
GALAVEČER SPORTOVEC KRALUP 
bude poprvé ve své historii přenášen živě. 
A sice na YouTube.com, na facebooku města 
Kralupy a na www.kralupak.cz.

LYŽAŘŮM ze SKI klubu Kralupy se daří. 
Z Mistrovství Středočeského kraje v předžá-
kovských kategoriích doputovalo z Jablonce 
nad Jizerou zlato do Kralup nad Vltavou. 

Ve čtvrtek 12. 4. si nenechte ujít divadelní 
hru VÁLKA ROSEOVÝCH, kterou zrežíroval 
Ondřej Sokol. V hlavních rolích se v KD Vltava 
představí Kateřina Lojdová a Michal Dlouhý.
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N a silničním distribučním terminálu 
před areálem rafinérie v Kralupech 

nad Vltavou došlo ve čtvrtek 22. března 
v 10:00 hodin k explozi bez následného 
požáru na jedné z prázdných skladovacích 
nádrží, která nebyla v provozu. Tyto práce 
neměly souvislost s aktuálně realizovanou 
plánovanou odstávkou výroby v kralupské 
rafinérii, vyznívá z oficiální tiskové zprávy 
Unipetrolu.

„Ihned po explozi jsme aktivovali hava-
rijní plán nejvyššího stupně. Bezodkladně 
jsme vstoupili do komunikace a spolupráce 
s Policií České republiky a složkami inte-
grovaného záchranného systému a zasedl 
náš interní krizový štáb. Jeho jednání po-
kračovalo i v dalších dnech,“ řekl Krzysztof 
Zdziarski, předseda představenstva společ-
nosti Unipetrol.

„Byla zřízena interní vyšetřovací skupi-
na. Zaměří se na podrobné prozkoumání 
příčin a na to, zda byly dodrženy všechny 
bezpečnostní a pracovní předpisy jak na 

straně naší, tak na straně dodavatelských 
firem. I když všichni pracovníci, kteří se po-
hybují v areálu, jsou proškoleni, budou zin-
tenzívněny kontroly na dodržování předpi-
sů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.

Zároveň bychom rádi poděkovali pracov-
níkům integrovaného záchranného systé-
mu za zásah bezprostředně po mimořádné 
události a efektivní součinnost s interními 
záchrannými a bezpečnostními složkami.

Pokračování na str. 6 

Exploze si vyžádala několik obětí
■  Ve čtvrtek 22. března dopoledne došlo k tragické události v kralupském 
chemickém závodě společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. O život zde přišlo šest osob, 
další dva muži byli zraněni.

Pět ze šesti obětí 
výbuchu  

před areálem 
rafinérie  

v Kralupech jsou 
Rumuni.
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květen 2018

RM schválila:
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na staveb-
ní práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou - III. ETAPA“.

u zadat Univerzitnímu centru energeticky efek-
tivních budov, IČ: 68407700, vypracování Studie 
roční energetické bilance včetně základní ekono-
mické analýzy a návrhu opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti budovy pivovarské sladov-
ny adaptované na Kulturní centrum města Kralupy 
nad Vltavou, za celkovou cenu 213.202 Kč vč. DPH.  
Se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo.

u uzavření Smlouvy o dílo s firmou KROS spol.  
s r. o. na zajišťování revize, kontroly a servisu ply-
nových kotlů a příslušenství v Městské knihovně 
Kralupy nad Vltavou.

u vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „PD – Rekonstrukce rozvodů elek-
tro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vl-
tavou“.

u zajištění autorského dozoru na akci: „Rekonstruk-
ce rozvodů elektro v objektu KaSS, Kralupy nad Vl-
tavou“, Ing. Antonínem Ludíkem (EL4ING s.r.o.),  
za celkovou cenu 113.256 Kč vč. DPH. 

u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Výměna střešní krytiny a oprava kro-
vu, ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem 
Dominik Davídek, Chvatěruby, a to za celkovou cenu 
2.507.997,04 Kč s DPH.

u uzavření příkazní smlouvy na výkon technického 
dozoru investora se společností Warantia s.r.o., Měl-
ník, na akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
bytového domu, Chelčického 687, Kralupy“, a to 
v celkovém finančním objemu 77.440 Kč vč. DPH.

u realizaci víceprací v rámci akce: „Řešení zpev-
něných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou 
– II. etapa“ v celkové výši 307.699,43 Kč vč. DPH, 
zhotovitelem Gardenline s.r.o., Litoměřice. 

u výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní 
smlouvy na akci „Nákup dopravního automobilu 
s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kralupy 
nad Vltavou - Minice“ s dodavatelem Auto Trutnov, 
s.r.o., za celkovou cenu 977.749 Kč s DPH.

RM uložila:
u odboru RIaSM objednat vypracování projekto-
vé dokumentace na akci: „Demolice skladové haly  
p. č. st. 753, k. ú. Kralupy nad Vltavou“ projektan-
tem Jiřím Cettlem, a to za cenu 52.000 Kč bez DPH.

příjem inzerce do 16. 4. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 4. 2018, 12 hodin

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

tiráž

uzávěrky vydání

� 

� 

PONDĚLÍ 14. KVĚTNA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Vážení a milí čtenáři,
jsem velice ráda, že jsme všichni zdraví a máme to 
štěstí, že můžeme pokračovat ve své práci, žít dál 
své životy a tím pádem si můžete nyní přečíst i dub-
nové vydání našeho Zpravodaje.

Po události z 22. března, kdy jistě zatr-
nulo nám všem, je výše uvedená věta více 
než upřímná. Přesto, že jsem se tu nena-
rodila, sdílím stejný pocit jako ti, co tu žijí 
odmalička – víme, že bydlíme ve městě, 
kde sídlí jeden z největších chemických 
závodů v republice, celou dobu se sou-
středíme na to, co dýcháme, jaké spaliny 
vycházejí z komínů a podobně, ale nikdy 
bych si nepřipustila, stejně jako většina místních ro-
dáků, s kterými jsem poté mluvila, že by se mohlo 
stát nějaké neštěstí, natož výbuch. Zkrátka jsme tuto 
hrozbu absolutně ignorovali až do 22. března 2018.

Přesto, že nikdo z mých rodinných příslušníků ne-
pracuje v žádném podniku v areálu, mám tam už 
spoustu přátel a známých a i mě nejdříve vyděsilo, že 
se mohlo stát něco JIM. Ne mně a mé rodině, kdyby 
unikly do ovzduší škodlivé látky, ale jim. Všem těm, 
kteří v areálu pracují, byť pár stovek metrů od mé 
kanceláře, ve které jsem se v den výbuchu nachá-
zela a v klidu připravovala toto vydání Zpravodaje.

Po nešťastné události se členové redakční rady 
usnesli na tom, že nebude vhodné z pietních důvodů 
uveřejnit v tomto čísle tradiční dubnový – aprílový 

– článek. Naopak jsem se snažila během víkendu 
ještě na poslední chvíli změnit obsah tohoto čísla 
a uveřejnit fakta týkající se výbuchu. Z tohoto dů-
vodu musely být zrušeny některé z původně pláno-

vaných textů. Ale věřím, že autoři, jejichž 
články nebyly uveřejněny, tuto mimořád-
nou situaci pochopí. Vše, co může být otiš-
těno později, bude přesunuto do květno-
vého vydání Zpravodaje, vše, co nemá od-
kladu, najdete v online verzi Zpravodaje 
na stránce www.kralupskyzpravodaj.cz.

Ještě bych ráda upozornila na obsah 
článků, které se dotýkají exploze a udá-

lostí kolem 22. března. Vzhledem k době zpracování 
a tisku čísla, prosím, mějte na zřeteli, že informace 
v článcích odráží dobu od čtvrtka 22. do neděle 25. 
března. Poté již musel být obsah Zpravodaje zedito-
ván, data poslána do tisku a po velikonočních svát-
cích se teprve dostal Zpravodaj do distribuce, tedy 
prakticky 12 dnů od tragické události. Od té doby 
se jistě již udála spousta věcí a informace v tomto 
směru nabyly na obsahu.

Přeji vám všem pokud možno klidné dubnové dny, 
šok z březnové události jistě brzy odezní, užijte si ka-
ždou minutu naplno a dámy, 30. dubna startujeme!!

Šťastné dny s úsměvem přeje

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 

KALENDÁŘ DUBNOVÝCH AKCÍ NAJDETE 
NA WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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J iž v průběhu března začaly na Palacké-
ho náměstí intenzivní přípravy projektu 

„Řešení zpevněných ploch v centru měs-
ta Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, jehož 
předmětem je výstavba Pivovarské ulice, 
která propojí náměstí s Žižkovou ulicí. Rea- 
lizaci však v těchto dnech doplňují další 
nutné práce, které jsou nezbytné pro další 
stavební postupy.

 „V rámci projektu jsme již dopředu počí-
tali s tím, že nejprve dojde k přemístění tra-
fostanice z centra města do Žižkovy ulice, 
kde bude stát trafostanice nová. Hned poté 
proběhne demolice budovy stávající. I z to-
hoto důvodu se začalo o trochu dříve, neboť 
jsme si byli vědomi toho, že u tak nároč-
né výstavby může dojít k nějaké nečekané 
komplikaci,“ uvedla Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace investic s tím, že 
do konce měsíce května by měla být druhá 
etapa kompletně dokončena. 

„Akci jsme rozdělili do dvou etap. 
V etapě A budou provedeny povrchy 
(chodník a silnice) v ulici Jodlova, nová 
zeď u stávající trafostanice a bourací prá-
ce v prostoru nové ulice. V etapě B dojde 
k uskutečnění ostatních částí. Zatím stá-
le počítáme s ukončením realizace této 
etapy na konec května, přestože již nyní 

Začala výstavba nové ulice v centru města
jsme kupříkladu narazili na další propo-
jovací chodby, o kterých jsme nevěděli. 
Tímto byla firma nucena provést další 
práce navíc, avšak předpokládaný termín 
dokončení zatím narušen není. Byli by-
chom rádi, kdyby se to povedlo právě tak-
to, protože hned v červnu bychom chtěli 
začít s třetí etapou výstavby náměstí, a to 

včetně ulice Palackého,“ uzavřela Marcela 
Horčičková. 

Projekt „Řešení zpevněných ploch v cen-
tru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ 
je realizován firmou Gardenline s.r.o., a to 
za celkovou cenu 22.024.188,35 Kč.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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V důsledku této opravy dojde na přísluš-
né komunikaci ke zjednosměrnění pro-

vozu, což potvrzují také slova kralupského 
místostarosty Marka Czechmanna: „Do-
prava bude v tomto úseku řízena kyvadlově 
semafory. Po dohodě s investorem, kterým 

■  Na úterý 3. dubna je naplánován začátek rekonstrukce 
dilatačních spár na kralupském Masarykově mostě. 

je Krajská správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje, a odborem dopravy, který na 
tuto akci vydává dopravní opatření, dojde 
k odklonění nákladní dopravy. Objízdná 
trasa bude vedena přes Velvary, Novou Ves, 
Staré Ouholice a Veltrusy.“

Uzavírka na mostě potrvá nejpozději do 
pondělí 30. 4. 2018. „Pro řidiče to pochopi-
telně bude znamenat značnou komplikaci, 
neboť kralupský most je důležitou dopravní 
tepnou. Prosíme řidiče, kteří městem pou-
ze projíždějí, aby zvolili po dobu uzavírky 
raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že ko-
munikace na mostě tuto opravu již nutně 
potřebuje, doufám, že i tentokrát budou 

občané shovívaví a s omezením dopravy si 
poradí,“ uzavřel kralupský místostarosta. 

Realizátorem akce bude společnost Stra-
bag, která vyhrála výběrové řízení. „Bude 
provedena oprava pěti nejvíce poškozených 
dilatací, a v místě dilatací se udělá výmě-
na zálivek v chodnících,“ dodává cestmistr 
Michal Novák z KSUS.

Další informace k opravě mostu přinesla 
i televizní reportáž TV Kralupy.FO
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Během dubna bude opraven most

V tomto místě vyroste 
nová ulice
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K oncem měsíce března byla 
dokončena oprava altánu 

na Hostibejku, jež zahrnovala 
zejména montáž nové střechy, 
obklad podstřešních nosníků 
a inovaci betonové konstruk-
ce. Občané Kralup si pak jistě 
povšimnou nově instalovaného 
hromosvodu a čistého nátěru, 
který se, doufejme, nestane úto-
čištěm vandalů, jako tomu bylo 
v předchozích několika letech. 

K samotné realizaci pak Mar-
cela Horčičková, vedoucí odboru 
realizace, uvedla: „Rekonstrukce 
probíhala podle plánu, pouze ná-
těry bylo nutné pozdržet s ohle-
dem na počasí, které nás v břez-
nu poněkud zaskočilo. Vše se ale 
nakonec podařilo zvládnout tak, 
jak jsme si představovali.“ 

Dokončením altánu však le-
tošní kultivace této destinace 
zdaleka nekončí. Ještě v tomto 
měsíci se sejdou zaměstnanci 
odboru investic u speciální ak-

ce, jejíž cíl spočívá v opravě ob-
líbené „houbičky“ v zadní části 
parku. „Mohu potvrdit, že na 
tuto akci se skutečně připravu-
jeme. Již nyní máme nakoupe-
ný materiál a čekáme jen na to 

nejlepší počasí. Kolegové se už 
velice těší, ostatně i oni sami 
byli v této věci dosti iniciativní,“ 
uzavřela Marcela Horčičková. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

BYTOVÝ DŮM 
V CHELČICKÉHO 
ULICI SE DOČKÁ 
ZATEPLENÍ

V úterý 3. dubna 2018 byla zahá-
jena investiční akce s názvem 

„Snížení energetické náročnosti 
bytového domu v ulici Chelčického 
(č. 687)“, jež zahrnuje přímé zatep-
lení fasády, stěn, stropů a výměnu 
střešní krytiny. 
„Pro město je tato akce významná 
i z toho důvodu, že se nám na ni 
povedlo získat dotaci z operačního 
programu IROP v poměrně vysoké 
částce 1.665.000 Kč, která čás-
tečně pokryje finanční náklady 
s akcí spojené. Veškeré práce by 
měly být dokončeny do konce mě-
síce července,“ uvedla Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru reali-
zace investic. 
Realizaci projektu má nyní na zá-
kladě smlouvy o dílo v kompetenci 
litoměřická firma S-BAU BOHEMIA 
spol. s r.o., která záměr města zrea- 
lizuje za cenu 6.321.098,96 Kč 
včetně DPH.
 ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Rekonstrukce altánu  
na Hostibejku je dokončena 
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S trategický plán vypracovali zaměst-
nanci městského úřadu (dále jen „pro-

jektový tým“) ve spolupráci se zástupci pří-
spěvkových organizací města, neziskových 
organizací a místních podnikatelů, z nichž 
byly vytvořeny pracovní skupiny dle jed-
notlivých témat. 

Celý proces proběhl tak, že došlo k:
› proškolení členů projektového týmu na tvor-
bu strategického plánu, 
› rozdělení jednotlivých odvětví, 
› zpracování analýzy současného stavu města,
› vytvoření dotazníku ve spolupráci s pracov-
ními skupinami,
› zpracování výsledků z dotazníkového šet-
ření a následné definování silných a slabých 
stránek města vč. příležitostí a hrozeb pro 
město, tzv. SWOT analýza,
› určení pilířů Strategického plánu města:

❍ vzdělávání, volnočasové aktivity 
    a cestovní ruch, 
❍ sociální služba a zdravotní péče, 
❍ město a ekonomika, 
❍ doprava, technická infrastruktura 
     a životní prostředí.

› definice strategických cílů a jednotlivých 
projektů, které by měly eliminovat zjištěné sil-
né stránky a hrozby, zároveň podporovat silné 
stránky a příležitosti,
› vypracování Akčního plánu na období 2018 
– 2019 (detailní projekty, které se uskuteční).

