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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

Od začátku března (přesný termín bude 
uveřejněn na webu města a na www.

kralupskyzpravodaj.cz) do konce letních 
prázdnin je plánováno uzavření krytého 
plaveckého bazénu z důvodu rekonstrukce. 
Provádět se bude celková oprava dětského 
bazénu, včetně technologie, nově bude va-
na dětského bazénu z nerezu. Šatny se také 
dočkají celkové rekonstrukce, a to včetně 
sociálních zařízení – nové budou rozvody 
elektro, vody, odpadů, topení, sprchy, obkla-
dy, podlahy, vzduchotechnika. Vybudována 
bude i tzv. welness zóna, kde se můžete těšit 
na odpočinkovou solární louku, infra-sau-
nu, parní saunu a vířivou vanu. 
Město Kralupy nad Vltavou získalo na tuto 

rekonstrukci dotaci ve výši 20 mil. Kč z do-
tačního programu ROP Střední Čechy.
První kolo výběrového řízení, kde byla 

zhotovitelem vybrána společnost Geosan 
Group z Kolína, bylo připomínkováno a ná-
sledně bylo koncem ledna vyhlášeno opě-
tovné výběrové řízení. V důsledku toho se 
posunulo datum plánovaného uzavření ba-
zénu místo 9. února na cca 8. března 2015. 
Do té doby bude bazén v provozu.
Důležitou podmínkou města je, že rekon-

strukce včetně zkušebního provozu bude 
ukončena do 31. 8. 2015, aby provoz mohl 
začít pro plaveckou školu od 1. 9. 2015.

Libor Lesák, místostarosta

Uzavření bazénU 
z důvodu rekonstrukce
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PROGRAM MASOPUSTU 2015:
Od 10:00 hodin
MASOPUSTNÍ TRH před KD Vltava (Seifertovo nám.) 
} uzenářské a masové speciality, koláče, trdelník 
a další dobroty,
} pokud bude slunko trošku hřát, přijede i kolotoč.
10:00 a 12:00 hodin
divAdelNÍ POHádkA A klAUNeRie 
v podání Divadla Cirkus Žebřík (kino Vltava)
} výtvarné dílničky pro děti,

Od neděle do úterý před 
Popeleční středou, která letos 

vychází na 18. února 2015, se konají 
po celé naší republice oslavy masopustu. Stejná 

tradice se již několik let udržuje i v Kralupech 
a masopustní oslavy pořádá společně KD Vltava, 
obyvatelé a zaměstnanci Domů s pečovatelskou 

službou a sokolové z TJ Sokol Kralupy nad Vltavou.

neděle 15. února od 10:00 do 17:00 hodinKralupský masopust
} pohádka je součástí razítkové soutěže 
Se sluníčkem za dobrodružstvím,
} vstupné do kina je 60,- Kč. 
14:00 - 15:00 hodin
HRy A SOUTěže na hřišti TJ Sokol (Jodlova ul.)
} projížďky na koních
15:00 hodin – MASOPUSTNÍ PRůvOd 
} ze sokoliště k Domu s pečovatelskou službou 
na Cukrovaru a dále do Lobečku ke KD Vltava, 
kde oslavy masopustu vyvrcholí.

Od září by nejen 
děti měly využívat 

zrekonstruovaných 
prostor plaveckého 

bazénu
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KrátKé zprávy

Dobrý den, vážení 
a milí čtenáři,

2

také si myslíte, že první měsíc nového roku utekl 
neuvěřitelnou rychlostí? Že jste ještě ani nestihli 
začít plnit svá novoroční předsevzetí a už máte 

časovou ztrátu? :o) Ať to vnímáte 
stejně jako já, nebo ne, věřím, že jste 
do nového roku vstoupili ve zdraví, 
pohodě a užíváte každého okamži-
ku, který se vám naskytne.  

Kalendář ale přesně napovídá, že 
už je tu únor – nejkratší měsíc v roce 
– ale co do počtu pracovních dnů 

troufne ho ještě o jeden den měsíc květen, to 
budeme muset do práce jen devatenáctkrát 
(tedy většina z nás). 

Únor a květen mají ale ještě jednu věc spo-
lečnou – v únoru se narodili ti, kteří byli počati 
v měsíci lásky – a že se lidé měli a mají v květ-
nu HODNĚ rádi, dokazuje v mém případě i to, 
že v diáři mám v únorových dnech zazname-
náno nejvíce narozenin svých blízkých a přátel 
z celého roku. A možná bych to mohla vyřešit 
jednoduchým způsobem a na tomto místě po-
přát všem únorovým oslavencům krásné naro-
zeniny, horu zdraví, kopec štěstí, hromadu lásky 
a kupu pohody a alespoň hrstku přátel, kteří po-
mohou, když se náhodou nebude něco dařit...

K únoru ovšem patří i několik tradičních akcí 
(např. masopusty), na které vás srdečně zvu 
a pozvánky na ně najdete na stránkách Zpravo-
daje – ať už tohoto tištěného, nebo Zpravodaje 
webového. A nezapomeňte, tento měsíc vrcholí 
plesová sezóna, takže pokud jste ještě nestihli 
vyvětrat své sváteční šaty a obout naleštěné 
střevíce, určitě si z únorové nabídky plesů vyber-
te, vypravte se do společnosti a se vší noblesou 
vtančete do dalších dnů.

Radka Holeštová, 
šéfredaktorka KZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Bc. Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 2. 2. 2015. Příští číslo vyjde 2. 3. 2015.

◆ Rada města (dále jen RM) schválila dodavatelem 
akce „Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
rozvodů elektro v ZŠ V. Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ společnost PLÁN PLUS, s.r.o. z Prahy, 
za cenu 514.250,- Kč s DPH.
◆ RM schválila projektovou dokumentaci Ing. Pavla 
Kubíska k územnímu řízení na akci „Parkovací stání 
v ulici třída Legií“. RM uložila odboru RIaSM prověřit, 
zda by nešlo zajistit šikmé parkování.
◆ RM schválila umístění banneru „Sebeobrana pro 
ženy 2015“ sdružení Tiger – Jiu Jitsu, o. s. na plot 
u nemocnice v ulici Mostní v Kralupech nad Vltavou, 
bez poplatku do 31. 3. 2015.
◆ RM doporučila zastupitelstvu schválit finanční 
příspěvek pro Semiramis Centrum terénních 
programů ve výši 120.000,- Kč.
◆ RM doporučila zastupitelstvu projednat záměr 
vybudovat z objektu bez čp., stojícího na pozemku 
st. 7,6 o výměře 66 m2 v Kralupech nad Vltavou – 
Lobeček, Štefánikova ul. nízkoprahové denní centrum 
podle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále RM 
uložila odboru SVŠK dodat podrobnou kalkulaci 
nákladů na rekonstrukci a na činnost.
◆ RM doporučila zastupitelstvu schválit finanční 
příspěvek pro Záchrannou službu Asociace 
samaritánů ČR v Kralupech nad Vltavou ve výši 
150.000,- Kč.
◆ RM vzala na vědomí vyúčtování benefičního 
koncertu pořádaného dne 19. 12. 2014 Kulturním 

a společenským střediskem Kralupy nad Vltavou. 
RM schválila převedení finančních prostředků 
z výtěžku koncertu, a to částku ve výši 5.000,- Kč 
pro Spolek Laura, z.s. a částku 28.920,- Kč pro 
Spolek na pomoc pro Matěje, z.s.
◆ RM schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností OPV s. r. o. na rok 2015 za monitoring 
kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky 
Hrombaba. Provedení prací je vyčísleno na celkovou 
částku 62.799,- Kč včetně DPH.
◆ RM byla předložena žádost Ing. Jana Šáry 
o navýšení finančního příspěvku na zajištění 
náhradních tréninků plavání z důvodu rekonstrukce 
plaveckého bazénu v Kralupech. RM schválila 
poskytnutí příspěvku pro oddíl ve výši 150.000,- Kč.
◆ RM neschválila udělení výjimky ze stavební 
uzávěry na vstup do komunikací v lokalitě Cukrovar 
pro akci „Oprava sekundárních rozvodů – Cukrovar.“ 
RM uložila odboru RIaSM zajistit projektovou 
dokumentaci včetně výkazu výměr a zvážit 
s projektantem možnost realizace akce protlakem.
◆ RM schválila prodloužení doby užívání prodejních 
stánků umístěných pod viaduktem na rohu ulic 
Jiráskova a Jungmannova, a to do 30. 6. 2015, 
podmínkou prodloužení doby užívání je odstranění 
stánků do 30. 6. 2015.
◆ RM schválila Dodatek k rozpočtovému opatření  
č. 1/2015 - Rozpočtovou změnu ve výši 60. 000,- Kč 
na opravu odpadů a WC v 3. podlaží Základní školy 
praktické.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

18.února

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

se koná  
ve středu

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 

místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

březnové 
ČÍSLo

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 2. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 2. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 2. 2015 od 12:30 do 13:30 hodin

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KrOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
únor

2. 2. - 6. 2. ............rozměrný odpad z domácností
16. 2. - 20. 2. ........rozměrný odpad z domácností  

BŘEZEn
2. 3. - 6. 3. ............bioodpad
16. 3. - 20. 3. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

! oD 16. BŘEZnA 2015 BUDE UZAVŘEn MASArYKŮV MoST !
(více info na webu města a na www.kralupskyzpravodaj.cz)
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vúterý 6. ledna 2015 byla zahájena rea-
lizace projektu „PŘEDMOSTÍ - TURIS-

TICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou“. 
Prostor byl předán stavební firmě Building 
- LT s.r.o., která byla vybrána na základě 
výběrového řízení a bude kompletní rekon-
strukci předmostí v období leden – srpen 
2015 realizovat. 
Předmětem projektu je rekonstrukce a re-

vitalizace předmostí Masarykova mostu 
v Kralupech nad Vltavou. Cílem projektu 
je využití levobřežního předmostí mostu 
pro vznik informačního a kulturního cen-
tra města. 

VýSTUpEM projEKTU BUDE:
} zbudování turistického a kulturního centra, 
} obnova cesty vedoucí od mostu nad nemocnicí 
k vlakovému nádraží.
Nově vystavené turistické informační cen-
trum s kapacitou 30 osob bude do jednoho 
roku od ukončení projektu certifikováno 
v rámci TIC. Bude veřejně přístupné a bu-

Účastníci řízení jsou povinni seznámit 
se s těmito Pravidly a důsledně se ji-

mi řídit.
Zájemcům jsou všechny dokumenty upra-

vující výběrové řízení Grantového schématu 
k dispozici:
a) na webových stránkách města Kralu-

py nad Vltavou (www.mestokralupy.cz) pod 
záložkou Grantové schéma,
b) v informačním centru města, které je 

vlevo u vstupu do budovy Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou, na adrese Palackého 
nám. 1, Kralupy nad Vltavou,
c) na vyžádání budou zaslány na adresu 

n. e-mail žadatele nebo předány při osobní 
návštěvě po domluvě s Lenkou Moravco-
vou, tel.: 315 739 888, lenka.moravcova@
mestokralupy.cz.
Žádost musí být vyhotovena na předepsa-

ném formuláři, který je dostupný na mís-
tech shodných, jako Grantové schéma.

� Žadatel může podat maximálně 3 žá-
dosti o grant.
� Maximální požadovaná částka grantu 
nemůže přesáhnout 100.000,- Kč.
� Minimální spoluúčast žadatele grantu 
činí 15 %.

Oproti loňskému roku došlo k vypuštění 
bodu, který podporoval sport a tělovýchovu, 
a to z důvodu navýšení příspěvků sportov-
ním oddílům rozdělovaných na doporučení 
sportovní komise. Místo toho byl zařazen 
bod „Činnost s mládeží v období školních 
prázdnin 2015“.
Termín pro příjem žádostí: do pátku  

27. února 2015 (do 14:00 hodin), žádosti 
došlé po stanoveném termínu nebudou po-
suzovány. Pro posouzení včasnosti podá-
ní žádosti je rozhodující datum uvedené 
na otisku podacího razítka podatelny MěÚ 
– nikoli pošty. 

Můžete žádat o grant od města
Rada města kralupy nad vltavou dne 13. ledna 2015 schválila vyhlášení řízení 
o poskytnutí grantu z Grantového schématu na podporu zájmových aktivit na rok 
2015 v kralupech nad vltavou, dle platných Pravidel pro udělení grantu v oblasti 
zájmových aktivit na rok 2015.

CeNTRUM kRAlUP  
pro nákladní vozy uzavřeno

Od pondělí 19. ledna 2015 je omezen průjezd 
městem Kralupy nad Vltavou, a to z důvodu 
pokračování investiční akce Krajského úřadu 
Středočeského kraje – Průtah města. 

Momentálně probíhají práce na druhé etapě 
výstavby, kterou je kruhový objezd na křižo-
vatce ulic S. K. Neumanna, Podřipská a Mostní 
(pod viaduktem u čajovny). 

Objízdná trasa je vedena přes sídliště Cuk-
rovar, kolem Penny marketu, přes nový kru-
hový objezd pod Hostibejkem.

Uzavírka křižovatky pod viaduktem je pláno-
vána nejdéle do 31. března 2015, pokud budou 
klimatické podmínky příhodné, termín otevření 
nového kruhového objezdu se změní.
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Úpravy mostních teras byly zahájeny

de poskytovat informace o turistických cí-
lech, službách cestovního ruchu, rekreační 
a kulturní nabídce v oblasti svého působení 
(město Kralupy n. Vlt., region Mělnicko).

Projekt byl podpořen v rámci Regionál-
ního operačního programu NUTS II Střed-
ní Čechy dotací v maximální výši 9,3 mil. 
Kč.

V lednu byla zahájena příprava vyústění 
nové stezky od teras za nemocnicí.
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí je 
součástí odboru sociálních věcí, škol-

ství a kultury Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou.

Sociálně-právní ochrana  dětí  
je vymezena zákonem takto:
} ochrana práv dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu,
} ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně 
ochrany jeho jmění,
} působení směřující k obnovení naruše-
ných funkcí rodiny,
} zabezpečení náhradního rodinného pro-
středí pro dítě, které nemůže být trvale 
nebo dočasně vychováváno ve vlastní ro-
dině.

Činnosti, které vykonává 
oSpoD Kralupy nad Vltavou:
} poradenská činnost,
} vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dí-
těte, může uložit ve správním řízení: napo-
menutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné 
za výchovu, dohled nad dítětem a provádět 
jej v součinnosti dalších institucí, omezení 
bránící působení škodlivých vlivů na vý-
chovu dítěte, povinnost využít odbornou 

poradenskou pomoc, pokud ji rodiče na do-
poručení OSPOD nevyužili, ačkoliv je pro 
další vývoj v rodině důležitá, 
} podává k soudu návrhy:
1/ omezení nebo zbavení rodičovské zod-
povědnosti nebo pozastavení jejího výkonu-
nařízení ústavní výchovy, její prodloužení 
či zrušení, 
2/ svěření dítěte to péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, 
3/ nařízení výchovného opatření, 
4/ návrh na vydání předběžného opatření, 
jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče 
nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj 
vážně narušeny nebo ohroženy.
} zabezpečuje funkci kolizního opatrovníka 
v soudních řízeních dotýkajících se práv dí-
těte: úprava výchovy a výživy; určení styku 
s rodičem; určení a popření otcovství; zvý-
šení nebo snížení výživného; změna příjme-
ní; schválení právního jednání; zastupování 
v dědickém řízení apod.

oSpoD spolupracuje:
} s nezletilým
} s rodinou nezletilého
} s dalšími institucemi: se školními zaří-
zeními; se zařízením pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy; s Vězeňskou služ-
bou České republiky; s Probační a mediač-
ní službou České republiky; s městskými 
úřady; s úřadem práce; se zdravotnickými 
zařízeními; se zařízeními pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc; s dětským krizovým 
centrem apod.

Kontakty:
Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ v Kralupech nad Vltavou, Palackého 
nám. 1:
} přízemí, číslo dveří 117 - Tamara Musilo-
vá, diplomovaná sociální pracovnice, 
tel.: 315 739 954, 
e-mail: tamara.musilova@mestokralupy.cz;
} přízemí, číslo dveří 118 - Bc. Tereza No-
votná, DiS., tel.: 315 739 928, 
e-mail: tereza.novotna@mestokralupy.cz;
} přízemí, číslo dveří 119 - Pavla Vosáhlová, 
DiS., tel.: 315 739 926, 
e-mail: pavla.vosahlova@mestokralupy.cz; 
Bc. Lucie Forintová, tel.: 315 739 927, 
e-mail: lucie.forintova@mestokralupy.cz; 
} přízemí, číslo dveří 120 - Mgr. Alexandra 
Píchalová, tel.: 315 739 940, 
e-mail: alexandra.pichalova@mestokralu-
py.cz. 
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Jak funguje sociálně-právní ochrana dětí v Kralupech
činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (oSPod) je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud 
zletilosti nenabyly dříve, bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.

V Kralupech jsou dvě nová hřiště
Město kralupy nad vltavou děkuje společnosti česká rafinérská, a. s. za finanční dar, díky kterému byla vystavěna dvě nová 
hřiště - venkovní posilovna vedle sportovní haly na cukrovaru a dětské hřiště u kostela sv. Jakuba většího v Minicích.

