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Po  velkém  úspěchu  filmu 
Kobry a užovky, ve kterém 

se velká část příběhu natáče-
la v Kralupech a okolí, se opět 
do našeho města vrátí filmaři. 
Dle posledních informací z Bar-
randova projevila o natáčení 
v Kralupech a Dolním Povlta-
ví zájem americká filmová spo-
lečnost The Mystification, která 
v poslední době velmi úspěšně 
produkuje umělecká díla zabý-
vající se jak současnými, tak 
i historickými náměty. Zástup-
ci společnosti pověřili barran-

dovské producenty vyhledáním 
lokality vhodné pro dějové sek-
vence nově připravovaného fil-
mu a ti - spolu s dalšími vytipo-
vanými lokalitami - doporučili 
právě naše město. 

První  jednání  na  radnici 
o podpoře vzniku umělecké-
ho díla nevšední šíře a záběru 
se jeví jako velmi výhodná pro 
město i jeho obyvatele a pokud 
vyjednávání dopadnou příznivě, 
čekají v letních měsících Kralu-
py veliké změny. A o co vlastně 
ve filmu půjde? 

Scénář filmu společnost The 
Mystification utajuje, nechce 
přijít o bonus překvapení, ale 
jak se podařilo z koproducentů 
vytáhnout, bude se jednat o leh-
ce katastrofický velkofilm plný 

napětí, ale i hlubokých myšle-
nek a varování. 

Američany zaujal náš občasný 
souboj s velkou vodou, ale i s ne-
dostatkem vláhy a spodní vody. 
Dále naše české specifikum od-
mítání neexistujících migrantů 
i žalostný nedostatek pracovních 
sil v centru Čech. I báje a pověsti 
počínající příchodem praotce Če-
cha a jeho družiny do středoev-
ropské kotliny a legendy o české 
holubičí povaze, která se s kaž-
dým a za všech okolností snese.

Pokračování na str. 12

Kralupy opět v hledáčku filmařů!!!

The 

MYSTIFICATION

Spobaveným nadhledem můžeme sledovat (ko-
likátou již?) „píárovou“ exhibici představitele 

stále jen neveřejného továrního letiště ve Vodo-
chech, zalykajícího se profesionálním nadšením 
nad dalším skvělým vítězstvím, tentokrát již zcela 
určitě (dalším) definitivním. Proč?

Počátkem března vydal Nejvyšší správní soud 
rozsudek zamítající kasační stížnosti Ministerstva 
životního prostředí ČR ve věci platnosti/neplat-
nosti EIA (posudku dopadů projektu na životní 
prostředí). Rozsudek tak podivuhodný, že podle 
mínění některých právníků bude jednou před-
mětem výuky na právnických fakultách. Ve svém 
důsledku znamená, že na řízení EIA vlastně ne-
záleží, Evropská unie si Směrnici 2011/92EU 
o posuzování vlivu některých veřejných záměrů 
může strčit za klobouk a v ČR si investor, který 
má prostředky na soudní kolotoče, vysoudí, co 
potřebuje. (A na ministerstvu životního prostředí 
mohou zrušit jeden odbor :-)) Takže hurá, jdeme 
budovat!

Faktů je ale více. V polovině února se odehrálo 
i několik jiných, dosti podstatných událostí s pro-
jektem letiště Vodochody souvisejících a tvořících 
závažné překážky k jeho uskutečnění. 

- Ministerstvo dopravy 13. 2. 2017 rozhodlo 
ve zkráceném řízení takto: ...rozhodnutí Úřadu pro 
civilní letectví (ÚCL) ze dne 30. 5. 2016, čj.5052-
16-701, kterým bylo vydáno stavební povolení pro 
stavbu s názvem „Odvodnění odbavovací plochy 
západ letiště Vodochody“ se ruší v celém svém 
rozsahu a věc se vrací ÚCL k projednání a roz-
hodnutí... V odůvodnění je ÚCL vytčeno zasahování 
do věcí, které mu nepřísluší.

- Městský soud v Praze dne 16. 2. 2017 roz-

hodl ve speciální správní žalobě obcí na opatření 
obecné povahy - Ochranné hlukové pásmo letiště 
Vodochody vydaném ÚCL v listopadu 2016 tak-
to: ...Opatření obecné povahy – Ochranné hlu-
kové pásmo letiště PRAHA/Vodochody, vydané 
veřejnou vyhláškou Úřadu pro civilní letectví dne  
3. 11. 2016, spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/07/16, 
č. j.: 10197-16-701, se ke dni právní moci tohoto 
rozsudku ruší.

Pokračování na str. 5

ZELENÁ LETIŠTI VODOCHODY?
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Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
◆ vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s  názvem „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 
Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“.
◆ vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro 
v ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou“.
◆ architektonický návrh lávky přes Zákolanský 
potok v ul. Budečská stezka zpracovaný projekční 
kanceláří SAGASTA s.r.o., Praha 4.
◆ výsledky zadávacího řízení a uzavření smluv 
o dílo na akce „Demolice objektu pivovarské spilky 
a její přístavby v areálu býv. pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou“ a „Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 
24 v  Kralupech nad Vltavou“ s  dodavatelem 
PRAGOTRADE spol. s r.o., Pchery.
◆ uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 
218/23 v k. ú. Kralupy nad Vltavou za účelem 
konání hudebního festivalu „Slunovrat 2017“, 
pořádaného panem Petrem Šebestou ve dnech   
22. 6.-25. 6. 2017 za nájemné ve výši 2.000 Kč / den, 
kdy proběhne samotný festival, tj. 24. 6. 2017.

◆ dodavatelem akce „PD – parkovací stání 
na Komenského náměstí podél ZŠ Komenského“ 
společnost Forvia CZ, s.r.o., Poděbrady, a  to 
za celkovou cenu 94.380 Kč s DPH.
◆ dodavatelem minirýpadla pro TSM Kralupy nad 
Vltavou společnost STAVES, Olomouc, za celkovou 
cenu 1.271.299 Kč s DPH.
◆ předčasné ukončení školního roku na  ZŠ 
Gen. Klapálka ke dni 23. 6. 2017, kdy bude vydáno 
vysvědčení.

RM vzala na vědomí:
◆ informaci odboru RIaSM o  provádění 
navazujících prací v rámci odstranění havarijního 
stavu střešní konstrukce a atiky na objektu ZŠ 
Komenského náměstí. Práce budou provedeny 
firmou Alpmont – Josef Bartoš, Kralupy nad 
Vltavou, a  to v  celkovém finančním objemu 
72.600 Kč vč. DPH.
◆ doporučení Komise školské a  prevence 
kriminality pro vypracování studie na vybudování 
jednoduchého sportoviště na levém břehu Vltavy 
pod sídlištěm Na Hrádku, které by využívala ZŠ 
Komenského k výuce TV a mimo tyto hodiny by 
bylo hřiště volně přístupné veřejnosti.

STŘÍPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

UZÁVĚRKY vydání  
KVĚTEN

uzávěrka příjmu inzerce: 18. 4. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 4. 2017, 12 hodin.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
zastupitelstva města se koná 
v pondělí v 17 h. 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

Jaro začalo, dny jsou stále delší, sluníčko začíná hřát 
a i přesto, že se bude střídat s deštěm (ale příroda 
potřebuje obojí), optimistická nálada ve společnosti 
se určitě bude šířit. Když slunce projasní většinu dnů, 
nemůžeme se na sebe přeci mračit, ale naopak 
– usmívat se, užívat si, život je krátký, proč si jej 

ztrpčovat… Přeji vám, milí čtenáři, aby to 
tak bylo. Dobrá nálada a úsměv na tváři 
dokážou kouzla!