V rámci pilíře:
› „vzdělání, volnočasové aktivity a cestovní 
ruch“ byly vytvořeny tři cíle a 12 projektů, 
› „sociální služba a zdravotní péče“ byly vy-
tvořeny 3 cíle, 5 projektů a 5 podprojektů, 
› „město a ekonomika“ byly vytvořeny 3 cíle, 
11 projektů a 12 podprojektů,
› „doprava, technická infrastruktura a životní 
prostředí“ bylo vytvořeno 5 cílů, 37 projektů 
a 2 podprojekty.

Mezi projekty patří například „navýšení 
kapacit v ZŠ a MŠ“, „interaktivní turistická 
mapa města“, „vydání propagačních mate-
riálů o městě“, „podpora navýšení počtu 
lékařů“, „zmapování demografie obyvatel 
města“, „rozšíření prevence kriminality“, 
„možnost rozvoje podnikání v intravilánu 
města“, „získávání dotací“, „modernizace 
komunikací a výstavba chodníků“, „vybudo-

vání městského kulturního centra“, „obnova 
městského mobiliáře“, „revitalizace a ná-
sledné vybudování odpočinkových zón“.

Z těchto jednotlivých cílů a projektů byl 
zpracován Akční plán města, který je zpra-
covaný na období 2018 – 2019. Jeho ob-
sahem jsou již konkrétní investiční a ne-
investiční akce, které se letos a v příštím 
roce uskuteční. Opět jen stručný příklad: 
zpevněné plochy v centru města – II. a III. 
etapa, vybudování parkovacích stání v ul. 
Gagarinova, vybudování bezbariérového 
chodníku v ul. Hybešova, rekonstrukce 
lávek v ul. Budečská stezka a Podřipská, 
rekonstrukce střechy na ZŠ 28. října, re-
konstrukce elektrorozvodů v KaSS – I. a II. 
etapa, obnova zeleně v ulicích, příprava 
projektových dokumentací na P+R parko-
viště u nádraží a spoustu dalších akcí.   

Celý Strategický plán, vč. analýzy města, 
výsledků dotazníkového šetření a akční-
ho plánu, bude brzy k nahlédnutí na webu 
města. 

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Město má jasno, kam se bude rozvíjet
■  V přechozím Zpravodaji jsme vás začali seznamovat s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v dubnu 
2017. Po roce se nám podařilo vypracovat nový Strategický plán města, který udává směr, kam se bude naše město 
do budoucna ubírat. Stručně řečeno se jedná o jednotlivé cíle, kterých bychom chtěli za budoucích 15 let dosáhnout. 
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Č ást dotazníku byla věno-
vána spokojenosti s úrovní 

občanské vybavenosti, bezpeč-
ností, poskytovanými služba-
mi, možnostmi sportovního 
či kulturního vyžití, jež město 
nabízí. Jednotlivé položky byly 
hodnoceny známkami v rozpětí 
od 1 – vysoká spokojenost až do 
4 – nízká spokojenost. Respon-
denti měli také možnost polož-
ky „neznámkovat“ a mohli tak 
zvolit odpověď „nevím“. Tabul-
ka v pravém dolním rohu zná-
zorňuje jak jednotlivé známky, 
které respondenti udělovali, tak 
i průměrné známky. 

Občané města byli z hlediska 
rozsahu bodové škály ve svém 
hodnocení kritičtí. V tomto ale 
nejsou Kralupy nad Vltavou vý-
jimkou a výsledné hodnocení 
se známkou 2,34 nijak nevy-
bočuje. Vyjma nadprůměrného 
hodnocení úrovně mateřských 
škol a nabídky základních škol 

byla ostatní témata hodnocena 
podprůměrně. Nutné je však 
doplnit, že úroveň kvality ma-
teřských škol hodnotilo pouze 
56 % respondentů a zbylých 44 
% respondentů odpovědělo, že 
neví. Z toho lze usuzovat, že od-
povídali jen ti, kterých se to té-
ma přímo týká. 

Hodnocené oblasti lze roz-
dělit na témata s větší či menší 
spokojeností. Dle tohoto přístu-
pu nejhůře dopadlo hodnoce-
ní počtu parkovacích míst, 
pracovní příležitosti ve městě 
a stav komunikací. A naopak 
vedle zmíněných mateřských 
a základních škol občané dob-
ře hodnotili úroveň veřejné-

ho osvětlení, kulturních akcí, 
vstřícnost a odbornost zaměst-
nanců MěÚ, počet sběrových 
míst či úroveň sportovišť.

Nejvíce odpovědí (1132) bylo 
zaznamenáno u položky nákup-
ní možnosti v okolí centra měs-
ta, kde výsledná známka 2,67 
není lichotivým výsledkem. 

Jak získáváte informace o dění 
ve městě?

webové stránky města, 
facebook

664

Kralupský Zpravodaj 463

KTZ
televizní zpravodajství

53

úřední deska 31

nesleduji 27

lidé 14

sociální sítě 6

tisk 6

ostatní 3

Jaký je Vás nejoblíbenější 
způsob trávení volného času?
Na prvním místě preferova-
ných volnočasových aktivit se 
umístil pobyt v přírodě (45 %), 
domácí odpočinek (17,2 %) a ná-
vštěva kulturních (16 %) a spor-
tovních akcí (14,6 %). V katego-
rii jiné (3,4 %) figurují aktivity 
jako péče o zahrádku, domov, 
trávení volného času s rodinou 
či přáteli. 

Jak se žije v Kralupech? 2. díl

■  Březnové vydání Zpravodaje přineslo první část výsledků vzešlých z průzkumu názorů občanů, který proběhl 
v souvislosti s tvorbou Strategického plánu rozvoje města Kralupy nad Vltavou v loňském roce. Dotazníkového 
šetření se zúčastnilo 6,2 % obyvatel města Kralup nad Vltavou.

V které oblasti trávení volného 
času jsou podle Vás ve městě 
největší nedostatky?

Možnost aktivního 
odpočinku

649

Nabídka vzdělávacích akcí  
(kurzy, přednášky)

218

Nabídka kulturních akcí 152

Nabídka sportovních akcí 102

Zhodnoťte kvalitu životního 
prostředí za posledních 5 let:
Respondenti opět měli možnost 
vyjádřit se k jednotlivým čás-
tem známkami v rozpětí od 1 
– vysoká spokojenost až do 4 
– nízká spokojenost (viz větší 
tabulka vlevo). 

Z dotazníkového průzkumu 
vyplývá kladné hodnocení 
občany v oblasti péče o veřej-
nou zeleň, která je význam-

nou složkou kvality života. 
Tuto složku někteří občané 
hodnotili negativně, jsou to 
zpravidla ti, kteří bydlí v čás-
tech města, jejichž zeleň a par-
kový inventář teprve čeká na 
svoji obnovu. Občany také 
trápí zhoršená kvalita ovzdu-
ší, která je způsobena přede-
vším dopravní zátěží města 
a přítomností areálu chemic-
kých výrob. Nutno říci, že tím-
to problémem se představitelé 
města intenzivně zabývají.
Třídíte odpad?

ano 87 %

ne, nechci 2 %

ne, mám daleko 
kontejnery

4 %

ne, kontejnery bývají 
přeplněné

7 %

POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM 
VYDÁNÍ ZPRAVODAJE

Kontejnery na tříděný 
odpad na Dvořákově 
náměstí
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Dokončení ze str. 1
Současně se obyvatelům okolních obcí 

a měst omlouváme za způsobené nepříjem-
nosti,“ řekl Krzysztof Zdziarski.

Mimořádná událost by neměla ovlivnit 
plánovanou odstávku výroby v kralupské 
rafinérii, jejíž hlavní část je na programu 
od 27. března do 9. května. Jde o plánované 

zastavení výroby, jehož primárním důvo-
dem je pravidelná údržba všech technologií 
v areálu dle legislativních a technicko-tech-
nologických požadavků, která se opakuje 
každé čtyři roky. „Odstávka výroby v kra-
lupské rafinérii je realizována v souladu 
s původním plánem. Odstávka je velmi peč-
livě připravována – na její přípravě pracuje 

tým odborníků celé dva roky. Máme sesta-
ven detailní časový plán všech nutných prací 
a pohybu lidí v areálu,“ vysvětlil Krzysztof 
Zdziarski a doplnil: „S ohledem na mimo-
řádnou událost však zintenzívníme prověře-
ní dodržování všech bezpečnostních a pra-
covních předpisů jak na straně naší, tak na 
straně dodavatelských firem.“ ■

Exploze si vyžádala několik obětí

V době exploze jsem se účastnil s panem 
starostou Petrem Holečkem smuteční 

piety na Palackého náměstí (připomenutí si 
výročí náletu na naše město). Posléze jsme 
zaznamenali jakousi ,ránu ,̒ ale nevěnovali 
jsme tomu příliš velkou pozornost, neboť se 
nám zdálo, že onen zvuk vycházel ze stave-
niště v blízkosti kralupské radnice. 

Následně pokračovala pietní akce na kra-
lupském hřbitově, kde se také pan starosta 
dozvěděl o tragické události. Více informací 
jsme v inkriminovanou chvíli k dispozi-
ci neměli, přičemž pan starosta se ihned 
odebral na místo havárie. Zde už na něho 
čekal pan Lukáš Hodík z krizového řízení 
města, který MěÚ Kralupy poskytl první 
relevantní informace. 

Tou dobou se už na internetu začaly obje-
vovat zprávy z komerčních médií, ovšem pro 
nás tyto informace byly spíše podpůrné. Ná-
sledně jsme však začali občany informovat 
zejména prostřednictvím našich sociálních 
sítí, za velmi krátkou dobu se nám povedlo 
natočit video shot s vyjádřením pana Hodí-
ka (toto video zhlédlo během daného dne na 
facebooku více jak deset tisíc lidí). 

Představitelé města pak v průběhu dne 
odpovídali na dotazy mnoha médií a tele-

vizních štábů, televize Seznam např. refe-
rovala o celé situaci v online vysílání, do 
Kralup také zavítal štáb slovenské televize 
TA3, a taktéž polská média se o celou situ-
aci intenzivně zajímala. V průběhu odpole-
dne pak s komplexní reportáží přispěchala 
i naše KRALUPY TV, která přinesla aktuál-
ní stanovisko starosty Petra Holečka. 

Podle mého názoru byla informovanost 
občanů z naší strany naprosto dostatečná, 
což občané zpravidla oceňovali. Bohužel 
jsme jim však nemohli zprostředkovat po-
hled a názory společnosti Unipetrol, při-
čemž právě z jejich strany se občané do-
žadovali konkrétnějšího vysvětlení (je to 
patrné z komentářů). 

V tomto ohledu byla naše situace značně 
ztížená, zejména tedy hned v prvních dvou 
hodinách po výbuchu. Zároveň jsme se však 
museli potýkat s řadou dezinformací, jež 
se šířily pochopitelně také po sociálních 
sítích. Ve večerních hodinách se pak celá 
situace poněkud zklidnila, nicméně dota-
zy prostřednictvím našich kanálů k nám 
stále putovaly a bylo nutné jim věnovat po-
zornost. Tečku za celým náročným dnem 
učinil pan starosta v pořadu Události, ko-
mentáře, který mohli diváci vidět na ČT24. 

V pořadu ČT24 mimo jiné kralupský 
starosta Petr Holeček uvedl, že šetření 
příčin této události potrvá pravděpo-
dobně několik týdnů, ovšem již nyní je 
zřejmé, že vedení města bude stanovisko 
společnosti nepochybně velmi zajímat. 
„V dohledné době si určitě pozveme před-
stavitele Unipetrolu. Při sdělování zpráv 
občanům jsme byli odkázáni na zprávy 
od jednotek integrovaného záchranné-
ho systému přímo na místě. Hasičské-
mu sboru a Policii České republiky však 
chci touto cestou poděkovat, obě složky 
odvedly skvělou práci,“ uzavřel kralup-
ský starosta.

Výbuch chemičky v Kralupech nad Vlta-
vou, při kterém zemřelo šest lidí, je médii 
označován za nejtragičtější v průmyslo-
vých objektech na území České republiky 
od 60. let. Zprávy z našeho města se brzy 
dostaly do většiny sdělovacích prostředků, 
a to včetně těch zahraničních. Pozornějším 
médiím neunikla ani smutná symbolika 
spojená s připomenutím si největší tragé-
die našeho města. Dne 22. 3. 2018 tomu 
bylo přesně 73 let, co Kralupy nad Vltavou 
poznamenal na konci 2. světové války de-
vastující nálet.  ■

FAKTA
› Během události nedošlo k úniku 
nebezpečných látek a k ohrožení životního 
prostředí
› Obyvatelům obcí a měst v okolí areálu 
nehrozilo žádné nebezpečí 
› Provoz rafinérie a zásobování palivy nebyl 
v ohrožení
› Policie ČR ukončila vyšetřování na místě 
v pátek odpoledne 23. 3. 2018 a uvolnila 
vstup pro vyšetřovací tým Unipetrolu
› Unipetrol zahájil vlastní vyšetřování – 
zaměřuje se na příčiny mimořádné události 
a nápravná opatření 
› Nadace Unipetrolu nabídla pomoc 
zraněným a pozůstalým

Sled událostí v den výbuchu v chemičce
Za naše město popsal dění tiskový mluvčí MěÚ Kralupy pan Aleš Levý:

FO
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Zápis do 1. třídy
- pro školní rok 2018/2019 - se uskuteční
ve středu 4. 4. 2018 a ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 14:00 do 
17:00 hodin ve všech kralupských základních školách. 
Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2011 
do 31. 8. 2012. Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě ke školní docházce. K zápisu je třeba přinést prů-
kaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zápis dětí do MŠ 
pro školní rok 2018/2019 bude probíhat ve dnech  
9. a 10. května 2018. Zákonný zástupce u zápisu do 
MŠ předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Bližší informace najdete na webových stránkách měs-
ta, Zpravodaje i jednotlivých školských zařízeních.

F inanční prostředky jsou primárně urče-
ny na výkupy pozemků, s tím souvisejí-

cí výkon inženýrské činnosti a zpracování 
projektové dokumentace. „V letošním roce 
se bude stavět pouze okružní křižovatka 

Mariánovice, západ,“ sdělil radní pro oblast 
dopravy František Petrtýl. K dalším projek-
tům Středočeského kraje patří obchvat Je-
senice a Severní obchvat Jílového u Prahy.

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o uvítání svého 
dítěte, nechť se osobně nahlásí na MěÚ v Kralupech - 
matrika. Vítání občánků bude probíhat v měsíci květnu 
a je určené pro děti narozené v období od 1. 7. 2017 
do 31. 12. 2017, které mají trvalý pobyt v Kralupech. 
Rodiče mohou své děti nahlásit na matrice do 15. 5. 
2018. HANA LOSOVÁ, 

MATRIKÁŘKA

název akce celkové náklady rozpočet 2018 

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 
MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou

1 977 574 000 20 000 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - 
Obchvat Kralup nad Vltavou

2 115 988 000 90 000 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - 
Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice

600 368 000 10 000 000

Kraj získá bezmála 200 milionů 
na šest dopravních projektů
■  Téměř 200 milionů korun získá v letošním roce Středočeský kraj  
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Peníze jsou přidělené  
na zajištění investorské přípravy šesti stavebních akcí. Tři z nich v budoucnu 
uleví našemu městu.

INVESTICE DO OBCHVATU KRALUP ROZDĚLENÉ DO TŘÍ PROJEKTŮ:

„Některé domy ve Veltrusích jsou od cen-
tra výbuchu vzdáleny jen zhruba čtyři sta 
metrů. Spousta občanů tu ránu zaregistro-
vala. I přesto, že se nacházíme v těsné blíz-
kosti, nikdo ze společnosti nás o tom, co se 
stalo, neinformoval. Oficiální zprávu jsem 
dostal emailem až tři hodiny po události,“ 
popsal první okamžiky po tragické události 
starosta Veltrus Filip Volák s tím, že takřka 
okamžitě se na radnici začali obracet místní. 

„Nevěděl jsem, co jim říct. Vše jsem se 
dozvídal postupně, po částech a informa-
ce jsem si v první chvíli sháněl za pomoci 
městské policie sám (MP měla velmi struč-
né informace od Hasičského záchranného 
sboru). Lidé byli vyděšení a někteří měli 
strach o své příbuzné,“ dodal Volák, který 
sám prožíval minuty nejistoty. 