Venkovní posilovna s příchodem 
teplejšího počasí čeká na první 
sportovce.

Hriště pro nejmenší děti se 
čtyřmi herními prvky vyrostlo 
na prostranství pod kostelem 
v Minicích.
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zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2015/2016:
úterý 3. 2. 2015 a středa 4. 2. 2015 

od 14:00 do 17:00 hodin

ačkoli momentálně žije v Nelahozevsi, 
kde v letech 2010–2014 působila jako 

starostka, strávila většinu života v Kralu-
pech. Je vdaná, má jednu dceru. Vystudo-
vala Střední odbornou školu v Neratovicích, 
obor veřejnosprávní činnost, kde ji zaujalo 
právo, kterému se věnovala i nadále, a to 
studiem na Karlově Univerzitě, které ukon-
čila v roce 2009. 

přicházíte do Kralup z pozice starostky, co 
Vám dala tato funkce pro práci tajemnice?
Bez této zkušenosti si ani svůj nástup do po-
zice tajemnice nedovedu představit. Práce 
starostů těchto malých obcí je nesmírně 
náročná. Starosta v malé obci nemá téměř 
žádný úřednický aparát, a přesto jsou na je-
ho práci kladeny stejně vysoké nároky. Pes-
trý život přináší na obce povinnost řešit 
rozsáhlou škálu problémů. A proto jsem si 
měla možnost projít náplní práce mnoha 
odborů.  

jakým budete Vy přínosem pro Kralupy 
a úřad, dokážete předat úředníkům nějaké 
znalosti či zkušenosti?
Věřím, že do týmové práce úřadu mohu 
přinést spoustu zkušeností a poznatků, 
které jsem načerpala jako starostka. Mé 
vzdělání je také nezanedbatelnou výho-
dou. Nemohu tvrdit, že bych byla v ce-

lé šíři všech odborů znalá tak do hloub-
ky jako úředníci. Přesto mám základní 
znalosti a přehled o fungování veřejné 
správy. Na této práci si nejvíce cením, 
že tyto znalosti budu moci nejen využít, 
ale i průběžně prohlubovat a tím přispět 
k dalšímu rozvoji úřadu. 

Co je přesně pracovní náplní tajemníka?
Základem je vedení úřadu. Úředníci pracují 
na svých agendách samostatně a odpověd-
ně. Každý úředník je ve svém oboru od-
borníkem. Ale nad rámec běžného chodu 
úřadu se vyskytují i takové záležitosti, které 
přesahují svou věcnou stránkou jednotlivos-
ti jednoho oboru a vyžadují si dlouhodobější 
a komplexnější řešení. V takových přípa-
dech nastupuje tajemník, který koordinuje 
činnost odborů.
Tajemník dále zaštiťuje provádění růz-

ných legislativních a technických změn 
v úřadu, plní úkoly, kterými ho pověří za-
stupitelstvo a rada města, seznamuje jednot-
livé odbory s rozhodováním rady a zastupi-
telstva a zajišťuje jejich naplnění. 
V neposlední řadě je tajemník statutár-

ním orgánem úřadu, tedy spadají pod něj 
veškeré personální záležitosti.

Děkuji za rozhovor! 

raDka hoLeštová,

šéfreDaktorka

oprava
V prosincovém vydání KZ na str. 5 byla 
omylem uvedena jiná zkratka absolvované 
školy u zastupitelky Mgr. Jiřiny Hereinové, 
správně je PF UJEP Ústí nad Labem.

rozhovor s... novou tajemnicí kralupské radnice mgr. Petrou urbanovou

Mohu přinést spoustu zkušeností

od 1. ledna roku 2009, tedy šest let, působil ve funkci tajemníka kralupské 
radnice ing. Jaroslav Zdich. Poté, co dosáhl důchodového věku a požádal 
o uvolnění z funkce, byla do pozice tajemnice po výběrovém řízení jmenována 
Mgr. Petra urbanová.

Zápis dětí do kralupských 
mateřských škol 
pro školní rok 2015/2016 

Mateřská škola Gen. Klapálka
- 25. a 26. 3. 2015 v čase od 9:00 
do 14:00 hodin. Zápis proběhne v bu-
dově školy Gen. Klapálka č.p. 976 
a Mikovická č.p. 501. 

Základní  škola a Mateřská škola 
Třebízského - 28. a 29. 4. 2015 v ča-
se od 13:00 do 17:00 hodin. Zápis pro-
běhne v budově školy Třebízského  
č.p. 523.

Mateřská škola Dr. E. Beneše 
-  28. a 29. 4. 2015 v čase od 13:00 
do 17:00 hodin. Zápis proběhne v ře-
ditelství školy, budova Dr. E. Beneše 
č.p. 694. 

Zákonný zástupce u zápisu do MŠ 
předloží svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. 

Poděkování
vměsíci lednu to-

hoto roku ukon-
čil  svou  pracovní 
činnost na Městském 
úřadě v Kralupech 
nad  Vltavou  pan 
Ing. Jaroslav Zdich. 
Na kralupské radnici 
pracoval téměř deset let, a to nejprve jako 
interní auditor a později jako tajemník ko-
munální a státní správy. 
Touto cestou bych mu chtěl veřejně po-

děkovat za jeho rozumné, klidné a slušné 
vedení úřednického aparátu, za skvělou spo-
lupráci i za vše dobré, co pro Kralupy nad 
Vltavou udělal. 
Přeji mu také, aby měl nyní hodně času 

se ve zdraví věnovat své rodině a svým 
zálibám a koníčkům.

Petr hoLeček, starosta města

›››
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Město Kralupy nad Vltavou připravilo 
ve spolupráci se společností EKO – 

KOM, a. s. na letošní rok zkušební projekt 
zaměřený na zefektivnění třídění odpadů 
v domácnostech. V rámci tohoto projektu 
budou občanům zdarma poskytnuty tašky 
na tříděný odpad. Tašky jsou barevně shod-
né s barvou separačních kontejnerů na pa-
pír, sklo a plast rozmístěných po našem 
městě a jsou určeny k jednoduchému třídění 
přímo v domácnosti. Případným zájemcům 
bude zdarma poskytnuta jedna separační 
sada, která obsahuje 3 ks tašek (modrou, 
zelenou a žlutou) na třídění papíru, skla 
a plastů. Tašky mají velikost 35 x 50 x 26 cm 
(š x v x h) a jsou opatřeny suchým zipem, 
takže jednotlivé kusy je možno k sobě jed-
noduše připnout. Separační sady jsou vyro-
beny z pevného materiálu, což zajišťuje je-

jich dlouhou životnost. Pozor! Tašky nejsou 
určeny pro jednorázové použití.
Případní zájemci si mohou separační taš-

ky vyzvednout na MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, odboru životního prostředí, Palacké-
ho nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 2. patro 
– číslo dveří 216, kontaktní osobou je paní 
Helena Traxlová, tel.: 315 739 944, e-mail: 
helena.traxlova@mestokralupy.cz.  
Počet separačních sad je omezený, takže 

neváhejte a přijďte si co nejdříve svoji sadu 
vyzvednout. 
Separační tašky jsou určeny pouze pro 

občany našeho města a budou vydávány jen 
těm, kteří předloží doklad o trvalém pobytu 
v Kralupech nad Vltavou (občanský průkaz, 
řidičský průkaz atd.). 

heLena traxLová, oDbor životního 

ProstřeDí, měÚ kraLuPy naD vLtavou

jak probíhala likvidace 
vánočních stromků, v jakém 
množství a co se se stromky 
dělo po jejich svozu?
Doslouživší  vánoční  strom-
ky svážely Technické služby 
města Kralupy nad Vltavou již  
od  5.  1.  2015  pravidelně  3x 
v týdnu. Každý svozový den se 
odvezly minimálně čtyři plné 
traktorové vleky. Občané měli 
a stále mají možnost vánoční 

stromek nechat na místech ur-
čených pro svoz komunálního 
odpadu, což plně využívají. 
Začátkem ledna nám situaci 

zkomplikoval silný vítr, strom-
ky byly rozfoukány po sídlištích. 
Naši pracovníci provádějící úklid 
dostali proto pokyn, aby strom-
ky donesli zpět na stanoviště.
Občas se nám také stává, že 

někdo vyhodí  stromek z okna  
a pak asi zapomene, anebo ta-

ké nezapomene, stromek odnést 
ke kontejnerům.
Svezené  stromky  vozíme 

na Hrombabu, kde je domluvená 
firma  štěpkuje a dále se energe-
ticky využívají jako palivo.

jak jste zvládli svoz odpadu 
po Vánocích a úklid města 
po Silvestru?
Svoz komunálního odpadu přes 
Vánoce a úklid po Novém ro-

ce bývá náročnější, než během 
roku. Odpadu je více a situaci 
komplikuje i větší množství za-
parkovaných vozidel. Tyto svát-
ky jsme zajistili svoz odpadu 
v podstatě každý, i sváteční den, 
takže problémy nebyly. Naši pra-
covníci situaci zvládli a hro-
mady odpadu nikde neležely. 
I po Silvestru se nám podařilo, 
díky dobré práci našich zaměst-
nanců, uklidit město rychle.

zeptali jsme se za vás: kam se poděly doslouživší vánoční stromky? odpovídá: stanislav hejduk, tsm kralupy nad vltavou

Město zdarma rozdává 
seParační tašky

Už zase nefunguje 
semafor!
Tato slova pronášeli řidiči a chodci, kte-

ří pravidelně využívali křižovatku ulic 
Mostní – Jodlova – Erbenova, lidově zvané 
„Na Františku“. Stejně tak tomu bylo i ráno 
13. ledna, kdy se řidiči vyloženě přestrko-
vali s chodci a bohužel silnější zvítězil – 
moudřejší ustoupil. Jen se štěstím nedošlo 
k žádné tragické nehodě. Zajímavé je, že 
o několik metrů dále semafor u kostela fun-
goval a další semafor za mostem v Lobečku 
také. Co bylo příčinou této poruchy?

„Ranní ,porucha‘ v úterý 13. 1. 2015 by-
la dílem vandala, který rozbil červené sklo 
a jednu žárovku v tělese semaforu. Oprava 
se ale mohla provést až za světla, proto byl 
semafor trochu déle mimo provoz. Velké 
množství poruch je způsobeno zásahem 
podnapilých či jen nudících se hostů při-
lehlé kralupské hospody, kdy se jejich ter-
čem stává přechod mezi Husovým parkem 
a ulicí Riegrova. 

Někdy je na vině i silný vítr či déšť. V kaž-
dém takovém případě se automaticky se-
mafor přepíná z bezpečnostních důvodů 
do módu oranžové kmitavé. V takovém pří-
padě platí pro provoz na křižovatce nain-
stalované svislé dopravní značky. 

Problémů nás v letošním roce zbaví pře-
stavba křižovatky na kruhový objezd, kdy 
zůstane v provozu pouze přechod u kos-
tela,“ vysvětluje pan Michal Saur, technik 
TSM Kralupy.

V případě, že řidiči nebo chodci zazna-
menají závadu jakéhokoli semaforu, mohou 
ji ohlásit na telefonním čísle 315 726 589 
- stálá služba na vrátnici TSM. Uvedené te-
lefonické spojení slouží i ke hlášení poruch 
veřejného osvětlení, poškozených značek, 
laviček a dalších nedostatků. Telefon je do-
stupný nonstop 24 hodin denně.

raDka hoLeštová
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správa železniční dopravní 
cesty připravila od pondě-

lí 2. února 2015 mimořádnou 
změnu jízdního řádu železniční 
osobní dopravy na celkem pat-
nácti tratích. Stalo se tak ze-
jména v návaznosti na zahájení 
výluk ve stanici Praha-Hlavní 
nádraží, které souvisejí s rekon-
strukcí zastřešení haly nad prv-
ním až čtvrtým nástupištěm. 
V rámci této akce dochází 

i ke změnám, které se týkají 
tratě Kralupy – Praha:
} rychlíky na rameni Praha – 
Děčín a opačně na trati 090/091 
budou s výjimkou rychlíků 670 

a 691 vedeny do Prahy-Masary-
kova nádraží mimo stanici Pra-
ha-Holešovice,
} rychlík 601 Chomutov – Praha 
na trati 090/091 pojede rovněž 

do Prahy-Masarykovo nádraží, 
avšak bude i nadále zastavovat 
ve stanici Praha-Holešovice,
} vlaky 9625 a 9629 na trati 091 
budou v celém úseku Kralupy 

nad Vltavou – Praha-Masaryko-
vo nádraží vedeny o 3 minuty 
dříve!!
Doporučujeme cestujícím, aby 

se před cestou přesvědčili o ak-
tuálním stavu svého vlakového 
spojení. Veškeré změny jsou zve-
řejněny na internetových strán-
kách www.szdc.cz nebo www.
cd.cz a dále v příslušných želez-
ničních stanicích.
Další  informace  lze  získat 

v osobních pokladnách a infor-
mačních střediscích Českých 
drah.

tisková zPráva sžDC 

ze Dne 14. 1. 2015

čSAD  Střední  Čechy  a.  s.  uvedla 
ve středu 21. 1. 2015 do provozu pět 

nových příměstských autobusů typu LOW 
ENTRY, typového označení IVECO BUS 
CROSSWAY, které pořídila v rámci dota-
ce z Regionálního operačního programu 
regionu soudružnosti Střední Čechy 2007 
– 2013. 
Linky, na kterých budou nově pořízené 

autobusy provozovány, jsou zařazeny v sys-
tému Pražské integrované dopravy, jedná 
se o linky řady 370 - 374. Lze je považovat 
za vysoce vytížené příměstské linky regio-

nu Praha-východ (okolí měst a obcí Kralupy 
nad Vltavou, Odolena Voda, Klecany, Zdi-
by), které slouží obyvatelům daného území 
k dopravě za prací, vzděláním a potřebný-
mi službami. 
Z technického hlediska se jedná o nízko-

podlažní vozidla v délce 12 m s kapacitou 
85 osob, z toho pro 43 sedících cestujících. 
Vozidla jsou vybavena informačními prvky 
(označovače, hlásiče, vnitřní a vnější infor-
mační tabla, přijímač pro nevidomé apod.) 
v souladu s požadovanými Standardy kva-
lity PID.

Z Kralup se svezeme 
v pěti nových autobusech
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Celé ZNěNÍ TZ A dAlšÍ fOTOgRAfie NAjdeTe NA www.kRAlUPSkyZPRAvOdAj.CZ

Hasiči obnovují 
vozový park

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou má nového po-

mocníka. Stal se jím terénní hasičský vůz 
Toyota. Celkové náklady na koupi tohoto 
vozu dosáhly částky 1 mil. Kč. Vozidlo 
bylo zakoupeno díky dotaci ze Středočes-
kého kraje, Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS v rámci Tematického 
zadání Podpory obnovy techniky, výzbro-
je a výstroje jednotek SDH. 

městu se podařilo získat dotaci ve výši 
790.000,- Kč. Zbylá částka byla hrazena 
z rozpočtu města.    

Lenka moravCová, měÚ kraLuPy n. vLt.

Rychlíky z Kralup budou většinou 
končit na Masarykově nádraží
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samý závěr eneolitu tvoří dvě archeolo-
gické kultury, které se od sebe výraz-

ně odlišují a zároveň si jsou v něčem po-
dobné. Dlouho se vedly diskuse i o místě 
vzniku obou kultur. Dnes převládá názor, 
že obě vznikly v evropském prostoru.

první z nich je kultura lidu s kerami-
kou šňůrovou (2.800 – 2.500 let př. Kr.). ta 
byla součástí velkého kulturního komplexu 
a k nám pronikla nejspíše ze Sz Německa 
někdy po roce 2.800 př. Kr.

první a dodnes převažující nálezy tohoto 
lidu pochází z hrobů jeho příslušníků. v muž-
ských hrobech, které byly objevovány v po-
čátcích archeologického bádání, se nacházely 
převážně kamenné broušené sekeromlaty. 

proto dali archeologové této kultuře nejpr-
ve název lid s bojovými sekeromlaty. teprve 
později se ujal název dnešní. ten dostala tato 
kultura podle toho, že část jejich keramických 
nádob byla zdobena obtiskem šňůry. Nejčas-
těji to byly menší pohárky s vysokým hrdlem. 
Okolo ještě mokrého povrchu hrdla nádoby se 
před vypálením omotala šňůra, která se na hr-
dle obtiskla v pravidelných řadách. 

Na konci eneolitu zjišťujeme u lidu této 
kultury, že všichni (nebo takřka všichni) pří-
slušníci kmene mají nárok na řádný pohřeb. 
Nacházíme menší či větší hřbitovy. pro lid 
kultury šňůrové je typické to, že své mrtvé 
pohřbívali podle přesně stanovených „ritu-
álních předpisů“. Muži leží vždy na pravém 

boku, hlavou k západu, obličejem k jihu. Ženy 
na levém boku, hlavou k východu, obličejem 
také k jihu. I způsob pokrčení těla a poloha 
rukou vykazuje jen několik variant. Muži 
a ženy mají v hrobech jako milodary dokonce 
i odlišné druhy keramických nádob.