A k tomu vám určitě pomůže i bohatá 
a rozmanitá nabídka akcí v našem 
městě i blízkém okolí. Děje se toho stále 
více a více a ne vše se, bohužel, vejde 

do tištěné verze Zpravodaje. Proto nezapomeňte 
sledovat webovou stránku kralupskyzpravodaj.
cz – tedy online verzi Zpravodaje, kde je ke čtení 
spousta dalších zajímavých článků s podrobnými 
informacemi, rozhovory, pozvánky na akce 
a podobně. Články v online verzi přibývají v průběhu 
měsíce, web nemá žádné omezení ani termíny, takže 
jej sledujte pravidelně! :o)

V tomto vydání Zpravodaje najdete dotazník 
Města Kralupy nad Vltavou – nebojte se jej 
vytrhnout, vyplnit a odevzdat. Zpravodaj tím na své 
kvalitě ani obsahu tratit nebude. A protože se jedná 
o aprílové číslo, pravděpodobně odhalíte i letošní 
aprílový článek. Který to je, se dozvíte v příštím 
vydání Zpravodaje – do té doby diskutujte, plánujte 
a těšte se! :o)

Letošní velikonoční svátky připadají na polovinu 
dubna – o tom, co Velikonoce jsou, jak a proč se 
slaví, se dočtete v článku Mgr. Lukáše Okurky také 
na www.kralupskyzpravodaj.cz. 

Přeji koledníkům bohatou a veselou pomlázku, cit 
v ruce a úctu k něžnému pohlaví, dívkám a ženám 
tedy ohleduplné a milé koledníky, žádné šrámy 
od pomlázky a všem s úsměvem, ve zdraví a klidu 
prožité aprílové dny!

RADKA HOLEŠTOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

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 20. 4., 13. 7., 19. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 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

3. 4. - 7. 4. ............bioodpad
18. 4. - 21. 4. ........rozměrný odpad z domácností

KVĚTEN
2. 5. - 5. 5. ............bioodpad
15. 5. - 19. 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).24.dubna

Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zá-
jem o uvítání svého dítěte, nechť se 

osobně nahlásí na MěÚ v Kralupech - mat-
rika. Vítání občánků bude probíhat v měsí-
ci květnu a bude určené pro děti narozené 

v období od 1. července 2016 do 31. pro-
since 2016, které mají trvalý pobyt v Kra-
lupech. Rodiče mohou své děti nahlásit 
na matrice do 5. května 2017.

HANA LOSOVÁ, MATRIKÁŘKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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ROZPOČET

Kapitola č. 4 – Správní odbor
Zajišťuje činnost místní správy v oblasti 
vydávání občanských průkazů, cestovních 
pasů, zařizuje úřední pohřby a řídí činnost 
volebních komisí v době všech voleb.
} vydávání dokladů ..............................92.000 Kč
}  přání ke zlatým svatbám  

a vítání občánků ................................20.000 Kč
} zajištění úředních pohřbů ..................50.000 Kč
}  osazování cedulí na nové  

komunikace .......................................20.000 Kč
} skartace starých dokladů .................. 15.000 Kč
} zajištění voleb do Parlamentu ČR ......23.000 Kč 

Kapitola č. 8 – Infocentrum
Odbor infocentrum zajišťuje propagaci měs-
ta v tištěných materiálech, pomocí infor-
mačních technologií, nakupuje propagač-
ní a upomínkové předměty, které prodává 
v infocentrech. Pořizuje odborné knihy 
a publikace (nové zákony a vyhlášky) pro 
potřeby jednotlivých odborů, platí zákonem 
stanovené poplatky za Czechpoint a webové 
stránky. Největším výdajem jsou poštovní 
poplatky za všechny úřední dopisy.

} propagační materiály  ........................60.000 Kč
}  propagace města pomocí informačních  

technologií ........................................26.000 Kč
} prezentace města v publikacích  .......20.000 Kč
} knihy a tisk  .......................................50.000 Kč
} poplatky Czechpoint, ČUZK, web  ......85.000 Kč
} poštovní služby  ..............................900.000 Kč

Kapitola č. 13 – Doprava
Pro město zajišťuje provoz MHD, obnovu 
dopravního značení zastávek, objednává 
znalecké posudky v oblasti dopravy a pro-
plácí vysoutěžené poplatky za pronájem mě-
řících zařízení na kontrolu rychlosti vozidel 
(radar). Pro občany v rámci přenesené pů-
sobnosti provádí vydávání všech dokladů 
spojených s provozem vozidel (SPZ, TP, ŘP, 
převody, přihlášení a odhlášení vozidel), pro-
vádí činnost a vydává rozhodnutí a stavební 
povolení v rámci řízení speciálního staveb-
ního dopravního úřadu, provádí zkoušky 
řidičů (autoškoly), kontroluje provoz taxislu-
žeb, uděluje pokuty za přestupky z úseko-
vého měření rychlosti a přestupky v rámci 
správního řízení v oblasti dopravy.

}  příspěvek na provoz  
MHD Kralupy  ...............................4.500.000 Kč

} obnova značení  ................................30.000 Kč
} pronájem zařízení na měření rychlosti 
  ...................................................3.000.000 Kč
} znalecké posudky  .............................45.000 Kč
} ostatní náklady  ...................................9.000 Kč

Kapitola č. 14 – Výstavba  
a územní plánování
Pro město zajišťuje činnosti spojené s územ-
ním plánováním - změny ÚP, pořizování stu-
dií, pořízení územně analytických podkladů 
(UAP), odborné znalecké a statické posudky 
v oblasti stavebnictví. Pro občany v rámci 
přenesené působnosti provádí všechny výko-
ny spojené s činností stavebního úřadu.
} změny územního plánu  ................... 130.000 Kč
} pořízení UAP  ..................................... 27.000 Kč
} pořízení studií v rámci ÚP  .................96.000 Kč
} odborné znalecké posudky  ............. 150.000 Kč
}  právní služby v rámci stavebních  

řízení  ................................................80.000 Kč
} ostatní náklady  ...................................5.000 Kč

LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
V tomto čísle vás seznámíme s výdajovým rozpočtem čtyř odborů městského úřadu. První dva – Odbor správní  

a Odbor infocentra jsou odbory zajišťující úkoly samosprávy. Druhé dva – Odbor dopravy a Odbor výstavby jsou odbory 
zajišťující úkoly přenesené působnosti, kterou město vykonává jako obec pro občany a které podléhají řízení Krajského úřadu.

4. DÍL

Hospodaření města Kralupy nad Vltavou 
za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 

112.031.008,65 Kč.
Z tohoto přebytku je 29.420.012,11 Kč vá-

záno na akce z roku 2016, na které jsou 
podepsány smlouvy a k dokončení a pro-
placení dojde v roce 2017.

Čistý  nevázaný  přebytek  urče-
ný k rozdělení pro rok 2017 tedy činí 
82.610.996,54 Kč.

Jak se podařilo docílit takto dobrého 
hospodářského výsledku? 
Jednak dobrým hospodařením města včet-
ně provádění otevřených poptávkových 
a výběrových řízení na investice a opra-
vy již od 150.000 Kč nákladů a i dobrým 
výběrem daní státem, které se podle roz-
počtového určení daní rozdělují i na měs-
ta a obce.

Rozklíčování přebytku: 
} navýšení daňových příjmů města oproti 
plánovanému rozpočtu o 42.830.000 Kč
} úspora na investičních akcích z provede-
ných výběrových řízení 16.240.000 Kč

} úspora vzniklá z poptávkových řízení 
a úspora na provozu  jednotlivých odbo-
rech MěÚ postupně převáděná do rezervy 
města 13.980.000 Kč
} nečerpané rezervy města 5.230,000 Kč
}  úspory na službách a energiích
2.540.000 Kč
}  úspory  na  provozu  odborů  MěÚ 
1.791,000 Kč

Tento přebytkový výsledek hospodaření 
umožnil zastupitelům přidělit na zasedá-
ní zastupitelstva dne 13. 3. 2017 inves-
tiční prostředky na další stavební akce 
a na zajištění služeb, které budou sloužit 
všem obyvatelům města dříve, než bylo 
předpokládáno.