Unipetrol se omluvil
Vedení Unipetrolu se v pátek dopoledne 
se starosty obou dotčených obcí sešlo. „Na 
schůzce jsme řešili způsob informovanos-
ti v době tragédie s námi. Vedení přiznalo, 
že se zaměřili na komunikaci s médii a že 
s námi ji dost podcenili,“ prozradil Volák. 
Starosta sousedních Kralup nad Vltavou 

Petr Holeček pak dodal, že další schůzky 
jsou v plánu. „Slíbili nám, že připraví kom-
plexní plán, který bude vycházet z problé-
mů, se kterými jsme se setkali ve čtvrtek 
a následně se domluvíme na dalším způso-
bu komunikace,“ doplnil Holeček. 

Pochybení v informovanosti obcí přiznal 
i ředitel firemní komunikace Jiří Hájek. 
„Svou chybu jsme uznali a občanům dot- 
čených obcí jsme se omluvili, s vedením 
okolních obcí budeme i nadále jednat,“ po-
tvrdil Hájek s tím, že společnost zatím není 
schopna odhadnout výši škod. 

Ve vyšetřování příčin exploze v pátek  
23. 3. pokračovali i kriminalisté a hasiči. 
Podle vyšetřovatele požáru Libora Pospí-
šila jsou příčinou výbuchu páry hořlavé ka-
paliny. „Výbuch pravděpodobně způsobily 
páry benzínu. Jak se do nádrže ale dosta-
ly, zatím nevíme, to je předmětem dalšího 
vyšetřování,“ uvedl s tím, že dělníci u sebe 
měli mít detekční přístroje, které je měly na 
nebezpečný výskyt par upozornit. „Zdali je 
skutečně měli, v tuto chvíli nevíme,“ řekl 
vyšetřovatel hasičů a dodal, že poté bude 
probíhat vyhodnocování expertíz a soud-
ních pitev, které byly u obětí nařízeny. 

K tragédii se vyjádřil 
starosta Veltrus
■  Okamžiky plné hrůzy a nejistoty krátce po explozi zažívali příbuzní 
zaměstnanců, kteří v areálu pracují, ale i občané Kralup a jen pár stovek 
metrů vzdálených Veltrus. Co se ale vlastně stalo, dlouhou dobu netušili.

Pět cizinců, jeden Čech
Podle rumunské ambasády pět obětí po-
cházelo z Rumunska. Tuto informaci ale 
policie zatím nepotvrdila. „Doposud se 
nám podařilo identifikovat pouze tři obě-
ti. Mohu potvrdit jen to, že dva zemřelí byli 
cizinci,“ řekla den po události mluvčí stře-
dočeské policie Markéta Johnová a dodala, 
že aktuálně probíhají také výslechy svědků 
a dalších osob, které by mohly přispět k ob-
jasnění příčin nehody. 

Celou událostí se zabývá i Inspektorát bez-
pečnosti práce, který měl na místě v den tra-
gédie čtyři pracovníky. Obvykle přitom vy-
šetřování provádí pouze jeden. „Vzhledem 
k mimořádnosti události jsme se shodli na 
tom, že bude lepší, když se jich na vyšetřová-
ní bude podílet více,“ vysvětlila vedoucí in-
spektorátu pro Středočeský kraj Dana Horká. 

Mgr. Filip Volák, 
starosta  

města  
Veltrusy
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Název Stručný popis Zdroj
Celkové  

náklady v Kč
Výše dotace 

v Kč

Zlepšení kvality ovzduší
finanční prostředky pro odbor životního prostředí, který se 
věnuje zkvalitnění ovzduší ve městě

Státní fond životního prostředí 1 608 000 804 000

Nízkoemisní zóny
vytvoření akčního plánu, který navrhne opatření na vybudování 
nízkoemisních zón

Státní fond životního prostředí 695 750 556 600

Snížení energetické náročnosti 
bytového domu Cesta Brigádníků

zateplení fasády bytového domu
Integrovaný regionální operační 
program

5 279 047 1 662 900

Nákup dopravního automobilu 
s požárním přívěsem nákladním 
pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
– Minice

koupě automobilu s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 
8 osob

Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR

977 749 450 000

Dále má město požádáno o dotace a prozatím nezná výsledek:
Nákup dopravního automobilu 
s požárním přívěsem nákladním 
pro JSDH Kralupy nad Vltavou 
– Minice

částečné dofinancování již získané dotace (viz výše) Středočeský kraj 977 749 300 000

Paprsek 2018
projekt zaměřený na prevenci kriminality dětí a mládeže 
s možností výskytu negativních jevů

Středočeský kraj 115 000 103 500

Rekonstrukce skateboardového 
hřiště

rekonstrukce hřiště za budovou plaveckého bazénu Středočeský kraj 3 347 092 500 000

Bezbariérový chodník v ulici 
Hybešova

vybudování chodníku z ulice Hybešova do ulice Minická
Státní fond dopravní 
infrastruktury

6 659 811 3 782 822

Bezbariérový chodník v ulici 
Dobrovského 

vybudování bezbariérového chodníku od kruhového objezdu pod 
Hostibejkem směrem do Lobče a zároveň vybudování nového 
parkoviště mezi chodníkem a kolejemi

Státní fond dopravní 
infrastruktury

4 671 677 1 502 543

Modernizace protipovodňových 
opatření ORP města Kralupy 
nad Vltavou

doplnění hlásičů ve městě, obnova starých sirén, umístění 
nových srážkoměrů a hladinoměrů po tocích Zákolanského 
a Knovízského potoka tak, aby město bylo dříve obeznámeno 
o srážkách a výši hladiny potoků

Operační program životní 
prostředí

5 645 000 3 945 000

Modernizace městského kame-
rového dohlížecího systému

modernizace záznamové technologie pro zpracování záznamů 
z kamer vč. výměny dvou zastaralých kamer umístěných ve městě

Ministerstvo vnitra ČR 250 000 225 000

Forenzní značení
nákup značících sad pro označení jízdních kol vč. nákupu 
digitální čtečky čipů

Ministerstvo vnitra ČR 34 750 31 000

Asistent prevence kriminality
vzdělávací program pro nové asistenty prevence kriminality, 
strážníky MP a mentora asistentů

Ministerstvo vnitra ČR 40 000 40 000

Park přátelství
obnova ploch a prvků veřejné zeleně, založení trvalkových záho-
nů a trávníků vč. instalace či rekonstrukce stávajícího mobiliáře

Operační program životní 
prostředí

2 162 658,41 314 571,78

Naučná zahrada v ZŠ V. Havla obnova zeleně ve školní zahradě vč. environmentálních prvků Státní fond životního prostředí 1 206 465 500 000

LENKA MORAVCOVÁ, REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Město se snaží získávat dotace

JIŽ NYNÍ MÁME JISTÉ DOTACE NA TYTO PROJEKTY:

■  Trendem dnešní doby jsou dotace. Toto slovo slýchá-
me velmi často ve sdělovacích prostředcích na národní 
úrovni. Co to vlastně je? Jedná se o peníze z evropské-
ho, státního či krajského rozpočtu, které žadatelé získají 
za dodržení předepsaných podmínek. Věřte, že i Město 
Kralupy nad Vltavou má slušně „rozjetou“ dotační po-
litiku. Město se snaží získávat dotace a daří se mu to. 
Právě díky těmto finančním prostředků se daří ve městě 
realizovat nejrůznější projekty.
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Na sídlišti Cukrovar by 
měl vyrůst nový park.
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HLEDÁME POSILU DO NAŠEHO TÝMU 
zdravotních sestřiček domácí péče ALICE, 
ČČK Mělník pro oblast Kralupy nad Vltavou 
– bližší informace rádi poskytneme na tel. 
číslech: 736 620 931, 315 623 040.

Další fotky a videa nejen těchto dvou psů najdete  
na webových stránkách útulku a také na facebooku.

Monika Kolková, Na Hrombabě 1075,  
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275, 

www.utulek-kralupy.estranky.cz

CHCETE PEJSKA?  
ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKÉHO ÚTULKU LESAN

ŇUF
Tento neuvěřitelný pohodář byl před nedáv-
nem nalezený u nádraží v Kralupech nad 
Vltavou bez jakéhokoliv označení.  
Je to pejsek, kříženec asi 3 až 4 roky starý. 
Od začátku je ke všem lidem přítulný, klidné 
povahy a čistotný. Dokonce zvládá i několik 
základních povelů jako sedni, lehni, dej pac 
a místo. Chůze na vodítku mu nedělá pro-
blémy a na ostatní pejsky se většinou tváří 
přátelsky. 

TRAMP 
Pětiletý jezevčičí klučina byl nalezen 
v Kralupech. Na krku měl odblešovací 
obojek. Venku se chová samostatně 
jako většina jezevčíků, ale na přivolání 
radostně přiběhne, hned se vzdává 
a nechá si drbat bříško. Když vidí vodít-
ko, tak nadšením štěká a je to pro něj 
pokyn k procházce. V kotci se mu vůbec 
nelíbí. Nejspíš byl zvyklý v bytě, je čis-
totný. Bude prima kámoš i pro staršího aktivního majitele.

Město Kralupy nad Vltavou – Městský úřad vyhlásilo výběrové řízení  
na obsazení funkce: 

REFERENT ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU,  
V RÁMCI ODBORU REALIZACE INVESTIC  

A SPRÁVY MAJETKU MĚÚ KRALUPY N. VLT.
Pracovní náplň › Správce elektronických mapových podkladů evidence majetku 
města › komplexní obsluha počítačového programu majetku města › doplňová-
ní veškerých změn týkajících se majetku města, provedených v rámci MěÚ, pří-
spěvkových organizací i obchodních společností zřízených městem › doplňující 
mapování majetku města › Ve spolupráci s dodavatelem počítačové aplikace 
pro evidenci majetku města, zajišťování chodu, správné funkce a procesů zpra-
cování dat.

Požadavky › vzdělání: ÚSŠ zakončené maturitní zkouškou (pozice je vhodná i pro 
absolventy) › aktivní a samostatný přístup k práci › uživatelská znalost práce na 
PC › řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou.

Nástup: ihned, popř. dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášek: do 5. 4. 2018

Místo a způsob podání přihlášek › osobně do podatelny MěÚ › písemně na ad-
resu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Terezy Pulcové a uzavřenou obálku 
označte „Výběrové řízení na referenta odboru realizace investic a správy majetku 
– NEOTVÍRAT.“
V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že 
přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty 

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést 
v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte 
personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 
777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncert
46. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
 
ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19:30 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL RADOSLAVA KVAPILA
cyklus Setkání s hudbou a osobností  
- antologie české a světové klavírní tvorby
Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves. 
Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden  
před koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, tel.: 725 837 912,  
e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena,  
pokud to kapacita sálu umožní. Odjezd autobusu na koncert v 18:50 hodin  
ze zastávky autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního  
domu Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, 
PŘEDSEDKYNĚ 

KRUHU PŘÁTEL HUDBY
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V minulém vydání Kralupského Zpravodaje jsme si v článku „Vítězný únor 
1948“ připomněli události, které nás přivedly do područí Sovětského svazu. 

O deset let dříve, v „osmičkovém“ roce 1938, jsme měli obavy z našeho 
souseda na západě - z Německa.

K překvapení západních mocností vy-
hlásil prezident Beneš 23. září 1938 

všeobecnou mobilizaci. Zpráva o mobili-
zaci dorazila do Kralup ve 22:00 hodin. 
Ačkoliv kralupští záložníci mohli podle 
předpisu rukovat až druhý den ráno, vět-
šina jich ještě v noci odjela ke svým plu-
kům. Na kralupském nádraží bylo před 
80 lety rušno.

Mnozí v té době z Kralup odjížděli 
a mnozí naopak do Kralup přijížděli, aby 
posílili obranyschopnost města. Na vý-
šinách kolem města se usadily vojenské 
hlídky. Na Hrombabě nad podhájským le-
sem si vojáci vybudovali ve staré pískovně 
maskovaný bunkr. Spojení s velitelstvím 
v Kralupech jim zajišťovalo telefonní ve-
dení. Dráty se zelenou izolací vedly po 
zemi přes pole a háj až do města. Obyva-
telé Podháje posílali děti s buchtami na 
Hrombabu k vojákům. Vládla všeobec-
ná euforie z pocitu, že jsme se, ač všemi 
opuštěni, postavili Hitlerovi. Při mobili-
zaci byla část budovy chlapecké školy na 
Komenského náměstí zabrána pro vojen-
ské účely, především pro civilní protile-
teckou službu. Lobečkem tehdy projíždě-
li dragouni z Brandýsa nad Labem. „Na 
Ostrově“ naproti nelahozevskému zámku 
u Strachova byla umístěna děla.

Československá armáda ve stavu mo-
bilizace nebyla dlouho. Devótní dopisy 
britského ministerského předsedy Cham-
berlaina Hitlerovi, kterého nazýval Vaše 
Excelence a zakončoval slovy Vám odda-
ný, nenechávaly nikoho na pochybách, na 
čí straně jsou sympatie. Opět nabídl Hit-
lerovi další setkání. Tentokrát v Mnichově 
29. září 1938. Výsledek jednání je známý. 
Němečtí generálové neměli příliš chuti do 
válečného konfliktu, ale Hitler vsadil na 
slabost a zbabělost západních mocností. 
Věděl, že nepůjdou do války pro nějaký 
„malý neznámý národ uprostřed Evropy“, 
jak se o Československu v západních kru-
zích mluvilo, přesto, že je k tomu smlouvy 
zavazovaly. Představitelé Anglie, Francie 
a Itálie rozhodli ve prospěch neústupné-
ho Hitlera. Více než 400 000 tisíc Čechů 
ztratilo své domovy a republika ztratila 

nenahraditelné průmyslové území. Mo-
bilizace trvala jen šest dní. Začátek druhé 
světové války byl přede dveřmi. 

Několik stovek tisíc uprchlíků se dalo 
do pohybu a část tohoto proudu zasáhla 
i Kralupy. Dostalo se jim hned pomoci 
od lidí i různých organizací. Kralupské 
nádraží se stalo střediskem uprchlíků ze 
severu. Nejvíce uprchlíkům pomohla kra-
lupská sokolská jednota. Dala k dispozici 
svou tělocvičnu v Jodlově ulici, kam by-
ly uskladněny potraviny spolu s prádlem 
a oděvy. Sešlo se 484 kg potravin, 221 pá-
rů obuvi, 1989 kusů šatů i prádla a pro 
děti uprchlíků 120 kusů hraček a knih. 
Kromě ubytování bylo třeba zajistit pro 
uprchlíky i zdroj obživy, tedy zaměstná-
ní. Mnoho jich našlo práci na kralupské 
dráze. Počet obyvatel Kralup, které mě-
ly na začátku roku 1938 kolem 10 000 
obyvatel, se podstatně zvýšil.  Městská 
kronika uvádí na léta  1938/1939 celkem  
11 890 obyvatel.

Téměř neřešitelným problémem se sta-
lo ubytování tak velkého počtu uprchlí-
ků. Kdo měl štěstí, našel přístřeší u pří-
buzných nebo u soukromníků, kteří se 

sami nabídli ubytovat určitý počet osob. 
I k nám do domu v Podháji se nastěho-
vali uprchlíci ze Souše u Mostu. Byl to 
pan Koutecký, bývalý „štajgr“ na dole, 
ale již v důchodu, se svou ženou. Přivezli 
si svůj veškerý majetek na valníku taže-
ným koněm a ubytovali se v jednom po-
koji v prvním poschodí. Nejvíce uprchlí-
ků však muselo být ubytováno v sálech 
hostinců v Kralupech i v okolních obcích. 
Otázku důstojného a stálého ubytování 
rozhodl nakonec městský úřad stavbou 
nájemních domů v Havlíčkově ulici. Do 
roku 1940 postavil tři velké obytné do-
my určené k trvalému bydlení uprchlíků.

