici 
a v letošním roce se k nám stále hlásí dal-
ší zájemci. Je to i zásluhou výborné práce 
paní cvičitelky.
› Pořádali jsme autobusový výlet do Ústí 
nad Labem, svezli jsme se kabinkovou la-
novkou na Větruši.
› V měsíci září se konal sedmidenní rekon-
diční pobyt ve Vysokém nad Jizerou. Díky 
práci některých našich členů, kteří zajistili 
zajímavé akce, byl pobyt velmi pěkný. Všem 
za tuto práci děkuji. Velký dík patří také pa-
ní Aničce Čermákové za zdravotní péči. 
› Hezký byl i Pochod proti diabetu ve středu 
12. 11. 2014. Letos se k nám přidala i ve-
řejnost.

› U příležitosti Světového dne diabetu jsme 
rádi ocenili ty, kteří nám, diabetikům, po-
máhají: paní MUDr. Romanu Urbanovou, 
diabetoložku a pana Petra Holečka - staros-
tu Kralup nad Vltavou. 
› Nikoliv v poslední řadě si zaslouží po-
děkování pan Vlastimír Vinš - Autobusová 
doprava Sazená, který nám vždy zajistí vše, 
co potřebujeme. 

Je více akcí, které pořádáme, ale nedaří 
se nám získat ke spolupráci mladší diabe-
tiky. I tak jsme spolu rádi. 
Jelikož toto číslo Zpravodaje vychází po-

slední měsíc v roce 2014, dovoluji si popřát 
nejen našim členům, ale i občanům Kralup 
nad Vltavou hezké Vánoce, hodně zdraví 
a klidný a pohodový rok 2015. 

MaRie novotná, Předsedkyně uo sd kRaluPy

I s cukrovkou lze prožívat 
každý den naplno

fo
to
: P
. B
o
h
at
o
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Rekondice diabetiků 
ve Vysokém nad Jizerou.

Společnost pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s. ve spolupráci 
s KD Vltava vás srdečně zve na

12. ročník kralupského festivalu

Lednový underGround 
„hudba napříč žánry“,

v sobotu 24. ledna 2015 
v KD Vltava – dvě scény, 
minimálně osm koncertů.

Program sledujte na 
www.lukralupy.cz 
a na Facebooku.

12. 

ročník

SOUKROMÁ INZERCE
❱ hledám paní / slečnu na hlídání sedmi-
měsíční holčičky v Kralupech nad Vltavou. 
Pravidelně každé pondělí až středa od 8:30 
do 17:00 hodin u nás doma. Středy jezdíme 
do Prahy. Platba 6.000,- až 6.500,- Kč/mě-
síc. V případě zájmu, prosím, volejte nebo 
mailujte. Děkuji předem, Klára. 

tel.: 733 532 204, 
e-mail: lindaklaral@gmail.com.

❱ hledám na výpomoc s úklidem 
v domácnosti (RD v Olovnici) cca 1x 
týdně spolehlivou, slušnou paní (slečnu). 
Odměna dohodou.

tel.: 734 695 013
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Milí přátelé,
letošní rok utekl jako voda, budeme se s ním 
loučit již ve vzpomínkách, tak nám dovolte 
trochu se vrátit a zrekapitulovat si jej.

Velmi se nám povedly naše tradiční zá-
jezdy za poznáním a krásami naší země. 
Škoda jen, že jsme jich z finančních důvo-
dů nemohli absolvovat více. Přesto bychom 
rádi poděkovali MěÚ za pomoc, bez níž by-
chom kromě již zmíněných výletů nemohli 
pořádat ani ostatní akce. Byly to různé za-
jímavé přednášky, kloboukový ples, taneč-
ní večery na Uhách, vystoupení hudebníků 
a pěveckého souboru a mnoho dalších. 

Mrzí nás však, že se stále nedaří přilá-
kat do našich řad více „mladé krve“. Se-
niorů, kteří jsou sami, sedí doma, mnoh-
dy se nudí a přitom ani netuší, jak si lze 

užívat krásného života i v pokročilém vě-
ku v kolektivu, mezi kamarády a přáteli. 
Proto se budeme v příštím roce snažit tyto 
naše vrstevníky i mladší důchodce zvát 
k nám do klubu, více se zviditelnit a při-
blížit jim naši činnost.

Letos ještě stihneme přivítat děti z ma-
teřské školy a vystoupení Senior mini-
chóru. Svou činnost zakončíme poslední 
schůzkou s nádechem Vánoc 16. prosince, 
a pak se již budou naši členové připravo-
vat na svátky vánoční.

Přejeme jim, ale i ostatním seniorům, ju-
niorům, dětem, prostě všem veselé Vánoce 
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Poprvé se sejdeme opět v úterý 6. ledna 
2015 v klubu. Hezké sváteční dny přejí

 členové Městského klubu důchodců

městský klub důchodců vzpomínky
Dne 1. prosince 
uplynou čtyři smutné 
roky, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
maminka JarmiLa 
merhautová. 

S láskou vzpomínají dcery Anuš 
a Ivanka s rodinami.

Dne 5. prosince si 
připomeneme  
10 let od úmrtí našeho 
táty, manžela, dědy, 
bratra, pana vácLava 
preLLa. Kdo jste ho 

znali, vzpomínejte s námi. Rodina

Dne 17. 12. 2014 to 
budou již dva roky 
od odchodu pana 
Jana merhouta.  
Je stále s námi v našich 
srdíčkách. Prosím 

přátele a spoluhráče z tenisového 
klubu, aby zavzpomínali s námi. 
Děkuji, manželka Lucka a syn Marek 
s rodinou.

Dne 19. 12. 2014 by 
oslavila 80. narozeniny 
paní rŮžena 
roušaLová. Všichni, 
kdo jste ji znali, 
vzpomeňte si s námi. 

Manžel Josef, Monika a Jarka 
s rodinami

Dne 22. prosince 
uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan Jiří vachaLec. 
Stále s láskou 
vzpomínáme. Rodina

Dne 24. 12. 2014 si připomeneme  
40 let, kdy nás ve svých 
46 letech tragicky opustila 
naše maminka a babička paní 
heLena panochová, rozená 
Dvořáková, z Lobečku.  
Zároveň si  připomeneme  
20 let od úmrtí babičky anny 
dvořákové. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

NA PROHLÍdKu SVÍčKáRNy V ŠESTAJOVIcÍcH u PRAHy
s možností výroby vlastní svíčky a lahvičky s koupelovou solí. Kdy? V sobotu 13. prosince 2014

Svíčkárna byla založena v roce 1990 v Šestajovicích 
u Prahy na ploše 4.500 m2. V roce 1992 byla posta-
vena první část provozu na výrobu svíček. Do roku 
1993 se jednalo pouze o ruční výrobu svíček, a to 
litím do forem. První stroj, tažný, na výrobu kostel-
ních svíček, byl zakoupen koncem roku 1993. S tímto 
strojem získala svíčkárna možnost realizovat zakázky 
na výrobu kostelních svíček do Německa, rakouska 
a Švýcarska. V roce 1997 byl přistaven další pro-
voz na výrobu svíček, který byl vybaven moderními 
kapacitními stroji. To umožnilo zahájit velkovýrobu 
a rozšířit sortiment o hřbitovní, čajové a stolní svíčky. 
Od roku 2002 se provoz opět rozšířil, tentokrát o výro-
bu kosmetických přípravků. V současné době se zde 
vyrábí i voskové pastelky v trojhranném tvaru ze vče-
lího vosku a potravinářských barviv. 

Odjezd od hotelu Sport v 8:30 hodin autobusem 
do Šestajovic. Na tuto akci je nutná rezervace (počet 
míst v autobuse je omezen). Doprava bude hrazena 
z grantu měÚ Kralupy nad Vltavou. Účastníci zaplatí 
60,- Kč. Akci připravila: Milena Vovsová

Organizační výbor Kruhu přátel Prahy přeje svým členům, Kralupskému Zpravodaji a jeho 
čtenářům pohodové prožití vánočních svátků a klidný rok 2015. Městskému úřadu Kralupy 

nad Vltavou děkujeme za finanční podporu.

Občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy

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

 24. 10. BOHáČeK miroslav .............................74 let
 25. 10. ALBeROVsKá marie ...........................95 let
 2. 11. TÝFOVá marie ......................................71 let
 5. 11. HeLeBRANT Petr .................................70 let

 9. 11. sCHÖNFeLDeROVá milada .............73 let
 19. 11. BARTONíČKOVá Radovana .............45 let
 20. 11. eKLOVá Jaromíra ................................86 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
Letos v červenci uplynulo 100 let od založení kralupského pohřebního ústavu. www.kralupskyzpravodaj.cz
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AKtUALIty

toužíte po peJskovi? adoptuJte ho Z kraLupského útuLku!

koky eliška

Bišonek, pes, narozen 22. 9. 2004, 25 cm, 3,6 kg. Koky byl do útulku 
přivezen po zemřelé majitelce. Na svůj věk je to velmi čiperný psí 
kamarád. je milý, kontaktní, se psy nemá problém a na vodítku umí 
chodit. Zdravotně je na tom dobře. Vhodný do bytu.

Kříženka pudla, fena, narozena přibližně v 2/2014, 40 cm, 8,2 kg. Eliška 
byla do útulku přivezena majitelkou, která nemá čas na její výchovu. 
Údajně Eliška neumí být doma sama. Eliška je kontaktní a milé štěně.  
je zvyklá žít v domě i na zahradě. Nemá ráda kočky, se psy je kamarádka. 
Vyrůstala v prostředí s dětmi. Úpravu srsti a ošetření zvládá dobře.

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.

Denně musí žáci a učitelé ZŠ v ulici Gen. Klapálka poru-
šit zákaz vstupu do areálu školy. :o)

Své tipy na další kuriozity zasílejte, prosím, 
na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, 

nebo volejte na tel. č.: 734 695 013.

fo
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Kuriozita měsíce listopadu

Kdyby každý dospělý Kralupák přispěl částkou 30,- Kč (cel-
kově bude potřeba cca 400.000,- Kč), tak můžeme začít odlévat 
a kopat základy. :-) 

Číslo účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100. Přispět lze 
i do sbírkové pokladničky v infocentru na MěÚ. Informace o pro-
jektu a sbírce: www.mestokralupy.cz/svejk K. H. 

Poslušně hlásíme, že hranice 200.000,- Kč
na kralupskou švejkovu sochu byla úspěšně překonána!!

Vnávaznosti na tuto radost-
nou událost byl vzápětí 

odeslán dopis bratrům Rudolfu 
a Janu Hrušínským s prosbou 
o svolení, zda by naše kralupská 
Švejkova socha, sedící na la-

vičce na pěší zóně, mohla mít 
podobu Rudolfa Hrušínského. 
Děkujeme touto cestou všem, 
kteří veřejnou sbírku podporují, 
pomohli a pomáhají různými ak-
tivitami a finančně přispěli!!

pOZVÁNKA 
pro všechny příznivce 
dobrého vojáka švejka 

V úterý 9. prosince 2014 proběh-
ne v restauraci U Kohouta v Žiž-
kově ulici od 18:30 hodin přátelské 
posezení všech příznivců - vstup 
volný - všichni jste vítáni!! Každý ob-
drží dárek… Přítomni budou i potom-
ci Jaroslava Haška - Richard a Martin a další švejkologové. 
V rámci večera bude slavnostně odhalena pamětní deska 
v interiéru restaurace na připomínku založení „Spolku pro 
instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech“ dne 26. 3. 2014. 
Zároveň proběhne od přítomných sběr nových nápadů, jak 
pokračovat v úspěšném výběru finančních příspěvků na účet 
veřejné sbírky. Vše bude za přítomnosti veselé harmoniky, 
dobrého jídla a hostinského Palivce z hospody U Kalicha.
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V pondělí 10. listopadu 2014 jsme 
navštívili společný koncert Komorního 
orchestru Dvořákova kraje a Zuš 
Kralupy n. Vlt. v Kulturním domě 
Vltava. tento koncert byl završením 
oslav 65. výročí založení místní 
základní umělecké školy a nutno uznat, 
že to bylo završení velice důstojné. 

Program byl sestaven ze skladeb různých 
žánrů autorů od baroka po současnost 

a vybrán byl tak, aby každou skladbu hrál 
žák ZUŠ v doprovodu KODK. Vystupují-
cí mladí umělci zahráli na různé nástroje 
– na zobcové flétny, kytaru, housle, kla-
vír, příčnou flétnu, baskřídlovku a saxofon 
a nechyběl ani zpěv, jak sborový tak ani 
sólový. 
Sólisté byli komornímu orchestru rov-

nocennými partnery a orchestru lze jen 
poděkovat za spolupráci a vyslovit uzná-
ní. Pokud by se někteří z mladých hudeb-
níků chtěli v budoucnu hudbě věnovat, 
profesionálně nebo i „jen“ amatérsky pro 
potěšení, je pro ně tato zkušenost neo-
cenitelná.

Blíží se konec roku a Komorní orchestr 
Dvořákova kraje by vás, posluchače 
krásné hudby, rád informoval o usku-
tečněných koncertech v tomto roce.

Prvním v pořadí byl koncert ve Slaném 
dne 7. 4. Byl to gratulační koncert k deva-

desátinám prof. Václava Šarbocha, který hrál 
v našem orchestru dlouhá léta na violu.
Brzy nato, dne 15. 4. se konal „Jarní kon-

cert“ již tradičně v KD Vltava, který má 
své posluchače nejen z Kralup, ale i okolí. 
Rok 2014 byl rokem České hudby, proto 
zazněly skladby pouze českých hudebních 
skladatelů.
Orchestr přijal pozvání do Benátek nad 

Jizerou, kde zahrál 6. 5. pro Kruh přá-
tel  umění.  Posluchači  odměnili  sólisty  
(V. Sedláčková - flétna, V. Mazáček - housle,  
I. Portlová - zpěv) i celý orchestr nadšeným 
potleskem.
Během měsíce května orchestr nahrál 

na CD hudbu k ručně vyřezávanému po-
hyblivému Peklu, volně inspirovaného Dan-
teho Božskou komedií. Je k vidění na hradě 
Houska. Tuto hudbu složil dirigent našeho 
orchestru Václav Mazáček a zvuk natočil 
v naší zkušebně (v penzionu na Cukrovaru) 
Václav Sedláček. Přijďte se na hrad Houska 

podívat a poslechnout si sami, jak se nám 
toto dílo podařilo...
Již několik let se orchestr úspěšně podílí 

svou účastí na Pražské muzejní noci v Čes-
kém muzeu hudby v Praze. Tento koncert 
se konal 14. června. O čtyři dny později 
zde orchestr vystoupil opět, a to na akci 
nazvané Pocta české hudbě, kterou pořádal 
NIPOS-ARTAMA. Oba koncerty měly vy-
sokou návštěvnost a úspěch u posluchačů 
i organizátorů.
Začátkem září se již tradičně mnoho let 

uskutečňuje víkendové soustředění na Hous-
ce, kde se orchestr zdokonaluje pilným cvi-
čením po oba dny. V sobotu 13. 9. zahrál 

orchestr na večerním koncertě na hradě 
Houska. V neděli 14. 9. předvedl nově nastu-
dované skladby v kostele v Bořejově a ještě 
týž den v kostele v Doksech.
V rámci festivalu „Kultura v srdci Prahy“ 

potěšil KODK obecenstvo v Koncertním sále 
pražské konzervatoře dne 21. 10. Na progra-
mu byly skladby pouze českých hudebních 
skladatelů. Orchestr zde doprovázel studen-
ty a profesory pražské konzervatoře.
Dalším krásným zážitkem byl společný 

koncert se žáky ZUŠ Kralupy. Orchestr do-
provodil malé umělce v pondělí 10. 11. v KD 
Vltava. V listopadu se uskutečnily další kon-
certy a to 24. ve Zlonicích v památníku  
A. Dvořáka a 25. na zámku v Nelahozevsi.