Rozdělení přebytku:
} vytvoření rezervy města na pokračování 
přestavby centra a rekonstrukci pivovarské 
budovy 35.000.000 Kč
} druhá etapa rekonstrukce centra města 
– vybudování Pivovarské ulice, další části 
náměstí včetně vodního prvku, demolice 
budov 25.000.000 Kč 

} rekonstrukce elektro rozvodů v ZŠ Jodlo-
va 10.000.000 Kč
} druhá etapa rekonstrukce schodů na Hos-
tibejk 3.100.000 Kč
} rekonstrukce sociálních zařízení ŠVP 
Mokrosuky 2.000.000 Kč
} nákup lesních pozemků v lokalitě Lobeček 
pod koupalištěm 3.363.370 Kč
} výstavba nových a rozšíření stávajících 
stanovišť pro sběr separovaného odpadu 
500.000 Kč
} navýšení příspěvku pro ZŠ Gen. Klapálka 
– malování, opravy 350.000 Kč
} navýšení grantů pro zájmové a sportovní 
organizace 300.000 Kč
} montáž a dodávka dřevěné lavice u po-
mníku padlých 158.490 Kč
} obnova kamerového dohlížecího systému 
městské policie 140.000 Kč
} nákup vozidla pro potřeby odborů úřadu 
650.000 Kč
} projektová dokumentace na rekonstrukci 
mostu v ulici Přemyslova 542.080 Kč

 Zůstatek 1.507.056 Kč je převeden do re-
zervy města na investice. 

LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Město vloni hospodařilo s kladným výsledkem!
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Představte, prosím, výčet činností, které 
jsou pro váš odbor stěžejní. 
Stěžejní náplní jsou veškeré investice, kte-
ré financuje město Kralupy nad Vltavou. 
Do našich kompetencí dále spadají žádosti 
o dotace investičního charakteru, ovšem 
patří sem i projekty měkké a projekty IT. 
Další důležitou činností je organizace vý-
běrových řízení veřejných zakázek, při-
čemž s touto agendou pomáháme i pří-
spěvkovým organizacím v případech, kdy 
se jedná o částky nad 500 000 Kč. Do naší 
náplně dále spadá i správa budov a pozem-
ků v majetku města. S tím souvisí agenda 
prodeje, nájemních smluv, věcných bře-
men, ale i výpůjček. V neposlední řadě se 
zabýváme oblastí památkové péče v celém 
obvodu (ORP). Ze služeb pro občany ne-
lze opomenout především zábory veřejné-
ho prostranství, kam patří např. povolení 
stánkového prodeje, lešení kolem domů, 
umístění reklamního zařízení, vyjadřování 
se ke stavbám občanů a firem na území 
Kralup atd.

Jedním z aktuálních témat je přestavba či 
bourání budovy pivovaru v centru města. 
V jaké fázi se tento projekt nachází? 
V této otázce musím nejprve navázat na vě-
ci, které už byly uskutečněny. V prvé řadě 
došlo k odstranění hotelu Praha a v letoš-
ním roce na tento krok navážeme demolicí 
domů pivovarské stáčírny, které stojí mezi 
budovou mlýna, balírnou a sladovnou, jež 
zůstane. Posléze dojde k demolici tzv. spil-
ky, která byla nejblíže k hotelu, a zbourají 
se i dva bytové domy vedoucí do ulice Žiž-
kova. Tímto vznikne nová ulice, prozatím 
jí říkáme „Pivovarská“, jejíž trasa bude po-
kračovat a navazovat na ul. Palackého až 
k Žižkově ulici. Zde vzniknou také nová 
parkovací místa pro vozidla. Po prostoru 
hotelu Praha se rozšíří i náměstí, jehož 
finální podoba by měla být dokončena 
v letech 2018/2019. V této chvíli ale stále 
nejsou dořešeny některé otázky spadající 
do oblasti územního a stavebního říze-
ní, čili je pravděpodobné, že se celá rea- 
lizace o něco protáhne. Zbývající prostor, 
jenž je tvořen jednotlivými pozemky, bude 
rozprodán soukromým osobám za účelem 
výstavby bytových domů, obchodů a kan-
celáří. Studii k tomuto záměru má město 
již připravenou.  

Ve třetím patře radnice stále probíhá výstava 
variabilních modelů, jenž představují možnou 
finální podobu přestavby budovy pivovaru 
– celkově se na tomto úkolu podílelo 
dvaadvacet studentů stavební fakulty ČVUT 
v Praze. Je mezi nimi nějaká studie, která se 
Vám zamlouvá? 
Ano, jedna z těch studií se mi opravdu líbí. 
Je to především z toho důvodu, že jsou na ní 
vidět základy původní sladovny v součinnos-
ti s moderními prvky, které byly do návrhu 
přidány. Dalším plusem je, že tento model na-
bízí řešení také po stránce pozemků a vlast-
nických práv. I z tohoto úhlu pohledu se 
na to musíme dívat. Některé další studie, byť 
nejsou rozhodně špatné, tyto otázky neřeší 
a je tedy zřejmé, že je nelze realizovat.

Jsou nyní známy ještě nějaké další novinky, 
které se týkají revitalizace centra města?
Po ukončení demoličních prací bude postup-
ně navázáno na výstavbu nové ulice (Pivo-
varská). Pokračování ve výstavbě náměstí 
a také ulice, která vede kolem kostela, kde 
již probíhají projekční práce. Další projekty 
a studie se posléze budou vytvářet na další 
ulice (Jungmannova a Husova). V součas-
nosti ovšem stále řešíme otázky spojené 
s majetkoprávními vztahy.

Celá řada investičních akcí se bude 
v následujících měsících týkat i Lobečku. 
Prozraďte, prosím, v jaké fázi je příprava 
projektu ve Štefánikově ulici.
V dubnu bychom měli zahájit výběrové ří-
zení, přičemž samotné práce se budou sklá-
dat ze čtyř etap -  každá etapa potrvá cca 
měsíc a půl. V letošním roce bychom chtěli 
dokončit dvě až tři etapy, domníváme se, 
že ta poslední proběhne až na jaře příští-
ho roku. Výstavba bude zahrnovat veřejné 
osvětlení, řešení nového odvodnění, chys-

táme zde nová parkovací stání, chodníky, 
místa pro komunální odpad a samozřejmě 
celkovou inovací projde i komunikace. Par-
kování bude řešeno šikmým stáním, čímž 
vznikne větší počet míst. Do ulice se řidiči 
dostanou přímo z ulice Mostní a důležitou 
informací určitě je, že dojde také ke zjed-
nosměrnění, a to s konečným výjezdem 
do ulice Revoluční.

Dočkají se obdobných oprav a úprav i další 
ulice v Lobečku? 
Ano např. na Gagarinovu ulici máme již 
rozpracovaný projekt, jenž bude brzy po-
stoupen k územnímu řízení. Také zde do-
jde ke zjednosměrnění trasy ve směru z ul. 
U Jeslí k Revoluční ulici, změny se dotknou 
i parkování (bude šikmé nebo kolmé), neboť 
plot mateřské školy bude posunut cca o me-
tr a půl. Bude postaven úplně nový. Výčet 
těchto prací primárně souvisí s položením 
horkovodu společností Tamero Invest s.r.o., 
kdy by celá akce měla být uskutečněna 
do konce letních prázdnin. Počítáno je též 
s novým asfaltovým povrchem silnice, no-
vou podobu dostanou i chodníky.

Občané velmi často diskutují o nutnosti 
přestavby náměstí Jaroslava Seiferta. Je 
i tato akce v plánu? 
K tomuto prostranství máme zpracovaný 
projekt za cca 14 milionů korun, který počí-
tá s kompletní revitalizací. Bohužel se nám 
ale nepodařilo získat dotaci, čili z tohoto 
důvodu tuto akci nemáme zakomponova-
nou v rozpočtu. Nyní čekáme na vypsání 
vhodného dotačního titulu, neboť celková 
částka je opravdu vysoká. Pro letošní rok 
tedy se zahájením prací počítat nelze. 