V roce 1945 druhá světová válka skon-
čila porážkou Německa, a oblíbený slogan 
pohraničních Němců „Heim ins Reich“ 
(Domů do říše) se naplnil, ale jinak, než 
si představovali. Byli do milované němec-
ké říše odsunuti a čeští uprchlíci se mohli 
vrátit do svých domovů. Ne všichni však 
tak učinili. Někteří muži se zde oženili 
a ženy vdaly a Kralupy se jim tak staly 
druhým domovem.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Kralupy v roce 1938

Křižovatka ulice Havlíčkovy, Rybovy a Libušiny. Třípatrový rohový dům postavený pro uprchlíky.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 A

U
TO

R
A



11www.mestokralupy.cz   EKOCENTRUM / MĚSTSKÁ POLICIE  DUBEN 2018   KZ

střípky z linky 156 � 
u 18. 2. v 6:50 h. oznámil na l. 156 pan K., že byl 
omylem zamčený v baru Brooklyn na Palackého 
nám. poté, co usnul na záchodě. DS MP byl 
zjištěn provozovatel baru, kterého se podařilo 
kontaktovat až prostřednictvím jeho příbuzného. 
Provozovatel se na místo dostavil a bar odemkl. 
Oznamovatel pan K. byl nalezen bez zranění, na 
místě nebyly zjištěny žádné známky násilného 
vniknutí a nedošlo ke škodě na majetku. Pan K. 
místo následně opustil. 

u 3. 3. v 14:07 h. oznámil na l. 156 pan V., že na 
sídlišti Hůrka u panelového domu č. p. 1055 nalezl 
v křovinatém porostu zraněného netopýra. Hlídka 
MP Kralupy se na místě spojila s oznamovatelem. 
Ten hlídce ukázal na místo, kde se netopýr 
nachází. Hlídka netopýra opatrně naložila do 
kartonové krabičky a převezla na služebnu MP. 
DS MP Kralupy telefonicky kontaktoval linku pro 
zvířata v nouzi. Na služebnu MP se dostavila 
osoba odpovědná za odvoz raněných zvířat 
a netopýra si převzala. 

u 6. 3. v 14:53 h. oznámil na l. 156 pan H., že 
v hale ČD leží muž a drží se za břicho a rameno. 
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o pana T. 

Ten strážníkům sdělil, že jej bolí levá noha a že si 
na místě odpočine do doby, než mu pojede vlak. 
Hlídka rozhodla, že na místě setrvá s panem T. 
do příjezdu vlaku. Před příjezdem vlaku se pan 
T. pokusil vstát, ale necítil se dobře. Bolest nohy 
se zhoršila, a proto požádal o příjezd RZS. Dále 
hlídce uvedl, že vypil cca 0,5 l červeného vína. 
Na místo byla přivolána RZS. Po příjezdu RZS na 
místo zdravotní sestra rozhodla o převozu muže 
na chirurgii Slaný.  

u 8. 3. v 20:37 h. oznámil na l. 156 pan R., že je 
na nádraží velká bitka a lítá tam i sklo. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP Kralupy a zároveň 
DS telefonicky vyrozuměno OO PČR, která na 
místo posílá hlídku PČR. Hlídkou MP Kralupy na 
místě zjištěno, že na galerii došlo k fyzickému 
napadení pana D., přičemž došlo k rozbití 
skleněné výplně. Kvůli podezření ze spáchání 
trestného činu si celou věc převzala k dalšímu 
opatření PČR. 

u 12. 3. v 14:50 h. oznámil na l. 156 pan B., že 
v hale ČD popíjí mladiství alkohol a chovají se 
nevhodně. Hlídka MP Kralupy na místě zjistila 
pět mladistvých, u kterých byla provedena 

orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu, která byla u tří mladistvých 
pozitivní s výsledkem více než 1 promile. Na místo 
byla přivolána pracovnice OSPODu, která si věc 
převzala k šetření. Tito tři mladiství byli předání 
svým zákonným zástupcům.

u 12. 3. v 16:39 h. oznámil na l. 156 pan Š., že 
někdo na autobusové zastávce před prodejnou 
občerstvení v ul. Nerudova zapaluje nějaký 
předmět. Hlídka MP Kralupy na uvedeném místě 
u hořícího předmětu zastihla paní S., která se 
dle jejích slov chtěla jen ohřát. Po příjezdu hlídky 
předmět ihned uhasila a místo uklidila. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MP – městská policie

DS MP – dozorčí služba městské policie

RZS – Rychlá záchranná služba

ČD – České dráhy

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

N ovinkou roku 2018 je projekt Stromky 
pro potomky, v rámci kterého dosta-

nou dobrovolníci možnost na uklizených 
lokalitách vysadit stromky s informací, 
kdo a proč místo uklidil a stromek zasadil. 
Nákup stromků bude financován z úspory, 
kterou zákazníci společnosti E.ON docílí 
přechodem na elektronickou (a tím i eko-
logickou) fakturaci. Vysazovány budou 
ovocné stromy původních krajových od-
růd „s příběhem“, o něž se následně uklíze-
jící dobrovolníci budou starat a v budoucnu 
i symbolicky sklízet plody svého úsilí. 

První ročník úklidové akce proběhl v roce 
2014 a ještě v tomtéž roce získal Ekologic-
kého Oskara. Úklid se koná zpravidla na 
jaře a na podzim. V roce 2017 se uskutečnilo  
2 476 úklidů, akce se účastnilo více než  
96 tisíc dobrovolníků, z toho více než 56 tisíc 
dětí. Uklizeno bylo přes 1 500 tun odpadků. 
Akce se koná na mnoha místech Česka, pro-
to sledujte webové stránky projektu.

Ekologické centrum Kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.) Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod. 

PŘEČTETE SI 
EKOZPRAVODAJ
Jarní číslo EkoZpravodaje najdete již nyní na 
webových stránkách. Najdete v něm spoustu 
zajímavých článků o ochraně životního prostředí 
- např. Umíte dobře hospodařit s jídlem? Doma 
nebo např. ve školních jídelnách? A víte, jak nám 
pomáhají pokojové květiny? Dále se dozvíte něco 
o hnojení našich zahrad a zahrádek. A z oblasti ptačí 
říše se představí Pták roku 2018. V EkoZpravodaji 
najdete tradičně i několik tipů na výlety. 

HEZKÉ JARNÍ ČTENÍ PŘEJE KOLEKTIV 

EKOLOGICKÉHO CENTRA KRALUPY

Blíží se opět velký úklid
■  Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
bude uklízet v celé republice, je letos sobota 7. dubna. Uklízet nepořádek 
v přírodě, městech a obcích je však možné i v jiných termínech. Důležité je, 
se co nejdříve přihlásit.

Město Veltrusy

ZŠ Veltrusy

Obec Nová Ves

ZŠ a MŠ Úžice

Úžas – Úžice, z. s.

Obec Kozomín

ZO ČSOP Vodolensis

Obec Máslovice

Obec Olovnice

Spolek pro ochranu přírody 
a krajiny obce Husinec

Ke dni 15. 3. 2018 se k úklidu 
v oblasti Kralup registrovaly:

   (každý den se tento výčet 
ale mění…)
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M ožná jste si všimli, že 
v ulici Riegrova tzv. „Na 

Františku“ již není v provozu 
herna. Příslušný dům je zavře-
ný a visí na něm banner s in-
formací o financování z IROP. 
Celé to znamená, že žádost 
Farní charity (FCH) o grant 
z evropského programu IROP 
Střední Čechy byla vybrána 
k financování. Díky získané 
dotaci mohla charita objekt 
nejen zakoupit, ale bude ho 
během roku 2018 i renovovat. 
A už na podzim by se měl začít 
psát nový příběh tohoto domu, 
ve kterém už nebude místo pro 
zatemněná okna a noční život. 
Do domu se nastěhují sociální 
služby, a jak doufáme, otevře se 
nejen potřebným, ale i široké 
veřejnosti.

Od roku 2010
Něco podobného jsme už absol-
vovali v roce 2010, kdy jsme se 
stěhovali do zrekonstruovaného 
domu a dosavadního sídla FCH 

v Sokolské ulici a tak tušíme, do 
čeho jdeme a co nás čeká. Kro-
mě spousty vyřizování, papíro-
vání a vykazování profinanco-
vaných finančních prostředků, 
také velká radost a těšení se. 
Chtě nechtě, každý provoz, po-
kud má fungovat dlouhodo-
bě, musí procházet určitými 
změnami a neměl by ustrnout. 
Přešlapování na místě naštěstí 
není náš případ. Od chvíle, kdy 
jsme se nastěhovali do své prv-
ní vlastní budovy, se provoz ra-
pidně rozrostl. Z důvodu nedo-
statku prostoru v Sokolské ulici 
bylo nutné dva provozy umís-
tit do pronajatých prostor, což  
s sebou zase nese vyšší náklady. 
Zapomenout nelze také na so- 
ciální podnik Chickepa, kte-
rý zaměstnává dalších šest li-
dí a šicí dílna zabírá téměř celé 
přízemí domu v Sokolské ulici. 
Díky vám, obyvatelům Kralup, 
kteří nám nosíte zakázky na 
opravy oděvů, mají naše švad-
leny plné ruce práce. 

V minulém roce se nám také 
díky grantu od České spořitelny 
podařilo vybavit šicí dílnu no-
vými průmyslovými stroji, dále 
koupit vyšívací stroj a další nut-
né vybavení k tomu, abychom 
mohli poskytovat profesionál-
ní služby. Práce je tedy dost,  
ovšem místa a skladovacích 
prostor málo. 

Co dál…
Dům „Na Františku“ bude 
procházet rekonstrukcí, avšak 
zvenku by budova měla doznat 
jen velmi malých změn. Krás-
né štuky na fasádě zůstanou. 
Své místo zde najde keramická 
dílna, kde usilujeme o rozšíře-
ní nabídky kurzů pro děti i ši-
rokou veřejnost. V přízemí je 
plánovaný obchůdek s výrob-
ky nejen naší charity a místo 
k příjemnému posezení. Už 
jen poloha domu na pěší zóně 
v centru města si jaksi sama 
říká o slušné zacházení a vy-
užití. Naším snem je vytvořit 

zde příjemné místo, které bu-
de nejen sloužit potřebným, 
ale potěší oko i mysl každého 
z nás. 

Pevně věříme, že se nám to 
podaří.

Pokud vás zajímá více, kouk-
něte na www.kralupy.charita.cz, 
nebo nás rovnou přijďte navští-
vit do Sokolské ulice. 

LENKA MÜLLEROVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

Sociální služby dostanou nový domov
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Městské MUZEUM DUBEN 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

e-mail: info@muzeumkralupy.cz ■ www.muzeumkralupy.cz

Obnovená stálá expozice HISTORIE 
vítá návštěvníky po celý rok 2018!!!

19. 4., čtvrtek 17:00 h.
Vernisáž výstavy KOUZLO BYLINEK

26. 4., čtvrtek 17:00 h.
Přednáška - Mikovická „štátue“ má 
svého autora, hovoří Jan Racek, 
vstupné 50 Kč

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Krásné, rádi jsme se dozvěděli něco o našem městě,  
E. M. H.

Velmi pěkná nová expozice o historii Kralup, která na 
minimálním prostoru seznamuje s maximem zajímavých 
exponátů. Doufáme, že již brzy se muzeu dostane větších 
prostor v bývalém pivovaru, aby mohlo expozici rozšířit.

24. 2. 2018 Děkujeme za hezkou prohlídku a milé slovo 
o mnoha exponátech. Jarských

10. 3. 2018 H. S.

autentický 
přepis

Z pražského Žižkova se do 
Kralup, na konec Poděbra-

dovy ulice (č. p. 81), do areálu 
bývalého lokomotivního depa, 
přestěhovala knihovna Českých 
drah se svým unikátním boha-
tým fondem tuzemské a zahra-
niční odborné literatury z ob-
lasti nejen železniční dopravy.

Knihovna je přístupna i širo-
ké veřejnosti. 

OTVÍRACÍ DOBA:

úterý 12:00-15:00

středa 9:30-15:30 

čtvrtek 9:30-12:30

Co skrývá kouzlo bylinek? 

Je to společný název hned 
pro několik akcí najednou:
› Jedná se o výstavu s tímto ná-
zvem, která představí bylinky 
nejen u báby kořenářky, ale i je-
jich nenahraditelnost v lékař-
ství a jejich využití v kuchyni.
› Výstavu budou protkávat růz-
né programy určené hlavně žá-
kům od 1. po 9. třídu ZŠ i těm 
ze ŠD a i studentům středních 
škol.
› Na rodiny s dětmi bude zamě-
řeno jedno čtvrteční odpoled-
ne – bylinková dílnička a něco 
navíc.
› V měsíci květnu přijde na řadu 
přednáška s ochutnávkou pro 

všechny, kteří se chtějí s tajem-
stvím bylinek co nejvíce sezná-
mit.
› Rovněž v květnu se na jedno 
sobotní odpoledne připravuje 
komentovaná prohlídka výsta-
vy, dernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 7. června při Muzejní 
noci s překvapením.

Doufáme, že z nabídky dopro-
vodných programů k výstavě si 
něco vyberete a těšíme se na 
vaši návštěvu. Informace k vý-
stavě budou i na adrese www.
muzeumkralupy.cz a v následu-
jících číslech Zpravodaje.

JAN RACEK,

ŘEDITEL MUZEA

Knihovna Českých drah sídlí v Kralupech

Podrobnosti přináší televizní reportáž TV Kralupy a vše 
o knihovně najdete také na 
http://odis.cd.cz/knihovna.asp.
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00.  
O víkendu hodinu před začátkem první projekce.  
Tel.: 315 726 101. Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět 
do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

DUBEN 2018

středa 4. dubna  16:30 hodin 

Divadlo Andromeda

O ČARODĚJNÉ KRČMĚ  
Komu se podaří zachránit 
zámeckou dceru Lesněn-
ku ze strašidelné krčmy ča-
rodějnice Maggi? Kouzla, 
čáry, víly, ale také spousta 
písniček čekají děti v této 
hudební pohádce.

Vstupné: 60 Kč
Pohádka je součástí razít-
kové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím, hlavní 
cenu věnovala CA Abaca Lenka Malíková.

čtvrtek 5. dubna   19:30 hodin

TANČÍRNA  
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

pátek 6. dubna  

SPORTOVEC KRALUP
(viz samostatná pozvánka na straně 24)

neděle 8. dubna

KURZY TANCE
18:00 základní taneční kurzy pro dospělé
19:10 pokračovací taneční kurzy pro mírně a více 
pokročilé
20:20 pokračovací taneční kurzy pro super pokročilé

Vstupné pro doprovod: 50 Kč

úterý 10. dubna 19:00 hodin   

JARNÍ KONCERT KODK  
Nedílnou součástí jarní hudební sezóny je koncert 
Komorního orchestru Dvořákova kraje.
Během večera zazní skladby W. A. Mozarta, E. Douši, 
L. Janáčka aj.
Jako sólisté vystoupí České filharmonické kvarteto, 
Daniel Mikolášek - tympány, Chicako Tomita - housle 
a další. Diriguje Václav Mazáček.

Vstupné: 150 Kč

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 25. 4. 2018 od 16:30 a 17:30 
hodin pohádku „BARABUŠ“, režie  
V. Řeháková. Vstupenky koupíte na 
místě před představením.

Rolnička� 

středa 11. dubna   19:30 hodin

26. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND  
Pořádná porce country hudby s oblíbeným Rangers 
bandem. Hosty jarního večera bude skupina Poutníci.

Vstupné: 250 Kč

čtvrtek 12. dubna   19:00 hodin

Divadlo A. Dvořáka Příbram, Warren Adler: 

VÁLKA ROSEOVÝCH
Režie: Ondřej Sokol

Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Šta-
brňák, Lukáš Král, Petr Florián, členové umělecko-
technického provozu
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, jsou 
se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale 
šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by 
bylo krásné být sám a chce se rozvést… Za pomoci 
právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového říze-
ní, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krás-
ný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí 
domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvá-
ly, neustoupí ani o píď. Drama, a přesto komedie, 
i když zatraceně mrazivá! Její předlohou je americ-
ký román slavného Warrena Adlera. Podle něj také 
Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný 
film, v hlavních rolích s Kathleen Turner a Michaelem 
Douglasem.
Délka představení: 135 minut

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

neděle 15. dubna  17:00 hodin

JARNÍ PLES KURZŮ TANCE  
Je tu Jarní ples kurzů tance, na kterém si pod vedením 
tanečního mistra Jana Kvasničky skvěle zatančíte. 
K tanci a poslechu hraje skupina Karyna.