Dlouho byly známy pouze nálezy hrobů to-
hoto lidu, proto se mnozí odborníci domní-
vali, že to byli kočovníci, kteří neměli pevná 
obydlí, jež by zanechala v zemi znatelné stopy. 
zbytky sídlišť tohoto lidu jsou známy teprve 
posledních několik desetiletí a je jich velice 
málo. zatím ani přesně nevíme, jak vypadaly 
domy v jejich vesnicích. víme jen, že to s nej-
větší pravděpodobností byli zemědělci. 

z našeho regionu je známa řada kostro-
vých hrobů z katastru různých obcí. z Mi-
nic, Mikovic, Lobečku, Nelahozevsi, vepřku, 
Kralup, zeměch a zlončic. Mimo nádob a se-
keromlatů se v hrobech mnohdy našly zvířecí 
kosti (potrava na poslední cestu). v jednom 
hrobě z vepřku byla krásná 15 cm dlouhá 
čepel z hnědého pazourku. 

Někdy kolem roku 2.500 př. Kr. se lid 
s kulturou šňůrovou setkává na našem úze-
mí s nově příchozím lidem s keramikou 
zvoncových pohárů. 

Lidé s kulturou zvoncových pohárů přišli 
do našich končin přes Moravu. Jejich kultura 
dostala název podle tvaru jedné ze svých lu-
xusních nádob - poháru ve tvaru obráceného 
zvonu. Muži měli v hrobech často na hrudi 
položeny měděné dýčky a za zády pazourko-
vé hroty šípů. Archeologové jim proto nej-
prve říkali lukostřelci zvoncových pohárů. 
vlastní název kultura zvoncových pohárů 
se prosadil teprve později. 

Ještě jedna zajímavost se nacházela v těch-
to mužských hrobech. Byly to kamenné des-
tičky, na obou koncích provrtané. z počát-
ku archeologové nevěděli, k jakému účelu 
mohly sloužit. vysvětlení podali sportov-
ní lukostřelci. taková destička, přivázaná 
na vnitřní straně zápěstí levé ruky, chránila 
lukostřelce před zraněním, které mu mohl 
způsobit zpětný úder tětivy silného luku.   

první nádoby ve tvaru obráceného zvonu 
dodané do Národního muzea v praze jsou 
z Kralup. tato luxusní keramika byla nale-
zena v roce 1855 na zdejším nádraží. 

Další nálezy kostrových hrobů jsou z Nové 
vsi, Kralup, Lobečku, Nelahozevsi, vojkovic 
a Chvatěrub. z vepřku jsou i čtyři hroby žá-
rové. v prozkoumaných hrobech lidu kultu-
ry zvoncových pohárů leží muži a ženy také 

v odlišné poloze. Muži na levém boku, hlavou 
k severu, ženy na boku pravém, hlavou k ji-
hu. Obě pohlaví hledí obličejem k východu. 
Oni jako první u nás také užívali ozdoby ze 
zlata a stříbra.

to, jak se obě kultury a s jakou intenzitou 
podílely na vzniku první velké kultury násle-
dující doby bronzové, a to kultury únětické, 
se snaží archeologové objasnit. 

váCLav fenCL

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

Mladší eneOlit 2.800 – 2.200 let př. Kr. (2. část)

DíL Pátý

Kamenná nátepní destička lidu s kulturou 
zvoncových pohárů.

Nádobka zdobená obtiskem šňůry.

Zvoncový pohár lidu s kulturou zvoncových 
pohárů.
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restaurace HOStIBEJK, Hostivítova ul., Hostibejk
Název tohoto re-

stauračního zaří-
zení může připomínat 
pohostinné silné zvíře – 
a protože jsem se narodil 
na začátku měsíce května, 
vím, o čem píšu! Jmenuje 
se však jednoduše podle 
místa, na kterém se na-
chází. v Kralupech jediný 
stejnojmenný kopec patří 
mezi nejhezčí přírodní lo-
kality města. I proto má 
toto místo obrovský po-
tenciál, jen jej využít.

restaurace Hostibejk 
však působí, jako by se 
v čase zastavila. Ještě jsem 
nebyl in a už jsem retro…

I když časy „in“ tu mož-
ná bývaly. Klika u vcho-
dových dveří mi zůstala 
v ruce a ze zařízení inte-
riéru na vás dýchnou léta 
osmdesátá. 

polední nabídku jsem hledal marně. Že by 
se strávníkům nechtělo v poledne do kopce? 
Anebo nemají tak dlouhou pauzu na oběd, 
i to je možný důvod. Možná jsem měl přijít 
raději na večeři…

vývar nabízený na jídelním lístku nebyl 

k mání, a tak jsem si dal 
na doporučení obsluhy ci-
bulačku (35,- Kč). A ta mě 
nezklamala! Nebyla to sice 
ta francouzská, kterou dě-
lám já, ale pochutnal jsem 
si. S jatýrky na cibulce psa-
nými na menu jsem u ob-
sluhy znovu neuspěl. raději 
bych se dozvěděl dopředu, 
co zrovna nemají, než na to 
dostanu chuť!

Objednal jsem si tedy 
grilovaného lososa (185,- 
Kč), ke kterému jsem jako 
přílohu dietně zvolil zele-
né fazolové lusky. Dietka 
to nakonec opravdu byla, 
protože lusky nebyly dova-
řené, takže jsem jich sně-
dl jen několik, ale na loso-
su jsem si pochutnal. Má 
posila zvolila kuřecí steak 
na grilované zelenině 
(135,- Kč) - na talíři vypa-

dal dokonale, šťavnatost ale postrádal. 
velké plus dávám za speciální rybí náčiníč-

ko. také ubrousky jsem dostal sváteční, to 
já mám moc rád. Nabídku piva Svijany jsem 
bohužel nemohl využít, pracovní den je holt 
pracovní den. 

Na oběd jsem si počkal trochu déle, ale čas 
jsem zabil mou oblíbenou činností - zíráním 
do hořícího krbu. 

Na pánské toaletě jsem si užil výhledu pří-
mo na Říp. Na dámském WC, kam jsem poslal 
průzkumnici, prý téměř netekla teplá voda. 

Inu, kdo měl rád restauraci Hostibejk před 
20 lety, bude spokojen i dnes. Moc se tam 
totiž nezměnilo. 

Dojmy ze mě nevyprchaly ani večer, kdy 
jsem ze sebe svlékal oblečení načichlé neza-
měnitelným odérem smaženého jídla. 

Dobrou Chuť vám Přeje váš oskar suChar

P.S. v restauraci přijímají k platbě hotovost, 
stravenky i platební karty.

3. díl

hoDnoCení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kDe se v kraLuPeCh Dobře vaří?
v prosinci měl ve Zpravodaji premiéru nový „seriál“ hodnotící kvalitu kralupských 
restaurací. náš degustátor se odvážil do většiny z těch, kde se vaří, ochutnal 
desítky hlavních jídel i polévek, použil v každé restauraci toaletu a poskytl nám 
objektivní hodnocení. Zatím jste se mohli nechat nalákat do restaurace kotva 
a u kohouta… dnes přinášíme hodnocení restaurace na Hostibejku – po zdolání 
187 schodů přišla opravdu velká chuť na něco dobrého k obědu...

SERIÁL

Grilovaný losos s fazolovými lusky Kuřecí steak na grilované zelenině

Cibulová polévka

Před
Po
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MUzEUM

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

Út – Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod. (Čt: do 19 hod.) So 13 – 17 hod.,  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

POZVánKA nA MĚSíC ÚnOR

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

výstava: „NECHTE ČERTY SPÁT…“ 
(22. 11. 2014 – 11. 1. 2015)

15.12. Děkujeme za prohlídku krásné 
výstavy čertíků, které se dětem moc líbili.
Určitě si ještě nějaké čerty namalujeme
Děti ze třídy SLUNÍČKO MŠ Mikovická
(pozn. muzea - celá MŠ Mikovická výborně 
spolupracovala na výzdobě čertovské 
výstavy. Moc děkujeme.)

8.1.2015   Byla jsem příjemně překvapena 
uspořádáním výstavy. 
Zavzpomínala jsem na dětství a mladá léta 
s láskou…….Růžena S.

11.1. Moc se nám to líbilo.  Děkujeme
M…..(podpis nečitelný)

Do neděle 22. 2. trvá 

výstava obrazů kARlA kUšky 
„Jízda s časem“ (viz str. 11)

5. 2. – čtvrtek 18:00 hodin
Koncert skupiny 

ÇAvA 
vstupné 70,- Kč
www.cava.cz

7. 2. – sobota 15:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy 
obrazů s malířem karlem kuškou

10. 2. – úterý 18:00 hodin

Rodopisná přednáška, lubomír Nový – 
Hledáme své předky, vstupné 50,- Kč. 
Po přednášce bude možnost konzultovat 
svoje rodokmeny.

od 1. února dochází ke změně návštěvní doby muzea. Každou neděli 
bude muzeum uzavřeno a každý čtvrtek bude otevřeno do 19 hodin.

vneděli  11.  ledna  jsme  se  rozloučili 
s velice úspěšnou výstavou „NECHTE 

ČERTY SPÁT…“ Odměnili jsme nejmenší 
kreslíře soutěže a také školáky, kteří měli 
za úkol např. zjistit počet čertů na výstavě 
(ve vitrínách jich bylo přes 120  ks, celkem 
i s obrazy a plakáty kolem 240 ks); kolik je 
mezi čertíky ukryto čertic (to jsme se divili 
různým počtům a dětské fantazii, od jedné 
čertice se počet vyšplhal až po 23 postavi-
ček; správná odpověď však byla 7 čertic). 
Všem zúčastněným děkujeme za účast 

a výhercům gratulujeme. Jistě je potěšily 
čertovské odměny…

Zde jsou jména výherců 
čertovské soutěže:
kategorie pro nejmenší 
(kresba čerta s příslovím):
Kačenka Červenková, Marek Hlaváček, Dan Vorlí-
ček, Simonka Pakandlová, Eda Švarc

kategorie pro školáky + dospěláky 
(3 otázky + kresba nebo popis loutky javanky):
Vojtěch Huml, Eliška Hamrová, Kryštof Pražák, Ka-
milka Bláhová, Jáchym Pechač, Matouš Pechač, 
Filip Michálek, Daniel Karas

Spoluautor výstavy Ing. Martin Fassmann 
daroval do této soutěže velikého keramic-
kého čerta, o kterého se nakonec losova-
lo, protože žádná z odpovědí nebyla zcela 
správná. Tuto cenu si nakonec odnesla Si-
monka Pakandlová.

Nedělní odpoledne zakončila milá a vtip-
ná pohádka s názvem „PEKELNÁ SLUŽBA“, 
kterou v muzejní premiéře sehráli nadše-
ní herci „Ochotnického divadla při zámku 
Veltrusy“.
Rozloučili jsme se s ČERTY I ČERTÍKY, 

ale nebude dlouho trvat a zase nás brzy na-
vštíví… nechte se překvapit, kdy to bude….

iveta benDíková

poZor 
ZMěnA

 3. 3. (17:30) koncert žáků ZUŠ
17. 3. (17:30) koncert učitelů ZUŠ
19. 3. – 10. 5. vernisáž výstavy
         (18:00) Události jara 1945 
 v Kralupech nad Vltavou 
4. 6. 8. Muzejní noc

 4. 6. – 16. 8. výstava Myslivecké
  kresby a myslivost
 10. 9. – 8. 11. výstava 80 let kralupského
  skautingu
 18. – 19. 9. Seifertovy Kralupy
 26. 11. – 10. 1. výstava M. Patřičný „60“

Jaké bylo loučení s čerty?
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PřiPravujeme:

Pohádka v podání 
ochotnického 

veltruského 
divadla.
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Zapomenutí kralupští spisovatelé
následující jména asi současné 
generaci nic neříkají. Žili a psali 
v meziválečném období dvacátých 
a třicátých let minulého století. 
Spisovatelství nebylo jejich hlavním 
povoláním, ale spíše zálibou.

tomáš Antonín Pánek (1901–1983). Ne-
narodil se sice v Kralupech, ale po těž-

kém úrazu, při kterém přišel o ruku, se 
přistěhoval do Kralup, kde pracoval jako 
úředník na dráze a přitom se věnoval 
spisovatelské profesi. Psal dobrodružné 
romány především pro mládež. Prostře-
dí, o kterém psal, dobře znal ze svých 
cest k Baltskému i Severnímu moři, kde 
čerpal inspiraci. Námořní prostředí ho 
vždy lákalo, jak svědčí názvy jeho knih, 
jako „Mořeplavba“, „Osudná loď“, „Velká 
dobrodružství na moři i ve vzduchu“, „Bí-
lá jachta v oblacích“ či „Pobřeží vraků“. 
Celkem vydal ve třicátých a čtyřicátých 
letech minulého století na 30 knih. Na in-
ternetu najdeme po uvedení jeho jména 
na sto odkazů na jeho knihy.
Když v době ohrožení Československa by-

la založena Masarykova letecká liga a v Kra-
lupech-Lobečku bylo otevřeno letiště, stal 
se Pánek aktivním členem této organizace. 
Měl tedy blízko i k letecké tématice svých 
knih, jako byla například díla „Smělá kříd-
la“, „Křídla ve větru“, „Křídla nad propastí“ 
a celá řada knih o dobrodružství ve vzdu-
chu. Po válce dostal za svou účast v odboji 
nejvyšší letecké vyznamenání „Zlatou ro-
zetu“. Některé knihy připisoval preziden-
tu T. G. Masarykovi a prezidentu Edvardu 
Benešovi. To se mu nevyplatilo a po únoru 
1948 musel svou literární činnost ukončit. 
Je pohřben na kralupském hřbitově.
Velmi podrobně píše o Kralupech v ob-

dobí mezi první a druhou světovou válkou 

Josef Vaníček (1861–1951). V roce 1919 se 
stal kralupským starostou. Za dvacet let, 
kdy stál v čele obce, prokázal svými schop-
nostmi a neutuchající energií, že je mužem 
na svém místě. Jeho zásluhou mají Kralupy 
krásný most přes Vltavu, moderní budo-
vu gymnázia i pošty. Prosadil elektrifika-
ci města i kanalizaci. Dal vybudovat silni-
ci z Kralup do Mikovic. Teprve ve věku  
86 let napsal podrobnou knihu o svém pů-
sobení v Kralupech pod názvem „Mé pamě-
ti“. Kniha je nevyčerpatelným zdrojem pou-
čení o poměrech meziválečných Kralup.
O  profesoru  kralupského  gymnázia 

Dr. Františku Schusterovi (1885– 1964) byla 
známa jeho bohatá literární činnost. Z při-
praveného sedmidílného historického cyklu 
věnovanému období císaře Karla IV. vyšla 
díla Karlštejn, Katedrála a Dobrodruzi. Psal 
pod pseudonymem Jan Slezák.
Bylo by velkým nevděkem nevzpome-

nout kralupského rodáka Bedřicha Zelenku 
(1921– 2011). Jeho otec byl majitelem obcho-

du s oděvy v Jungmannově ulici. Zelenka 
vystudoval obchodní akademii, ale věnoval 
se práci v televizi a v rozhlase jako scená-
rista zábavných pořadů, jako komik i mo-
derátor. Rodným Kralupům věnoval knihu 
„Capitolky ze života mého“, ve které hu-
morným způsobem vzpomíná na své mládí 
a Kralupy třicátých let dvacátého století.
Mezi zcela neznámé kralupské spisova-

tele patří vrchní rada JUDr. František Pro-
cházka, soudce kralupského soudu na Ko-
menského náměstí. O Kralupech napsal 
jedinou knihu s názvem „Pěny převratu“. 
Ve svém díle zcela neobjektivně líčí revo-
luční poměry v Kralupech po první světové 
válce, tedy v době převratu. Sám sebe líčí 
jako hrdinu pod jménem JUDr. Jan Křika-
va. I jména ostatních aktérů změnil. Mého 
dědečka, Čeňka Bednáře, který byl kra-
lupským strážmistrem, nazývá Bečvářem. 
Kniha vyšla v roce 1929 a lze ji objednat 
ve Státní vědecké knihovně UK v Olomou-
ci.  ing. josef stuPka
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Tomáš Antonín Pánek Bedřich Zelenka

Karel Kuška pochází z východních Čech, z Par-
dubic, kde se v roce 1944 narodil v rodině vý-

tvarníka. Dodnes rád vzpomíná na blahodárný vliv 
svých rodičů.

Už od dětství projevoval výtvarné nadání, jeho 
cesta k malbě však byla složitá. Dělil zpočátku svůj 
zájem a čas mezi sport, zaměstnání, sběratelství 
a výtvarné umění. Zajímala jej zpočátku především 
karikatura a kreslený humor. 

Až v roce 1980 začal používat techniku olejomal-
by. Chtěl tvořit v duchu moderní malby, ale pochopil, 
že jako každý umělec musí projít určitým vývojem, 
aby si osvojil základy malby jako řemesla. Proto jeho 
prvotiny byly v realistickém duchu, což jej naučilo tr-

pělivosti a pokoře. Postupem času přešel k impresio-
nistickému projevu, který mu byl vždy blízký pro svou 
projasněnost, optimismus a osvobodivý malířský 
přednes. Teprve poté se propracoval k výtvarnému 
projevu odpovídajícímu stylu moderního umění.