V sobotu 13. prosince Vás zveme na dva 
koncerty (odpoledne a večer) do Prahy, a to 
do kostela sv. Salvátora. Zazní zde již tradič-
ně Česká mše vánoční od J. J. Ryby s Foer-
sterovým pěveckým sdružením a sólisty.
S potěšením mohu říct, že všechny koncer-

ty v uplynulém roce měly vysokou úroveň. 
Děkuji svému manželovi, prof. V. Mazáčkovi 
i všem členům orchestru za krásné zážitky 
a přeju nejen jim, ale i všem našim poslucha-
čům klidný advent, vánoční svátky a přede-
vším zdraví a radost do nového roku.

jaRoslava MaZáčková

fo
to
: a
r
C
h
IV
 K
o
D
K

Úspěšný rok Komorního orchestru Dvořákova kraje

Oslavy 65. výročí založení ZUŠ v Kralupech

Všem účinkujícím patří obdiv a velký 
dík, zejména dirigentovi panu prof. Vác-
lavu Mazáčkovi. Díky patří i všem peda-
gogům působícím v ZUŠ, kteří své žáky 
vedou k lásce k hudbě, ke vnímání a roz-
dávání krásna. A v neposlední řadě pat-
ří dík zástupkyni ředitele ZUŠ, paní Ve-
ronice Sedláčkové, která tuto zajímavou 
a poměrně mimořádnou akci vymyslela 

a zorganizovala. Jenom škoda, že se oslav 
nezúčastnil žádný zástupce města Kralupy, 
aby podpořil a ocenil dlouholetou zásluž-
nou činnost školy, jejíž žáci své město tak 
dobře reprezentují. 
Hudebníci byli odměněni dlouhotrvajícím 

potleskem a my v publiku jsme si domů od-
nášeli radostný a sváteční pocit. 

olga Měkotová
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DDm

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

vánoční podvečer
Zveme vás na předvánoční setkání u vá-
nočního stromku před DDM ve čtvrtek  
18. 12. od 16:00 hodin.
Svým vystoupením vás jistě potěší děti ze 

zájmových útvarů DDM: Krůček, Taneční 
rytmika, Taneční školička Domeček, Mo-
dern dance, Hip-hop a Zumba.
Na Vánočním podvečeru vystoupí hosté 

ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou: děti se zob-
covými flétničkami pod vedením pana uči-
tele Gomboše a malí zpěváčci paní učitelky 
Markéty Wagnerové. Večer uzavřou tradič-
ně naši žongléři s ohnivou show.
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Podklady PřiPRavila gaBRiela junášková

Srdečně Vás zveme na tradiční 

VáNOčNÍ VÝSTAVu
8. – 12. 12. 2014 

po-čt 9:00-12:00 / 13:00-17:00
pá 9:00-12:00 / 13:00-16:00

1. patro DDM – vstupné dobrovolné!

v hotelu Sport 
v Kralupech nad Vltavou. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina

„KOSÍ BRATŘI“ 
pod vedením Jiřího Křováčka.

Bohatá tombola

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou si Vás dovoluje srdečně pozvat na

15. REPREZENTAČNÍ 
PLES DDM

10. ledna 2015 
od 20:00 hodin›››

Ve dnech 22. 12. 2014 až 4. 1. 2015 mají dě-
ti vánoční prázdniny. Dům dětí a mládeže 
pro ně připravil tuto nabídku:
Na dny 22., 23., 29., a 30. 12. je připraven 

příměstský tábor. Probíhat bude vždy od 8:00 
do 15:00 hodin. V rámci jeho programu si 
děti zahrají hry, budou se věnovat výtvarné 
činnosti - tradice Vánoc. Podle počasí půjdou 
na vycházku a budou mít možnost se „vyřá-
dit“ na karnevalu. Cena na jednotlivý den 
je 150,- Kč. V ceně je teplý oběd.
Na příměstský tábor je třeba vyplnit při-

hlášku a zaplatit do 12. 12. 2014.
Ve dnech 31. 12. a 2. 1. je Dům dětí a mlá-

deže otevřen a nabízí dětem spontánní hry. 
Děti si mohou přijít zahrát kulečník, šipky, 
ping-pong, počítačové hry nebo Kinect, stolní 
fotbal a jiné deskové hry. K dispozici je také 
knihovna, která kromě literatury pro děti 
nabízí celou řadu zajímavých encyklopedií.
Cena: 40,- Kč / den (není zajištěn oběd).

provoZ ddm o vánočních svátcích

Přeji všem dětem, mládeži 
a dospělým krásné prožití 

adventu, radostné a pohodové 
vánoční svátky, mnoho 
zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 2015.
MaRie Blažková, 
ředitelka ddM
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Od září opět úspěšně fun-
guje rodinné centrum, kde 

probíhá setkávání rodičů s dět-
mi s montessori hernou a cviče-
ní pro těhotné ženy. Současně 
jsme založili neziskovou orga-
nizaci Základní škola a Mateř-
ská  škola VIA LIBERTATIS,  
z. ú. Od Rady města Kralupy nad 
Vltavou jsme získali souhlasné 
stanovisko se zřízením nového 
školského zařízení ve městě.
Potřeba založení školy s mon-

tessori pedagogikou vznikla pro-
to, že rodiče dětí, které navště-
vují naši Monteškolku, dospěli 
k názoru, že by se jejich děti 
i v základní škole měly vzdě-
lávat stejným způsobem, jako 
v Monteškolce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná 
o alternativní výuku, která není 
zatím dostupná v běžných zá-
kladních školách, bychom rádi 
tuto možnost nabídli. Máme tedy 
děti, které se rozvinuly v úžas-
né individuality díky montessori 
vzdělávání, máme rodiče, kteří 
tuto metodu podporují, máme 
kvalifikované pedagogy, ale ne-
máme vhodné prostory, které 
by bylo možné zrekonstruovat, 
nebo postavit tak, aby splnily 
zákonné podmínky.
Naším záměrem je zřídit ško-

lu pro maximálně 100 dětí (25 
ve školce, 75 ve škole), jejíž ne-
dílnou součástí jsou zdravé soci-
ální vztahy, které předpokládají, 
že každý pedagog zná jednoho 

každého žáka a navzájem si se-
be váží, bez ohledu na věk a po-
stavení. 
Hledáme proto naléhavě in-

vestory, sponzory, majitele objek-
tů a pozemků v Kralupech. Víte 
o někom, komu je naše vize sym-
patická? Budeme vděčni za ja-
kýkoli kontakt na info@montes-
sori-kralupy.cz. nebo martina.
novakova@vialibertatis.cz. Pro-
sím, pomozte nám zhmotnit na-
še vize a zprostředkovat svým 
dětem školku a školu, kam bu-
dou chodit rády, kde nám i dě-
tem bude dobře a kde děti roz-
vinou svůj potenciál. 

MaRtina nováková 

Zš PRaktická

Adventní čas jsme přivítali 
tvůrčí činností v kralup-

ském muzeu tzv. „Čertovskými 
dílnami“. Žáci se vrátili k tradi-
cím českých Vánoc, setkali se 
s kouzelnou babičkou, 
která  jim  předvedla 
nejrozmanitější způso-
by výroby vánočních 
ozdob a dekorací, a vy-
robili si roztomilého 
čertíka. 
A jak vypadá rozhla-

sové vysílání? Tak toto 
a mnoho jiného ze zá-
kulisí rozhlasu se žáci 
dozvěděli  z exkurze 

Významný listopad

do Českého rozhlasu. Možnost 
vidět tvoření zpráv v přímém 
přenosu byla pro žáky velkým 
zážitkem.

MaRtina Rašková
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Dvacáté páté výročí 17. listopadu 1989, které slavila celá 
republika státním svátkem, si i naše škola připomněla 
prostřednictvím projektu „Příběhy bezpráví“. Žáci při 
této příležitosti zhlédli film a besedovali o listopadových 
událostech roku 1989 i letech předchozích. Poděkování 
patří bývalé paní ředitelce Danuši Píckové, která svým 
výkladem obohatila program.

Děti z „monteškolky“ dospěly do věku školáků
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V květnovém vydání Zpravodaje jste se mohli dozvědět o činnosti a plánech rodinného 
a vzdělávacího Montessori centra v Kralupech. rozhovor s Martinou novákovou, ředitelkou 
centra, končil slovy: „rozhodli jsme se podat žádost o zapsání školky do rejstříku školek, 
abychom mohli čerpat dotace ze státního rozpočtu a měli tak možnost znatelně snížit 
školkovné. Dalším krokem pak bude podání žádosti o zapsání školy postavené na stejných 
principech jako školka.“  Jak plány v této rovině pokročily?

Karneval v Monteškolce - Beruška 
přihlíží práci „civila“. A zrovna tak 
můžete na procházce celé školky po-
tkat mezi obyčejně oblečenými dět-
mi princeznu nebo soba... Není důle-
žité, zda je karneval, nebo není. :-)

http://www.montessori-kralupy.cz

inzerce
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Vletošním školním roce se 
žáci  9.C  Základní  školy 

na Komenského náměstí zapojili 
pod vedením Mgr. Pavly Černé 
a Mgr. Ivany Šulové do projektu 
Podnikáme - pomáháme aneb 
základy podnikání se sociálním 
aspektem. Tento projekt je finan-
cován z fondu Evropské unie. 
Jedná se o projekt Minipodni-
ky, který je založen na princi-
pu vzdělávání žáků a studentů 
v oblasti podnikání.
My  jsme  založili  Cestovní 

agenturu „Zážitek“, která bu-
de připravovat výlety, exkurze 
a vystoupení pro mladší žáky 
základních škol a seniory. Tipy 
na některé z výletů nám daly 
knihy o kralupských pověstech 
a strašidlech od Jindřicha Havlí-
ka, který s námi bude v kontak-
tu. Připravíme katalog s nabíd-
kou výletů a programů s touto 
tématikou v okolí našeho města. 