Vstupné: 150 Kč

středa 18. dubna   19:00 hodin

TANČÍME  
Taneční večer s živou hudbou dvojice Markéta Wag-
nerová a Tomáš Vejvoda.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

čtvrtek 19. dubna  16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ  
Úžasná Kozelkova trojka, skvělá nálada, příjemný 
podvečer. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

úterý 24. dubna  17:30 hodin

UČITELSKÝ KONCERT 
ZUŠ KRALUPY

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

K do máte zájem, přijďte a přineste si s sebou 
základ písničky na flash nebo alespoň akor-

dické značky k písničce, kterou budete zpívat.
Téma letošního talentu je „zpěv v duu nebo  

v triu“, což je samozřejmě těžší než sólový zpěv, 
ale, kdo jdete poprvé, nejspíš si dáte sólo.

Současně se patří na tomto místě velmi podě-
kovat Městu Kralupy nad Vltavou za přidělenou 
dotaci.

MARKÉTA WAGNEROVÁ,

ORGANIZÁTORKA SOUTĚŽE

3. 5. Tančírna

9. 5. Čaj o páté

12. 5. Konkurz Kralupský talent

16. 5. Tančíme

22. 5. Divadlo Ungelt – Skleněný strop

24. 5. ZUŠ open

26. 5. Sraz historických kočárků

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

Konkurz na pěveckou soutěž 
se bude konat v sobotu 12. 5. 2018 v KD Vltava mezi 9. a 11. hod.
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■  Kreslení světlem je dynamická 
tvorba fotografie, kdy člověk 
objevuje barevný svět kolem sebe, 
který je zahalený do tajemné  
náruče tmy. 

Ú častníci se naučí používat fotoaparát 
ne úplně obvyklým způsobem – foce-

ní na několik vteřin až minut. Seznámí se 
s různými technikami kreslení světlem – 
od jednoduchého nasvětlování s ruční sví-
tilnou, přes psaní a kreslení různými dru-
hy světel (svítilna, prskavka…), vyzkouší si 
různé pomůcky (plexiglas, trubka…) až po 
rotaci fotoaparátu. 

S sebou by účastník měl mít ruční svítil-
nu, provázek, lepicí pásku a nějaký difuzér 
na svítilnu (pingpongový míček, skleničku 
od vitamínu C, nějaký plastový nástavec…). 
Pokud má, tak i fotoaparát se stativem (ne-
ní podmínkou).

Počet míst na workshopy je omezen. 
Vstupenky v předprodeji v pokladně KD 
Vltava. 

V ýstava nabízí celkem 40 velkoformá-
tových vtipů, informační panel o ži-

votě autora a také životopisný panel ur-
čený školním dětem. Tematicky výstava 
představuje průřez autorovou tvorbou, je 
možné si prohlédnout jak starší černobí-
lé kresby, tak barevné vtipy, které již jsou 
upravované v grafickém programu Corel 
Draw, na jehož vývoji se pan Kantorek 
dlouhodobě podílel. 

Pavel Kantorek žil od roku 1968 v Ka-
nadě. Zde se věnoval především svému 
hlavnímu oboru – teoretické fyzice, ale  
i zde kreslil, například pro kanadský de-
ník Globe and Mail. O své kreslířské tvor-
bě říkal: „Vtipy mě napadají v době, kdy 
řeším nejsložitější problémy časoprosto-
ru, zabývám se složitými rovnicemi. Za-
hlédnu směšnou situaci v době, kdy je mo-
zek unaven, jakoby hledal způsob, jak si 
odpočinout. Náhle se objeví zkratka, kdy 
jsou k sobě přiřazené zdánlivě nesouvise-
jící situace a najednou to v mozku klikne, 
zrodí se vtip a hlava dostane nový přísun 
energie.“

BARBORA HOREŠOVSKÁ,

KURÁTORKA VÝSTAVY

,

Kreslení světlem
Workshop s fotografem Pavlem Pližingrem   

Výstava kreseb Pavla Kantorka
■  Pražský spolek InGarden připravil za finanční podpory Města Kralupy nad 
Vltavou výstavu kreseb humoristy Pavla Kantorka v kulturním domě Vltava. 
Výstava bude otevřena od 4. 4. do 31. 5. 2018.
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TERMÍNY KURZŮ: 16. 4. a 27. 4. 2018 
17:00-20:00 hodin, velký sál KD Vltava 
Cena: 100 Kč
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBEN 2018Facebook  
Kino Vltava

AVENGERS: INFINITY WAR
USA, 2018, SCI-FI, 155 MIN.

Tento snímek završuje desetiletou cestu filmovým světem studia 
Marvel a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech 
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně 
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový 
útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
ČESKO, 2018, KOMEDIE, 89 MIN.

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná 
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé 
blbce. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou 
na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou 
minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký 
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

FAKJŮ PANE UČITELI 3 
NĚMECKO, 2017, KOMEDIE, DABING, 12+, 120 MIN.

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a ne-
zvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí. 
Ale teď, v třetím díle série, přichází okamžik pravdy. Goethovu 
gymnáziu ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí 
zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po 
škole nemají nikde žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, které 
mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě.

GRINGO: ZELENÁ PILULE
USA, 2018, TITULKY, 15+, 110 MIN.

V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník 
Harold Soyinka vyjede na projížďku a po překročení mexické 
hranice věci naberou nečekaný spád. Když se Harold zaplete 
s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým 
úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi 
slušným občanem a zločincem.

HASTRMAN
ČESKO, 2018, ROMATICKÝ, THRILLER, 12+, 100 MIN.

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona  
de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netu-
šeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou 
z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto 
moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem 
jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 3.  ÚT  20:00  READY PLAYER ONE  2D/T 130 Kč 

 4. ST  20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč 

 5.  ČT  20:00  ZTRATILI JSME STALINA 130 Kč 

 6.  PÁ 19:00  SPORTOVEC KRALUP 
 7.  SO  14:30  SHERLOCK KOUMES   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  READY PLAYER ONE  2D/D 130 Kč

 8.  NE 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  READY PLAYER ONE   /D 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

9. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

 10.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – TÁTOVA VOLHA sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  GRINGO: ZELENÁ PILULE 130 Kč

 11.  ST 20:00  ZTRATILI JSME STALINA 130 Kč 

 12.  ČT 20:00  PEPA 130 Kč

 13.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  READY PLAYER ONE  2D/T 130 Kč 

 14.  SO 14:30  SHERLOCK KOUMES  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  READY PLAYER ONE  2D/D 130 Kč 

    20:00  PEPA 130 Kč 

 15.  NE  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

16. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

 17.  ÚT  20:00  RAMPAGE: NIČITELÉ   /T 150 Kč

 18.  ST 20:00  PEPA 130 Kč 

 19.  ČT 20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 20.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  VADÍ NEVADÍ 130 Kč 

 21.  SO 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PRAČLOVĚK 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 22.  NE 14:30  SHERLOCK KOUMES   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  PLANETA ČESKO 130 Kč 

    20:00  PEPA 130 Kč

23. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody 
a pohanských rituálů.

KRÁLÍČEK PETR
USA, 2018, RODINNÝ, 95 MIN. 

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začí-
ná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.

PEPA
ČESKO, 2018, KOMEDIE, 12+, 90 MIN. 

Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, 
až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbeným 
dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na 
gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než 
se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu.  Zdá se, že 
Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá 
řada jiných lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil.

PLANETA ČESKO
ČESKO, 2017, DRAMA, 81 MIN.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobro-
družství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka.

SHERLOCK KOUMES
USA, 2018, ANIMOVANÝ, 86 MIN.

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná 
otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrád-
ky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje 
jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí 
s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. 

ZTRATILI JSME STALINA
VB / FRANCIE, 2018, KOMEDIE, TITULKY, 12+, 106 MIN.

5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho 
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a pani-
ka. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen 
pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl 
i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak jej 
přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené 
charaktery všech těchto Stalinových pohrobků.

PREMIÉRA

 24.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – OPTIMISTKY sen. 60 Kč / 100 Kč

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 25.  ST  20:00  PEPA 130 Kč 

 26.  ČT  20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 27.  PÁ  17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D  150 Kč 

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč

 28.  SO  14:30  PLANETA ČESKO 130 Kč 

    17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 29.  NE  14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 30.  PO  17:00  KAZIŠUCI 130 Kč

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč  

 1.  ÚT  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 2.  ST 20:00  BRATŘI LUMIÉROVÉ 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBEN 2018Facebook  
Kino Vltava

AVENGERS: INFINITY WAR
USA, 2018, SCI-FI, 155 MIN.

Tento snímek završuje desetiletou cestu filmovým světem studia 
Marvel a přináší nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech 
dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně 
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový 
útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
ČESKO, 2018, KOMEDIE, 89 MIN.

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná 
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé 
blbce. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou 
na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou 
minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký 
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

FAKJŮ PANE UČITELI 3 
NĚMECKO, 2017, KOMEDIE, DABING, 12+, 120 MIN.

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a ne-
zvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí. 
Ale teď, v třetím díle série, přichází okamžik pravdy. Goethovu 
gymnáziu ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí 
zavření. Poradce pro volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po 
škole nemají nikde žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, které 
mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě.

GRINGO: ZELENÁ PILULE
USA, 2018, TITULKY, 15+, 110 MIN.

V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník 
Harold Soyinka vyjede na projížďku a po překročení mexické 
hranice věci naberou nečekaný spád. Když se Harold zaplete 
s mexickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým 
úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi 
slušným občanem a zločincem.

HASTRMAN
ČESKO, 2018, ROMATICKÝ, THRILLER, 12+, 100 MIN.

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona  
de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netu-
šeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou 
z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto 
moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem 
jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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.

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 3.  ÚT  20:00  READY PLAYER ONE  2D/T 130 Kč 

 4. ST  20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč 

 5.  ČT  20:00  ZTRATILI JSME STALINA 130 Kč 

 6.  PÁ 19:00  SPORTOVEC KRALUP 
 7.  SO  14:30  SHERLOCK KOUMES   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  READY PLAYER ONE  2D/D 130 Kč

 8.  NE 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  READY PLAYER ONE   /D 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

9. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

 10.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – TÁTOVA VOLHA sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  GRINGO: ZELENÁ PILULE 130 Kč

 11.  ST 20:00  ZTRATILI JSME STALINA 130 Kč 

 12.  ČT 20:00  PEPA 130 Kč

 13.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  READY PLAYER ONE  2D/T 130 Kč 

 14.  SO 14:30  SHERLOCK KOUMES  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  READY PLAYER ONE  2D/D 130 Kč 

    20:00  PEPA 130 Kč 

 15.  NE  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

16. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

 17.  ÚT  20:00  RAMPAGE: NIČITELÉ   /T 150 Kč

 18.  ST 20:00  PEPA 130 Kč 

 19.  ČT 20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 20.  PÁ 17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  VADÍ NEVADÍ 130 Kč 

 21.  SO 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PRAČLOVĚK 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 22.  NE 14:30  SHERLOCK KOUMES   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  PLANETA ČESKO 130 Kč 

    20:00  PEPA 130 Kč

23. 4. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE 

Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody 
a pohanských rituálů.

KRÁLÍČEK PETR
USA, 2018, RODINNÝ, 95 MIN. 

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začí-
ná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.

PEPA
ČESKO, 2018, KOMEDIE, 12+, 90 MIN. 

Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, 
až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbeným 
dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc nekamarádil. Na 
gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu trvalo, než 
se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu.  Zdá se, že 
Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá 
řada jiných lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil.

PLANETA ČESKO
ČESKO, 2017, DRAMA, 81 MIN.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobro-
družství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka.

SHERLOCK KOUMES
USA, 2018, ANIMOVANÝ, 86 MIN.

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná 
otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrád-
ky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje 
jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí 
s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. 

ZTRATILI JSME STALINA
VB / FRANCIE, 2018, KOMEDIE, TITULKY, 12+, 106 MIN.

5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho 
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a pani-
ka. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen 
pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl 
i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak jej 
přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené 
charaktery všech těchto Stalinových pohrobků.

PREMIÉRA

 24.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – OPTIMISTKY sen. 60 Kč / 100 Kč

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 25.  ST  20:00  PEPA 130 Kč 

 26.  ČT  20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 27.  PÁ  17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D  150 Kč 

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč

 28.  SO  14:30  PLANETA ČESKO 130 Kč 

    17:00  FAKJŮ PANE UČITELI 3 130 Kč 

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 29.  NE  14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 30.  PO  17:00  KAZIŠUCI 130 Kč

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč  

 1.  ÚT  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  HASTRMAN 130 Kč 

 2.  ST 20:00  BRATŘI LUMIÉROVÉ 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v DUBNU 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ................Jaroslava Škrabálková  
 Helena Tlustá         
 Jaroslava Nechanická   
 Jindřiška Pospíšilová
 Jaroslav Melich
85 let.................Milan Seidler
 Zdeňka Vorlová
90 let.................Jiří Hrušovský 
 Oldřich Berka 
91 let ................Růžena Rychtaříková 
92 let .................Prof. Vlastimil Řada 
93 let .................Anna Tesařová 

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou  
se souhlasem jubilantů. 

} Matka s dvěma malými dětmi HLEDÁ 
LEVNÝ PODNÁJEM v Kralupech nad Vltavou. 
Za nabídky děkuji. Tel. č. 775 946 368.

} Rády bychom poznaly mamku, taťku 
s dětmi ve věku kolem 7 let. HLEDÁME 
PŘÁTELE pro volný čas, společné 
víkendy, přespávání a vzájemnou 
pomoc. Uvítáme sklony ke zdravému 
životnímu stylu. Těšíme se na setkání 
a až vám ukážeme náš minizvěřinec. 
Lenka s Eliškou. Tel. č. 608 213 313

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na výstavu Šrobárovy sbírky Odhalení v Národním 
zemědělském muzeu. Kdy? V sobotu 14. dubna 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

V ýstava přibližuje mimořádnou a současně téměř 
neznámou Šrobárovu sbírku obrazů, doposud 

neprávem opomíjenou část sbírky Národního 
zemědělského muzea. Díky tomuto souboru, 
vytvořenému v období první republiky za ne zcela 
jasných okolností, se návštěvníci mohou seznámit 
s unikátními malbami realisticky orientovaných 
malířů v časovém rozpětí od 16. do 19. století. 

Výstava je součástí projektu 100 let NZM 
a veřejnosti je přístupná do 30. 6. 2018. 

Odjíždět z kralupského nádraží budeme již 
tradičně v 8:42. Z Masarykova nádraží v Praze 
budeme pokračovat tramvají č. 26 na Letenské 
náměstí a pak ulicí Nad Štolou nebo Oveneckou 

k budově Národního zemědělského muzea na Letné, 
kde se setkáme v 10 hodin s mimo kralupskými.

Děkujeme představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Helena Zákoucká

blahopřání � 

Smaragdová svatba

N ezapomeňte si členské legitimace. 
Členský příspěvek pro rok 2018 je  

100 Kč. Lze jej uhradit dodatečně. 
Odjezd autobusu z Minic je v 6:40, Če-

chova 6:45, Zelený strom 6:50, hotel Sport 
6:55 a z Lobečku v 7:00. 

Co uvidíme?

Kutná Hora

Královské horní město vyrostlo při boha-
tých nalezištích stříbra ve 13. století na 
území patřícím tehdy cisterckému klášte-
ru v nedalekém Sedlci. Dominantou měs-
ta je kostel sv. Barbory, patronky horníků, 
založený před rokem 1403. Patří k nejcen-
nějším dílům vrcholně a pozdně gotické 
architektury v Čechách. Národní kulturní 
památkou je tzv. Vlašský dvůr, původně 
mincovna, nazvaná podle prvých z Itálie 
povolaných pregéřů.