Ztotožňuje se s výrokem malíře Jánuše Kubíč-
ka: „Malování obrazů je výsledkem, to už je pokus 
o promítnutí celého předchozího života, všeho, co 
znám, co neznám, co vím, co tuším.“

Nenahraditelný tvůrčí význam má pro něj i atmo-
sféra Odolena Vody, kde již čtyřicet let žije. 

Karel Kuška je pilným tvůrcem, od roku 2004 
uspořádal přes 30 samostatných výstav, zde v Kra-
lupech jde o jeho první výstavu. jan raCek
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KNIHOvNA

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Městskou knihovnu již ně-
kolik  let navštěvují děti 

docházející do družiny při Zá-
kladní škole Komenského. Pra-
videlně jednou měsíčně si malí 
školáci za doprovodu vychova-
telek půjčují knihy, s kterými 
v jednotlivých odděleních dru-
žiny dále pracují. V letošním ro-
ce pracovnice knihovny pro tuto 
ŠD připravily lekce bibliografic-
ko-informační výuky, ve kterých 

se děti dozvědí nejen jaké knihy 
jsou pro ně vhodné, kde je na-
leznou, kam je správně zařadit, 
ale také např. to, jak se pracuje 
s on-line katalogem, jak se dosta-
nou na své čtenářské konto, jak 
prodlouží půjčení knížky přes 
internet atd. Knihovnice žákům 
v rámci těchto lekcí zodpoví je-
jich zvídavé dotazy a podrobněji 
jim přiblíží i pravidla půjčování 
a provoz knihovny. 

Který skřítek je ten NEJ?

během prosince a začátkem 
ledna děti vybíraly ze 40 pří-

spěvků odevzdaných do výtvar-
né soutěže o nejhezčího skřítka 
Knihovníčka. Hodnocení se zú-
častnilo přes 120 návštěvníků 
knihovny. Vítězný skřítek se stává 
maskotem dětského oddělení.
1. místo - ŠD ZŠ Gen. Klapálka 
(36 hlasů)

2. místo - Helena Pavlů – ZŠ Gen. Kla-
pálka (17 hlasů)
3. místo - Lucie Krumlová – družina 
ZŠ Komenského (12 hlasů)
Děkujeme školním kolektivům 

(MŠ Mikovice, ZŠ 28. října, dru-
žině ZŠ Komenského a družině 
ZŠ Gen. Klapálka) i jednotliv-
cům za odevzdané příspěvky 
a těšíme se na další spolupráci!

spolupráce se školní 
družinou ZŠ Komenského

Návštěva družiny ZŠ Komenského 
12. 1. 2015  

Jaký byl rok 2014 v knihovně?
stav knihovního fondu ke konci roku 2014 54 124 

počet titulů odebíraných periodik 69

registrovaní čtenáři 2 292 

z toho čtenáři do 15 let 676

počet návštěv 40 278 

počet vypůjčených dokumentů 118 939 

vyřízené zásilky meziknihovní výpůjční služby 315 

rezervace na požadované tituly 1 040 

nejnavštěvovanější měsíc leden – 2 960 návštěv; 11 165 výpůjček

nejvíce čtenářů v jeden den 396 návštěv; 1 711 výpůjček (8. 10. před uzavřením knihovny z důvodu výměny oken) 

nejžádanější tituly v oddělení pro dospělé 
D. Brown: Inferno, j. jonasson: Stoletý stařík, 

V. Vondruška: Msta písecké panny

nejžádanější tituly v oddělení pro děti opět Deník malého poseroutky! 
PoDkLaDy na tuto stranu PřiPraviLa šárka Pánková, veDouCí městské knihovny.
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Vstupenky na koncerty budou v prodeji před koncertem na místě 
a objednat je lze týden před koncertem u paní Hronkové 

(tajemnice KPH, č. tel. 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz).  
Rezervace bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 

Jednotné vstupné pro tento koncert je 150,- Kč. 

Doprava autobusem z Kralup nad Vltavou zajištěna.  
Odjezd v 18:45 hodin ze zastávky autobusu MHD Na Jízku 
a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

Zájemci o obnovu nebo nové členství v Kruhu přátel hudby budou moci 
na místě vyplnit přihlášku a po uhrazení ročního členského příspěvku 

ve výši 100,- Kč jim bude vystaven členský průkaz.

NA dUbeN 2015 PřiPRAvUjeMe:
Klavírní koncert Radoslava Kvapila - v rámci cyklu koncertů české a světové 

klavírní tvorby. Podrobnosti budou zveřejněny v březnovém Zpravodaji.

V letošním roce oslaví pěvecký Dvo-
řákův komorní sbor z Kralup nad 

Vltavou 17 let od svého vzniku. Jmé-
no Antonína Dvořáka si sbor nevybral 
náhodou. Nejenže si váží jeho úžasné 
tvorby, ale jeho rodiště Nelahozeves 
je coby kamenem dohodil. 

Proto má sbor ve svém repertoáru 
kromě jiných autorů i jeho skladby. 
Ve svém volném čase se scházejí li-
dé z širokého okolí, aby potěšili sebe 
i veřejnost zpěvem a reprezentovali 
naše město nejen ve svém regionu, 
ale i daleko za jeho hranicemi. 

Během celé své existence je sbor 
finančně podporován kralupskou sa-

mosprávou. Bez této podpory by sbor 
nemohl existovat, a proto jí vyslovuje-
me velký dík. 

V názvu tohoto krátkého článku 
jsem použila slova z Prodané nevěsty 
od Bedřicha Smetany „Proč bychom 
se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví 
dá?“ Tímto mottem přeji členům sbo-
ru do dalších let pevné zdraví a radost 
ze zpívání. Sponzorům přeji mnoho 
úspěchů v aktivitách, které umožní 
i nadále podporu sboru. A na závěr 
si přeji, aby nám zůstali naši poslu-
chači věrní a jejich řady se dále roz-
šiřovaly.  

marta kučírková

Proč bychom se netěšili Pozvánka
Pivo s josefem švejkem a se staropražskými písničkami

čtvrtek 12. 2. od 18:00

Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech tímto zve všechny 
příznivce dobré nálady na přátelské posezení do restaurace U Kohouta, 
v Žižkově ulici, na akci „Pivo s Josefem Švejkem a se staropražskými 
písničkami“. O hudbu a zpěv k poslechu a „trdlování“ se postarají sest-
ry Müllerovy (alias Senior minichór Kralupy nad Vltavou) pod vedením 
Mgr. Pavla Rynta. 
Výtěžek z akce bude převeden na účet veřejné sbírky na kralupskou so-
chu Josefa Švejka. Aktuální stav veřejné sbírky k 21. 1. 2015 byl ve výši 
254.237,- Kč. Číslo účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100. Přispět lze 
i do sbírkové pokladničky v infocentru na MěÚ. Informace o projektu 
a sbírce: www.mestokralupy.cz/svejk K.H.
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Senior minichór

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 
Vás zve na zahajovací koncert 

43. roČníKU HUDEBníCH SlAVnoSTí AnTonínA DVoŘáKA V jEHo roDnéM 
KrAjI VěnoVAný DoZVUKŮM roKU ČESKé HUDBY 2014 

pořádaný ve spolupráci s hudebním festivalem Americké jaro a Mezinárodní společností 
Antonína Dvořáka

Komorní koncert na počest Jana Kubelíka - českého houslového virtuosa

V programu zazní díla těchto autorů: Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Jan Kubelík, Jean-Marie Leclair, Niccolo Paganini, Henryk Wieniawski.

úterý 3. března 2015 – 19:30 hodin rytířský sál zámku v nelahozevsi

Miroslav Vilímec - housle  rené Kubelík - housle Vladislav Vilímec - klavír 

René 
Kubelík

Jan
Kubelík
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VII. basketbalový ples

Prodej vstuPenek v advokátní kanceláři  
JUDr. Šlehoferové na nám. J. Seiferta 238, 
Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 971,  
anebo přímo u vchodu před plesem.
Rezervace vstupenek na tel. č.: 
Procházková – 606 418 587, 
Šlehoferová – 777 204 892, 
Válková – 737 532 055

 pátek 13. února 2015 od 19:30 hodin
 hotel sport, Kralupy nad Vltavou

vstupné: 150,- Kč

 hraje skupina AKCE MUSIC
 zábavný program, bohatá tombola Pořádá: BK Kralupy Junior

Vážení a milí příznivci sokolských 
šibřinek, intenzivně pracujeme 
na přípravách plesu = našich 
i Vašich tradičních sokolských 

šibřinek, abychom pro Vás připravili 
příjemný a hvězdný večer již 

v sobotu 28. února 2015 od 20:00 
v KD Vltava. Těšíme se na všechny 

plesové hosty, zejména oceníme ty z vás, které osloví 
naše letošní téma plesu a dorazí na šibřinky ve stylu

„HVĚZDY HOLLYWOODU“.
Cvičitelky a cvičitelé TJ Sokol Kralupy 

K tanci hraje 
cimbálová muzika RÉVA 
a ta zahraje opravdu 
každý žánr. Těšit se 
můžete i na tombolu 
a bohatý program. 
 
Vstupenky 
v předprodeji ve škole 
u paní Kouřilové 
– tel. 311 284 904.

Základní škola a Mateřská škola 
Třebízského 523, Kralupy n. Vltavou
Vás srdečně zve na 

PRVNÍ TŘEBÍKŮV PLES
který se koná 28. 2. 2015 od 19:00 hodin  

v hotelu Sport v Kralupech. 

                                          

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2015 

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou
 www.kasskralupy.cz

Ples KaSS

sobota

v patach'',,S Valentynem'
'

21. 2.

Připravili jsme pro vás další tematický ples, tentokrát v duchu 
valentýnském. Vítáme všechny cherubínky, zamilované, 
zadané, svobodné, v maskách i bez. Vítáme všechny, 
kdo mají rádi lidi! V průběhu plesu vystoupí malí umělci 
z tanečního studia Dixi, bonbonkem bude ukázka TWERKU, 
provokativního tance vedoucího k vypracovanému zadečku 
a pevným stehnům! Seznámíte se s tanečním stylem, který 
charakterizují svižné a provokativní pohyby zadečkem. 
Předvedou jej lektoři největší taneční školy v České republice 
Centrum Dance. A jedna klasika. Večerem vás provede skvělá 
hudba kapely Plus Neratovice. Tombola a welcome 
drinky Ondry Slapničky z Barakuda baru jsou třešničkou 
na dortu. Je nač se těšit!

  od
20.00



150,-
Kč

Zimní speciální akce v kine V l tava
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13. 2. 2015

19. 2. 2015

6. 3. 2015

19:00 hodin 
KINO VLTAVA

19:00 hodin 
KINO VLTAVA

KINO 
VLTAVA

s projekcí
filmu

Padesát odstínů šedi
u welcome drink namíchá Ondřej Slapnička (Barakuda Bar)
u těšit se můžete tradičně na spoustu doprovodných akcí, které Vás správně naladí na projekci: 
Vinotéka Na Františku, Tupperware (nádobí s nadčasovým designem), kosmetika Mary Kay, šperky 
a nabídneme tip pro omlazení vaší pleti
Vstupné: 150,- Kč (majitelky voucherů nemusí nic doplácet a mohou voucher použít i na tuto akci)       

Mužům vstup zakázán! 

Film se točil převážně v Kralupech nad Vltavou, ale také například v nedalekých 
Velvarech. ÚčaST Na PREMIÉŘE fILMU PŘISLíBILI: herci Kryštof Hádek, 
David Máj, Jan Hájek a Jana Šulcová, režisér Jan Prušinovský 
a producent Ondřej Zima. Jedná se o první film, kde bratři Hádkové ztvární 
i filmové bratry. „Bratři Hádkové spolu hrají poprvé, ale nevybral jsem je kvůli 
jejich příbuzenskému vztahu, to je bonus navíc. Pokládám je zkrátka za dobré 

herce a Matěj, podle mě dlouho podceňovaný, tu má konečně hlavní roli,“ 
zdůraznil režisér Jan Prušinovský. 

Užovka se říká osamělému čtyřicátníkovi hledajícímu stále svou 
životní dráhu, kterého hraje Matěj Hádek. Kobra, už skoro ne-

svéprávný narkoman a zlodějíček, jehož ztvárnil Kryštof Hádek, 
však staršího bratra vždy znovu zavleče do maléru. „Kobry 
a užovky jsou normální film, čímž nemyslím alternativní. Prostě 

drama se sociální tematikou, která se u nás, snad s výjimkou Poupat, 
nedělá,“ míní režisér. Vstupné na projekci včetně besedy je 140,- Kč. 

Těšíme se na vás!

A závěrem bychom Vás chtěli upozornit, že v pátek 6. března
se do našeho kina vrátí kultovní snímek Vetřelec (1979)
režiséra Ridleyho Scotta, a tak bychom rádi všechny  
fanoušky poctivého scifi a nervy drásajícího napětí  
pozvali na toto promítání. Jedná se o prodlouženou  
verzi, která byla čerstvě remasterována a poskytnuta  
pro veřejnou projekci. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Vetřelec
Ondřej Franěk, 
produkční kina Vltava

ˆ

140,-Kč

Kobry a užovky

100,-Kč

Základní škola a Mateřská škola 
Třebízského 523, Kralupy n. Vltavou
Vás srdečně zve na 
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNORFacebook  
Kino Vltava

BABOVŘESKY 3
Česko, 2015, 103 min.

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

JUPITER VYCHÁZÍ
2015, USA, titulky, 125 min., 12+

Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet 
a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), 
geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická 
výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
2014, Velká Británie, titulky, 129 min., 15+

Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který 
do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje 
zatím nevycvičeného, ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný moment 
začne svět ohrožovat zvrácený americký podnikatel...

KOBRY A UŽOVKY film se natáčel převážně v Kralupech
2015, Česko, 111 min., 15+

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední 
šanci sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je 
magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana 
Šulcová). Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohla být už konečně 
šťastný, se objeví Kobra...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NEZLOMNÝ 
2014, USA, titulky, 138 min., 12+

Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise 
Zamperiniho. Nejprve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak 
jako letec v armádě své země za druhé světové války, než se zřítil 
do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako 
„celebritě“ připravili peklo na zemi...

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
2015, USA, titulky, 124 min., 15+

Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně 
bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný 
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky...

SLÍDIL
2014, USA, titulky, 117 min.

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) se snaží prosadit jako novinář. Nedaří se 
mu najít uplatnění v již zavedených agenturách, a tak se vrhne na vlastní 
pěst do pátrání po stopách zločinu. Pro atraktivní novinářský materiál se 
neštítí udělat cokoliv...

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
2015, USA, animovaný, dabing, 84 min.

Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný 
recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – 
na souš – aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.

TEORIE VŠEHO
2014, Velká Británie, titulky, 123 min.

Příběh geniálního vědce Stephena Hawkinga, který měl celý život před 
sebou, když o něj málem přišel. Příběh muže, jenž jako jeden z mála 
rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila 
„obyčejná“ láska...

VELKÁ ŠESTKA
2014, USA, animovaný, dabing, 102 min.

Když se parta kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 
uprostřed nebezpečné hry, hlavní hrdina Hiro se obrátí na svého 
nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu 
přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu...

WHIPLASH
2014, USA, titulky, 106 min.

Jednoho večera na Andrewa, devatenáctiletého jazzového bubeníka, 
narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem 
ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami.  Fletcher 
v Andrewovi probudí touhu dosáhnout svého snu o slávě za jakoukoliv 
cenu...

 21.   SO 14:30  SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   BABOVŘESKY 3 110,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 22.   NE 14:30   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 120,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

23. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24. ÚT 20:00   KOBRY A UŽOVKY 140,- KČ

 25.   ST 20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 26.   ČT 20:00   TEORIE VŠEHO PREMIÉRA 120,- KČ

 27.   PÁ 17:00   FOCUS 110,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 130,- KČ

 28.   SO 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ 60,- KČ

   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 120,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 130,- KČ

 1.  NE 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- / 140,- KČ

   17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   20:00   TEORIE VŠEHO 120,- KČ

2. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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

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

2. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3.   ÚT 20:00 KÓD ENIGMY 120,- KČ

 4.   ST 20:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

 5.   ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    JUPITER VYCHÁZÍ 80,- KČ / 100,- KČ

 6.   PÁ  17:00   BABOVŘESKY 3  120,- KČ

   20:00   SLÍDIL 110,- KČ

 7.   SO 14:30   SONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

   20:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

 8.   NE 10:00   PADDINGTON 100,- KČ

   14:30   VELKÁ ŠESTKA 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   JUPITER VYCHÁZÍ    130,- KČ

   20:00  NEZLOMNÝ 120,- KČ

 9.   PO 20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

 10.   ÚT 20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 11.   ST 20:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

 12.   ČT 00:01   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 140,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 13.  PÁ 19:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
     150,- KČ

 14.   SO 10:00   VELKÁ ŠESTKA     135,- KČ / 155,- KČ

   14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 15.   NE 14:30   JUPITER VYCHÁZÍ     130,- KČ

   17:00   BIG EYES 120,- KČ

   20:00   NEZLOMNÝ 120,- KČ

 16.   PO 20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

 17.   ÚT 20:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 18.   ST 20:00 WHIPLASH 100,- KČ

 19.   ČT 19:00   KOBRY A UŽOVKY  
     PREMIÉRA S ÚČASTÍ TVŮRCŮ FILMU! 140,- KČ

 20.   PÁ 17:00   JUPITER VYCHÁZÍ     130,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

PREMIÉRA 

S ÚČASTÍ TVŮRCŮ FILMU
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNORFacebook  
Kino Vltava

BABOVŘESKY 3
Česko, 2015, 103 min.