Aby vše fungovalo a bylo tak, 
jak má být, navštěvujeme orgá-
ny státní správy a využíváme 
konzultace odborníků v oblas-
ti podnikání. I proto jsme na-
vštívili Městský úřad v Kra-
lupech nad Vltavou, kde nás 
se vším důkladně seznámila 
vedoucí živnostenského odbo-

ru Bc. Zdeňka Böhmová. Dne  
18. listopadu nás navštívil da-
ňový poradce Ing. Luboš Černý 
a předvedl postup zdaňování 
podnikatelů.
Pro bližší seznámení s na-

ší agenturou „Zážitek“ se mů-
žete podívat na naše webové 
stránky www.minipodnikani-

Zš koMenskéHo

POděKOVáNÍ
Děkuji paní ředitelce ZŠ Komen-
ského mgr. Jiřině Hereinové 
a všem pedagogům této školy, 
kteří se podíleli na „Dnu otevře-
ných dveří“ dne 8. 11. 2014. Byl 
to pro mne den plný zajímavostí 
a dobré pohody, která vyzařovala 
v celém objektu budovy. Děkuji 
za úžasný zážitek. 

marie Blažková

Zš václava Havla

Nastal čas adventu. Nejen 
město, ale i naše škola se 

zahaluje do vánoční atmosféry. 
V tomto vánočním čase nás če-
kají tyto akce:
5. 12. - hudební program The Players 
Tour v KaSS Vltava
10. 12. - vánoční jarmark od 14:30 
do 17:00 hodin.
10. 12. - 17:00 hodin – koncert žá-
ků a smíšeného sboru Tutti Canta-
te, na který srdečně zveme širokou 
veřejnost
19. 12. - tradiční zpívání na scho-
dech

Některé třídy se v průběhu 
prosince zúčastní „čertovských“ 
dílniček v městském muzeu.
Budoucí prvňáčkové se mohou 

těšit na „Zimní setkání“, které se 
uskuteční ve středu 14. 1. 2015 
od 15:30 do 16:30 hodin. Spolu 
s paními učitelkami I. stupně bu-
dou děti zpívat, učit se říkanky 
a něco pěkného si vyrobí.
Přejeme všem rodičům a žá-

kům příjemné prožití vánočních 
svátků.

Za kolektiv učitelů Zš v. Havla 

MgR. s. řádová a MgR. v. Packová                                                                                                                                      

ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou přijme  
od 1. 2. 2015 do pracovního poměru učitele/ku s apro-
bací přírodopis – tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
a učitele/ku pro 1. stupeň základní školy.
Nabídky a případné dotazy na: zs@zsrevolucni.cz, 
tel. č.: 315 726 192.

ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy přijme školníka. 
Ubytování v bytě 2+1 ve škole k dispozici. 
Nástup 1. 1. 2015 nebo dle dohody. 
Platové ohodnocení dle platných tabulek.
Bližší informace
na tel. č. 311 284 902-3.

Zš a Mš třeBíZskéHo
                                          

3. 12. Den otevřených dveří od 8:00 do 13:30 hodin
4. 12. Projekt „Předškoláček“ od 16:30 do 17:15 hodin
5. 12. Mikuláš mezi námi
10. 12. Besídka pro MŠ od 16:00 hodin
11. 12. Adventní Drážďany – pro žáky 6. – 9. tříd
18. 12. Vánoční zpívání u stromečku v 16:30 v aule školy
19. 12. Vánoce trochu jinak – projekt: Třebízská vánoční laťka; 
 Vánoční zvyky a obyčeje; Vánoční třídní besídky    

Advent na škole Program adventu

Projekt Podnikáme – pomáháme
komenda.webnode.cz, kde bu-
dou aktuální  informace. Své 
dotazy můžete posílat na náš 
email: CA.zazitek@seznam.cz. 
V lednu nás čeká představení 
naší firmy na Veletrhu fiktiv-
ních firem v Praze. Následně 
bychom si vyzkoušeli práci ces-
tovní agentury v praxi. Už teď 
se těšíme na společné zážitky!                                                                          

kRistýna Poláčková 

a adéla těšínská, 9. c  
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Základní uMělecká škola  kRaluPy nad vltavou

Vokamžiku, kdy budete číst 
tyto řádky, bude mít naše 

škola za sebou doslova maraton 
listopadových veřejných vystou-
pení. Po velmi zdařilém koncer-
tu Komorního orchestru Dvo-
řákova kraje a žáků školy dne  

10. 11. ve velkém sále KD Vl-
tava  uspořádala  naše  škola  
27. 11. 2014 Koncert barokní 
hudby v kralupském muzeu. 
Doslova prubířským kamenem 

organizačních schopností peda-
gogů školy se stal 30. listopad, 

kdy na Vánočních trzích v KD 
Vltava vystoupili žáci hudební-
ho a tanečního oboru. V ten sa-
mý den účinkovali u příležitosti 
rozsvícení vánočních stromků 
žáci studijního zaměření popu-
lární zpěv v Dřínově a jejich pa-

ní učitelka poté v Lobečku. Ten-
to den uzavřel Adventní koncert 
v kostele v Minicích.
Tolik tedy listopad a nyní již 

následuje pozvánka na měsíc 
prosinec:

Zš 28. října

Jedno sychravé listopadové dopoledne 
jsme navštívili třídy předškoláků. Dě-

ti nám předvedly, jak se pilně připravují 
k zápisu do školy, že se dokážou podepsat 
tiskacím písmem, umějí zpívat veselé pís-
ničky a kreslit hezké obrázky. Také my, 
žáci 4. třídy, jsme předškoláky motivovali 
k nácviku další důležité dovednosti, kte-
rou by měli ovládat před zahájením školní 
docházky.
„Umíš si zavázat tkaničky?“, ptali jsme se 

malých kamarádů. Zavázat si tkaničky by 
mělo zvládnout každé dítě předškolního vě-

ku. Bohužel je tato dovednost v posledních 
letech dosti opomíjena. Dnešní děti sice 
hrají hry na počítači a chodí na angličti-
nu, ale zavázat si boty či zapnout knoflíky 
často neumějí.
Proto jsme přišli s nápadem, jak situaci 

zlepšit. Vyrobili jsme originální barevné 
boty s tkaničkami a učili jsme předškoláky 
správně vázat kličku. Děti brzy zjistily, že 
to chce jen trochu cviku a trpělivosti, a tak 
než půjdou do školy, bude pro ně zavazo-
vání tkaniček hračka.

MgR. agáta Rusiňáková

Závěr roku v Základní umělecké škole 

úterý 2. 12. - 17:30 
Adventní koncert – kostel Nanebevzetí  

Panny Marie a sv. Václava, Kralupy

středa 3. 12. - 16:30
Andělsko-čertovský karneval (pop. zpěv) - KD Vltava

čtvrtek 4. 12. - 17:00
Písničky z pohádek (pop. zpěv) - Terassa Café Bistro

úterý 9. 12. - 17:30
Koncert žáků hudebního oboru – kralupské muzeum

čtvrtek 11. 12. - odpol. 
Vánoční písně (populární zpěv) - Terassa Café Bistro

pondělí 15. 12.
Čaj o páté (populární zpěv) - KD Vltava

úterý 16. 12. - 16:00
Vystoupení žáků LDO - velký sál KD Vltava

 úterý 16. 12. - 17:30 
Vánoční vystoupení žáků a učitelů - malý sál KD Vltava

středa 17. 12. - 19:30
Vánoční koncert J. Zelenkové  

(s účastí sboru M. Wagnerové) - KD Vltava

čtvrtek 18. 12. - odpol.
vystoupení hudebního oboru - prostranství před DDM

pátek 19. 12. - 17:30
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – 

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, Kralupy

Těšíme se na shledanou, přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků a vše NEJ do roku 2015!

luBoš HaRaZin, Pedagogové a žáci Základní uMělecké školy 
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Na návštěvě v mateřské škole v Mikovicích
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Zš gen. klaPálka

Naše škola se zapojila do 10. ročníku Pří-
běhů bezpráví – měsíce filmu ve ško-

lách. Letošní ročník měl žákům přiblížit 
události roku 1989 a připomenout 25. výročí 
sametové revoluce. Všichni deváťáci se zú-
častnili projekce nového snímku „Z deníku 
Ivany A.“ z produkce Jednoho světa na ško-
lách. Jde o filmový deník roku 1989, sesta-
vený na základě historických událostí, pro-
pojující osobní deníkové záznamy a dobové 
nahrávky revolučních událostí. Předlohou 
filmu se stal autentický deník osmnáctileté 
Ivany A., která osobitým pohledem středo-
školačky reflektuje poslední rok existence 
komunistického Československa. V druhé 
části programu žáci debatovali s pamětní-
kem – naše pozvání přijal Mgr. Pavel Rynt. 
Program se všem líbil.