Před dokončením je ale nyní 1. etapa 
revitalizací ramp a schodů na Hostibejk. Jak 
to vypadá na tomto místě? 
Tato akce se znovu rozjela 16. 3. a dokon-
čena bude do konce května. Občané se 
mohou těšit na novou rampu a opravené 
dolní schodiště. V plánu pak máme i eta-
pu č. 2, kterou již schválilo zastupitelstvo. 
Předpoklad je takový, že by akce mohla 
být odstartována v červnu a trvat by měla 
zhruba tři měsíce, nicméně do konce léta 
by měly být schody opraveny komplet, a to 
včetně nového veřejného osvětlení.  

Pokračování na str. 5

ROZHOVOR s... Marcelou Horčičkovou, vedoucí odboru RIaSM

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 1. ODBOR REALIZACE INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU aneb Rozhovor převážně o investičních akcích města
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Dokončení ze str. 4

Z jaké investiční akce, kterou se městu 
povedlo dotáhnout do úspěšného konce, 
máte Vy osobně největší radost?
Pro náš odbor je jednoznačně největším 
úspěchem investice vztahující se k budově 
radnice. Intenzivně jsme na této akci praco-
vali a těšili jsme se na to, až bude mít město 
veškerou agendu pod jednou střechou. S ko-
legy pak máme velkou radost z revitalizace 
centra města. Z těch drobnějších věcí jsme 
rádi, že se nám postupně daří opravovat 
budovy základních škol a školek. 

Chystají se ještě letos nějaké další investice 
do školních budov?
Letos dojde k realizaci akce za cca 12 mi- 
lionů na ZŠ Gen. Klapálka, a to rekonstruk-
ce kuchyně včetně veškerého dalšího zá-
zemí. Současné složení kuchyně je děleno 
do dvou pater, ovšem po přestavbě vznikne 
z uvolněného prostoru další třída pro školní 
družinu. Dále bude provedena rekonstrukce 
elektro rozvodů a nového osvětlení na ZŠ 
Jodlova za cca 10 milionů.

Při té velké spoustě projektů, které se 
ve městě realizují, dalo by se najít něco, co 

byste v Kralupech změnila?
Je to těžká otázka, ale asi bych zvolila v sou-
časnosti dosti rozebíraný prostor před ná-
dražní budovou, který je třeba zkultivovat. 
Když člověk přijede vlakem a vyjde před 
nádraží, otevře se před ním nehezké pro-
středí, což je obrovská škoda. Člověk ne-
znalý, jenž naše město navštíví a není se-
známen s celou situací, si asi nepomyslí nic 
moc pěkného. Ale to je samozřejmě jen můj 
osobní názor.

ROZHOVOR VEDL ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY

Od začátku letošního března je opět plně 
v provozu odtahová služba. V předcho-

zím období nebylo možné vozidlo pro od-
tahy naplno využívat z důvodu nedostatku 
personálních kapacit. Ty se po delší odml-
ce podařilo technickým službám odstranit 
a nyní je již odtahová služba nápomocná 
městské policii při řešení přestupků. 

Vozidla řidičů, kteří svým počínáním 
například blokují ostatní řidiče v provozu 
na pozemních komunikacích, stojí v zaká-
zaných místech nebo na místech, kde by 
to mohlo ohrozit pohyb chodců, jsou vy-

jma udělení blokové pokuty řidičům také 
odtažena. 

Od počátku měsíce března k datu uzá-
věrky tohoto čísla byla odtahová služba pří-
tomna u 28 odtahů. 

V minulém roce bylo vozidlo využíváno 
především pro přepravu stavebního mate- 
riálu pomocí kontejnerů případně pro odtah 
vozidel při blokovém čištění a odtahů auto-
vraků. Počet odtažených vozidel v minulém 
roce se pohybuje v řádu desítek.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY NAD VLTAVOU

Špatně odstaveným vozům hrozí odtažení

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
(NSS) je už druhým soudním potvrzením, 

že posouzení vlivu na životní prostředí zámě-
ru Letiště Vodochody proběhlo v naprostém 
pořádku. Každý velký stavební záměr budí 
zejména ve svém nejbližším okolí velké vášně, 
u staveb letišť se to násobí. Právní stát nám 
všem dává možnost hájit svoje zájmy a práva. 
Lidé, kteří se cítí být dotčení rozvojem letiš-
tě, se brání. Státní správa, která by měla být 
ze své podstaty nezávislá, má dohlížet, aby 

proces povolení stavby a jeho výstupy byly 
v souladu s platnými zákony. Do toho vstupují 
politici na všech úrovních, kteří v konflik-
tu investora a obyvatel často ale vidí pouze 
příležitost pro své zviditelnění. V roce 2006 
Vláda ČR při privatizaci krachující společnosti 
AERO Vodochody posuzovala také to, zda vů-
bec má zájem o druhé letiště u Prahy. Pozitiva 
projektu druhého pražského letiště převážila 
a vláda dala souhlas s prodejem AERA Pentě. 
Od konce roku 2008 probíhá posuzování do-

padů rozvoje letiště na životní prostředí, pře-
rušené nezákonným zrušením souhlasného 
stanoviska MŽP. Je jedno, jestli připomeneme 
rozvoj letišť v Mnichově, v Londýně – anebo 
ruzyňskou paralelní dráhu. Soudní spory mů-
žou rozvoj zdržet, ale nikoli zastavit. Odhadu-
jeme, že dříve než za 5 let se ve Vodochodech 
stavět nezačne, je třeba ještě projít složitým 
stavebně-správním procesem. Rozhodnutí 
NSS je důležité, ale je pouze součástí dlouhé 
cesty, se kterou počítáme.

Vyjádření Ing. Martina Kačura,  
předsedy představenstva Letiště Vodochody a. s.

Dokončení ze str. 1
Odůvodnění - nevypořádání s územními plány 

obcí a zahrnutí budov požívajících zvýšené ochra-
ny do OHP.

- Městský soud v Praze také k přijaté žalobě 
na MD vydal 17. února 2017 usnesení, kterým ji 
přiznává odkladný účinek. 

Odůvodnění – potenciální škody pro obce z pro-
vedení prací na odvodnění části letiště jsou větší, 
než když se nebude zatím stavět.

Čtenář si tak sám může udělat úsudek, zda je 
cesta k realizaci „ekologické bomby“ letiště Vo-
dochody tak hladká, jak je vytrubováno. Na svém 
jednání 23. 3. t.r. starostové obcí sdružených v ini-
ciativě Stop letišti Vodochody znovu potvrdili své 
odhodlání využít veškerých nástrojů, které jim práv-
ní řád dává, k odvrácení nesmyslného projektu za-
hraničního podnikatele*, kterému na jejich životním 
prostředí ani zbla nezáleží.

Na rozhodnutí Ústavního soudu o své žalobě 

na právo být účastníkem řízení a sporů a poža-
davku, aby se soudy zabývaly podstatou sporu – 
materiální pravdou (tj. jak se věci opravdu mají) 
obce ještě čekají. A ani to nemusí být poslední 
slovo. V sázce je zdraví, majetek a bezpečnost 
skoro třiceti tisíc občanů. 

*) Jediným akcionářem Letiště Vodochody 
a.s. je Salori Holding B.V., 1077XX Amsterdam, 
Strawinskylaan, Nizozemské království. 

ZA INICIATIVU STOP LETIŠTI VODOCHODY D. HÁLKOV

Zelená letišti Vodochody?
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Sociální sítě a komunikační kanály města 

Dalším důležitým informačním 
prostředkem je od 1. dubna te-
levizní on-line portál s názvem 
KRALUPY TV. Na adrese www.
kralupytv.cz diváci již nyní na-
jdou aktuální reportáže, besedy 
se zajímavými hosty či pozvánky 
na různé akce. Nicméně na startu 
každého velkého projektu, kterým 
KRALUPY TV bezpochyby je, se 
pochopitelně objevují úvahy spo-
jené s docílením nejvhodnějšího 
diváckého komfortu. 