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

JUPITER VYCHÁZÍ
2015, USA, titulky, 125 min., 12+

Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet 
a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), 
geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická 
výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
2014, Velká Británie, titulky, 129 min., 15+

Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který 
do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje 
zatím nevycvičeného, ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný moment 
začne svět ohrožovat zvrácený americký podnikatel...

KOBRY A UŽOVKY film se natáčel převážně v Kralupech
2015, Česko, 111 min., 15+

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední 
šanci sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je 
magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana 
Šulcová). Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohla být už konečně 
šťastný, se objeví Kobra...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NEZLOMNÝ 
2014, USA, titulky, 138 min., 12+

Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise 
Zamperiniho. Nejprve zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak 
jako letec v armádě své země za druhé světové války, než se zřítil 
do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde mu jako 
„celebritě“ připravili peklo na zemi...

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
2015, USA, titulky, 124 min., 15+

Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně 
bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný 
příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky...

SLÍDIL
2014, USA, titulky, 117 min.

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) se snaží prosadit jako novinář. Nedaří se 
mu najít uplatnění v již zavedených agenturách, a tak se vrhne na vlastní 
pěst do pátrání po stopách zločinu. Pro atraktivní novinářský materiál se 
neštítí udělat cokoliv...

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
2015, USA, animovaný, dabing, 84 min.

Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný 
recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – 
na souš – aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.

TEORIE VŠEHO
2014, Velká Británie, titulky, 123 min.

Příběh geniálního vědce Stephena Hawkinga, který měl celý život před 
sebou, když o něj málem přišel. Příběh muže, jenž jako jeden z mála 
rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila 
„obyčejná“ láska...

VELKÁ ŠESTKA
2014, USA, animovaný, dabing, 102 min.

Když se parta kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne 
uprostřed nebezpečné hry, hlavní hrdina Hiro se obrátí na svého 
nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou partu 
přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu...

WHIPLASH
2014, USA, titulky, 106 min.

Jednoho večera na Andrewa, devatenáctiletého jazzového bubeníka, 
narazí Terence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem 
ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami.  Fletcher 
v Andrewovi probudí touhu dosáhnout svého snu o slávě za jakoukoliv 
cenu...

 21.   SO 14:30  SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   BABOVŘESKY 3 110,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 22.   NE 14:30   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 120,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

23. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24. ÚT 20:00   KOBRY A UŽOVKY 140,- KČ

 25.   ST 20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 26.   ČT 20:00   TEORIE VŠEHO PREMIÉRA 120,- KČ

 27.   PÁ 17:00   FOCUS 110,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 130,- KČ

 28.   SO 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ 60,- KČ

   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 120,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 130,- KČ

 1.  NE 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- / 140,- KČ

   17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   20:00   TEORIE VŠEHO 120,- KČ

2. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

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

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

2. 2.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3.   ÚT 20:00 KÓD ENIGMY 120,- KČ

 4.   ST 20:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

 5.   ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    JUPITER VYCHÁZÍ 80,- KČ / 100,- KČ

 6.   PÁ  17:00   BABOVŘESKY 3  120,- KČ

   20:00   SLÍDIL 110,- KČ

 7.   SO 14:30   SONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

   20:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

 8.   NE 10:00   PADDINGTON 100,- KČ

   14:30   VELKÁ ŠESTKA 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   JUPITER VYCHÁZÍ    130,- KČ

   20:00  NEZLOMNÝ 120,- KČ

 9.   PO 20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

 10.   ÚT 20:00   BIRDMAN 120,- KČ

 11.   ST 20:00   BABOVŘESKY 3 120,- KČ

 12.   ČT 00:01   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
    PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 140,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 13.  PÁ 19:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI  
     150,- KČ

 14.   SO 10:00   VELKÁ ŠESTKA     135,- KČ / 155,- KČ

   14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 15.   NE 14:30   JUPITER VYCHÁZÍ     130,- KČ

   17:00   BIG EYES 120,- KČ

   20:00   NEZLOMNÝ 120,- KČ

 16.   PO 20:00   FOTOGRAF 110,- KČ

 17.   ÚT 20:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

 18.   ST 20:00 WHIPLASH 100,- KČ

 19.   ČT 19:00   KOBRY A UŽOVKY  
     PREMIÉRA S ÚČASTÍ TVŮRCŮ FILMU! 140,- KČ

 20.   PÁ 17:00   JUPITER VYCHÁZÍ     130,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

PREMIÉRA 

S ÚČASTÍ TVŮRCŮ FILMU
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz. 
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

proGrAM nA únor

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

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

Taneční kurzy neděle 15. 2. a 1. 3. 2015

Neděle 8. 2. 19:30 hodin

Agentura Harlekýn

eduardo de fillipo: 
filUMeNA MARTURANO  

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

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

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

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

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

Neděle 15. 2. 10:00 – 17:00 hodin

kRAlUPSký 
MASOPUST 
Viz samostatná pozvánka

Středa 18. 2. 8:00 hodin

ZáPiS dO ZáklAdNÍCH 
TANeČNÍCH kURZů 
PRO Mládež
Viz samostatná pozvánka

Čtvrtek 19. 2. 19:30 hodin

TANČÍRNA 
Oblíbené taneční večery pokračují i v nové se-
zóně. Provází taneční mistr Jan Kvasnička.

vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 21. 2. 20:00 hodin

Ples kaSS

S vAleNTýNeM 
v PATáCH   
Viz samostatná pozvánka

Neděle 22. 2. 15:00 hodin

divadelní spolek Tesseris: 

kOUSky bROUkA 
PyTlÍkA
Kdo z nás se nesetkal s broukem Pytlíkem? 
Známý kamarád Ferdy Mravence a tak trochu 
popleta se v naší pohádce pokouší o malířskou 

osvětu na hmyzí loučce. Má jako vždy velkou 
snahu. Ale znalosti a dovednosti získané po-
bytem v zábradlí rodného biografu jsou trnem 
v oku pana Hlemýždě, který na něj poštve věč-
ně ospalého brouka Potemníka i Spleštuli Bláti-
vou. Naštěstí má Pytlík spoustu kamarádů, kte-
ří jeho legrační snahu ocení a pomáhají mu. 

Přijďte si užít spoustu legrace. Za návštěvu 
obdržíte další razítko do sluníčkové kartičky. 
Hlavní výhrou je zájezd pro dvě osoby do zá-
bavního parku v Německu, který věnovala  
CA Abaca Lenka Malíková. vstupné: 60,- Kč

Pondělí 2. 3. 19:30 hodin   

Studio dva, Michele Riml: 

Sex PRO POkROČilé    

Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová
Jak získat návod na oživení dlouholetého man-
želství? Je řešením rezervace hotelového po-
koje a příručka „Sex pro pokročilé“? 

Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale  
25 let manželství zanechalo své stopy. Vá-
šeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? 
Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování 
pravdy více než erotogenních zón nadchlo di-
váky této kanadské komedie po celém světě. 
Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně 
pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může 
znamenat mnohem víc...

vstupné:  370,- Kč; 
340,- Kč senioři, studenti
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prOGrAM KD vLtAvA

lOUTkOvý SOUbOR ROlNiČkA
uvede ve středu 25. 2. 2015 od 16:30 hodin pohádku 
„Perníková chaloupka“, režie V. Řeháková. Prodej 

vstupenek na místě před představením. LS Rolničku najdete v zadním 
traktu KD Vltava (vedle klubovny DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

Plesy v únoru
 6. 2. Ples Gymnázia 
  Jana Palacha v Mělníku
 7. 2. Ples Zahradnické 
  akademie v Mělníku
 13. 2. Ples SOŠ Odolena Voda
 14. 2. Ples rybářů
 20. 2. Ples Gymnázia 
  Jana Palacha v Mělníku
 21. 2. Ples KaSS – 
  S Valentýnem v patách
 27. 2. Ples Gymnázia 
  Jana Palacha v Mělníku
 28. 2. Sokolské šibřinky

PŘIPRAVUJEME  
NA bŘEzEN

 5. 3.   Tančírna
 17. 3. O holčičce,  která zlobila
 19. 3.  Koncert 
  Věry Martinové
 20. 3.  Sportovec Kralup 2014
23. 3.   K2 – beseda 
  s horolezcem
24. – 26. 3. Jeden svět
25. 3. Jazzový koncert
 27. 3.  Závěrečný ples 
  kurzů tance
 28. 3.   Velikonoční slavnost

Upříležitosti adventních tr-
hů, které se konaly v Kul-

turním domě Vltava, jsme oslo-
vili paní Šnejdarovou, velice 
šikovnou dámu žijící v Domě 
s pečovatelskou službou v Kra-
lupech nad Vltavou a požádali 
ji o spolupráci. Paní Šnejdarová 
nám věnovala spoustu panenek, 
které ve svém volném čase ši-
je. Návštěvníci oslav adventu si 
je mohli za symbolickou cenu 
200,- Kč zakoupit, což také uči-
nili a pro UNICEF ČR tak bylo 
prodejem získáno 2.000,- Kč. 
Děkuji  spolu  s  organiza-

cí  UNICEF  paní  Šnejdarové 

za ochotnou dobrovolnickou prá-
ci, díky které bylo zachráněno ně-
kolik dětí. Do všech dalších dnů 
jí přejeme pevné zdraví, spokoje-
nost a samé šťastné náhody!

jitKA KOšťálOVá, Kd VltAVA

 A UniCeF ČR

Zápis do základních 
tanečních kurzů pro mládež
ve středu 18. února začíná v 8:00 hodin 
zápis do tanečních kurzů pro mládež na období 
září – prosinec 2015. Kurz obsahuje 10 lekcí, dvě prodloužené 
a jeden věneček. Zápis se koná v kanceláři KD Vltava, 1. patro. 

Cena kurzu je 2.000,- Kč / osoba.
Je také možné zakoupit si gardenku  pro doprovod, která platí 
na všech 10 lekcí i obě prodloužené, nikoli však na věneček. 

Cena gardenky je 400,- Kč.

ReZeRvACe (telefonem, mailem)

NeNÍ MOžNá – je třeba rovnou 
zaplatit kurzovné na místě. 

Odpolední kurz 
bude probíhat 
od 18:00 do 19:45 hodin. 

večerní kurz 
od 20:15 do 22:00 hodin.

děkUjeMe, 
že jste pomohli dětem

PozoR zMĚnA!
Divadelní představení Hřebíč-

ková s onufrákovou lehce 
meditují aneb Děvky od Arbe-
sa, které mělo být uvedeno  
18. dubna 2015, jsme nuce-
ni z důvodu těhotenství jed-
né z představitelek přesunout 
do podzimní divadelní sezóny. 
Přesné datum bude určeno 
v září. Možnost vrácení vstupe-
nek je do 18. 4. 2015.

Všem, kterým by na jaře 
návštěva divadla chyběla, 
a nejen jim, nabízíme jedinečný 
zážitek v podobě nové komedie 
Divadla Verze Úča musí pryč!
Autor: Lutz Hübner
režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Linda 
Rybová, Jana Janěková ml., 
Kateřina Winterová, Igor 
Chmela, Petra Špalková

úterý 5. 5. 2015

19:30 hodin

nenechte si ujít jedinečný kul-
turní zážitek – jazzové kon-

certy v Kralupech často nebý-
vají – a proto přijďte 25. března 
do KD Vltava, kde se Vám před-
staví kapela Sax & Rhythm.
Sax & Rhythm  fungují  při 

ZUŠ Říčany pod vedením peda-
goga Tomáše Remka a je složená 
z bývalých absolventů a součas-
ných žáků této školy. Obsaze-
ním poněkud netypické seskupe-

ní (šest saxofonů plus rytmická 
sekce) působí na hudební scéně 
již neuvěřitelných 11 let a v rám-
ci souborových soutěží získávalo 
pravidelně úspěchy, a to i na ce-
lostátní úrovni. 
Repertoár je složený jak z jaz-

zových a swingových standar-
dů, tak z žánrů lidově řečeno 
„našláplejších“ písní -  groovy, 
funky. Těšíme se na vás v KD 
Vltava!

jazzový koncert v KD Vltava
více o kapele najdete na www.facebook.com/Saxrhythm
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zvÍŘECÍ MAzLÍčCI

ToUžíTE po pEjSKoVI? ADopTUjTE Ho Z KrAlUpSKéHo úTUlKU!

Jessie Čenda
Patrně kříženka 
jack Russell terié-
ra, menší velikosti, 
asi 6 let stará. 
byla přivezena 
městskou policií 
a odchycena spolu 
se dvěma pejsky, 
flekem a žerykem, 
nejspíš jsou to její 
štěňata. jessie 
nebyla v nejlepším výživovém stavu a druhý den po odchytu porodila 
tři mrtvá štěňata. k lidem byla nejdřív hodně nedůvěřivá a nekontaktní. 
Nyní už je v pořádku. Prošla socializací, byla kastrovaná a byla jí ope-
rována kýla, naučila se chodit na procházku na volno i na vodítku. 

kříženec teriéra, pes, narozen 3. 5. 2007, 52 cm, 16,6 kg. do útulku 
byl přivezen majitelem. Čenda je lehce bázlivý, zvládá přivolání, dej 
pac a rád aportuje. žil se starší paní v bytě a je čistotný. Na vodítku 
chodí dobře, úpravu srsti zvládá bez problémů. je vhodný 
ke starším lidem.

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.

nAšlI jSME 
KoCoUrA

V pátek 9. 1. 2015 jsme 
v Lobečku našli opuštěné-
ho kocoura. Hledáme jeho 
původního majitele, případ-
ně majitele nového. Kocour 
je asi 2 roky starý, zvyklý 
v bytě, čistotný, velmi maz-
livý a bude kompletně vete-
rinárně ošetřený.

Kontakt: 
607 56 37 05

Základní organizace ČSCH v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 14. – 15. února 2015

VýSTAVU DroBnéHo ZVíŘECTVA
s expozicí okrasného ptactva a morčat 

výstavní areál „dřevák“, kralupy – lobeček, ulice Ke Koupališti 
Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin, neděle od 8 do 13 hodin

vstupné: 30,- Kč; děti do 15 let zdarma 
Prodej zvířat, keramiky, medu, medoviny atd. Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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více informací na NOvě spuštěném webu AZ Centra
www.centrumd8.cz

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

HErnIČKA (s posezením) 
nově každý pátek od 8:30 do 11:30 hodin. 

Vstupné: 40,- / dopoledne / dospělý + dítě
Možnost zakoupení občerstvení. Není potřeba se objednávat!
Více informací na tel. 734 621 386 
nebo e-mailu: centrumkralupy@email.cz

noVé pololETí
Od začátku února se můžete opět hlásit na dlouhodobé kurzy pro 
děti i dospělé. Nabídku naleznete na našich webových stránkách.

MorTIMEr EnGlISH ClUB
Od února 2015 každou středu znovu otevíráme jazykové kurzy 
Mortimer, se zaměřením primárně na anglický jazyk. Přijďte se 
podívat a vyzkoušet si uplatnění světových jazyků v praxi. 
Více informací na tel. 604 610 627
nebo e-mailu: slany@mortimer-anglictina.cz,
web: www.mortimer-anglictina.cz

SEMInáŘ s radimem žáčkem 
26. 2. – 17 h. - na téma Role muže a ženy ve vztazích dnešní doby 14. 2. od 15:00 – Odpoledne pro hračičky

Odpoledne pro milovníky všeho na ovládání (aut, vrtulníků, letadel…), kteří si 
chtějí vyzkoušet svou zručnost, zazávodit si nebo si jen tak zajezdit.

28. 2. od 15:00 – Masopustní karneval
Rej masek, hudba, tanec a soutěže – to vše na vás čeká při každoročním 
karnevalu pro děti i dospělé.

Na obě akce se na vás těšíme v sokolovně Veltrusy.

vobdobí  tříkrálovém  vyšli 
do ulic koledníci z řad far-

ních a charitních dětí a společ-
ně koledovali a vinšovali lidem 
pokoj a zdraví v novém roce 
2015. Účelem koledování je ne-
jen získání finančních prostřed-
ků, ale také připomenutí posel-
ství Tří králů o zrození Ježíše 
Krista. Letošní sbírka dosáhla 
částky 93.385,- Kč. Celorepub-

likový výtěžek činí 82.922.720,- 
Kč. Všem dárcům za jejich pří-
spěvky děkujeme.
V letošním roce bude sbír-

ka věnována na projekty Farní 
charity Kralupy nad Vltavou, 
na projekty Arcidiecézní chari-
ty Praha a na projekty v zahra-
ničí. Podpořeny budou:
} Přístavba azylového domu v Kra-
lupech – vytvoření tréninkového 
pracoviště
} Pomoc rodinám a matkám s dětmi
} Podpora nových Farních charit 
v pražské arcidiecézi
} Nemocnice Arcidiecézní charity 
Praha v Ugandě

barbora kovářová, 

farní Charita kraLuPy

RODINNÉ CENTRUM 
HAVRÁNEK VELTRUSY

zve na tyto akce:

Jak dopadla letošní 
tříkrálová sbírka?