Za zhlédnutí rozhodně stojí též městské 
domy, jejichž počátky sahají do středově-
ku. Byly upravovány renesančně a barokně. 
Nemůžeme minout blízký zámek Kačina, 
nejvýznamnější svého druhu v Čechách.

Kačina

Zámek byl postavený v letech 1802-1822 
podle plánů drážďanského architekta pro 
Jana Rudolfa Chotka, nejvyššího purkrabí 
Království českého. Nelze popsat, nutno 
vidět. Máte naše pozvání!

PS: Upozorňujeme na změnu konání 
květnového autobusového zájezdu – zá-
mek Častolovice, skanzen Krňovice, který 
se koná 24. května. Původně uvedené da-
tum 17. 5. neplatí. Podrobnosti dostanete 
včas ve Zpravodaji.

VÝBOR RODÁKŮ

Dne 23. 3. 2018 oslavili krásné 55. výročí 
svatby ŠAROLTA a BENJAMIN CSOMOROVI. 
Do dalších let jim mnoho zdraví, pohody 
a radosti přejí dcery s rodinami.

Rubrika blahopřání je zpoplatněna, osobní 
údaje jubilantů jsou uveřejněny se souhlasem 
zadavatele.

Rodáci zvou na výlet
■  Své členy i příznivce si dovolujeme pozvat na autobusový zájezd 26. 4. 
2018 do Kutné Hory a zámku Kačina. Přihlášky přijímáme v salonku DPS 
v úterý 3. 4. od 13:00 hodin. Lze se též přihlásit na tel. č. 728 939 510. 
Cena zájezdu pro členy je 200 Kč, nečleny 220 Kč.
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Se souhlasem pozůstalých tuto rubriku zajišťuje 
Pohřební ústav Cibulka, který se tímto omlouvá rodině 
pana Václava Veselého za chybu v květinové výzdobě.

opustili nás� 

Č eský zahrádkářský svaz ZO Veltrusy se 
na své výroční schůzi zabýval kromě ji-

ného i opravou cesty vedoucí od koupaliště 
směrem na Strachov. Cesta byla rozbitá těž-
kými auty, převážejícími fekálie do čističky 
odpadních vod. Byla v takovém stavu, že 
i některé její části bylo lépe obejít.

Zahrádkáři touto cestou děkují vedení 
a zástupcům města Kralupy nad Vltavou, 

konkrétně starostovi panu Holečkovi a mís-
tostarostovi panu Lesákovi za zajištění kva-
litní opravy cesty. Ještě důležitější je, že za-
řídili odklon dopravy těžkých aut na jinou 
cestu. Tyto již nejezdí přes Lobeček a neničí 
novou cestu, a lidé i děti zejména v Revoluč-
ní ulici si jistě oddechli. Ještě jednou děku-
jeme. ZA ZAHRÁDKÁŘE ZO VELTRUSY 

VLADIMÍR JAROŠ, PŘEDSEDA
Tato rubrika je zpoplatněna, osobní údaje jsou 
uveřejněny se souhlasem zadavatele vzpomínky.

22. 2. Josef DOSTÁL 63 let

23. 2. Ladislav KOVAŘÍK 75 let

28. 2. Věra NÁDĚJOVÁ 76 let

3. 3. Viktor SCHLEIFER 85 let

4. 3. Vlasta KURELOVÁ 70 let

7. 3. Irena KLÍMOVÁ 70 let

7. 3. Rudolf PLUHAŘ 81 let

9. 3. Hana JIRASOVÁ 91 let

10. 3. Bohumila KLEJZAROVÁ 90 let

11. 3. Danuše KRÁLOVÁ 89 let

12. 3. Václav VESELÝ 77 let

12. 3. MUDr. Zdenka BOROVIČKOVÁ 85 let

18. 3. Hana NAUŠOVÁ 61 let

18. 3. Milena CHLEBORÁDOVÁ 89 let

S dělujeme našim přátelům a příznivcům 
výletů po vlastech českých, že nastává 

čas jara, rozkvetlé přírody a nové energie při-
cházející do našich revmatem prolezlých kos-
tí. Abychom se rozchodili, naplánovali jsme 
na tento měsíc výlet, a to procházku městem 
Vlašim s prohlídkou zdejšího zámku.

Potom bude následovat velmi populární, 
snad po celé Evropě známé Čapí hnízdo, 
prohlídka areálu a možná oběd. Odpoled-
ne poznáme historii zámku ve Zruči nad 
Sázavou.

Výlet se koná v sobotu 28. 4. 2018.
Zájemci o výlety se mohou přihlásit 

osobně každé úterý v Domě s pečovatel-

skou službou na Cukrovaru anebo volat tel.  
č. 728 720 763 (p. Kolář), 606 824 003  
(p. Umlauf).

V tomto měsíci oslaví krásné 90. naro-
zeniny pan Jiří Hrušovský, který udělal 
mnoho záslužné činnosti pro klub a zor-
ganizoval spoustu výletů, za což jsme mu 
všichni vděční. 

Klub v tomto měsíci, konkrétně 16. dub-
na, navštíví i školáci se svým vystoupením. 
Akcí bude jistě více. 

Jinak všem našim přátelům, seniorům 
přejeme stálé zdraví a dobrou náladu.

VLADIMÍR UMLAUF,

MKD KRALUPY

Ve věku nedožitých 
90 let zemřel 15. 3. 2018  
MUDr. Karel VIERECKL, 
dětský lékař, který  
v Kralupech nad Vltavou 
vykonával praxi 32 let.

rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
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 24. 4., 24. 7. a 16. 10.

 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
DUBEN

9. 4. - 13. 4. ..........bioodpad
23. 4. - 27. 4..........rozměrný odpad z domácností   

KVĚTEN
7. 5. - 11. 5. ...........bioodpad                                  
21. 5. - 25. 5. ........rozměrný odpad z domácností   

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).

vzpomínky� 

Dne 2. 4. uplyne 25 let ode dne, kdy 
nás ve věku pouhých 38 let opustila 
paní EVA POSPÍŠILOVÁ,  
roz. Jelínková. Vzpomíná manžel  
se synem.

Dne 14. 4. 2018 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička paní ANDĚLA 
REHBERGEROVÁ. S láskou 
vzpomínají dcera Hana, synové 
Petr a Zdeněk s rodinami a rodina 
Prošková a Chvapilová.

Dne 24. 4. 2018 uplynou tři roky  
od doby, kdy nás navždy opustil pan 
MIROSLAV MACÁK. Všichni, kdo 
jste ho znali, vzpomeňte si s námi. 
Děkují manželka, děti s rodinami 
a sestra Jana.

Se smutkem v srdci si 28. dubna 
připomeneme osmé výročí od úmrtí 
Ing. MIROSLAVA NEVOSADA. Není 
smrti tam, kde byl život vyplněn 
prací, láskou a obětavostí. Těm, 
kdo s námi vzpomenou, děkujeme. 
Manželka a děti s rodinami

MKD zve na výlet

Na Strachov je opravená cesta
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13. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku
RESTAURACE  
– HOSPODY
Zatímco žízeň kralupských občanů hasi-
lo na dvě desítky hospod, v Lobečku na 
to stačilo šest restaurací. Nejznámějším 
a také největším hostincem v Lobečku 
byla restaurace „U Čejků“. Majitelem byl 
starý pan Čejka, byl rovněž v Lobečku 
starostou a pro své podnikání si dovolil 
otevřít dvě pískovny.

Hostinec nejvíce prosperoval, když če-
poval smíchovské pivo pan Václav Plíhal. 
Měl velké zkušenosti, v roce 1936 přišel ze 
smíchovského pivovaru. Na fotografii Vlas-
timila Hájka je nádherně vidět lobečskou 
náves a na ní druhou známou hospodu, 
která sahala až na nábřeží J. Holuba, je-
jím majitelem byl pan Nedvěd. Hostinští 
se často střídali, ať to byl Dlouhý, Jelen, Po-
korný či Nejman, ale každý odcházel spo-
kojen. Tak jako U Čejků, tak i v Besedě 
byl velký sál s divadelní scénou. Taneční 
mistr Florian zde měl výuku tance. Zá-
jemců byl dostatek, protože ve válečné 
době taneční zábavy byly zakázané. 

Hostinci U Vltavy se původně říkalo 
„U Machaně“. Voraři i šífaři se zde moh-
li občerstvit a často zde i nocovali. Tam, 
kde později vzniklo řeznictví „U Dandů“, 
měl menší šenk pan Jelen, tedy hospoda 
„U Jelena“ a na Spořilově dobře prospe-
rovala hospoda „U Horáků“. 

V hostinci „U 50 metrů“ později 
„U Hrudků“ v Okružní, dnes Seifertově 
ulici, bylo království řezníka a hostinské-
ho pana Václava Hrudky. Čepoval popo-
vické a pro jeho chlazení měl na konci uli-
ce hromadu ledu, zakrytou škvárou. Celý 
rok vybíral led pro své chladírny a ne-

musel tak platit drahou elektřinu. Ved-
lejší činností pana Hrudky bylo porážet 
soukromníkům po domácku vykrmené 
vepříky. Byl rovněž dobrým muzikantem.

VÁCLAV FRANC  
– „ANČAVIČKÁŘ“
Ve Dříni u Kladna se kováři Josefu Fran-
covi a jeho ženě Rosalii, rozené Skotové, 
narodil 9. září 1903 hošík a pojmenovali 
ho Václav. Kovárna byla velice dobře zaří-
zená a Josef počítal, že jeho Vašík se u něj 
vyučí a bude v živnosti pokračovat. Prvá 
předpověď vyšla, na snímku je vidět, jak 
již vyučený Václav kuje žhavé železo. Proč 
s řemeslem přestal?

Opustil rodnou Dříň, přestěhoval se do 
Lobečku, oženil se a poblíž hřiště Čechie 
si postavil malý domeček č. 412. Nevěděl 
však, čím začít. Za co vzal, to mu šlo. Stal 
se členem výboru Obce baráčnické, měl 
dobré výsledky na národních přeborech 
vzpěračů a dokonce se stal úspěšným čle-
nem pražských otužilců. 

To vše ale pro obživu rodiny nestačilo. 
Nikomu však není známo, co přivedlo 
Václava do obchodní branže. Začalo to 
tím, že si objednával přímo z Hamburku 
sudy slanečků a jiných mořských ryb. Do-
kázal je zpracovávat na opravdové lahůd-
ky. Stačila docela maličká krosna a pod-
nikavý Václav byl vidět v restauracích, 
na slavnostech, na sportovních utkáních 
ve městě i v okolí. Vsadil si na neznámou 
kartu a ono mu to vyšlo. 

Jeho rozhodnost při jednání může dob-
ře osvětlit tato příhoda: Když se „ančavič-
kář“ Václav Franc vracel ze silvestrovské 
zábavy ve městě, bylo to už k ránu na No-
vý rok a v platící budce na mostě už pan 
Šindelář vybíral mýtné. Skalní Lobečák 
odmítl platit, hodil krosnu na plovoucí le-
dovou kru a řeku pod mostem přeplaval. 
Po celý Nový rok se v Besedě sušil. 

Byl velice pracovitý a oblíbený. Obec ba-
ráčnická by si ho jinak za starostu nezvoli-

la. V plné síle se dožil 77 let. Zemřel 30. 12. 
1980 a je pochován na místním hřbitově.

KARTÁŘKA A VĚŠTKYNĚ  
SMAŽÍKOVÁ
Občané, kteří chtěli znát svou budouc-
nost, vyhledali v Lobečku kartářku 
a věštkyni paní Smažíkovou. Její „cha-
loupka“ stála na okraji města, kde se 
říkalo „V Pískovně“. Místní spisovatel 
Antonín Rašek ji velice dobře charakte-
rizoval ve vzpomínkové knížce pro děti 
„Handyho dlouhé dobrodružství“. 

Na straně 55 uvádí: „Jednou Handyho 
zastavila paní Mišková, o které slyšel již 
dříve, že vykládá lidem z karet. Pozvala 
ho do svého baráku na konci pískovny, 
v němž byla jen jediná místnost, takový 
kamrlík, do kterého se vstupovalo přímo 
z dvorku, bez předsíně, kterou uvnitř po-
koje nahrazoval půlkruhovitý sametový 
závěs rudý jako krev, zakončený dole zla-
tými střapci. Na okně se na stejně rudém 
plyšovém polštáři vyhříval vypasený čer-
ný kocour a uprostřed na stole, pokrytém 
červeným brokátem, ležela velká skle-
něná koule a balíček karet. Handy si tu 
připadal jako u černokněžnice.“

Často jsem ukazoval cestu k věštkyni 
zákazníkům, kteří přijížděli z daleka, aby 
jim ta zázračná vědma řekla, co je čeká.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Lobečská náves

Václav Hrudka 
nahoře uprostřed
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU DUBEN 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

e-mail: info@ddmkralupy.cz ■ www.ddmkralupy.cz

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430

NEDĚLNÍ DÍLNA
Přijďte k nám do DDM na kurz 
pletení z pedigu. Začínáme  
15. 4. ve 13:00 hodin. Přihláše-
ní je nutné předem.

STŘEDOČESKÝ 
TANEČNÍ POHÁR 
2018
Dne 5. 4. pořádáme již 10. roč-
ník amatérské taneční soutěže 
„Středočeský taneční pohár“. 
Záměrem projektu je nabídnout 
žákům základních a středních 
škol pozitivní program využití 
volného času, kde děti získáva-
jí nové zkušenosti a poznatky 
v oblasti tance, sebepoznání 
a rozvoje tanečních dovedností.
Okresní kolo se koná ve spor-
tovní hale na Cukrovaru od 9:00 
hodin. Již tradičně se jí zúčast-
ňuje okolo 300 dětí. Zveme pro-

to širokou veřejnost - přijďte se 
podívat.

POZVÁNKA  
DO MOKROSUK 
O tom, co je nového v Mokro-
sukách, vás pravidelně infor-
mujeme. V minulých měsících 
zde proběhla jedna z největších 
úprav posledních let. V hlavní 
budově naleznete nově zrekon-
struované sprchy a sociální za-
řízení. Také nový pokoj s vlast-
ním sociálním zařízením. To 
vše děláme společně s Městem 
Kralupy nad Vltavou pro vás. 
Chceme, aby se vám v Mokro-
sukách líbilo a měli jste důvod 
tam nejen jezdit, ale i se tam 
vracet.
Napište nám, zavolejte nebo 
nás navštivte. Rádi vás budeme 
informovat o aktuálních volných 
termínech.

BĚHÁME S DDM
Běželi jste s René Kujanem 
a s námi 24. prosince? Nebo 
jste si na běh netroufali, protože 
máte malé děti a trasa se vám 
zdála příliš dlouhá?
Budete mít opět příležitost 
udělat něco pro sebe, ale i pro 
ty, kteří to potřebují. Společný 

běh městem chystáme již na 
13. května. Tento den je svát-
kem matek, je to tedy dobrá 
příležitost na akce pro celou 
rodinu nebo pro tatínky s dět-
mi, aby si maminky mohly od-
počinout.
Podrobnosti o chystané akci bu-
dou zveřejněny na našich webo-
vých stránkách a facebooku.

ZŠ SPECIÁLNÍ

N aše škola už více než 10 let spolupracuje 
s Centrem primární prevence Semira-

mis z.ú., které zajišťuje některé preventiv-
ní programy pro žáky naší školy. V tomto 
školním roce došlo k rozšíření spolupráce. 
Učitelé 1. stupně se zúčastní dalšího vzdě-
lávání, které přispěje k získání a případně 
prohloubení metodických postupů v pre-
ventivním programu Kočičí zahrada, který 
na naší škole realizujeme 3. rokem. Žáci na 
2. stupni získali více hodin přímé činnosti 

a s nimi i více témat, která je možno probrat. 
Mezi dětmi jsou tyto aktivity velmi oblíbené.

V květnu v rámci minimálního preventiv-
ního programu pojedou někteří pedagogo-
vé s žáky 8. a 9. roč. na pětidenní pobyt do 
Mokrosuk. I zde je domluvena spolupráce 
s lektory ze Semiramis z.ú. Děti i dospělí jsou 
zvědaví na zážitkový program nazvaný „Zá-
vislosti a předsudky”, který bude zaměřen na 
prevenci rizikového chování a kriminality 
mládeže. Na rozdíl od dvouhodinových se-
minářů, které už dobře známe, se bude jed-
nat o celodenní interaktivní program. 