„Portál nemůže být příliš složitý. 
Na první pohled by měl návštěvní-
ka navést k akci – v našem přípa-
dě k přehrání nejnovější reportáže. 
Je důležité, aby se web správně 
a přívětivě zobrazoval jak na kla-
sických počítačích a noteboocích, 
tak i na tabletech a mobilních tele-
fonech, které jsou k prohlížení obsa-
hu využívány v čím dál větší míře,“ 
vysvětluje autor portálu David Ko-
řínek, informatik MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, který zároveň poukazuje 
na posloupnost jednotlivých repor-

táží a tematické zatřídění. „Obsah 
Kralupy TV bude strukturován pře-
devším chronologicky. To znamená, 
že by měl nejprve nabídnout nejno-
vější a nejaktuálnější videa, ovšem 
důležité je, aby se divák snadno do-
stal i k těm archivním. Z toho důvo-
du je každé video označeno hlavní 
kategorií, jako například kultura, 
sport, dění ve městě, rada města, 

zastupitelstvo apod. K těmto sek-
cím bude mít divák přístup přímo 
z hlavní stránky. Jedním kliknutím 
se zkrátka dostane k tématu, kte-
ré ho zajímá,“ konstatuje David Ko-
řínek. Dále poukazuje na možnost 
sledování televizního zpravodajství 
na sociální síti YouTube. Je ovšem 
nutné zmínit, že portál KRALUPY TV 
bude mít celou řadu výhod. „Za nej-

zásadnější přednost oproti YouTube 
považuji snazší vyhledávání a filtro-
vání reportáží podle požadovaných 
témat. Další podstatné plus spatřuji 
v lepším řazení videí, díky kterému 
může divák snadno zhlédnout celý 
blok aktuálních či vybraných repor-
táží, aniž by je musel hledat.“  

Jak už bylo výše uvedeno, televiz-
ní portál KRALUPY TV je už od začát-
ku tohoto měsíce snadno dosažitelný 
všem potenciálním divákům, přesto-
že jeho vývoj není zdaleka u konce, 
což David Kořínek podtrhuje. „Portál 
budeme nadále rozvíjet podle přá-
ní a námětů návštěvníků, i na zá-
kladě našich zkušeností s  reál- 
ným provozem. Je pro nás důleži-
té, aby si diváci z návštěvy on-line 
TV odnesli co nejpříjemnější zážitek 
a aby se pro ně Kralupytv.cz stal we-
bem, na který se budou pravidelně 
a rádi vracet.“  

Nová éra Kralupského televizní-
ho zpravodajství byla tímto odstar-
tována! 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ 

MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY

DÍL TŘETÍ

Zápis bude probíhat v níže uvedených 
mateřských školách:
MŠ Kralupy n. Vlt., Gen. Klapálka 976 a Miko-
vická 501: středa 10. 5. 2017 a čtvrtek 11. 5. 2017 
v čase od 9:00 do 14:00 hod. 
ZŠ a MŠ Kralupy n. Vlt., Třebízského 523: středa 
10. 5. 2017 a čtvrtek 11. 5. 2017 v čase od 14:00 
do 17:00 hod. 
MŠ Kralupy n. Vlt., Dr. E. Beneše 694: středa 
10. 5.2017 a čtvrtek 11. 5.2017 v čase od 9:00 
do 16:00 hod. 

Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předloží svůj 
občanský průkaz a dále rodný list dítěte. 

} Od 1. 1. 2017 je ustanoveno povinné předškol-
ní vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit dítě k povinné předškolní docházce, která 
je povinná od počátku školního roku, jenž násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Mateřským školám budou předány seznamy dětí 
s povinným předškolním vzděláváním dle školské-
ho obvodu.

} Od 1. 1. 2017 jsou také stanoveny školské obvo-
dy mateřských škol dle Obecně závazné vyhlášky 
města Kralupy nad Vltavou č. 3/2016:
ZŠ a MŠ Kralupy n. Vlt., Třebízského 523:
pravá strana městské části Lobeček (rozděleno 
Mostní ulicí)
MŠ Kralupy n. Vlt., Dr. E. Beneše:
levá strana městské části Lobeček
městská část Lobeč
Hostibejk
Erbenova, Havlíčkova, Husova, Chmelova, Jirásko-
va, Jodlova, Jungmannova, Kaplířova, Komenského 
nám., Libušina, Na Hrádku, Palackého, Palackého 
nám., Prokopova, Riegrova, Rybova, Sladkovského, 
Smetanova, Sokolská, Trojanova, Tyršova, U Cukro-

varu, V Luhu, Žižkova, sídliště U Cukrovaru
MŠ Kralupy n. Vlt., Gen. Klapálka: 
sídliště Zátiší
sídliště Hůrka
městská část Mikovice
městská část Minice
městská část Zeměchy
Alšova, Arbesova, Bořivojova, Fibichova, Grégrova, 
Chelčického, Jana Palacha, Ke Hřbitovu, Na Hor-
kách, Nerudova, Pod Hájem, Poděbradova, Přemys-
lova, Šafaříkova, U Hřbitova, V Zátiší, Vrchlického.

Zákonný zástupce má právo volby mateřské školy 
nebo jiného způsobu povinného předškolního vzdě-
lávání. Dítě však bude přednostně přijato do ma-
teřské školy podle trvalého bydliště ve školském 
obvodu.

LENKA TUREČKOVÁ, 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Ředitelé kralupských mateřských škol ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství 
a kultury MěÚ v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se v květnu 
uskuteční „Zápis dětí do kralupských mateřských škol pro školní rok 2017/2018“

TELEVIZNÍ PORTÁL  - KRALUPY TV
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MĚSTSKÉ MUZEUM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod.  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeumkralupy.cz

POZVÁNKA NA MĚSÍC DUBEN

Do soboty 8. 4. trvá výstava Klubu 
lidové tvorby Praha: JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY

6. 4. - čtvrtek - 17:00 hodin
JARNÍ KONCERT amatérského smíšeného 
pěveckého sboru TUTTI CANTATE z Veltrus.
Koncert doplní zpěvem a hrou na hudební 
nástroje žáci základních škol. Vstupné: 50 Kč

20. 4. - čtvrtek - 18:00 hodin
Vernisáž výstavy nejen miniatur:  
JOHN NOVOTNÝ  
– AUSTRALIAN IMPRESSIONS II

Upozorňujeme návštěvníky,  
že ve státní svátky 14. 4. a 17. 4. 
bude muzeum uzavřeno!

Připravujeme na květen:
9. 5. – 17:30 – koncert ZUŠ, májový
13. 5. – 15:00 – komentovaná prohlídka 
výstavy Australian Impressions II s autorem

23. 5. – 17:30 – koncert ZUŠ, absolventský

Od té doby uplynulo 70 let. A na co 
si ještě dnes pamětníci vzpomí-

nají? Tehdejší povodeň se zcela liši-
la od všech povodní předcházejících 
i budoucích. Neměla ji na svědomí 
Vltava, ale nepříliš vodnatý a nepříliš 
nebezpečný Zákolanský potok, proté-
kající od nepaměti městem. 

Zákolanský potok dostal jméno po- 
dle obce, kterou protéká, ale jeho po-
čátek je v okořském rybníku. Když se 
při jarním tání v roce 1947 protrhly 
hráze okořského rybníka, rozeběhla se 
přívalová vlna ke Kralupům.

Shodou okolností se v místě, kde 
se Zákolanský potok vlévá do Vlta-
vy, nahromadilo velké množství ledu, 
který bránil odtoku přívalové vody 
do řeky. Potok se v centru města rozlil 
do nejbližšího okolí a navíc v ulicích 
se v místech, kde kanály odváděly 
dešťovou vodu do potoka, směr prou-
dění změnil, a voda z potoka z ka-
nalizačních vpustí stříkala do ulice. 
Tak tomu bylo například v Nerudově 
ulici. Zaplaveny byly i Jungmannova 
a Podřipská ulice. 

Povodeň trvala jen jeden den od 14. 
do 15. března 1947, ale škody na ve-
řejném  i  soukromém majetku  by-
la značné. Úředně byly odhadnuty 
na dvacet milionů. Proto se kralup-
ská městská rada obrátila se žádostí 
o pomoc na prezidentskou kancelář 
Dr. Edvarda Beneše.