2x
 f

o
to

: š
te

fa
n

 B
e

R
n

át
H



K Z

únor 201522

SpOLEčNOSt

Drazí přátelé, 
ani leden nám nepřinesl tu pravou zimu, 
počasí bylo jako na houpačce, ale my jsme 
se v městském klubu důchodců nenudi-
li. Jako již mnohokrát nás potěšila hudba 
kapely pana Kozelky, byli jsme si zatanco-
vat na Uhách a pomalu se připravujeme 
na další akce, které nás čekají. Někteří se 
těší na svá vnoučata, kterým se blíží vy-
svědčení a tzv. jarní prázdniny, a s který-
mi by se mohli vydat do snad již zasněže-
ných hor. Ostatní budou vyrábět krásné 

dekorační předměty pro Hospic v Červe-
ném Kostelci, se kterým máme hezké vzta-
hy a společně budeme připravovat naše 
oblíbené zájezdy. Zajistili jsme si vystou-
pení žáků Základní umělecké školy a při-
pravujeme zajímavé přednášky a besedy 
na jarní měsíce.

Uvítáme i nápady všech seniorů, nejen 
členů klubu a rádi je přivítáme každé úterý 
ve 13:00 hodin na pravidelných schůzkách 
v Domě s pečovatelskou službou na Cu- 
krovaru. Těší se na Vás členové MKD

Městský klub důchodců

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v únoru
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let Poláková Milena
 Millerová antonie
90 let kejmar josef
 kinterová Františka
85 let bartoušková josefa
 šloser ladislav  
 vlach antonín
 Hiermanová Marie
 kozel jaroslav
 král jiří
80 let ing. švarc josef
 konvalinková věra
 Matoušková Hana

srdečně Vás zveme na výroční členskou 
schůzi do budovy DPS (penzion) v pon-

dělí 16. 2. 2015 ve 14:00 hodin. Budete se-
známeni s hospodařením „Sdružení“, sta-
vem členské základny a plánem činnosti 
na rok 2015.
Vaše  připomínky,  návrhy  k  činnosti, 

event. osobní zájem o spolupráci s výbo-
rem budou vítány a respektovány.
Připomeneme si společně prožité zážitky 

uplynulého roku, dozvíte se, jaké záměry 
máme v roce 2015 a abyste si vše mohli 
v klidu řádně naplánovat, dostanete plán 
činnosti s sebou. Změna programu je vyhra-
zena, sledujte proto v každém čísle Zpravo-
daje podrobnosti o akcích.
Pokud by se tento rok vydařil jako minu-

lý, nebylo by si na co stěžovat. Děkujeme 
za spolupráci a zachování Vaší přízně.

výbor „sDružení“

sdrUžení rOdáků 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na prohlídku výstavy OTEVřI ZAHRAdu RAjSkOu
ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně

KDY? V sobotu 7. února 2015

Výstava prostřednictvím vybraných exponátů pře-
devším z oblastí užitého umění, architektury, knižní 
malby a sochařství prezentuje vysokou duchovní 
a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední 
Evropě v době raného a vrcholného středověku. Důraz 
je kladen též na dějiny středoevropských států v obdo-
bí raného novověku při zdůraznění nezastupitelné role 
benediktinského řádu během této epochy.

mezinárodní výstavní projekt Otevři zahradu raj-
skou, Benediktini v srdci Evropy 800–1.300, připravi-
la Národní galerie v Praze ve spolupráci s Katolickou 
teologickou fakultou UK a Centrem medievistických 
studií AV Čr, za podpory metropolitní kapituly u sv. Víta 
v Praze, Správy Pražského hradu, Národního muzea 
a Národní knihovny

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin na Masary-
kovo nádraží. Odtud půjdeme pěšky kolem Rudolfina 

na Malou Stranu, případně můžete jet metrem. 
Vstupné na výstavu je 180,- Kč, snížené vstupné 90,- 
Kč je pro členy starší 65 let (vezměte s sebou platnou 
členskou průkazku a občanský průkaz). S mimo 
kralupskými se sejdeme před vchodem do Valdštejn-
ské jízdárny v 10 hodin. 

Akci připravila: Milena Vovsová

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

SOUKROMÁ INZERCE
❱ Mladá rodina hledá pronájem rD 
v Kralupech a okolí. Tel.: 734 695 013

❱ Hledám dlouhodobý podnájem 
1+1 nebo 1+KK v Kralupech n. Vlt., 
cena do 7.000,- Kč včetně poplatků. 
Upřednostňuji Lobeček. Děkuji za nabídky.
Tel.: 725 874 242

❱ problémy s matematikou pomůže 
řešit aprobovaný a zkušený pedagog. 
Doučím učivo matematiky ZŠ a připravím 
na přijímací zkoušky na SŠ.
Tel.: 723 607 667

Vlednu  
oslavila své  

91. narozeni-
ny paní učitelka 
Olga křížová. 
Dlouhá léta půso-
bila na zdejší ško-
le Gen. Klapálka, 
kde učila nema-
lou řadu dětí. 

S přáním všeho 
dobrého a pře-
devším s přáním 
pevného zdraví 
na ni vzpomí-
ná bývalý žák

jindřich Havlík

BLAHOPŘÁNÍ
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vzpomínky
Na dny před 35 lety nikdy 
nezapomeneme. Tehdy 
tragicky zemřel můj otec 
jAROSlAv Hájek a poté 
podlehla zhoubné nemoci 
moje maminka jARMilA 
HájkOvá. S úctou stále 
vzpomíná dcera Eva 
Plášilová s manželem, 
synové Plášilovi s rodinami 
a synovci Hájkovi s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Dne 3. února 2015 uplyne 
rok ode dne, kdy nás navždy 
opustil pan lAdiSlAv 
PROkOPeC. Všichni, kdo 
jste ho znali, vzpomeňte si 
s námi. 

Manželka Jindra, dcery Jana a Laďka 
s rodinami

3. 2. je tomu již pět let, kdy
v srdci máme vzpomínku,
na naši drahou maminku,
k žití nám neustále schází
a její rady nepřichází.
Věnujte, prosím, chvilku malou

pro naši mamku - vlASTU STAROU.      
S vřelými díky, dcery s rodinami.

Dne 6. února 2012 zemřela 
naše milovaná babička 
a prababička kvěTUše 
ZábRANSká. S láskou na ni 
vzpomínají vnučky Romana 
a Iveta a pravnoučata 

Andrejka, Simonka a Lukýsek. V posledních 
chvílích života jsi měla kolem sebe jen nás, 
ty, které jsi milovala a se kterými jsi byla 
šťastná.

Dne 12. 2. to bude rok, 
co nás navždy opustila 
slečna MileNA ZÍbAROvá. 
S láskou v srdci vzpomíná 
rodina. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 17. února 2015 uplyne 
9 let, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý 
manžel OldřiCH kOkOškA 
z Kralup nad Vltavou. 
Stále vzpomíná a nikdy 

nezapomene jeho žena Anna Kokošková 
s celou rodinou.

 24. 12. reiCHl zdeněk ....................................84 let
 26. 12. janda karel .........................................89 let
 26. 12. FerenC josef .......................................69 let
 28. 12. PetříčkOvá eva .................................91 let
 3. 1. šteFCOvá Hana ..................................77 let
 5. 1. svačinOvá libuše ............................90 let
 10. 1. šinkOvá růžena.................................90 let

 16. 1. vyOralOvá libuše ...........................77 let
 17. 1. zelenkOvá anna ...............................70 let
 20. 1. GUtMan Miroslav ..............................77 let
 20. 1. zajíC josef ...........................................83 let
 23. 1. POjkar josef .......................................67 let
 25. 1. kOreCká anna ...................................94 let
 25. 1. MajtánOvá eva ................................55 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří Cibulka 
se souhlasem pozůstalých. KralupsKyZpravodaj.cZ

Poděkování
Děkujeme všem pracovnicím LDN oddě-
lení 2 v Kralupech nad Vltavou za velkou, 
dlouhodobou a neúnavnou péči o naši ma-
minku i za velmi lidský přístup, díky které-
mu prožila poslední léta svého života v kli-
du a bez bolestí v příjemném prostředí. 

Dále děkujeme i za vlídný, ohleduplný 
a plně profesionální přístup pracovníkům 
pohřebního ústavu Cibulka, kteří splnili 
všechna naše přání spojená s rozloučením 
s našimi drahými zesnulými - s panem Zdeň-
kem Fohlem a paní Libuší Svačinovou. 

Alena Fohlová, libuše Kohlová 

Poděkování lékařům
Chtěla bych velmi poděkovat RZS za pro-
fesionální přístup při ošetření mého syna, 
který si dne 22. 12. 2014 způsobil devas-
tační poranění ruky. Zvláště chci podě-
kovat vedoucímu sanitního vozu za jeho 
lidský přístup v této, pro mne emočně vy-
pjaté situaci. 

Děkuji, landová Dana

Dne 13. ledna 2015 zemřel ve věku 91 let 
Ing. Jiří Majrich, který se aktivně věno-
val historii Kralup a působil v o.p.s. Staré 
stezky evropské. Na jeho parte bylo uvede-
no motto, které jej přesně vystihuje: pra-
coval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, 
za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď 
mu přán. Vyjadřujeme jeho rodině
  upřímnou soustrast. Redakce KZ

Ing. Majrich – uprostřed – při vysazení 
pamětní lípy dne 1. 4. 2011 na Hrombabě.
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pOLICIE

z Linky 156

☛ 17. 12. 2014 ve 13:52 h. na l. 156 oznámila 
paní L., že na Seifertově nám. před hernou něco 
hoří pod zaparkovanou dodávkou. Na místo 
byla vyslána hlídka MP a zároveň byl telefonicky 
vyrozuměn HZS. Když se hlídka MP dostavila 
na místo určení, byla zde již přítomna hlídka 
OO PČR, která se snažila oheň uhasit hasicím 
přístrojem. Docházelo ale k neustálému úniku 
pohonných hmot a požár nešlo vlastními silami 
uhasit. Teprve po příjezdu HZS bylo vozidlo 
uhašeno a následným ohledáním byla zjištěna 
porušená nádrž pohonných hmot, u které došlo 
k zahoření. 

☛ 19. 12. 2014 v 19:08 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR o asistenci u nehody na železničním přejezdu, 
kde mělo dojít ke střetu vlaku s chodcem. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že si 24letý 
mladík údajně nevšiml projíždějícího vlaku, který 
jej následně zachytil. Mladíkovi bylo naměřeno 
1,19 promile alkoholu v dechu a s poraněním hlavy 
byl převezen do slánské nemocnice. 

☛ 20. 12. 2014 v 18:10 h. na l. 156 oznámila 
paní L., že na Masnerově stezce za gymnáziem 
tři Romové natáhli drát a pí. L. s jejím manželem 
v důsledku toho spadli ze svých jízdních kol na zem. 
Na místě jednoho z Romů zajistili, další dva utekli. 
Na místo byla vyslána hlídka MP a OO PČR, která 
si celou věc následně převzala k dalšímu opatření 
pro podezření z trestného činu.

☛ 23. 12. 2014 ve 3:32 h. na l. 156 oznámil pan 
V., že v ul. Mánesova nalezl mladíka, který leží 
na zemi a kterého nemůže žádným způsobem 
vzbudit. Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
pokusila mladíka vzbudit, ale neúspěšně. Mladík 
držel v ruce svůj mobilní telefon s navoleným 
kontaktem na svou matku. Tuto hlídka MP 
zkontaktovala. Paní P. se následně dostavila 
na místo, kde strážníkům uvedla, že mladík je 
diabetik a pokud usne, spí tak tvrdě, že ho nelze 
vzbudit. Mladíka si následně paní P. se svým 
manželem odvedla domů.

☛ 23. 12. 2014 v 8:23 h. na l. 156 oznámil pan 
H., že u svého motorového vozidla zjistil rozbité 
boční okno a ve vozidle někdo spí. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že neznámý 
muž sedí na místě řidiče. Strážníci proto muže 
po probuzení vyzvali, aby z vozidla vystoupil. 
Z muže byl silně cítit alkohol. Následně uvedl, že 
se do vozidla vloupal, aby se vyspal. Celou věc 
si dále převzalo OO PČR k dalšímu opatření pro 
podezření ze spáchání trestného činu. 

☛ 31. 12. 2014 ve 14:57 h. na l. 156 oznámil pan 
P., že se na sídl. Cukrovar stala dopravní nehoda, 
kdy řidič, který nehodu způsobil, je zřejmě 
v podnapilém stavu. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zajistila řidiče, kterému byla následně 

orientační dechovou zkouškou zjištěna hodnota 
1,53 promile. Řidič se také strážníkům přiznal, že 
před jízdou kouřil marihuanu. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu opatření. 

☛ 1. 1. 2015 v 1:20 h. na l. 156 oznámil pan 
P., že za nákladovou rampou HM Tesco jsou 
nějací muži, kteří páčí kontejner na elektro-
odpad. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila dva muže, kteří vyhazují z výše uvedeného 
kontejneru nějaké věci. V okamžiku, kdy oba muži 
zahlédli hlídku MP, dali se na útěk. Strážníkům 
se podařilo jednoho ze dvou mužů zajistit. Tento 
kladl aktivní odpor a několikrát se pokusil o útěk, 
proto byli strážníci nuceni použít donucovací 
prostředky a pouta. Muž následně uvedl, že 
si myslel, že je v kontejneru nějaká funkční 
elektronika, kterou zpeněží. Strážníkům také 
uvedl jména dalších dvou mužů, kteří mu s činem 
pomáhali.  Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR, 
která si celou věc převzala k dalšímu opatření. 
Ve 3:20 h. strážníci další dva muže, které uvedl 
zadržený, zjistili v ul. Mostní, oba byli zadrženi 
a předvedeni na OO PČR a předáni policistům 
k dalšímu opatření. 

☛ 1. 1. 2015 ve 3:20 h. na l. 156 oznámil pan 
R., že v ul. Mostní vedle drogerie je poškozený 
nově umístěný Alza Box. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že do boxu někdo zřejmě 
umístil zábavní pyrotechniku. Na místo byla pro 
podezření ze spáchání trestného činu přivolána 
hlídka OO PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu opatření. 

☛ 7. 1. 2015 ve 13:10 h. na l. 156 oznámila paní 
V., že z jednoho z bytů nad ní v ul. Přemyslova 
někdo hází zapálené papíry z okna. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila 6letého chlapce, 
který házel zapálené papírky z okna bytu. Strážníci 
zkontaktovali jeho matku, která se za čin chlapce 
omluvila a uvedla, že nevěnovala chlapci chvíli 
pozornost, protože v kuchyni vařila oběd. 

☛ 10. 1. 2015 v 15:05 h. na l. 156 oznámila 
paní B., že v jednom z rozestavěných domů v ul. 
V Růžovém údolí pobíhá kozel. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila kozlíka, který 
nepatří nikomu ze sousedních nemovitostí. 
Strážníci proto kozla umístili prozatímně k jednomu 
ze zastupitelů města, který vlastní zemědělskou 
usedlost. 

☛ 14. 1. 2015 v 10:45 h. na l. 156 oznámila paní 
D., že je nějaké kotě již delší dobu uvízlé na střeše 
domu v ul. Ve Starém Lobečku. Na místo byla 
vyslána hlídka MP a HZS SŽDC, který kotě 
následně musel vyprostit z komína domu.

☛ 16. 1. 2015 v 8:44 h. na l. 156 oznámil pan K., 
ostraha haly ČD, že se na nádraží nachází zřejmě 
podnapilý muž, který odmítá odejít, přičemž 
u sebe nemá platnou jízdenku. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která muže vyzvala k prokázání 
totožnosti. Tento uvedl, že u sebe nemá žádné 
doklady. Strážníci proto muže předvedli na OO 
PČR, kde bylo následně zjištěno, že je po muži 
vyhlášeno celostátní pátrání, protože se vyhýbá 
nástupu k trestu odnětí svobody. Policisté si muže 
převzali k dalšímu opatření.

☛ 16. 1. 2015 v 16:50 h. na l. 156 oznámila 
paní V., že v domě na sídl. Cukrovar se nachází 
čtyři Romové, kteří tvrdí, že jsou od společnosti 
O2 a nabízí nějaké služby. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která následně zjistila muže a ženu, 
kteří uvedli, že v domě nic neprodávají a byli jen 
u svého klienta. Strážníci oba poučili o nařízení 
města Kralup n. Vlt., načež muž uvedl, že o žádném 
nařízení neví. Později však muž s úsměvem 
na rtech strážníkům uvedl, že on přeci jen nabízel 
po domě nějaké služby, ale na celém sídlišti jich 
je celkem 10 a hlídka MP nemůže všechny osoby 
„pochytat“. Strážníci oběma vyslovili výši blokové 
pokuty za porušení nařízení města, s čímž striktně 
nesouhlasili, a proto byla celá věc postoupena 
ke správnímu řízení na příslušný odbor při MěÚ. 