Dále jsou naplánovány výlety po okolí - 
nejen do přírody, ale i za kulturou, spole-
čenské a sportovní hry a další volnočasové 
aktivity.

Zápis žáků do 1. třídy 
Zápis žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami do 1. třídy základní školy a základ-
ní školy speciální se koná ve středu 4. 4. 
a ve čtvrtek 5. 4. od 14:00 do 16:00 hodin 
v budově školy, Jodlova 111.

ANNA KUNŠTOVÁ, 

ASISTENTKA PEDAGOGA

Dlouholetá spolupráce se Semiramis pokračuje
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Nové sociální zařízení  
v Mokrosukách
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V e středu 28. 2. 2018 se dva-
náct vybraných žáků zúčast-

nilo mezinárodní lesnické soutě-
že YPEF (Mladí lidé v evropských 
lesích), která se konala v Kojeti-
cích u Prahy. Žáci byli rozděleni 
na čtyři družstva po třech. 

Po příjezdu do budovy Ústavu 
zemědělské ekonomiky a infor-
mací, kde se nachází i depozitář 
knihovny Antonína Švehly, nej-
prve žáci vyplnili  ve skupinách 
test a poté poznávali jednotlivé 
zástupce flóry a fauny našich le-
sů. Vítězné družstvo, které se 
skládalo ze tří děvčat 6. ročníků 
- Adéla Solárová, Jana Horáko-
vá a Veronika Říhová, postou-
pilo do regionálního kola, které 
se konalo 15. 3. v Praze. 

Všichni žáci dostali zajímavé 
ceny s tematikou lesních zvířat 
a rostlin. Navíc měli žáci mož-
nost nahlédnout do depozitáře 
a pozorovat, jakým způsobem 
se knihy skladují. 

LINDA NĚMEČKOVÁ, UČITELKA ZŠ

Děkujeme
Základní škola ZŠ Gen. Klapál-
ka velice děkuje Technickým 
službám města Kralupy, jme-
novitě panu Pecinovskému, za 
obrovskou ochotu a pomoc při 
dovybavení školní dílny dře-

vem. Z materiálů, které občané 
odevzdali k likvidaci, vzniknou 
v rámci výuky dílen nové hnízd-
ní budky pro ptáky nebo napří-
klad hmyzí hotely.

VENDULA CHRDLOVÁ, 

UČITELKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 

Ve čtvrtek 1. 3. přijela již 
poněkolikáté do naší ško-

ly známá spisovatelka Petra 
Braunová, jejíž knihy jsou hoj-
ně zastoupeny i v naší školní 
knihovně. Žákům šestých tříd 
představila svou knihu Dům 
doktora Fišera. Napínavý pří-
běh třináctiletého Petra děti vel-
mi zaujal, stejně jako vyprávění 
o dalších knihách, jejich vzniku 
a vůbec o práci spisovatele.

Po obědě v naší školní jídel-
ně pokračovala Petra Braunová 
ve svém vyprávění o knihách ve 
Školním čtenářském klubu. Je-
ho členové napsali paní Brau-
nové následující dopis: 

„Dobrý den paní Braunová,
chtěli jsme Vám říct, že jste je-

dinečná osoba, nejenom protože 
píšete hezké knížky, ale i protože 
rozvíjíte fantazii dětí. Děti, kte-
ré si přečtou Vaši knihu, budou 
chápat myšlenky, které jste do 
této knihy dala! Chtěli bychom 

Vám poděkovat, že jste vůbec 
měla odvahu jít do toho riziko-
vého povolání: spisovatele knih. 

Doufáme, že ještě napíšete 
další zajímavé knihy. Líbila se 
nám Vaše kniha Dům doktora 
Fišera, protože kluk Fišer chodí 
do naší třídy. Tak nám to při-
šlo legrační. Líbilo se nám ta-
ky moc povídání s tím zlatým 
medailonkem. Bylo by krásné, 
kdyby tento příběh vyšel jako 
kniha. Všichni si ji koupíme!

Doufáme, že zase někdy při-
jedete do naší školy a ještě se 
spolu uvidíme.“

MARTINA HANTYCHOVÁ, 

UČITELKA ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Lesnická soutěž
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DO KRAJSKÉHO 
KOLA POSTOUPIL 
RADOVAN
Okresní soutěžní přehlídka 
dětských sólových recitátorů 
proběhla v pátek 9. března 
2018 v DDM v Mělníku. At-
mosféra byla příjemná. V po-
rotě zasedali odborníci na 
slovo vzatí. 

Na této přehlídce repre-
zentovali kralupskou ZŠ Gen. 
Klapálka: Lucie Havlíková 
2.C, Jan Drgo 2.C, Radovan 
Galuška 3.D, Simona Pe-
karská 4.A, Natálie Tučková 
4.B, Zdeňka Peková 4.C, 
Kristýna Petroušková 7.C 
a Anežka Holoubková 9.B. 

Všichni podali perfektní 
výkony. Konkurence byla 
velká. Přesto se Radovanu 
Galuškovi podařilo zaujmout 
nejen publikum, od které-
ho si odnesl ocenění „Hlas 
lidu“, ale i porotu – získal 
1. místo v recitační soutěži 
Středočeského kraje a po-
stup do krajského kola reci-
tátorů v Kolíně. 

GABRIELA MAŠČUCHOVÁ,
UČITELKA ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Návštěva spisovatelky 
Petry Braunové
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O brovský zájem o slavnostní večer do-
mácích sportovců je nejlepší možnou 

vizitkou pro organizační tým ankety, který 
dovršení dekády označil za uzavření jedno-
ho velkého cyklu. Od myšlenky na realizaci 
slavnosti pro sportovce napříč generace-
mi je spolu organizační tým, který anketu 
a galavečer připravuje, ve složení: Lenka 
Císlerová, Jindřich Kohm a Jan Špaček. 
Za nejbližší spolupracovníky tohoto tria lze 
označit „vizuální mágy“, kteří anketě pro-
půjčují nezaměnitelnou a originální vizuál-
ní tvář. Jedná se o kreslíře a karikaturistu 
Pavla Rychtaříka, kameramana a střihače 
Zbyňka Krátkého a grafika Jana Doležálka, 
který přišel s nápadem na realizaci přímé-
ho přenosu z desátého ročníku Sportovce 
Kralup. Šéfgrafik deníku Sport s týmem 
svých kolegů připravili všechny náležitos-
ti nutné k uskutečnění zajímavého experi-

mentu. Galavečer bude v mnoha ohledech 
jedinečný, přinese mnoho programových 
bonusů včetně zapojení vážených hostů, je-
jichž identitu odkryje až kontext tematicky 
pojaté obsahové skladby večera. 

„Sportovat v Kralupech umíme. Stačí se 
jen začíst do seznamu sportovních oddílů 
ve městě. Stačí ostatně nakouknout odpo-
ledne či večer do kralupských tělocvičen, 
posiloven, do bazénu, na kluziště... Všu-
de se to hýbe - a zaplať pánbůh - i dětmi. 
Poklona trenérům, cvičitelům, učitelům 
i rodičům. Je to jejich zásluha, že vytvářejí 
vhodné prostředí i motivaci dětem a dá-
vají jim to nejlepší, co sami umí. Oni totiž 
hlavně šíří onu radost z činnosti, které ří-
káme sport.“  PETR HOLEČEK, STAROSTA

 (ÚRYVEK Z ALMANACHU SPORTOVCE KRALUP 2017  

A SPORTOVCE DESETILETÍ 2008-2017)

   2008-2017

Sportovec Kralup 
v přímém přenosu
■  Galavečer kralupských sportovců je na programu již 
v pátek 6. dubna od 19:00 hodin. Po několikáté v řadě 
je vyprodáno! A protože Sportovec Kralup se snaží jít 
s dobou, odehraje se jedna velká mediální premiéra – 
přímý přenos!

Přemýšlela jsem o tom, co pro mě zname-
ná anketa o sportovce Kralupska, nebo 

v čem je specifická. Olympiáda v Korey, které 
jsem měla možnost se zúčastnit, to je takový 
festival, místo střetnutí různých sportovců, 
byl tam pětačtyřicetiletý Noriaki Kasai, ale 
zároveň patnáctileté krasobruslařky, spor-
tovci různého věku, různých disciplín, byli 
tam univerzitní amatérští sportovci a potom 
fakt hodně dobře placení hokejisté z KHL. 

Takže sportovci různých věkových katego-
rií, různých řekněme stupňů profesionality, 
různých odvětí a tohle to je ten Sportovec 
Kralup. Zdánlivě poměřuje nepoměřovatel-
né, ale díky tomu se právě všichni setkávají 
a mohou si popovídat na tom jednom večeru 
anebo to mohou i nějak prodiskutovat, když 
na večeru přítomni nebudou, a to je vlastně 
pro mě ta olympijská myšlenka.

(zdroj: rozhovor pro TV Kralupy)

„GALAVEČER KRALUP JE PRO MĚ OLYMPIJSKÁ MYŠLENKA“, 
říká redaktorka a reportérka České televize Darina Vymětalíková, 
která je moderátorkou jubilejního večera.

SPORTOVEC DESETILETÍ KRALUP n. Vlt.
Přímý přenos z galavečera v HD kvalitě můžete sledovat 6. 4. 2018  
od 19:00 hod. na YouTube.com pod názvem „Sportovec Kralup 2017“,  
dále pak na facebooku města Kralupy n. Vlt. a také na www.kralupak.cz

Audiovizuální přenos zajišťují:  
Jan Doležálek a tým deníku WWW.KRALUPAK.CZ
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Co je tvá první asociace, když řeknu 
Nagano?
Vybavuje se mi to obrovský šílenství, které 
tady vzniklo, který to Nagano vyprovoko-
valo. Mnoho fanoušků a diváků, kteří v té 
době hokej nesledovali, tak je to Nagano 
strhlo. 

Bylo cítit stopy toho nabírajícího šílenství 
již během turnaje?
Začala nám chodit spousta faxů do olym-
pijské vesnice. Japonci z toho byli opravdu 
unešený, že už opravdu nevěděli, co s tím, 
tak to začali dávat do různých krabic a ma-
séři nám to nosili do kabiny, takže už jsme 
věděli, že se tady něco obrovského děje. 
Ty faxy byly o tom, že nám všich-
ni fandí a moc nám přejí zlato. 
Postupovali jsme dál a dál, tak 
se to vše stupňovalo až do toho 
finále. A to pak bylo obrovské 
šílenství a to i tím, že to bylo 
finále proti Rusům a o to 
to bylo ještě více vy-
hecovaný!

A ono to vyšlo, 
Gretzky zůstal 
bez zlata a hlavu 
museli sklonit 
i sebevědomí 
Rusové. A doma 
začalo národní 
šílenství.
My jsme se vrátili 
celý tým, vím, že 
někteří hráči ne-
byli úplně pro, 
aby se letělo na-
zpátek do Čech, 
ale my jsme vě-
děli, co se tady 
povedlo, uděla-
li jsme tu zlatou 
medaili a fanoušci 
na nás tady čekali, 
i proto jsme přile-
těli domů, alespoň 
na ten jeden den. 
Já jsem tady byl 
o jeden den dé-
le, takže se pa-
matuji, že jsem 
byl u rodičů a samo-
zřejmě, když jsem 

potkal nějaké známé, tak jsme to probíra-
li. Ale byl jsem také společensky unavený, 
protože cesta byla náročná, i oslavy byly 
náročné. Z těch oslav, to se přiznám, si to-
ho moc nepamatuji (smích). 

Při tvém uvedení do Síně slávy 
kralupského sportu na galavečeru jsi viděl 
v televizním medailónku, co se po vítězství 
nad Ruskem u vás doma odehrávalo.
Samozřejmě to jsem viděl, díky vám, že jste 
tam měli, já už tomu řeknu, archiv. Bylo to 
úžasný a samozřejmě jsem si ani nepřed-
stavoval, že tolik lidí fandilo a viděl jsem 
tam pak, co se různě dělo. Je to úžasné. 
Bylo to skvělé, že to vítězství v turnaji tak-
to semklo lidi a fanoušky, i ti, kteří toho 
o hokeji moc nevěděli, se dali dohromady. 

A jaký je odkaz Nagana z pohledu 
Martina Procházky v roce 2018?

Já si myslím, že tam nějaký 
částečný odkaz pro ge-

nerace do budouc-
na je. Trenér Ivan 

Hlinka doká-
zal dát dohro-

mady ne je-
nom hvězdy 
z NHL, ale 
i partu klu-
ků z Ev-

ropy včet-
ně extraligy. 

Dal dohroma-
dy tým, který si 

věřil. Měl za sebou 
oporu v brance, doká-

zal něco, co nikdo nečekal. 
Je pravda, že tam byli nejlep-

ší hráči světa, ať to byli Rusové, 
Kanada, Amerika, Švédové, Finové. 

Ivan Hlinka vytvořil tým, který byl 
schopný fungovat. A pro další genera-

ce je to odkaz, že neznamená, že všichni 
musí být ti nejlepší. Nedůležitější je mít 
dobrou partu, ne všichni musí dávat gó-
ly, je potřeba také bránit. Takže v tom si 
myslím, že ten odkaz je.

Martin Procházka vzpomíná na turnaj století
■  Před dvaceti lety byl napsán nejúžasnější příběh české hokejové historie. Na olympijském turnaji v japonském 
Naganu, kde poprvé pod olympijskými kruhy startovali hokejoví profesionálové z NHL, zvítězil český národní tým. 
Pro Kralupany je a bude tento triumf personifikován v osobě nejslavnějšího sportovce, který se ve městě nad 
Vltavou narodil a vyrůstal, olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa v ledním hokeji Martina Procházky.

20 LET OD NAGANA 
V RODIŠTI MARTINA 
PROCHÁZKY

K TZ neboli Kralupský televizní zpravo-
daj vám přináší exkluzivní  

19 minutový dokument, jehož hlavní 
postavou je kralupský rodák, olym-
pijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa 
v ledním hokeji MARTIN PROCHÁZKA. 
Ústředním tématem reportáže jsou 
vzpomínky na olympijský „turnaj století“, který se 
uskutečnil v japonském Naganu před dvaceti lety 
a na to, jaké emoce senzační vítězství českých 
hokejistů vyvolalo, na jejich prožívání ve městě 
nad Vltavou. Množství archivních dokumentů je 
konfrontováno s aktuálními pohledy mnoha zají-
mavých lidí: hokejových odborníků, profesionálních 
hráčů, novinářů, vrcholných představitelů města, 
pamětníků, fanoušků, malých hokejistů a dokonce 
i psychologa. Fanoušci sportu a kralupští patrioti si 
tento dokument nemohou nechat ujít!

Účinkují: Martin Procházka; Jaromír Jágr; Do-
minik Hašek; Robert Záruba; Darina Vymětalíková; 
Pavel Rynt; Petr Holeček; Josef Zajíc; Petr Marek; 
Dušan Randák; Jindřich Kohm; Jindřich Karvánek 
s dětmi a mladí i starší hokejisté klubu HK Kralupy. 

Jindřich Kohm (scénář, redaktor, produkce)  
a Jan Hrušovský (kamera, střih) připravili 
původní TV dokument, jehož hlavním 
námětem je vítězství českých hokejistů na 
olympiádě v Naganu a jeho odkaz ve městě 
nad Vltavou, rodišti Martina Procházky.

EXKLUZIVNÍ TV DOKUMENT
ke zhlédnutí na YouTube (Kralupy TV)

MARTIN PROCHÁZKA, mimo jiné i čestný občan 
Kralup nad Vltavou (od roku 1996) a člen Síně 
slávy kralupského sportu (od 2010), bude 
jedním z hvězdných hostů jubilejního desátého 
galavečera kralupských sportovců.

   2008-2017

DVOUSTRANU PŘIPRAVIL: JINDŘICH KOHM
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P oslední finálové kolo Čes-
kého poháru 2017/2018 se 

konalo v Přerově 9. až 11. břez-
na 2018. Celou sezónu se naše 
starší žákyně držely mezi nej-
lepšími družstvy z republiky, 
a proto jsme doufali, že všechna 
tři finálová kola zvládnou a do-
sáhnou na medaile. 