Patrně  proto  se  přijel  podívat 
na naše město tehdejší ministr za-
hraničních věcí Jan Masaryk, aby 
viděl, jaké škody povodeň způsobi-
la. Pohotový fotograf František Ilek 
zachytil na snímku Jana Masaryka 
v doprovodu s kralupským strážní-
kem Slabým na kralupském mostě, 
jak se dívá směrem na Hostibejk. 
Údajně měl přitom prohodit: „Už 
jen chybí, aby začal soptit.“ 

Oblíbený a celým národem milova-
ný Jan Masaryk netušil, že má před 
sebou už jen jeden rok života. Jeho 
tragická smrt v březnu 1948, kterou 
minulý měsíc připomněly všechny 
sdělovací prostředky, nebyla dodnes 
vysvětlena.

ING. JOSEF STUPKA

Výročí kralupské povodně
Dva roky po druhé světové válce, kdy válkou těžce poškozené město se z leteckého bombardování ještě zcela nevzpamatovalo, 
přišla na Kralupy další pohroma - povodeň. Ulice města ještě s neodklizenými troskami dne 14. března 1947 zaplavila voda.

Jan Masaryk na kralupském mostě 
15. března 1947.
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SERIÁL

2. DÍL SERIÁLU – Živnostníci minulého století v Lobečku

Chcete více poznat rozvoj našeho města? 
Lobeček, ještě v době, než byl součástí města, zaznamenal svůj největší rozvoj. Pokusíme se v několika etapách napsat, jak 
se pilní a pracovití občané Lobečku zasloužili o takový rozkvět. Staňte se i Vy spoluautory tohoto záměru, který vzniká v režii 

místního rodáka pana VLASTIMILA ŘADY. Máte-li doma fotografie nebo si vzpomenete na nějaké příběhy o lobečských 
živnostnících, předejte je laskavě do redakce Zpravodaje. Upřímný dík za spolupráci. 

V prvním díle v minulém vydání Zpravodaje jsme se dostali do doby kolem roku 1920, 
kdy postupně začalo upadat zemědělství mezi Lobečkem a Veltrusy. Dosud zde 
hospodařilo pět sedláků.

Bedřich Šmíd vlastnil statek, kde dnes 
stojí kaplička. Byl velký dříč, dokázal 

orat pole třeba i celou noc. V maštali měl 
dva páry dobrých koní. Statkář však dovedl 
své koně šetřit. Byl fanda do motorů, na-
vštěvoval pravidelně hospodářské výstavy. 
V roce 1923 neodolal a pořídil si traktor zn. 
John Deere. A když v roce 1937 vystavovala 
Škodovka svůj nový model, musel být jeho. 
Tvrdil o něm, že je bezporuchový a nezni-
čitelný.

(oba tyto traktory jsou od  roku 2005 
na poštovních známkách – viz obrázek)

Starší bratr statkáře Šmída - Josef - byl 
nájemcem velkostatku Strachov. Ve stájích 
měl nejen několik párů koní, ale také mno-
ho krav a vepřového dobytka. Oba bratři 
hospodařili s velkými výnosy.

 Sedláci Hájkové byli také dva, ale příbuz-
ní nebyli. Josef Hájek měl statek v soused-
ství Bedřicha Šmída a měl ho velice dobře 
zařízený. V této oblasti používal jako první 
parní mlátičku.

František Hájek (viz obr.) hospodařil 
na statku na konci Spořilova, poblíž dnešního 
koupaliště. Byl členem představenstva Občan-
ské a vzdělávací podpůrné společnosti Beseda, 
proto se také dochovala jeho podobizna.

V místech, kde dnes stojí škola, hospoda-
řili na svém statku dva Švejdové, otec se sy-
nem, oba Josefové. Otec již tehdy byl vdov-
cem a vedení domácnosti obstarávala stará 
paní Votavová.

Mladší Pepík byl často vidět, jak plaví ko-
ně v tůni pod školou. 

Malá políčka mezi lány statkářů obdělá-
vali menší rolníci, říkalo se jim „kravičká-
ři“. Tuto živnost nejdéle provozovali opět 
dva Josefové - Stuchlý a Rouček. Obýva-
li dva nejstarší lobečské domy s č. p. 1 a 2 
ve Starém Lobečku. Se svými koňskými 
potahy pomáhali obdělávat malá políčka 
řemeslníků a dělníků, podobně jako pan 
Chaloupka.

Protože sedláci v suchém období málo 
sklízeli, byli nuceni věnovat se i další činnos-
ti, tak jak to učinil J. Švejda. Lobečáci viděli 
statkáře Švejdu, jak v novém malém autíčku 
provozuje zasilatelství a autodopravu.

Závěrem bych chtěl upozornit na literár-
ní zpracování osudů živnostníků za vál-
ky. Skalní Lobečák PhDr. Antonín Rašek 
(1935), autor více jak dvou desítek knižních 
titulů, v knize „Co Taussigovi?“ líčí osud ob-
chodníka Taussiga, kterému hrozilo židov-
ské ghetto. 

Spisovatel pozměnil některým Lobečá-
kům jména (Franc – Štanc, starosta Vaníček 
– Staníček), důležité je však to, že všichni se 
snažili rodině pana Taussiga pomoci.

 VLASTIMIL ŘADA

Dovolte mi na tomto místě popřát panu Vlastimilu Řadovi k jeho 91. narozeninám, které oslaví letos v dubnu, 
hodně zdraví, pohody, neutuchajícího elánu a spoustu sil do jeho dalších aktivit, kterými rozšiřuje obzory ne-
jenom nám mladším... RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA
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V minulém čísle Kralupského Zpravodaje, které vyšlo 6. března 2017, bylo několik stránek věnováno 
úvahám o možnosti využití velkého prázdného prostoru před kralupským nádražím, mezi ulicemi 

Nádražní, Trojanovou a Libušinou. O místo projevil zájem řetězec hypermarketů Kaufland.

Prázdné místo v územním plánu, ozna-
čované jako „smíšená obytná centrální 

plocha“, nebylo vždy opuštěným územím 
připomínajícím rumiště. Bývala zde kolébka 
kralupského průmyslu 19. století. Řekněme 
si o tomto místu, které se stalo předmětem 
zájmu, více. Na uvedeném pozemku stával 
první průmyslový závod Kralup, otevřený 
v roce 1857, tedy právě před 160 lety, nepo-
čítáme-li loděnici postavenou o rok dříve. 
A nebyl to závod ledajaký. Ve své době to 
byl největší chemický závod v Čechách, 
zabírající plochu čtyř hektarů v místech, 
kde dříve bývala pole kralupských sedlá-
ků. Je to neuvěřitelné, ale ze starých map 
je patrné, že tento chemický, v dřívějších 
dobách označovaný jako lučební závod, byl 
větší nežli tehdejší Kralupy. Podnik byl za-
měřen na výrobu kyseliny sírové a dusičné 
a dále na síran sodný, krystalovou vodu, 
skalici a vodní sklo.

Závod založil podnikatel Jan Jordan, pů-
vodem ze severních Čech. S několikaletým 
předstihem vykoupil potřebný pozemek 
od sedláků Františka Berana, prvního sta-
rosty, který měl grunt č. p. 2 na místě, kde 
stála později kavárna Praha, dále od sed-
láka Vincence Sýkory, mlynáře ze mlýna 
Na Hrádku č. p. 9, od Karla Michovské-
ho, sedláka z gruntu č. p. 1 na návsi, kde 
je dnes Česká spořitelna, Františka Staň-
kovského, sedláka z gruntu na návsi, kde 
byl později obecní úřad a Josefa Šestáka 
z gruntu č. p. 7, kde dnes stojí moderní bu-
dova Technoparku. Sedláci dostali od bo-
hatého podnikatele Jana Jordana za svá 
pole dobře zaplaceno podle velikosti pole 
od 1000 zlatých do 3000 zlatých.