☛ 17. 1. 2015 v 6:16 h. na l. 156 oznámila 
paní K., že v ul. Tylova jsou nějací Ukrajinci, kteří 
na sebe pokřikují a mlátí do všeho kolem sebe 
nějakými prkny. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, kterou dozorčí služba MP přesměrovala 
do ubytovny Viktor v ul. Krakovská, protože paní 
L. následně oznámila na l. 156, že do vestibulu 
ubytovny přišli dva mladíci, kteří mají v ruce 
nějaké klacky, napadají ostatní a jsou agresivní. 
Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že došlo 
ke vzájemnému fyzickému napadení dvou skupin 
osob, přičemž došlo ke zranění. Na místo byla 
přivolána RZS a zároveň se na místo dostavila 
i hlídka OO PČR, která si celou věc převzala pro 
podezření z trestného činu k dalšímu opatření. 
Strážníci na místě setrvali do 8:20 h. v součinnosti 
s hlídkou OO PČR do zjištění skutečného stavu 
věci. 

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

bC. tereza DobrovoLná,  

manažer PrevenCe kriminaLity,  

městská PoLiCie kraLuPy naD vLtavou

BezPečnOstně-Preventivní aKce
Ve dnech 16. – 17. 1. 2015 proběhla bezpečnostně-preventivní akce na kontrolu nalévání alkoholu mladistvým 
osobám, kontrolu přítomnosti mladistvých osob v prostorách určených pro hazardní hry, kontrolu vytipovaných lokalit 
s možným výskytem osob v celostátním pátrání a kontrolu dodržování „silničního zákona“. V rámci celé akce bylo 
zkontrolováno celkem 31 osob, 3 vozidla, 25 restaurací a heren a 9 vytipovaných lokalit. Byli zjištěni tři mladiství, kteří 
při orientačním měření alkoholu v dechu nadýchali 0,9; 0,8 a 0,6 promile alkoholu. Dále byly zjištěny dvě závadové osoby.
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
PoDkLaDy PřiPraviLa gabrieLa junášková

VYHlášEní jArní SoUTěžE
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Mláďata“, 
která bude probíhat v rámci velikonoční 
výstavy v DDM od 23. do 27. března. Sou-
těže se mohou zúčastnit mateřské školy, zá-
kladní školy a školní družiny, jednotlivci, 
děti, dospělí i celé rodiny, zkrátka každý 
kdo má tvořivého ducha. Použitá technika 
je libovolná.
Hotové výrobky označené jménem au-

tora můžete odevzdávat v kanceláři DDM 
do 19. března.

lETní TáBorY S DDM
Připravujeme dva příměstské tábory  v ter-
mínech 1.-3. 7. a 7.-10. 7. 2015.

Také o letošních letních prázdninách mo-
hou vaše děti jet s námi na tábor do Mok-
rosuk. Tábory se uskuteční v těchto termí-
nech: 1. - 8. 8. a 8. - 15. 8. 2015.
Děti se mohou těšit na sportovní hry a tur-

naje, diskotéky, karneval, táborák a noční 
bojovku. Chybět samozřejmě nebudou ani 
výlety. Při příznivém počasí budeme vyu-
žívat bazén přímo v areálu. 
Cena tábora je 3.990,- Kč (zahrnuje: do-

pravu, ubytování, pedagogický dozor, stravu 
5x denně, pitný režim a odměny pro děti). 
Své dítě můžete přihlásit v kanceláři DDM 
nebo si stáhnout přihlášku na našich we-
bových stránkách.

VýroBA lAMpIonU 
A MASopUSTní prŮVoD 
Zveme malé i velké děti, přijďte si ve čtvr-
tek 12. 2. v 16:30 hodin vyrobit lampion 
a poté se zúčastnit průvodu v maskách 
na zahradu DDM, kde bude připraven teplý 
čaj. Od Domu dětí budeme vycházet v 17:30 
hodin a mohou se k nám přidat i ti, kteří si 
přinesou vlastní lampion. Cena za výrobu 
lampionu je 50,- Kč.

SoBoTní KUrZY 
II. pololETí

14. 2. Jarní keramické hrátky - přihlášky do 6. 2.
 cena 350,- Kč
28. 3. Pedig - přihlášky do 14. 3.
 cena 400,- Kč
11. 4. Grafická dílna - přihlášky do 1. 4.
 cena 400,- Kč
30. 5. Dráty a korálky - přihlášky do 15. 5.
 cena 400,- Kč
20. 6. Textilní dílna - přihlášky do 8. 6.
 cena 400,- Kč
Podrobnosti o kurzech naleznete na strán-

kách DDM nebo na tel. 315 722 430, pa-
ní Junášková.

MInI MISS
Ve čtvrtek 26. 2. se v 15:30 hodin uskuteč-
ní soutěž o nejhezčí Mini miss Domu dětí 
a mládeže. Zúčastnit se mohou dívky ve věku  
od 4 do 8 let. Soutěžit se bude v těchto disci-
plínách: promenáda v šatech, volná disciplína 
a promenáda v masce dle vlastního výběru. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři 
DDM a nejpozději je odevzdat do 20. února. 
Registrační poplatek je 50,- Kč.

jArní práZDnInY  
Všem zájemcům nabízíme v době jarních 
prázdnin nebo v jiných jarních termínech 
ubytování v příjemném prostředí areálu 
v Mokrosukách. Podrobné informace vám 
podá paní Jitka Špinarová osobně nebo 
na tel.: 315 722 236.

Od pondělí 9. 3. do pátku 13. 3. bude 
v DDM probíhat příměstský tábor na téma 
„Hvězdný týden“.
Cena na 1 den je 180,- Kč. V ceně je 

zahrnut teplý oběd, pitný režim, odborný 
pedagog, materiál na činnosti a zajištění 
programu na celý den.
Ve středu se uskuteční výlet do Prahy. Při 

procházce Prahou děti navštíví Muzeum 
voskových figurín. Cena 300,- Kč. V ceně 
je zahrnuto jízdné a vstupné.
Tábor bude probíhat od 8:00 do 16:00 

hodin. Přihlášku na tábor si můžete vy-
zvednout v DDM nebo stáhnout na www.
ddmkralupy.cz. Závazné přihlášky a plat-
by odevzdávejte do 27. února. Tábor bude 
uskutečněn při minimálním počtu deset 
dětí.

SporT A olYMpIáDY
Každým rokem připravujeme jarní soutěže 
vyhlašované MŠMT ČR. V únoru chystáme 
olympiády z německého jazyka, z anglické-
ho jazyka a ze zeměpisu. Olympiád a sou-
těží se zúčastní velký počet žáků a studen-
tů z celého mělnického okresu. Vítězové 
okresních kol postupují do krajských kol 
a ti nejlepší do celostátních kol. Poznatky 
z těchto soutěží jsou jim přínosem, prohlu-
bují si znalosti jazyků, geografii i sportovní 
dovednosti.

VZpoMínKA nA SVáTEK 
šTolY V ADVEnTníM 
ČASE V DrážďAnECH
Uvítala  jsem možnost  jet  na  zájezd 
do Drážďan, který organizoval v advent-
ním čase Dům dětí a mládeže Kralupy 
nad Vltavou. Cestování bylo příjemné, 
se zajištěnými místy ve vlaku ČD. Dráž-
ďanská adventní atmosféra byla krás-
ná i s velkým návalem turistů. Zájezd  
se velmi vydařil, podle ohlasů dalších 
50 účastníků se všem velmi líbil.
Chtěla bych tímto vyjádřit mé vel-

ké poděkování skvělé Terezce Vítkové 
za odvedenou tak náročnou a zodpo-
vědnou práci, kterou s takovým počtem 
účastníků měla. Její odpovědný přístup 
je příkladný. Patří jí mé velké díky.
Všichni jsme si z tohoto zájezdu od-

vezli krásné zážitky.
 mirosLava Pokorná
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K dyž se blížilo první setkání s asis- 
tentkou pedagoga – lektorkou 

cizího jazyka, vládlo trochu napětí. 
Jaká bude? Jak si porozumí s dětmi 
i dospělými, a to nejen po stránce ja-
zykové? Projekt předpokládá, že lek-
tor bude vstupovat prostřednictvím 
metody CLIL i do výuky nejazykových 
předmětů a to vyžaduje velkou dávku 
pedagogických schopností vyučující-
ho, ale i lektora. Hned první okamžiky 
ukázaly, že Inna je moc šikovná, že si 
umí poradit a s dětmi i dospělými si 
rozumí. Snažíme se, aby i pro ni byl 
roční pobyt v Kralupech přínosem. 
Chceme vědět, jak nás vnímá člověk 
z cizí země s velkými cestovatelskými 
zkušenostmi.

inno, odkud jsi k nám přijela? 
Pocházím z Estonska. Mám jednoho 
mladšího bratra, mámu a nevlastního 

otce. Všichni bydlí v Tartu – univer-
zitním městě Estonska. Chystají se 
mě navštívit v dubnu. Těším se na ně, 
plánujeme výlety do Prahy a Karlo-
vých Varů.
líbí se ti tu?
Mám moc ráda vaši zemi. Studovala 
jsem tu v roce 2009. Mým oblíbeným 
místem je Praha. Je to skutečný klenot 
Evropy. Bohužel neznám moc jiných 
míst. Možná na konci tohoto školního 
roku budu mít další oblíbená místa. Je 
možné, že se sem ještě vrátím.
jaké máš koníčky, jak trávíš vol-
ný čas?
Nemám mnoho koníčků. Ráda čtu kni-
hy, cestuji, mám ráda cizí jazyky a ta-
ké ráda cizí jazyky učím. Jsem velmi 
ráda, že dva z mých koníčků – uče-
ní a cizí jazyky – jsou zároveň i mým 
zaměstnáním. Dříve jsem hrávala vo-
lejbal a dodnes ráda plavu. Plavecký 

zš gen. kLaPáLka

Naše škola uspořádala 14. ledna již 
druhý ročník turnaje ve vybíjené 

pro chlapce a dívky ze třetích, čtvr-
tých a pátých tříd. V Komenda cupu 
2015 změřily tentokrát síly čtyři tý-
my. Kromě ZŠ Komenského dorazila 
do haly na Cukrovaru také ZŠ Vraňa-
ny, ZŠ Slatina a ZŠ Nelahozeves. Ze 
zlata se v letošním ročníku radova-
la domácí Komenda. Stříbrný pohár 
vybojovala ZŠ Vraňany a bronzovou 
příčku obsadila ZŠ Nelahozeves. 

Komendu reprezentovalo celkem 
14 dětí. Z 3.A Šimon Lain, Matěj Še-
lich, z 3.B Ema Amazouzová, Pavel 

Zdanovec, z 4.A Karolína Nováková, 
Jakub Holešta, z 4.B Adam Carvan, 
Pavel Káš, Jindřiška Plasová, z 5.A 
Zuzana Królová, Viktorie Bejrová 
a z 5.B Petr Prošek, Martin Švec, 
Eva Matláková.

Před zahájením turnaje se děti 
z vesnických škol podívaly do naší 
školy. Velmi se jim líbil zoo koutek, 
horolezecká stěna a keramická dílna. 
Letošní Komenda cup 2015 ve vybí-
jené se velmi povedl a všichni už se 
těšíme na třetí ročník této soutěže. 

simona novotná, PeDagog 

zš komenského

zš komenského

komenda cup 2015 ve vybíjené
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Představujeme lektorku anglického jazyka Innu Leiman
bazén v Kralupech se mi líbí, ale ještě 
jsem nevyzkoušela zimní stadion.
jak se ti líbí čeština?
Zjistila jsem, že je to docela složitý 
jazyk. Je v něm mnoho výjimek. Za-
čínám rozumět některým výrazům, 
a proto, když přijdu do obchodu, ne-
říkám již „Promiňte, nerozumím“, ale 
říkám „Pomalu, prosím“. Když lidé 
mluví pomalu, pochytím některá slo-
va a domyslím si význam.
Chutná ti česká kuchyně?

Česká kuchyně mi velmi chutná. 
Je odlišná od estonské nebo ruské, 
ale rozdíly nejsou velké. Suroviny jsou 

podobné, ale zde je připravujete jiným 
způsobem a používáte hodně masa! 
Mému bratrovi bude vaše kuchyně 
chutnat! U nás nemáme například 
knedlíky nebo halušky, ale určitě je 
uvařím mojí rodině, až mě navštíví. 
Osobně mám vůbec nejraději švest-
ková povidla. Mám je vždy připrave-
ná v lednici, když mám chuť na něco 
sladkého. A když jsou povidla v buch-
tách, je to ještě lepší! Nejlepší jsou 
z vaší školní kuchyně.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
pěkný pobyt!    veronika Lhotková 

a kateřina marková, 7.a
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tiger  –  Jiu  Jitsu  připravil 
za podpory města Kralupy 

již druhý kurz sebeobrany pro 
ženy. První kurz proběhl v loň-
ském roce a vyvolal velký zájem 
(zájem byl větší, než kapacita 
kurzu). 
Kurz povede opět PhDr. Matěj 

Novák se svými dvěma instruk-
tory, kteří pořádají kurzy sebe-
obrany již od roku 2003. Tým 
doplňují jako asistenti členové 
Tiger – Jiu Jitsu, kteří všichni 
trénují bojová umění několik let. 
Díky tomu budou mít účastni-
ce kurzu zajištěnu „individuální 

péči“. Pro zachování efektivity 
výuky je počet účastnic omezen 
na dvacet. 
Kurz je navržen tak, aby je-

ho účastnice získaly základní 
orientaci a následně schopnost 
se bránit v situacích, v nichž 
dochází k blízkému až těsné-
mu kontaktu s potencionálním 
útočníkem. Tedy v situacích, 
kdy hrozí nebezpečí v podobě 
obtěžování s předcházejícími 
verbálními útoky. Tyto verbál-
ní útoky se naučíte zvládat.
Ze samotné fyzické sebeo-

brany se naučíte jednoduché 

techniky založené na přiroze-
ných obranných reakcích a vy-
zkoušíte si jejich použití v ně-
kolika situacích s postupně se 
zvyšující mírou fyzického a psy-
chického zatížení.
Výuka je individuálně přizpů-

sobena dle schopností a doved-
ností každé účastnice. Účastnice 
kurzu mají možnost si vyzkou-
šet všechny scénáře v maximál-
ním nasazení na instruktorech, 
kteří jsou vybaveni ochrannými 
prostředky včetně speciálních 
obleků.
Teorie je zaměřena na pre-

venci a výklad několika zásad, 
jejichž dodržování Vám pomů-
že předejít nebo včas rozeznat 
a analyzovat potenciální nebez-
pečí. 
Kurz začíná 15. 3. 2015 v ta-

nečním sále TS Naděje, nám.  
J. Seiferta 698, Kralupy. Kurz je 
nově koncipován na 4 x 4 ho-
diny každou neděli vždy od 14 
do 18 hodin + závěrečná lekce 
„v plném nasazení“. Podrobné 
informace, odkazy na články 
a videa z předchozích kurzů na-
jdete na www.tiger-jiujitsu.cz 

martin vořeChovský

rádi bychom vás pozvali na malou ko-
morní besedu věnovanou naší posled-

ní loňské a zároveň první letošní expedici 
na Aconcaguu. 
Přijďte si prohlédnout obrázky z And 

a popovídat o tom, jaké to je stoupat do vý-
še 6.960 metrů nad mořem. 

těšíme se na vás!

horoLezeCký oDDíL kraLuPy

SEBEOBRANA PRO ŽENY
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Absolventky 
loňského 
kurzu 
sebeobrany 
s trenéry.

kralUPáCi 
na nejvyšší hoře 

 ameriky
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rádi vás uvidíme v úterý 
17. února 2015 v 18:00 hodin 

ve veltruské klubovně 
ASpV (Alešova ul. 296).

Nejen pro milovníky adrenalinu je připravena fil-
mová a fotografická projekce  o expedici na K2 
v roce 2014 - o dosažení tohoto obávaného vr-
cholu. O průběhu této expedice v divoké zemi, 
kterou v současné době Pákistán je, přijede vy-
právět Petr Mašek. 

Nenechte si ujít toto velehorské dobrodruž-
ství. Další informace najdete v nejbližší době 
na www.kasskralupy.cz.

zveme vás na besedu do kina vltava

Petr  Mašek - k2 2014   
23. března 2015 - 19:00 hodin
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v sobotu 17. ledna se 
uskutečnilo další měření 
sil v turnajovém koši, 
kde se již plně etablovali 
i kralupští starší žáci. 
Jelikož v této kategorii 
působí silné ročníky 
a četnost týmů zejména 
z Prahy a okolí je 
nadprůměrná, jsou týmy 
rozděleny do výkonnostních 
košů, napříč kterými se dá 
jak postoupit, tak sestoupit.

adresou prvního novoroční-
ho turnaje byla kunratická 

škola. Deset statečných modro-
bílých florbalistů přijelo potvr-
dit, že si místo ve vyšším ko-
ši zaslouží a mohou pomýšlet 
i na postup. V prvním utkání 
změřili chlapci síly s FC Bučis 

K ralupští alpští lyžaři se po vy-
dařené podzimní přípravě na le-

dovci Kaunertal vrhli do závodní se-
zóny. Jejich první soutěžní akcí byla 
populární Předsilvestrovská show 
ve Špindlerově Mlýně, kterou přená-
šel i program ČT Sport. Ze Ski klubu 
Kralupy se show zúčastnil tradičně 
Martin Štěpán (19 let) a letos poprvé 
i Juliana Šindelářová (13 let), která se 
do hlavního závodu kvalifikovala ze 
závodu veřejnosti. Juliana v souboji 
s našimi nejlepšími sjezdařkami po-
stoupila do druhého kola a tam obsa-
dila výborné 14. místo. Martin Štěpán 
pak postoupil až do finálové jízdy me-
zi nejlepších deset závodníků a tam 
v konkurenci českých reprezentan-
tů, jezdících pravidelně světový po-
hár, obsadil výborné osmé místo se 
ztrátou 34 setin sekundy na vítězného 
Kryštofa Krýzla.