Hráčky na trénincích pečlivě 
a zodpovědně připravoval pře-
devším David Němec, zápasy 
vedli Ivo Hlaváček s Michalem 
Hiklem a Václav Fejt. Pod tak-
tovkou kapitánky Kristýny Val-
kové a nahravačky Elišky Ko-
řínkové, která skvěle režírovala 
celou hru, dokázala děvčata po-
rážet nejlepší družstva z repub-
liky a po roce opět stanout na 
stupních vítězů! 

V loňské sezóně 2016/2017 se 
našim starším žákyním podaři-
lo získat zlato v Českém pohá-
ru i na mistrovství republiky. 
V letošní sezóně zlatou medai-
li v ČR získalo družstvo Duk-
ly Liberec, na třetím místě se 
umístila Hlincovka z Českých 
Budějovic.

Český pohár si tento rok za-
hrálo celkem 13 dívek a z vybo-

J e jich dvacet. A třetinu z nich 
tvoří ženy. I ve velkých letoš-

ních mrazech bylo možné spa-
třit početnou skupinu odváž-
livců aspoň jednou týdně na 
straně sídliště Kralupy - Lobe-
ček, jak se chystají ponořit do 
chladné vltavské vody. Aby se 
k ní mohli otužilci dostat, bylo 
často potřeba vysekat pořádnou 
sekerou aspoň minimální pro-

stor pro ponoření. Po osměle-
ní se „smočili“ tak na čtyři mi-
nuty, pouze hlava jim koukala 
nad hladinu, což by pro mnohé 
„smrtelníky“, kteří nemají na-
trénováno, byla téměř sebevra-
žedná kombinace. 

Letos otužilci nevynechali 
ani konec února, ani počátek 
března, kdy panovaly největší 
mrazy letošní zimy. Při potope-

ní do vody, viz náš snímek, by-
la tehdy podvečerní venkovní 
teplota minus 3 stupně Celsia, 
voda pod ledovým příkrovem 
pouhých 0,5 stupně Celsia. Led 
měl tloušťku kolem deseti cen-
timetrů. Pikantní bylo, že dění 
otužilců sledovali z dálky i ta-
tínkové, kteří se svými ratolest-
mi hráli na tůni hokej. 

Skupinu tvoří členové kra-

lupských sportovních klubů 
„Plavme chytře“, zabývající se 
výukou plavání dospělých, dá-
le „Gladiator training“, kteří 
vyznávají přípravu na extrém-
ní překážkové závody, a „Play 
Real“, což jsou aktivity zacílené 
na komplexní pohybový rozvoj. 
Plavat do Vltavy parta chodí ce-
loročně - a prý to jejich zdraví 
evidentně prospívá. 

Mrazivá reminiscence kralupských otužilců

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

Generála Klapálka. Aktuální informace najdete na  
www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

Domácí volejbalové zápasy 
v dubnu 2018

7. 4. juniorky – 1. liga (Hlincovka) 10:00, 14:00

8. 4. mladší žákyně – 1. finálový turnaj KP 10:00

15. 4. kadetky – 1. liga (Chodov) 10:00, 14:00

DO DIÁŘE: Memoriál Simony Machanové - 9. 6. 2018, 
Turnaj nadějí - 10. 6. 2018 (antukové kurty na sokolišti)

Volejbalové žákyně jsou stříbrné v ČP

jovaného stříbra se mohou ra-
dovat: Kristýna Valková, Eliška 
Kořínková, Michaela Kváčová, 
Karolína Faifrová, Nikol Mo-
ráňová, Kateřina Hlaváčková, 
Magdaléna Maříková, Adé-
la Fejtová, Lucie Nová, Anna 
Žambůrková, Adéla Volfová, 
Kateřina Kazdová a Kateřina 
Kotrčová. 

ELIŠKA KOŘÍNKOVÁ si na-
víc svým herním projevem zce-
la podmanila nejen publikum, 
ale i direktoriát turnaje a za-
slouženě získala individuální 
cenu pro NEJLEPŠÍ NAHRA-
VAČKU letošního ročníku Čes-
kého poháru. 
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Děvčata si již v předstihu 
zajistila také titul Přeborníka 
Středočeského kraje v katego-

rii starších žákyň 2017/2018 
a před posledním finálovým 
kolem mají na druhou Příbram 
dostačující náskok 10 bodů. 

DRŽTE NÁM, PROSÍM, PAL-
CE NA BLÍŽÍCÍM SE MIST-
ROVSTVÍ REPUBLIKY STAR-
ŠÍCH ŽÁKYŇ! Naše hráčky 
si druhým místem v Českém 
poháru zajistily přímý postup 
mezi 16 nejlepších družstev re-
publiky a nemusí absolvovat 
zrádnou a náročnou kvalifikaci. 
Akce proběhne 11. až 13. května 
2018 v Brně.

JITKA KUBIŠTOVÁ,

TRENÉRKA

Kralupští otužilci  
na přelomu února 
a března ve vltavské tůni.
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P ředžákovské družstvo Ski 
klubu Kralupy zakončilo 

své působení v seriálu LEKI cup 
2018 účastí na dvou finálových 
závodech seriálu na Ještědu 
v Liberci. Zde ve dvou  obřích 
slalomech obsadily ve svých ka-
tegoriích Kristýna Krátká (7 let) 
postupně 7. a 8. místo a Karo-
lína Topinková (8 let) nejprve  
8. a posléze 9. místo. 

Vyvrcholením sezóny malých 
závodníků pak bylo Mistrovství 
Středočeského kraje v předžá-
kovských kategoriích, které se 
konalo v půlce března v Jablonci 
nad Jizerou na populární sjez-
dovce Kamenec. Zde se mistrem 
kraje v kategorii přípravka kluci 
v disciplíně obří slalom stal Fran-
tišek Štros (8 let), když vyhrál 
o setinu sekundy (tedy jako Ester 
Ledecká!) tento náročný dvou-
kolový závod i v celkovém pořa-
dí! Fandu následovaly i Kristýna 
Krátká (mladší přípravka holky) 

a Karolína Topinková (přípravka 
holky), které ve svých kategoriích 
obsadily druhá místa a staly se 
tak vícemistryněmi Středočes-
kého kraje 2018 v obřím slalomu.

V doprovodných závodech 
se na Kamenci prosadili i dal-
ší členové Ski klubu Kralupy, 
Šimon Šindelář (14 let) obsadil  
2. místo mezi staršími žáky 
a trenér předžáků Michal To-
pinka zavzpomínal na svá mla-
dá léta a nasoukal se do své 
obstarožní kombinézy, aby v zá-
vodě mezi takřka 30 závodníky 
obsadil krásné 3. místo.

Mezi dospělými pokračoval 
v úspěšné sezóně i Martin Ště-
pán. Na Akademickém mist-
rovství České republiky, které 
se koncem února konalo na Bí-
lé v Beskydech, obsadil výborné 
2. místo v obřím slalomu a navá-
zal na něj 3. místem ve slalomu 
a doplnil tak své úspěchy i o tyto 
ceněné vysokoškolské trofeje. 

Kralupští hokejisté ukončili 
slibně začatou sezónu pro-

hrou. V neděli 11. 3. podleh-
lo mužstvo na domácím ledě 
v poměru 4:7 týmu PZ Kladno. 
O nepostupu do krajské ligy 
však rozhodlo již páteční pro-
hrané utkání s celkem Kutné 
Hory (2:4), který stejně jako 
tým HC PZ Kladno uhájil svou 
pozici v krajské lize mužů. 

V základní části A-tým odehrál 
16 zápasů, z toho 13 vítězných 
a s 96 nastřílenými góly vyhrál 
skupinu sever krajské soutěže. 
Od celkového vítězství v základ-
ní části je dělil jeden bod, o kte-
rý zaostali za týmem HC Tatran 
Sedlčany. „Díky suverénní jízdě 
si kluci hokej doslova užili. Takže 
vítězství je jako šlehačka na dor-
tu,“ říká trenér Josef Zajíc. 

Hned v prvním utkání baráže 
byli hráči blízko zisku tří bodů, 
týmu HC PZ Kladno však pod-
lehli 2:3 po samostatných ná-
jezdech. Z celkem šesti odehra-
ných utkání pak kralupský tým 
vyhrál jen jedno, a to poměrem 

5:1 v pátek 2. března nad celkem 
TJ Tatran Sedlčany, jenž také 
neúspěšně usiloval o postup do 
krajské ligy. Kralupský tým však 
hned na začátku baráže oslabi-
la velká marodka. S teplotami 
nastupovali celou baráž hrá-
či Tomáš Prášek, Jakub Mařík 
a Jakub Šarše. Mezi osmi zra-
něnými hráči byl i Jiří Exner, 
brankářská jednička. „Způso-
bilo to menší schopnost, mož-
ná odolnost, hrát pod vyšším 
tlakem a stát se tím rozdílovým 
hráčem, který na sebe bere roli 
lídra a vůdce v šatně, který tým 
zklidní. To mohl reprezentovat 

Jakub Kaprál, či Dušan Sikela, 
ale bohužel druhý jmenovaný se 
opakovaně zranil, měl zlomená 
dvě žebra a Jakub odtáhl celou 
sezónu,“ dodává Zajíc. 

Do barážových utkání díky 
marodce zasáhli i dorostenci. 
„Spolupráce a zapracování fun-
govalo na základě potřeb a do-
hody mezi trenéry. Výborně se 
ukázal brankář Matyáš Ondrík 
a také Dominik Danov, jenž má 
předpoklady hráče velkého ho-
keje,“ říká Zajíc. Ostatní hráči, 
kteří končí v dorostenecké kate-
gorii, se zúčastní přípravy a bu-
dou mít možnost bojovat o místo 

v A-týmu. Hráče v dubnu čeká 
volno, po kterém se, jak sám 
trenér říká, pokusí najít stejnou 
cestu, jako minulou sezónu. Cíl 
zůstává stejný: postup. 

„Obrovský dík patří všem, 
kteří nás podporovali. Ať už 
rolbařům, Kralupské sportov-
ní, hlasateli Liboru Štajerovi, 
hudebnímu guru Kašákovi jun., 
klubu krasobruslení za pro-
gram o přestávkách nebo part-
nerům utkání a naší hokejové 
organizaci za skvělou spoluprá-
ci. Prostě jsme byli tým.“ 

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA
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A-tým vyhrál skupinu, do ligy ale nepostoupil

Lyžařští mistři kraje 
jsou z Kralup!
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František Štros mistrem kraje! Úspěšní mladí lyžaři – zleva Topinková, 
Štros, Krátká.

Další víkend byly na pořadu 
tradiční mezinárodní závody 
kategorie FIS/CIT na Horních 
Mísečkách, které byly pořá-
dány i jako Mistrovství Stře-
dočeského kraje juniorů a do-
spělých ve slalomu. Zde Martin 
Štěpán v absolutním pořadí 
skončil dvakrát na druhém 
místě, přičemž v neděli ho od 
prvního místa dělilo pouhých 
5 setin sekundy. Tyto krásné 
výsledky přinesly Martinovi 
další titul mistra Středočes-
kého kraje mezi muži. Me-
zi juniory zvítězil v krajském 

slalomovém mistrovství další 
člen Ski klubu Kralupy Tomáš 
Dub (18 let).

Následující víkend proběh-
ly dva slalomy na Karlově pod 
Pradědem. Na těchto závodech, 
které byly součástí Českého po-
háru 2018, Martin Štěpán v so-
botu nedokončil 2. kolo (když 
vedl po prvním kole), aby v ne-
děli skončil na 4. místě. V po-
řadí Českého poháru 2018 tak 
Martin drží i nadále průběžné 
2. místo.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
zimní stadion, Mostní 812, 

278 01 Kralupy nad Vltavou

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

Vstupné: víkend: 60,- 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

pondělí, úterý, čtvrtek 10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek 10.00 – 12.00 hod.
sobota 15.00 – 17.00 hod.
neděle 15.15 – 17.15 hod.
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www.zahradnictvi-jelinek.cz

AKČNÍ
CENY

Otevírací doba po - ne 8:00 - 18:30 hod.

zahradnické centrum

69 Kč

89 Kč
Letničky mix

10 ks

Japonská 
azalka
venkovní

Menší firma s kosmetikou 

PŘIJME 
na hlavní pracovní poměr kolegyni do skladu (expedice zboží) 
a kanceláře (fakturace a objednávky). 

Pracovní doba: 8:00 – 16:30

Informace na tel. č.: 602 388 837 – Poláčková Jana

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

Přijedeme za Vámi, platba v hotovosti.

TELEFON 722 969 525

ANTIKVARIÁT VYKOUPÍ KNIHY 
I CELÉ KNIHOVNY. 

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

e-mail: centrumd8kralupy@email.cz, az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

PRÁZDNINY V CENTRU D8
Letní příměstské tábory 

určené pro děti od 5 do 11 let

SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY:
7. 4. 2018 „Školní obtíže u dětí a jejich zvládání“

12. 5. 2018 „Dítě a vzdor“
Na semináře je nutné se předem přihlásit: 

Mgr. Renata Černá, tel.: 775 289 735, 
e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz

turnus termín téma

1. turnus 9. 7. – 13. 7. Příšerky pod hladinou

2. turnus 16. 7. – 20. 7. Já, padouch 3

3. turnus 23. 7. – 27. 7. Emoji ve filmu

4. turnus 30. 7. – 3. 8. Maxinožka

5. turnus 6. 8. – 10. 8. Mimi šéf

6. turnus 13. 8. – 17. 8. Esa z pralesa

7. turnus 20. 8. – 24. 8. Velká oříšková loupež 2

8. turnus 27. 8. – 31. 8. Lichožrouti
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Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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

hledáme nové posily do našeho kolektivu Základní školy Gen. Klapálka. Uvítáme 
pedagoga pro výuku matematiky, fyziky nebo hudební výchovy pro druhý stupeň 
a pedagoga pro první stupeň. Možno se domluvit i na jiných aprobacích a upravit 
rozvrh dle potřeb. 

Nabízíme velmi přátelský kolektiv, podporu v začátcích, osobní ohodnocení, 
společná neformální setkávání a relaxační pobyty, podporu dalšího vzdělávání.

Nabídky, prosím, zasílejte na adresu:
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz nebo na tel. č. 604 275 011, 
www.zsgenklapalka.cz

NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍ

Od září 2018

› Chodítka, hole
› Dětský program
› Tříkolky, kola, handbiky
› Program pro obézní
› Baterie
› Náhradní díly, příslušenství
› Prodej / Servis / Půjčovna 

Kontakt:
Tel.: +420 775 761 619
Info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
www.polohovaci-postel.cz

Adresa provozovny:
KrosMedical s.r.o.
Nádražní 728, 273 24 Velvary
Otvírací doba: po-pá 8:00-16:30

› Invalidní vozíky
› Invalidní skútry
› Polohovací lůžka
› Polohovací křesla
› Toaletní program
› Zdravotní pomůcky
› Výrobky proti proleženinám

AUTOSLUŽBY MILAN PROKEŠ
› Mechanické práce
› Opravy autoplastů
› Renovace světlometů
› Ekologické mytí aut - bez vody
› Čištění interiéru
› Renovace laku - leštění

Tel.: 725 290 720
e-mail: prokesmilan@email.cz
www.autosluzby-milanprokes.cz

ANNA KAŠPAROVÁ, advokátní kancelář
Komplexní právní služby ve všech oblastech práva

 kompletní právní servis při převodu a pronájmu nemovitostí
 právní služby spojené s rozvodem a výchovou a výživou nezl. dětí
 vypracování a revize všech typů smluv
 specialista na náhrady pro poškozené z dopravních nehod
 řešení dopravních přestupků a trestných činů
 pracovní právo a pracovní úrazy

Klicperova 469,  www.akkasparova.cz, tel.: 733 607 514
Kralupy nad Vltavou email: advokat@akkasparova.cz

inzerci 
objednávejte  

na
zpravodaj@mestokralupy.cz