MgR. Radka floRiánová

Pomyslnou linii spojení „zá-
kladní  -  střední  - vysoká 

škola“ má ve svém výukovém 
programu SOŠ a SOU Kralupy. 
Odráží se to v projektu „Hodina 
moderní chemie“. Atraktivním 
a neotřelým způsobem i tento-
krát studenti Vysoké školy che-
micko-technologické z Prahy 
předvedli  žákům základních 
škol  z  Kralupska  studovaný 
obor, který se promítal i do ob-
lasti fyziky. Michaela Škopíková 
a Adéla Jeništová, studující pá-
tého ročníku magisterského stu-
dia, tak možná žákům devátých 
tříd daly impulz k tomu, aby 
se právě chemie stala jejich „ži-
votním“ oborem. Žáci devátých 
ročníků, účastníci „Hodiny mo-
derní chemie“, viděli se svými 
pedagogy v jedné z učeben SOŠ 
a SOU Kralupy četné zajímavé 
pokusy z oboru tzv. barevné che-
mie s hustými „čmoudíky“, růz-
nobarevnými plameny, roztoky 
měnícími zbarvení jako na se-
maforu, zaujaly je i efektní ex-

perimenty s kapalným dusíkem. 
Tuto aktivitu, úzce spojující zá-
kladní, střední a vysokou školu, 
absolvovala i skupina studentů 
ze Střední odborné školy che-
mické v Bratislavě - Vlčí hrdlo, 
kteří právě v tu dobu absolvova-
li v odborné škole čtrnáctidenní 
výměnnou stáž v rámci evrop-
ského programu Erasmus+. 
„Pražští studenti objasnili žá-

kům nejnovější trendy v chemii 
a především ukázali praktické 
aplikace  v  tomto oboru,  bez 
nichž se neobejde náš každo-
denní život. Hodina byla velmi 
interaktivní. Probíhala formou 
dialogu s množstvím pokusů. 
Nejvíce se žákům líbilo polé-
vání ruky kapalným dusíkem 
o teplotě minus 196 °C  jako 
důkaz platnosti stavové rovni-
ce ideálního plynu. Jako bonus 
pro ty chlapce a dívky, kteří se 
zapojili do demonstrace pokusů, 
byl pro každého kopeček chut-
né jahodové zmrzliny vyrobené 
s pomocí tekutého dusíku,“ uvá-

dí Mgr. Jaroslava Mazourková, 
zástupkyně ředitele SOŠ a SOU 
Kralupy. 
Je potřeba dodat, že v před-

chozích letech nejtalentovaněj-
ší žáci kralupské střední odbor-
né školy sami obdobné pokusy 

demonstrovali v tamních „zá-
kladkách“ pod vedením svých 
instruktorů z VŠCHT Praha. 
Projekt moderních hodin che-
mie pro střední a základní ško-
ly byl zahájen VŠCHT Praha 
v březnu 2010.  j. HeRain

soš a sou kRaluPy nad vltavou 

Příběhy  
bezpráví

POZvánkA nA PrOsinec
4. 12. - Mikulášský aerobik - kvalifikace na městské kolo, které každoročně pořádá DG Kralupy.

5. 12. - Mikulášská nadílka ve třídách

6. 12. - pořádáme předvánoční výlet do krásného německého městečka Seiffen - městečka hraček. 
Je proslavené výrobou dřevěných vánočních ozdob a je navštěvováno především v adventním čase. 
Kromě prohlídky města navštívíme dětský vánoční trh, práci v dílně – kreativní práce se dřevem, 
podíváme se na loutkovou pohádku Frau Holle, zúčastníme se lampionového průvodu a koncertu vá-
nočních písní před radnicí.

8. 12. - žáci školní družiny odjedou na exkurzi, kde si ve Svíčkárně RODAS v Šestajovicích u Prahy 
prohlédnou provoz a zúčastní se výrobních dílen svíčkárny. 

8. 12. - třída 4.A s paní učitelkou Renatou Němečkovou přivítá ve škole seniory, pro které si připravili 
bohatý předvánoční program.

11. 12. - zveme všechny srdečně na předvánoční konzultace, které budou spojeny se společnou 
charitativní akcí školy a sdružení rodičů. V prostorách přízemí školy budou vánoční trhy, pěvecká vy-
stoupení a bazárek. Můžeme společně prožít adventní chvíle, přispět na adopci na dálku a na bazárku 
prodat nebo koupit použité zimní oblečení nebo sportovní vybavení.

15. 12. - žáci s rodiči i prarodiči se mohou zúčastnit vánočních výtvarných dílen a v duchu původních 
tradic uměleckých řemesel si vyrobit originální vánoční dekoraci.

19. 12. - tradiční vánoční zpívání ve vestibulu školy uvede každoroční besídky ve třídách.

Zveme k návštěvě školy nejen v předvánočním čase. Nabízíme možnost prohlédnout si školu, zúčastnit 
se výuky, akcí třídy i celé školy. Rádi vás doprovodíme a zodpovíme vše, co vás zajímá.

MgR. jitka HinteRHolZingeRová

Přitažlivě představili školákům moderní chemii

Hodina moderní chemie vyvrcholila výrobou zmrzliny s pomocí tekutého 
dusíku.
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Parta nadšených rekreačních 
volejbalistů si 15. listopadu 

zahrála již po jedenácté o pu-
tovní keramickou  trofej, kte-
rou před sedmi lety věnovala 
našemu týmu naše spoluhráč-
ka, místní výtvarná a literární 
umělkyně, Věra S. 
Na  turnaj  se  sjelo 8  týmů 

z Kralup a blízkého i vzdáleněj-
šího okolí, aby se utkaly o soš-
ku „kralupského oslíka“, užily 
si přátelské atmosféry a strávi-
ly den plný volejbalu. Letošní 
turnaj  se stejně  jako většina 

předchozích ročníků uskuteč-
nil v tělocvičnách Základní ško-
ly Gen. Klapálka (na jaře jsme 
využili laskavého přijetí v hale 
u plaveckého bazénu). 
Tímto bychom velmi rádi po-

děkovali vedení ZŠ Gen. Kla-
pálka za pronájem tělocvičny 
k tréninkům a hlavně umožnění 
pořádání tohoto turnaje, který 
postupem času nabývá na atrak-
tivitě, a o účast projevuje zájem 
stále více družstev. Už teď se 
těšíme na další ročník.

„kRaluPský osel“

Volejbalový turnaj o kralupského osla

6. 12....... sobota ..... juniorky (1. liga) .............Dansport Praha ......9.00, 13.00
6. 12....... sobota ..... kadetky (1. liga) .............Střešovice ............11.00, 15.00
13. 12. .... sobota ..... ženy (krajský přebor) .....Příbram ................10.00, 14.00
14. 12. .... neděle ..... Kralupská vánočka ...................................................9.00
20. 12. ... sobota ..... Kralupská vánočka ...................................................9.00

Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka. Druhé zápasy mohou 
po dohodě začínat dříve. ZMĚNY VYHRAZENY. 