Žákovské družstvo potom absol-
vovalo republikové závody v Albrech-
ticích v Jizerských horách. Zde nej-
většího úspěchu dosáhla Juliana 
Šindelářová, když v celorepublikové 
konkurenci nejlepších závodnic své 
kategorie mladších žákyň obsadila 
výtečné 15. místo v disciplíně su-
perobří slalom. Bodovaná umístění 

Martin Štěpán v Turnau 
zvítězil před Hyskou 

(Slovensko) a Kalwou (Polsko).

alpští lyžaři z Kralup opět závodí
v rámci Českého poháru 2015 obsa-
dili i další závodníci Ski klubu Kralupy. 
Andrea Biňovcová a Míša Šindelářová 
v kategorii mladší žákyně i Tomáš Dub 
v kategorii starší žáci.

Junior Martin Štěpán zahájil zá-
vodní sezónu už na začátku prosince 
v Norsku, kde na náročných závodech 
poměřil své síly s některými závod-
níky světové špičky. Tato příprava 
přinesla své ovoce v lednových zá-
vodech. V německém Bad Weissee 
obsadil v konkurenci 136 závodníků 
z 19 zemí výborné 5. místo ve sla-

lomu se ztrátou pouze 0,3 sekundy 
na vítěze.  Na dalších závodech v ra-
kouském Turnau pak v konkurenci 115 
závodníků ze 17 zemí dokonce zvítě-
zil, přičemž porazil mnoho žebříčko-
vě lepších závodníků. Těmito dvěma 
výsledky si Martin zlepšil své FIS body 
tak, že v českém mužském žebříčku 
ve slalomu mu patří osmé místo. Zá-
roveň si tím zajistil nominaci na úno-
rovou Zimní univerziádu 2015 ve Špa-
nělsku a účast na MS juniorů 2015, 
které proběhne v březnu v Norsku. 
martin štěPán st., ski kLub kraLuPy

starší žáci udrželi postavení v koši
Team B, ukázali bojovné a dra-
vé srdce a odměnou jim bylo 
pět nastřílených gólů a vítězství 
v poměru 6:3. Ve velmi dobrém 
světle se představily „posily ze-
zdola“, z mladších žáků. Je vi-

dět, že společné tréninky jim 
svědčí. Abychom mohli pomýš-
let na postup do vyššího koše, 
bylo potřeba vyhrát i zápas dru-
hý, proti „technologům“ z Mla-
dé Boleslavi. Ti však brilantně 

zužitkovali jak herní, tak výško-
vou převahu. Potrestali každou 
kralupskou chybu v rozehrávce 
doslova nekompromisně. Prohra 
v poměru 2:5 byla znamením, 
že je stále před týmem inten-
zivní práce. 
Poslední zápas nás však na-

bádá k pozitivní bilanci sobot-
ního turnaje, neboť chlapci do-
kázali porazit C tým pražských 
Bohemians v poměru 3:1, vy-
bojovat na turnaji sympatické 
třetí místo a udržet příslušnost 
ke koši, ze kterého postup jis-
tě není nemožný. Za poslední 
zápas zaslouží absolutorium ze-
jména brankář Dennis Bosák, 
který svými výkony přispěl mě-
rou vrchovatou k vítězství Stře-
dočechů. Nicméně cíl pro příště 
je jasný – postoupit!

fiLiP janouCh

Strži FBC Kralupy
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dOMáCÍ vOlejbAlOvé 
ZáPASy v ÚNORU

14. 2.

ŽenY
Benešov 10.00, 14.00

21. 2.

KaDetKY
Vavřinec Kladno 10.00, 14.00

22. 2.

juniOrKY
SK Španielka Řepy 10.00, 14.00

Ženy hrají Krajský přebor I. tří-
dy, kadetky a juniorky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat 

po dohodě družstev dříve.

Aktuální informace na 
www.kralupskevolejbalistky.org.
Kralupský volejbalový rozcestník

 www.kralupyvolejbal.cz.

ZMěNy vyHRAZeNy
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Pro jarní sezónu 

PřijMeMe BRiGádníKY /-Ce  
na zahradnické práce

kontaktní osoba: Jelínková lenka, tel.: 724 750 706, 
e-mail: lenka@zahradnictvi-jelinek.cz

tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, spojovací 199

PřESNé řEZáNÍ PLEcHu LASEREM
kovovýroba, lisování, řezání plazmou

Únorová nabíDka: PetRklíče, ciBuloviny 
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny 
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

ZiMní PROVOZ 
Po - Pá 8 - 16,  

so 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra
Ing. Michaela Koušová
ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou.
Moderní neinvazivní metoda, příjemné prostředí

tel.: 732 674 853
Po předložení tohoto kuponu sleva 10 % na pedikúru

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.

Hledáme ještě 37 lidí, 
kteří chtějí 

snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Pro nezávazné informace volejte

777 330 558
nebo navštivte

www.spokojene.na-hubnuti.cz

pronAjMU 
proSTor

v zavedeném salonu za účelem 
provozování kosmetických služeb  

nebo nehtového designu. 
V případě zájmu a pro bližší informace 

volejte na tel. č.:

723 835 359
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TEXT I L  E LEGO přemyslova 305

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

›  podzimní a zimní dámské a pánské bundy a kabáty
› dámské a pánské svetry, roláky
›  dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty a saka
› pánské obleky, samostatná saka a kalhoty
› košile, mikiny, trička, tílka
› čepice, šály a rukavice

oTEVírACí DoBA: 
Po – Pá ... 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
So ............ 8:30 – 11:00

Doprodej kolekce dámských zimních kalhot (240,- kč) a společenských 
pánských kalhot (290,- kč - při nákupu 3 kusů a více 240,- kč). 

q SPEcIáLNÍ NABÍdkA q

SPOLEčNOST aRBOEKO
je velkoobchodní zahradnická firma, která 

obhospodařuje cca 180 ha pěstebních ploch 
s okrasnými rostlinami a patří mezi největší 

firmy ve svém oboru v ČR.

POPis Práce: 
u Expedice okrasných dřevin
u Kompletace objednávek

POŽaDujeme: 
u Manuální zručnost, samostatnost,
 časová flexibilita, zodpovědnost
u Smysl pro kvalitní práci a osvojení 
 si odborného základu
u Časová přizpůsobivost

naBízíme:
u Zázemí stabilní společnosti s 20-ti letou tradicí
u Obvyklá mzda pracovníků je 22 000,- Kč hrubého měsíčně
u Obědy zdarma

v případě zájmu nás kontaktujte:
Tel.: 315 617 872, 724 569 386
Email:  personal@arboeko.com

Písemně: Arboeko, s. r. o., Obříství 230, 277 42

POŽaDujeme:
u aktivní přístup k práci
u manuální zručnost
u fyzickou zdatnost 
u spolehlivost a časovou
 flexibilitu
Výhodou jsou zkušenosti 
s prací v zahradnictví, nebo 
zemědělství.

naBízíme:
u obvyklá mzda 17.000,- Kč 
 až 20.000,- Kč 
 hrubého měsíčně
u veškeré proplácení
 přesčasů
u obědy ZDARMA
u možnost nákupu rostlin se
 zaměstnaneckou slevou
u pro osvědčené
 pracovníky možnost
 dlouhodobé spolupráce

ZaHRaDNíK 
expedient okrasných 
rostlin (únor – březen)

Pro jarní sezónu 2015 (únor – červen) 
hledáme nové kolegy / kolegyně na pozici: 

Místo výkonu práce: OBříSTVí U MělNíKA

Náplní práce jsou zahradnické práce 
při pěstování a expedici okrasných 
dřevin (práce převážně venku).

SEZóNNí PRaCOVNíK
ZaHRaDNíK VE VýROBĚ

Místo výkonu práce KRAlUPY NAD VlTAVOU  
(areál barev a laků)

DÁRKOVÁ BaLíCí SLUŽBa
Udělejte radost na sv. Valentýna svým blízkým.
Dárek zabalený od nás 
je i na pohled od srdce.

Kde: Drogerie pod věžáky v lobečku 

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

Straší vás exekutoři? Máte problémy s řešením dluhů?
NeváHejTe NáS kONTAkTOvAT! Jsme společnost zabývající se insolvencemi, 
oddlužením a osobními bankroty

kONTAkTy:
Praha a okolí, Libčice nad Vltavou               
www.uznedluzim.cz
e-mail: uznedluzim@seznam.cz
Tel.: 702 033 920, 731 484 749, 605 390 371

insolvence, oddlužení, osobní bankrot

Projekce TZB v Kralupech nad Vltavou Přijme na POzici

projektanta vytápění, plynu  
a zdravotechniky

 absolventa VŠ případně i SŠ strojní nebo stavební. 

PODmínKOu je znalost Autocadu, MS Office, schopnost samostatné tvůrčí 
práce a dobré základy fyziky. Praxe v oboru není nutná.

Kontaktní tel.: 315 742 002, 777 265 257
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00-16:00 hodin

Adresa Hůrka 1033, 1034 
provozovny Kralupy nad Vltavou

Požadujeme časovou flexibilitu, orientaci na zákazníka.
Praxe v oboru textil – metráž výhodou.

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

Firma LÁTKY MRÁz s.r.o. 
přijme prodavačku pro

prodejnu látek  
a galanterie

na plný / částečný úvazek

www.latky.cz www.dumlatek.cz
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20. 2. wish fish - pro děti 2. - 4. třída
danny the dragon - pro děti 4. - 6. třída

20. 3. The Monster dinner - pro děti 
3. - 5. třída
Around the world in 80 days - pro děti 
7. - 9. třída

17. 4. - How elephants lost Their wings 
- pro děti 2. - 4. třída 
king donkey ears - pro děti 4. - 6. třída

Pro děti, které baví angličtina, a chtějí se 
naučit něco nového zábavnou formou. 
HAve fUN wiTH bOOkS!

English Reading Workshops for Kids
Anglické čtenářské dílny pro děti

podrobnosti na: www.accolang.cz

Registrujeme nové pacienty. 
V ordinaci pracuje atestovaná lékařka MUDr. jana prchalová

a zdravotní sestra Miroslava šmídová. Těšíme se na vás.

Ordinační doba:
Pondělí ...................................07:30 – 13:00
Úterý .............07:30 – 11:30 / 11:30 – 13:30
(objednaní pacienti)

Středa.....................................14:00 – 18:00
Čtvrtek ....................................07:30 – 11:30
Pátek  .....................................07:30 – 13:00
Odběry krve: Po, út, čt a pá: 07:30 – 08:00

NOVÁ ORDINaCE V DOMĚ ZDRaVí

Vážení klienti, vážení pacienti,
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme 
19. ledna 2015 otevřeli novou 
ordinaci praktického lékaře pro dospělé

v Mostní ulici č. p. 818 v Kralupech-lobečku 
(nad lékárnou Vltava, vedle penny marketu).

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



dATUM ČAS AkCe

do neděle 22. 2. ....... trvá výstava obrazů Karla Kušky „Jízda s časem“
   (městské muzeum)

3. 2. út 14:00 ...... Zápisy do 1. tříd ZŠ
4. 2. st 8:00 ...... Den otevřených dveří (DG a SOŠE Kralupy)
  14:00 ...... Zápisy do 1. tříd ZŠ
5. 2. čt 18:00 ...... Koncert skupiny Çava (městské muzeum)
6. 2. pá 20:00 ...... Hardegg - koncert + výstava fotografií 
   (Country bar Liďák)

7. 2. so 15:00 ...... Komentovaná prohlídka výstavy K. Kušky 
   (městské muzeum)
8. 2. ne 10:00 ...... Kralupská bruslička (zimní stadion)
  19:30 ...... Filumena Marturano (KD Vltava)

10. 2. út 18:00 ...... Rodopisná přednáška (městské muzeum)
12. 2. čt 9:00 ...... Masopust před DDM
  16:30 ...... Výroba lampionu a masopustní průvod (DDM)
  18:00 ...... Pivo se Švejkem (restaurace U Kohouta)
13. 2. pá 19:00 ...... Dámská jízda – Padesát odstínů šedi (kino Vltava)
  19:30 ...... VII. basketbalový ples (hotel Sport)

14. 2. so 8:00 ...... Výstava drobného zvířectva (Dřevák, Lobeček)
  10:00 ...... Kurz výcviku psa (ZKO Dolany)
  13:00 ...... Kurz Jarní keramické hrátky (DDM)
  15:00 ...... Odpoledne pro hračičky (RC Havránek, Veltrusy)
  20:00 ...... Ples rybářů (KD Vltava)
15. 2. ne 8:00 ...... Výstava drobného zvířectva (Dřevák, Lobeček)
  10:00 ...... Kralupský masopust (KD Vltava, TJ Sokol)

16. 2. po 14:00 ...... Členská schůze „Rodáků“ (penzion na Cukrovaru)
17. 2. út 18:00 ...... Beseda o expedici na Aconcaguu 
   (klubovna ASPV Veltrusy)
18. 2. st 8:00 ...... Zápisy do tanečních kurzů (KD Vltava)
  17:00 ...... Veřejné jednání zastupitelstva (MěÚ)
19. 2. čt 19:00 ...... Kobry a užovky – projekce s besedou (kino Vltava)
  19:30 ...... Tančírna (KD Vltava)

21. 2. so 17:00 ...... Filmový festival expediční kamera 
   (tělocvična TJ Sokol)
  20:00 ...... Ples KaSS (KD Vltava)
  20:00 ...... Ples baráčníků (Veltrusy, Na Závisti)
  20:00 ...... 4. ples FK 1901 (hotel Sport)
22. 2. ne 15:00 ...... Kousky brouka Pytlíka (KD Vltava)

25. 2. st 16:30 ...... Perníková chaloupka - pohádka (LS Rolnička)
26. 2. čt 15:30 ...... Mini miss (DDM)
  17:00 ...... Seminář s Radimem Žáčkem (AZ centrum)
27. 2. pá  20:00 ...... Trosečníci – koncert (Country bar Liďák)
  20:00 ...... Ples sportovců (hotel Sport)

28. 2. so 15:00 ...... Masopustní karneval (RC Havránek, Veltrusy)
  19:00 ...... První Třebíkův ples (hotel Sport)
  20:00 ...... Sokolské šibřinky (KD Vltava)

2. 3. po 19:30 ...... Sex pro pokročilé (KD Vltava)

Kalendář 
únorových 

akcí 

Na převážnou většinu těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky na stránkách Zpravodaje 

+ program kina Vltava na str. 16 - 17.
Vše také na www.kralupskyzpravodaj.cz

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

KRALUPÁK JE VE FORMĚ! 

Vstupenky 
budou v prodeji 

od 1. 3. 2015
v KD Vltava. 

na velkém sále KD Vltava
disco hudba 80. – 90. let
hraje Jan lukavský (Rádio Relax)

2014
20. 3. 2015 v KD Vltava

SPORTOVEC 
KRALUP NAD VLTAVOU

21:30

19:00

AFTERPÁRTY

slavnostní
vyhlášení

V
st

up
en

ky 150,- Kč›› ››

100,- Kč
galavečer + afterpárty

pouze
disco

Maskot všech kralupských sportovců 
Kralupák má napilno. Právě 
v těchto dnech vyhodnocuje 

došlé nominační hlasy, 
natáčí televizní medailónky, 

přemýšlí nad tradičními vychytávkami 
do scénáře večera - aby měli moderátoři 

večera Hana Bozděchová a Aleš Švarc 
nějaký ten „špek 

ve frontě“, leští poháry, 
nadepisuje diplomy...

V anketní plné polní je již 
posedmé, takže to zvládá 
s bravurou a nadhledem. 

Těší se na generační 
setkávání v hledišti 

i na červeném koberci slávy. loni 
byl plný dům! Kralupák věří, že 

se to bude opakovat i letos a všichni 
milovníci kralupského sportu, které lze 

zařadit do vše obsažných kategorií: naděje, 
hvězdy, legendy a nadšenci, se přijdou 

bavit a zatleskat lidem, kteří dokážou vítězit 
nejen nad ostatními, ale i sami nad sebou. 

Zapište si do diářů a upomínek: sedmý 
galavečer kralupského sportu zvedne 

oponu v digitálním kině Vltava 
v pátek 20. března v 19:00 hodin. 

Jindřich Kohm

výsledků
ankety 

moderují: Hana BOZDĚCHOVÁ a Aleš ŠVaRC