Všechny budovy velkého závodu byly 
postavené z režného zdiva a nepotřebova-
ly, na rozdíl od zdí omítnutých, žádnou 
údržbu. V řadě provozů, kde to bylo nutné, 
byly použity kyselinovzdorné cihly. Pod-
nik měl vodárnu, která zásobovala továrnu 
vodou z vlastní studny. Ta byla stavebně 
řešena zajímavým způsobem. Připomínala 
menší středověký hrad s gotickými okny 
a s cimbuřím na vrcholu. Bohužel tato 
unikátní stavba byla v roce 2006 zbourá-
na. Další pozoruhodná stavba uprostřed 
tovární architektury připomínala malý zá-
meček. Byla zde umístěna správa podni-

Od Jana Jordana ke Kauflandu

přeměněna na zcela jiné závody. Vznikla 
zde kralupská jatka, která nahradila stará 
jatka v Podháji v Minické ulici, o kterých 
vypráví Jaroslav Seifert v knize „Všecky 
krásy světa“. Některé budovy byly přemě-
něny na hospodářské sklady. 

Kralupský lihovar byl v roce 2005 zru-
šen a započalo se s jeho bouráním.  V roce 
2008 z něj zbyla jen hromada cihel. Píše se 
rok 2017 a majitel pozemku firma Citronel-
le a.s. přišla s nabídkou, postavit zde hyper-
market Kaufland. Nabídka firmy vyvolala 
jednání příslušných složek úřadů, které 
hledají soulad mezi územní studií a plat-
ným územním plánem města Kralup. Zatím 
nebylo rozhodnuto, ale v žádném případě 
zde již průmyslová zóna nebude.

ING. JOSEF STUPKA
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ku, neboť zajištění provozu závodu, který 
měl až 600 dělníků, vyžadovalo značnou 
administrativu.

V roce 1871 zakoupil Jordanovu továr-
nu „Rakouský spolek pro lučební a hutní 
výrobu v Ústí n. L.“ a postupně rozšiřoval 
výrobu. Časopis pro průmyslovou chemii 
z roku 1895 uváděl, že kralupský a ústecký 
závod dodává pro chemický velkoprůmysl 
kyselinu solnou, chlórové vápno, hydrát 
sodnatý, dvojuhličitan sodnatý, síran sod-
natý a chlorečnan draselnatý. Po padesáti 
letech však sláva kralupského lučebního 
průmyslu počala opadat a na části pozem-
ku lučební továrny byl v roce 1912 posta-
ven lihovar, který si ještě všichni pama-
tujeme, a původní závod byl v roce 1925 
uzavřen. Řada samostatných budov byla 

Pohled na lučební závod továrníka Jana Jordana

Správní budova továrníka Jana Jordana
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Vsobotu 20. 5. 2017 se na Palackého ná-
městí uskuteční dlouho avizované slav-

nostní odhalení sochy vojáka Švejka. Součás-
tí akce, jež doposud nemá v naší republice 
obdoby, bude stylově pojatý program, který 
začne ve 14 hodin a potrvá až do pozdních 
večerních hodin. K památnému okamžiku 
byla pozvána celá řada zajímavých hostů.

Jaké byly prvotní impulsy, které vedly 
k realizaci samotné sochy? Měli jste 
od začátku jasnou představu o tom, jak by 
měla vypadat?
Prvním impulsem byla skutečnost, že je 
nás několik, kteří máme ke Švejkovi vý-
razně kladný vztah. Vytvořili jsme skupinu 
G4. Druhým impulsem pak bylo zjištění, že 
ve světě je třináct soch Švejka a u nás dosud 
ani jedna. Vše bylo dílem kolektivním. „Víc 
lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten ono 
a pak se dílo podaří.“ Od začátku jsme věděli, 
že chceme sochu na lavičce, aby se k ní dalo 
přisednout a třeba se i poradit s Josefem o dů-
ležitých životních rozhodnutích. Nejvýrazněji 
ztvárnil Švejka Rudolf Hrušínský ve slavném 
dvojfilmu z padesátých let. Chtěli jsme tedy, 
aby měla naše socha jeho filmovou podobu. 
Oslovili jsme rodinu Hrušínských a ti k naší 
velké radosti souhlasili. 

Přestože je dílo Jaroslava Haška 
celosvětově uznáváno a oslavováno, 
u nás doma příliš z řady nevyčnívá, někdy 
mám dokonce pocit, že se za to „české 
švejkovství“ trochu stydíme. Souhlasíte?

Když někdo hovoří o „švejkování“, vždycky 
si říkám, že tento termín si asi žije svým 
životem, protože Švejk v románu nikde „ne- 
švejkuje“ v tom smyslu, jak tento termín 
chápeme dnes. Haškův román je význam-
né světové protiválečné a protibyrokratické 
dílo. Obyčejnému člověku je v nesmyslné 
válce (každá válka je nesmyslná) a při zlo-
vůli mocných dovoleno vše. Někteří lidé 
jsou Švejkem uraženi pro domnělé opovr-
hování válečnými hrdiny a válečnými pad-
lými. Rozhodně tomu tak není. Dobrý vo-
ják Švejk patří mezi nejznámější literární 
hrdiny v Čechách. U nás má každý pocit, 
že Švejka zná, každý ví, zda se mu líbí 
či nelíbí, každý dokáže vyprávět nějakou 
historku, ale málokdo ho četl. Všem bych 
doporučil si knihu přečíst. Je obsahově roz-
sáhlejší než film. Není to kniha jednoduchá. 
Doporučuji číst co nejpomaleji, třeba jen 
několik stránek denně. Klidně si na Švejka 

rezervujte celý rok. Přečtení na jeden zátah 
„za víkend“, to prostě nefunguje.

Budou mezi hosty slavnostního odhalení 
sochy nějaké významné osobnosti?
Socha Švejka bude instalována za peníze 
z veřejné sbírky, kdy tisíce lidí přispěly růz-
nými částkami. Tito přispěvatelé jsou tě-
mi pozvanými významnými osobnostmi. 
Nikdo důležitější není. Samozřejmě je ale 
pozvána celá řada vzácných hostů. Účast 
potvrdili potomci Jaroslava Haška a Rudol-
fa Hrušínského, dorazí i mnoho švejkologů 
z celého světa.

Socha v Kralupech bude, idea vašeho 
spolku se brzy naplní, co bude dál? Máte 
v záloze nějaký další soubor odkazů, dle 
kterého by váš příběh mohl pokračovat?
Náš příběh pokračuje již nyní. Odhalení 
sochy jsme se rozhodli zpestřit projektem 
s názvem „Čteme Švejka – Celý svět čte 
Švejka“. Rozhodli jsme se toto dílo načíst 
na zvukový záznam. Román již načetla řada 
věhlasných umělců, Janem Werichem po-
čínaje a Oldřichem Kaiserem konče. A teď 
ji načteme společně i my. Knihu jsme roz-
dělili na 869 stran a každý zájemce přečte 
jednu z nich (869 stran - 869 lidí). Zúčastnit 
se může každý, kdo má k románu Jarosla-
va Haška kladný vztah – pište na e-mail:  
lekkralupy@seznam.cz  ALEŠ LEVÝ

Další otázky a rozšířené odpovědi najdete již nyní 
na www.kralupskyzpravodaj.cz

Dokončeníé ze str. 1
Na základě těchto postulátů byl 
vyhotoven scénář příběhu. Au-
tor a tvůrce bujné zápletky nám 
zatím není znám, leč předpo-
kládá se, že takto konstruovaný 
příběh nemohl vytvořit nikdo 
s normálními českými kořeny 
a představivostí. Známe ale ně-
kolik velmi stručných útržků 
úžasně košatého děje. Vyplynu-
ly totiž z nenápadných, ale vy-
stihujících požadavků americké 
strany, kterým se, samozřejmě, 
pražské ateliéry i naše město pl-
ně pokusí vyjít vstříc. 