DOMÁCÍ  
VOlEJBAl 
V prOsinCi

 Aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník www.kralupyvolejbal.cz

14. 12. 2014  
– neregistrovaní volejbalisté

20. 12. 2014
 – registrovaní hráči

33. ročník turnaje smíšených družstev

Místo konání: tělocvičny 
ZŠ v ul. Gen. Klapálka 1029, 

Kralupy nad Vltavou
Informace: Petr Slapnička, 

tel.:602 276 601, 
e-mail: petrsl@email.cz; 

Václav Fejt, tel.: 733 540 925, 
e-mail: fejt@post.cz

Volejbalový oddíl Tj Kralupy n. Vlt. pořádá

KRALUPSKÁ VÁNOČKA 2014

F lorbalový klub FBC Kralupy 
zatím prožívá úspěšnou sezó-

nu. A-tým mužů, který v minulé 
sezóně postoupil do vyšší ligy, 
se zatím pohybuje ve středu ta-
bulky s tím, že herně má roz-
hodně na první pětku, o kterou 
bude v následujících utkáních 
usilovat. 
Juniorský tým, který také sla-

vil postup do 3. ligy, se srdnatě 
pere o další milník, tentokráte 
o druhou nejvyšší soutěž. Aktu-
álně je na třetí příčce a na po-
stup mu chybějí pouhé čtyři 
body, přičemž zápasů je ještě 
dost. 
To kralupský dorost aktuálně 

vévodí tabulce a jeho cíl - 2. liga 

- se jeví více než reálně. Aktuál-
ně mají pouze jedinou porážku 
a fenomenální skóre 67 ku 14. 
Daří se i dalším týmům, podrob-
nosti najdete na webu www.fbc-
kralupy.cz nebo na klubovém fa-

cebooku (https://www.facebook.
com/florbalkralupy). 
Rád bych také připomenul 

stálý  nábor  hráčů  a  hráček 
do všech kategorií. Více info 
opět na webu nebo na telefonu 

720 56 55 56 případně mailu 
nabor@fbckralupy.cz.
V neposlední řadě bych rád ze 

své funkce za celý klub podě-
koval všem partnerům a spon-
zorům klubu v čele s Městem 
Kralupy nad Vltavou za jejich 
dosavadní podporu, bez které 
bychom nemohli těchto výbor-
ných úspěchů dosáhnout. Jim, 
ale také celé komunitě FBC Kra-
lupy a všem čtenářům Zpravoda-
je bych rád popřál klidné proži-
tí vánočních svátků a perfektní 
vstup no nového roku, který bu-
de, doufám, pro vás všechny mi-
nimálně tak úspěšný, jako pro 
náš klub ten uplynulý. :-)

 jiRka ciMleR, ManažeR fBc

PřEjEME VšEM KRÁSNÉ VÁNOCE 
A POHOdOvÝ rOk 2015
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Florbaloví junioři i dorostenci bojují o postup
Dorostenci  

FBC Kralupy n. Vlt.
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o kralupském hokeji se mluví 
čím dál více a také je více vidět. 
co bylo prvotním impulsem pro 
tuto změnu? 
Bylo by dobré upřesnit, že po-
čátek aktuálního stavu lze vy-
stopovat ve výzvě vedení HK 
o  podporu  ze  strany  rodičů 
v roce 2013. Byl jsem jedním 
z prvních, který na tuto výzvu 
zareagoval, a přibližně na začát-
ku tohoto roku vznikla koncep-
ce klubu. Koncepce vycházela 
z popisu tehdejšího stavu a na-
vrhovala řešení do budoucnos-
ti. Byly identifikovány kritické 
oblasti a priority, na co je po-
třeba se zaměřit. Po prezenta-
ci koncepce celému klubu se 
ozvali další rodiče, a tak začal 
vznikat velice silný a kompe-
tentní tým. 

a na co bylo potřeba se 
zaměřit?
Dlouhodobým a základním pro-
blémem bylo financování a ko-
munikace. Přitom právě tyto dvě 
oblasti spolu velmi úzce souvisí. 
V prvé řadě jsme se soustředili 
na komunikaci směrem do klu-
bu a směrem do města, tedy 
i na vedení města jako takové-
ho. Vzhledem k velmi kritické 
situaci ohledně zajištění finanč-
ních prostředků bylo potřeba 
transparentně ukázat, v čem je 
problém. Pečlivě jsme připravo-
vali podklady ukazující finanč-
ní náročnost tohoto sportu, ko-
munikovali směrem do klubu 
a předkládali jsme vedení města 
(zastupitelům) potřebná fakta. 

Jaká byla reakce vedení města?
Zprvu opatrná a pochybující, 
narážející na nedůvěru z minu-
lých let. Nějakou dobu trvalo, 
než se nám podařilo velice kon-
struktivní komunikací a hlavně 
faktickými podklady přesvědčit 
o nutnosti podpory pro náš klub 
ze strany města. Vzhledem k po-
chybnostem ohledně hospoda-
ření byl kompletně přebudován 
systém účetnictví a finančního 
řízení klubu. Na druhou stranu 

jsme si také uvědomili, že naše 
role nemůže být pouze pasivní 
a že není možné přijít požádat 
o podporu bez toho, aniž by-
chom i my něco nepřinesli. 

to je například zápas u18 
česko-rusko?
Ano, je to jedna z možností, kde 
vidíme náš prostor vzhledem 
k vazbám které máme v rám-

RoZHovoR s... vladimírem Müllerem, předsedou Hk kralupy nad vltavou

O kralupském hokeji a jeho směřování 

ci hokejového prostředí. I když 
naši hráči prohráli, myslím, že 
atmosféra a návštěvnost a tím 
pádem i určitá obecná prospěš-
nost této akce předčila očekává-
ní na všech stranách. V klubu 
jsem od roku 2007, ale nepa-
matuji se na to, že bych viděl 
někdy tuto halu tak naplněnou. 
Pro mě samotného to byl zážitek 
a věřím, že i pro ostatní návštěv-
níky. Každopádně, tuto akci lze 
považovat za přínos pro sportov-
ní dění ve městě, ale zároveň 
s sebou přináší i další efekty, 
jako je například využití spor-
tovního areálu Kralupské spor-
tovní a s tím spojené významné 
investice do zimního stadionu 
realizované v roce 2013. Mimo-
chodem, další mezistátní utkání 

Česko – Rusko, hráčů do 16 let, 
proběhne 19. 12. 2014 a všichni 
jsou opět zváni.  

Jaké významné změny a další 
aktivity jsou teď momentálně 
nejdůležitější?
Po vyřešení finanční stability 
jsme se konečně mohli vrhnout 
na  to hlavní,  proč náš  klub 
existuje, a to je hokej samotný. 

V této oblasti je pro nás nej-
důležitější, a je to běh na dlou-
hou trať, naplnění klubu dětmi. 
Vzhledem k povaze a charakte-
ru vývoje dnešních hokejistů je 
nutné s hokejem začínat velmi 
brzy, a proto momentálně cílíme 
na ročníky 2006-2010, i když to 
neznamená, že nejsme otevřeni 
i starším (či mladším) hráčům. 
Díky  proaktivnímu  přístupu 
a jednáním s vedením Středo-
českého kraje se náš klub stal 
součástí Hokejového centra mlá-
deže. Stali jsme se tak partnery 
klubů HC Rytíři Kladno a PZ 
Kladno a společně s nimi se bu-
deme soustředit na zkvalitnění 
mládežnického hokeje v našich 
klubech. Praktickým přínosem 
je pak pro nás materiální pod-

pora a hlavně podpora trenérů 
a asistentů z prostředků Stře-
dočeského kraje. Navíc po si-
mulaci hráčské základny pro 
sezónu 2015/2016 jsme se spo-
lečně shodli na rozšíření mlá-
dežnických kategorií, a to ne-
jenom z pohledu kvantity, ale 
i kvality a tím pro nás může 
být například naše účast v lize 
mladšího dorostu. 

chtěli bychom se zastavit ještě 
u náboru mladých hokejistů. 
pokud se rozhodnu přihlásit 
své dítě na hokej, jak časově 
a finančně náročný je tento 
sport?
Předně bych doporučil na naše 
tréninky přijít a vyzkoušet si je. 
Klub zajišťuje zapůjčení výstro-
je na první tři měsíce zdarma. 
To je velká šance otestovat, zda 
dítě neztratí zájem poté, co rodi-
če investují prostředky do vcel-
ku drahého vybavení. Nicmé-
ně později je potřeba počítat se 
vstupní investicí v řádu jedno-
tek tisíc korun z hlediska vý-
stroje a též počítat s průběžnou 
obnovou. 

Pokračování na str. 34
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Dokončení ze str. 33

I  přes  významnou  podporu 
jde o sport finančně náročný 
a filosofie klubu je postavena 
na principu určité solidarity 
a z toho důvodu platí menší 
hokejisté příspěvky mezi 200,-  
až 700,- Kč / měsíc a u těch star-
ších od 4. třídy až do katego-
rie juniorů se platí v rozsahu 
1.000,- až 1.400,- Kč / měsíc. Po-
čet tréninků je u menších hoke-
jistů kolem 2-3 týdně a u star-
ších v případě doplňkových 
a individuálních tréninků se 
pohybuje v počtu 3-5 trénin-
ků týdně. Jedna část tréninku 
probíhá na ledě, většinou jedna 
hodina čistého času a poté ná-
sleduje tzv. suchá příprava za-
měřená na další kondiční, herní 
a atletická cvičení. Samozřejmě 
se musí počítat s tím, že část 
víkendů je většinou věnována 
zápasům a turnajům. Sezóna 
začíná přibližně v polovině srp-
na a končí v červnu. 

kdo se dětem - hokejistům v kra-
lupech věnuje, kdo je trénuje?
Jedná se většinou o bývalé hoke-
jisty, například naše odchovance 
a zčásti rodiče některých hráčů. 
Klub má v tuto chvíli 8 kvalifi-
kovaných trenérů a 2 asistenty. 
Díky podpoře Středočeského kra-
je máme šanci tento tým rozšířit 
a také v tomto směru podnikáme 
další kroky. Naším hlavním cí-
lem je teď najít nového sportov-
ního ředitele, který by v klubu 
zpracoval koncepci rozvoje a po-
mohl nám dobře řídit a vést sku-
pinu trenérů a asistentů.

co jsou podle vás klíčové fakto-
ry a podmínky dalšího rozvoje?
Dostatečné množství finančních 
prostředků, podpora a důvěra 
města, široká hráčská základna, 
kvalitní trenéři a asistenti. Ne-
rad bych opomněl zmínit kvalitu 
a obětavost týmu lidí, kteří jsou 
v současné době členy výkon-
ného výboru a bez nichž si to 
vůbec nedokážu představit.  ¢

LiGa mLadších žákŮ 
20. 12. - 10:45 - HK Kralupy x Sparta Praha
22. 12. - 14:15 - HK Kralupy x HC Podblanicko

LiGa starších žákŮ 
20. 12. - 12:45 - HK Kralupy x Sparta Praha
22. 12. - 16:15 - HK Kralupy x HC Podblanicko

kraJská LiGa dorostu 
07. 12. - 10:00 - HK Kralupy x SK Černošice
21. 12. - 10:00 - HK Kralupy x Slavoj Zbraslav

kraJská LiGa JuniorŮ 
07. 12. - 15:00 - HK Kralupy x Tatran Sedlčany

kraJská LiGa mužŮ 
02. 12. - 18:00 - HK Kralupy x HC Rakovník
20. 12. - 18:00 - HK Kralupy x HC Jesenice

kraJská LiGa přípravek – 3. třída
13. 12. - 9:30 - HK Kralupy x HC Junior Mělník, 
HC Benátky, HC Kladno, SK Černošice - turnaj

pozvánka na domácí 
hokejové zápasy - prosinec

TJ Sokol Kralupy nad Vltavou
nabízí k prodeji budovu č. p. 112, 

S. k. neumanna 143 
v Kralupech nad Vltavou 

(bývalé Kino Střed). 
Více informací se dozvíte 

na telefonním čísle 721 873 799. 
Nabídky zašlete do 10. 12. 2014 
na adresu: TJ Sokol Kralupy nad 

Vltavou, Jodlova 16, 
278 01 Kralupy nad Vltavou.

CVIČITELE / CVIČITELKU JÓGY
informace u Jany Nové, 

tel.: 605 332 787

aSiStentku v gymnaStickém odd.
nebojte se a přijďte se podívat 

na naši gymnastiku. Trenéři potřebují 
posily - zaškolí nezaškolené 

a připraví nepřipravené. možno i jako 
brigáda pro studentky. Těšte se 

na přátelský kolektiv.
- informace u trenérky 

marie Zdražilové, tel.: 601 380 070

tJ Sokol
kRaluPy 
hledá 

O kralupském hokeji 
a jeho směřování 

vánoční přání nácti letých...
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vánoční přání nácti letých...

Žáci Zš václava Havla... 1. Co byste rádi našli letos pod stromečkem?
2. jaké vánoční tradice doma dodržujete?

� Matěj, 13 let, 8.B
� chtěl bych fotbalový dres, 
a aby byl konečně světový mír
� od začátku prosince otevřu každý den 
jedno okénko v adventním kalendáři

� Ondra, 13 let, 8.B
� přeju si terénní kolo
� dáváme pod talíř šupinu a máme 
kapra, zdobíme společně stromeček

� Kačka, 13 let, 8.A
� lístky do Hudebního divadla 
Karlín na Addamsovi
� máme adventní věnec, 
rozkrojujeme jablíčko, 
pečeme cukroví

� Lenka,  
13 let, 8.A
� asi snowboard
� po večeři 
společně rozbalíme 
dárky a povídáme 
si a celý prosinec 
ujídám čokoládky 
z adventního 
kalendáře

Kuba, 13 let, 8.B �
� nejlepší mobil na světě

� dáme si kapra 
na štědrovečerní večeři 

Eliška a Lenka, 
13 let, 8.B �
� lístky na halové 

mistrovství Evropy v atletice, 
které bude v Praze

� zdobíme stromeček, 
pečeme cukroví

Vendy, 13 let, 8.B �
� jenom mobil

� zapalujeme adventní svíčky na věnci, 
všichni čtyři – máma, já, táta a brácha 

se sejdeme u večeře u stolu, máme 
knedlíčkovou polívku, bramborový salát 

a klobásu nebo řízek. Po večeři jdeme 
s bráchou do pokoje a čekáme, až zazvoní 

zvoneček. Vyrábíme lodičky z oříšků 
a pouštíme je se svíčkami po vodě. Koukáme 

na pohádky a brácha nám zpívá koledy. 

Bětka, 13 let, 8.B �
� modré závodní plavky  

a velké puzzle, aspoň 10.000 dílků
� na stole musí být adventní 

věnec a musíme se sejít všichni

Michael, 14 let, 8.B �
� to nevím, třeba nový mobil

� dáme si šupinu pod 
talíř a večeříme kapra

� Honza, 13 let, 8.B
� já bych chtěl, aby se měli všichni rádi
� zapalujeme svíčky na adventním věnci, 
k večeři máme kapra a zdobíme slavnostně stůl

� Kačka, 14 let, 9.A
� nový telefon
� na Vánoce si dáváme k večeři bramborový salát 
s rybou nebo máme na výběr vepřový řízek, díváme se 
společně na pohádky a chodíme k babičce a dědovi

dominik, 14 let, 8.A � 
� snowboard a k němu boty

� jíme bramborový salát a řízek – 
sejde se celá rodina a posloucháme 

u večeře vánoční koledy. máma 
upeče cukroví a to je asi všechno.
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DATUM ZAHÁjENí AKCE

celý měsíc probíhá výstava: Nechte čerty spát (kralupské muzeum)

1. 12. po ........8:00.........Den pro dětskou knihu
2. 12. út.......17:30.........Adventní koncert ZUŠ (kostel na Palackého nám.)
3. 12. st .........8:00.........Den otevřených dveří (ZŠ a MŠ Třebízského)
  16:30.........Andělsko-čertovské setkání (KD Vltava)
4. 12. čt .......16:30.........Mikulášská nadílka (AZ centrum)
  17:00.........Písničky z pohádek (Terassa Café Bistro)
5. 12. pá ......10:00.........Mikulášská pro nejmenší – DDM (hotel Sport)
  20:00.........Koncert 100 zvířat (KD Vltava)

6. 12. so ......13:00.........Čertovské dílničky (městské muzeum)
  15:00.........Bluegrass Advent (KD Vltava)
  16:00.........Pohádky z Afriky (DS Scéna)
  17:00.........Dřevěný večer (kralupské muzeum)
  17:00.........Vánoční koncert (zámek Veltrusy)
  20:30.........Možná přijde Mikuláš (DS Scéna)
7. 12. ne ......13:00.........Kurz Vánoční dílna (DDM)
  18:30.........Věneček tanečních kurzů (KD Vltava)

8. 12. po ........9:00.........Zahájení Vánoční výstavy (DDM)
  16:30.........Coca-Cola vánoční kamion (Palackého nám.)
  19:30.........17. country salon s Rangers Band (KD Vltava)
9. 12. út.......17:30.........Vánoční koncert ZUŠ (městské muzeum)
  19:30.........Kutloch aneb I muži mají své dny (KD Vltava)
10. 12. st .....14:30.........Vánoční jarmark (ZŠ V. Havla)
  15:00.........Vánoční setkání „Rodáků“ (hotel Sport)
  17:00.........Koncert žáků a sboru Tutti Cantate (ZŠ V. Havla)
11. 12. čt .....17:00.........Vánoční zpívání (Terassa Café Bistro)
  17:30.........Práce s vnitřní energií (AZ centrum)
  19:30.........Tančírna (KD Vltava)
12. 12. pá ....20:00.........Maturitní ples DG Kralupy (KD Vltava)

13. 12. so ....10:00.........Vánoční příběh (KD Vltava)
  16:30.........Ochutnávka vín s cimbálovkou (KD Vltava)
  17:00.........Škampovo kvarteto – koncert (zámek Veltrusy)
  20:30.........Charmsovy pašije (DS Scéna)
14. 12. ne ......9:00.........Kralupská vánočka (tělocvična ZŠ Gen. Klapálka)
  18:30.........Věneček tanečních kurzů (KD Vltava)

15. 12. po ....16:30.........Čaj o páté (KD Vltava)
16. 12. út.....16:00.........Vystoupení žáků LDO ZUŠ (KD Vltava)
  17:30.........Vánoční koncert ZUŠ (malý sál KD Vltava)
  19:00.........Adventní koncert DKS (kostel, Palackého nám.)
17. 12. st .....17:30.........O Hvězdičce (LS Rolnička)
  19:30.........Vánoční koncert Jitky Zelenkové (KD Vltava)
18. 12. čt .....14:00.........Uzávěrka příjmu článků a pozvánek do KZ leden
  16:00.........Vánoční podvečer – vystoupení (před DDM)
  16:30.........Vánoční zpívání u stromečku (ZŠ a MŠ Třebízského)
  17:30.........Disco for teens (KD Vltava)
19. 12. pá ....17:00.........Hokej ČR x Rusko (zimní stadion Kralupy)
  17:30.........Česká mše vánoční v provedení ZUŠ 
   (kostel, Palackého nám.)
  17:00.........Benefiční koncert (KD Vltava)
  19:00.........Filmový večer (galerie VK37)

20. 12. so ......9:00.........Kralupská vánočka (tělocvična ZŠ Gen. Klapálka)

24. 12. st .....15:30.........odpolední mše svatá (kostel, Palackého nám.)
  16:10.........divadlo „Sčítání lidu“ (kostel, Palackého nám.)
  24:00.........půlnoční mše svatá (kostel, Palackého nám.)

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

Kalendář prosincových akcí 

květa Vyvadilová, tel.: 602 354 512
e-mail: vyvadilova.kveta@seznam.cz 
Poskytujeme vedení účetnictví v plném rozsahu 
včetně zpracování mezd a daňových přiznání, 
dále zpracujeme daňovou evidenci, zejména 
pro spolky, ale i společenství vlastníků bytů.

V pŘÍpaDě uzaVŘENÍ sMlOuVy BěHEM 
prOsiNCE pOskyTuJEME VáNOČNÍ slEVu.

VEDENÍ úČETNiCTVÍ – DaňOVé EViDENCE

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.

Terassa Café Bistro, Palackého nám. 1091, 

budova Global vedle měÚ, Kralupy n. Vlt.

 
FB/Terassacafebistro      

          tel. 733 788 843

pro malou i velkou společnost 40 osob  

na přání s programem nebo videodisko,

     menu na přání – pekáč žebírek, pyramida kuřecích křidélek, 

thajské krevety, tatarákové světové variace aj.

      s vánočními videoklipy 

každý pátek od 19 h.

Neotřelé vánoční večírky 

Adventní
páteční 
párty

Rodinné adventní 
sobotní 
obědy

  pro rodiče jídlo 
v klidu, pro děti 

tvůrčí dílny včetně 
pečení perníčků 

vždy od 12 h.

www.terassacafe.cz 

přiJmeme 
zaměstnance 
do truhlárny v Kralupech nad Vltavou

� vyučení není podmínkou 
� šikovnost ano

Informace na tel. č. 315 729 521 
nebo pište na email janina@orisek.eu

do výroby plastových a hliníkových oken 
v Kralupech nad Vltavou. 

Práce na HPP, požadujeme praxi v oboru, 
pečlivost, samostatnost, flexibilitu. 

ŘP sk. B výhodou. 
V případě zájmu nabízíme  

možnost ubytování. 

Tel.: 315 721 694,  
e-mail: info@lakam.cz

Přijmeme dělníky 
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Kavárna a prodejna kávy

Komenského
náměstí 8

! rezervace nutná - osobně, telefonicky 702 007 310 
nebo e-mailem kavarna@longberry.cz

Čerstvě pražená káva longberry - ideální dárek k Vánocům.
V předvánočním období pořádáme posezení pro skupiny.

Všem zákazníkům hezké Vánoce a šťastný Nový rok 
přeje espresso longberry

NEJšIRšÍ SORTIMENT  
VáNOčNÍCH STROMKů:
Þ smrk pichlavý a ztepilý 
Þ borovice lesní a černá 
Þ jedle kavkazská

DáLE NABÍzÍME:
Þ Vánoční stromky v květináčích
Þ Adventní věnce, vánoční svícny
Þ Vánoční dekorace, dárky a svíčky
Þ Vánoční osvětlení
Þ Vánoční keramiku
Þ Květiny – bramboříky, vánoční hvězdy aj.
Þ Dárkové vánoční poukazy
Þ Víno z Velkých Pavlovic, medovinu
Þ Vytápěné prostory

OTeVřenO:
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 16.00

štědrý den: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019

www.zahradnictvi-jelinek.cz
Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu



K Z

prosinec 201438

KOmErČnÍ InzErcE

nOVÁ dÁRkOVÁ BAlíCí SlUŽBA
drogerie v lobečku pod věžáky
Seifertovo náměstí 746, 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 723 497

Přijďte k nám a my Vám zabalíme 
Váš dárek dle Vašeho přání.

Široký výběr balícího materiálu.

ClT iMpOrT s.r.o. 
Žižkova 141, kralupy nad Vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, kralupy nad vltavou
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

Tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, Spojovací 199

PřESNé řEZáNÍ PLEcHu LASEREM
Kovovýroba, lisování, řezání plazmou

Stavební 
a obchodní společnost

hledá pracovníka na pozici

STAVeBní TeCHnik,
 STAVByVedOUCí

nástup: zima 2015
Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: hromadka@montako.com

Požadujeme: 

� úplné středoškolské 
vzdělání s maturitou 
(stavební zaměření 

výhodou)
� věk do 30 let

� praxe max. 2 roky
� řidičský průkaz typu B
� čistý trestní rejstřík

  nabízíme:

� práci v perspektivní 
a rozvíjející se společnosti
� možnost dalšího 

vzdělávání  
a profesního růstu
� věrnostní příplatky 

a prémiová  
ohodnocení

PROdáM
byt 3+1, 76 m2

v Kralupech – Lobečku
� zateplený dům, plastová 

okna, plovoucí podlahy
� garáž 100 m od bytu
Tel.: 315 628 484, 

605 231 917

vánoční otevírací doba:

TEXT I L  E LEGO přemyslova 305

7. 12. (bronzová neděle) .............9:00 – 11:00
8. 12. - 12. 12. (po – pá) ...........8:30 – 12:00, 
 13:00 – 17:00
13. 12. (sobota) .........................8:30 – 11:00
14. 12. (stříbrná neděle) .............9:00 – 11:00
15. 12. - 19. 12. (po – pá) .........8:30 – 12:00, 
 13:00 – 17:00
20. 12. (sobota) .........................8:30 – 11:00
21. 12. (zlatá neděle) .................9:00 – 11:00
22. 12 - 23. 12. (po - pá) ..........8:30 – 12:00, 
 13:00 – 17:00
24. 12 – 28. 12. ......vánoční svátky – zavřeno

29. 12. – 30. 12. .......................8:30 – 12:00, 
 13:00 – 17:00
31. 12. (Silvestr) ........................8:30 – 12:00
1. 1. 2015 ........................Nový rok – zavřeno
2. 1. – 3. 1. ..................... Inventura – zavřeno
Od 5. 1. běžná otevírací doba beze změn.

Nabízíme velký výběr dámských 
a pánských oděvů jak pro volný 

čas, tak pro společenské události, 
a také spodní prádlo a doplňky.

Krásné Vánoce, bohatého ježíška 
a hodně zdraví v roce 2015!

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti
KralupsKyZpravodaj.cZ
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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

Úklidová firma 
příjme ihned 

UklízečkU 
na dopoledne na VPP.

Informace na tel. čísle 603 234 600 - p. Kováč.

›››

›››

Pro soukromou galerii koupím za nejvyšší ceny 
obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku,  

v rozmezí až do 40.000,- Kč, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. 
Vždy zaplatíme vyšší cenu než jakékoli starožitnictví nebo bazar. 

Platba v hotovosti při převzetí obrazu.
Vaše obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

Volejte v dobrém na 775 392 379.