A tak počítejme s tím, že se 
například na vltavských březích 

objeví hromady navezeného pís-
ku a i část tůně v Lobečku bu-
de pravděpodobně zasypána. 
V tomto případě půjde o evo-
kaci  vysychání  vodních  to-
ků a varování před globálním 
oteplováním. Americká strana 
v této části scénáře ještě trvala 
na nasazení velbloudů, opět do-
kumentujících obavu ze vzniku 
bezvodé krajiny, což se zpočát-
ku jevilo jako poměrně velká 
překážka. Českým producentům 
se však podařilo domluvit jejich 
zapůjčení z pražské ZOO, kde 
jsou i dosti přemnoženi, a situ-
ace byla zachráněna. 

Aktuální záběry z katastro-

fických povodní jsme americ-
ké straně rozhodně vymluvili. 
V našich archivech jich jsou 
kilometry  a  i  nároční  holly- 
woodští filmaři konstatovali, že 
i velmi dramatické a kvalitně 
natočené. 

I zatím poslední problém jsme, 
díky zkušenostem z filmu Kob-
ry a užovky, vyřešili uspokojivě. 
Tvůrci filmu předpokládají vel-
ké a masové scény příchodu Slo-
vanů, kde se počítá s velkým po-
čtem komparzistů různého stáří 
a pohlaví. (O imigrantech bude 
jenom zmínka a na plátně se 
prý - stejně jako ve skutečnosti - 
ani neukáží). V Kobrách a užov-

kách hrálo mnoho kralupských 
občanů s uměleckým nasaze-
ním, a tak se předpokládá, že 
i letos v létě zájemci a amatérští 
herci nezklamou. Vždyť zahrát 
si po boku významných celebrit 
(světových, ale i českých) bude 
určitě velkou výzvou a radostí 
pro všechny milovníky filmu. 

Pokud celý projekt dostane 
úplně zelenou a Kralupy se tak 
stanou  asi  nejvýznamnějším 
městem v budoucnosti zvěčně-
ném na stříbrném plátně, zcela 
určitě vás budeme informovat, 
kde a jak je možno se do kom-
parsu přihlásit.

=VŽ=

Kralupy opět v hledáčku filmařů!!!

ROZHOVOR s... Mgr. Václavem Gabrielem, členem Spolku pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech (G4)

Socha Švejka bude odhalena v květnu
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Vážení příznivci klasické hud-
by, jak jistě víte, Komorní 

orchestr Dvořákova kraje oslavil 
v roce 2016 již 40 let od svého 
založení. Kralupskému publi-
ku se v letošním roce představí 
poprvé 11. dubna v kulturním 
domě Vltava. A bude se jednat 
o výjimečný koncert. Před 40 
roky, 12. dubna 1977, se na stej-
ném místě uskutečnilo první ve-
řejné vystoupení orchestru. Teh-
dy asi nikoho z členů orchestru 
nenapadlo, že začali psát tak 
dlouhou  a úspěšnou historii 
kralupského amatérského mu-
zicírování. Pan dirigent Václav 
Mazáček na začátky činnosti or-
chestru vzpomíná: 

„Často se mne lidé ptají, jak 
jsem se k vedení KODK dostal, 
jak to, že jezdím právě do Kra-
lup. Už je to takové osudové spo-
jení. Než jsme dostali byt v Pra-
ze, žili jsme s mojí manželkou 
Jaruškou 3 roky v Nelahozevsi 
a ona učila na LŠU v Kralupech. 
Na jaře v roce 1976 se ozval ře-
ditel kralupské LŠU Josef Hlad-

ký, zda bych mu pomohl obno-
vit činnost orchestru. A tady je 
hlavní odpověď na danou otáz-
ku - přemluvila mě manželka. 
Poctivě přiznám, že se mi ne-
chtělo dojíždět po zkouškách, 
natáčeních v České filharmonii 
a výuce na konzervatoři v Pra-
ze. Ale manželka věděla, že se 
mi dirigování líbí, a tak po ,pro-
diskutování‘ jsem se uvolil to 
na jeden rok ,rozjet‘...“

Vedle pana dirigenta Václa-

va Mazáčka, bez jehož nadše-
ní, trpělivosti a poctivé práce 
by orchestr nedosáhl tak vyso-
ké interpretační úrovně, v or-
chestru stále působí ještě čty-
ři zakládající členové, jsou to 
paní Marcela Krušinová a Jaro-
slava Mazáčková a pánové Jo-
sef Štibinger a Vladislav Uher. 
Všichni jsou také na fotografii  
z 12. dubna 1977.

Ti z vás, kteří naše první vy-
stoupení v roce 1977 slyšeli, bu-

dou moci porovnat rozdíl mezi 
naší tehdejší a současnou inter-
pretací. Komorní orchestr Dvořá-
kova kraje připomene na tomto 
koncertě většinu skladeb, které 
jsme tehdy poprvé nastudovali. 
Byly to převážně skladby čes-
kých autorů 18. století: Sinfonia 
in C Václava Vodičky, Sinfonia 
in G Jana Václava Bendy a Sin-
fonia in Es Antonína Filse. Mís-
to Koncertu pro milostný hoboj  
J. S. Bacha, který hrál člen Čes-
ké filharmonie František Kimel, 
vám KODK představí koncerty 
dva a čtyři sólisty. Uslyšíte Kon-
cert pro 2 violoncella A. Vivaldi-
ho, sólové party přednesou naši 
členové Jan Sedláček a Ema-
nuele Gadaleta, a také Koncert 
pro zobcovou a příčnou flétnu 
G. P. Telemanna, ve kterém se 
vám představí Anna Mazáčko-
vá a naše stálá sólistka Veronika 
Sedláčková.

Členové KODK vám přejí pří-
jemné jaro a těší se na setká-
ní.

JAN ŠARBOCH, WWW.KODK.CZ

Podle titulku by se mohlo zdát, že tento 
článeček je opožděnou reakcí na Mi-

kuláše.
Nikoli. Jistě si vzpomenete, že v únoro-

vém čísle jsme zvali na divadelní představe-
ní kralupských gymnazistů „DALSKABÁTY, 
hříšná ves“. Premiéru navštívilo 350 diváků! 
Mezitím uběhla řada týdnů, během kterých 
naši studenti nejen objeli se svou inscenací 
kulturní domy v Otvovicích, Odolena Vo-
dě a Neratovicích, ale vystoupili i pro své 
mladší kamarády ze ZŠ Třebízského.

Kombinace tradiční ladovské výpravy, li-
dových kostýmů a vtipné aktualizace textů, 
spolu s neutuchajícím hereckým nasazením, 
se všude dočkala zasloužené odměny v po-
době spokojeného publika a dlouhotrvající-
ho potlesku. Třešničkou na dortu pak byla 
přítomnost paní Lucie Bílé na představení 
v Otvovicích.

Pokud se vám únorové vystoupení v Kra-
lupech líbilo a chcete jej vidět podruhé, pří-
padně pokud jste tuto hru v únoru propásli, 
máte jedinečnou možnost navštívit dernié-
ru, a to v sobotu 22. dubna 2017 od 18:30 
hod., opět v Kulturním domě Vltava. 

Přijďte se pobavit nadšením i umem mla-
dých herců a strávit příjemný sobotní pod-
večer.

Na závěr již jen dvě informace: vstupné 
je dobrovolné a více o představení najdete 

na www.youtube.com (Dalskabáty Kralupy 
z 13. 2.)

Těší se na Vás studenti-herci z Dvořákova 
gymnázia Kralupy n. Vlt.

IVO HONICKÝ, DG KRALUPY

KODK po 40 letech v KD Vltava

Čerti se vracejí!
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Herecký soubor studentů Dvořákova gymnázia spolu s Lucií Bílou 
při představení v Otvovicích 5. března

Koncert KODK ve Vltavě v dubnu 1977
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5. dubna – středa 16:30 hodin

S KAŠPÁRKEM 
ZA OPONOU
Výstava věnovaná 45. výročí 
založení LS Rolnička
(malý sál KD Vltava)

Pojďte se s Kašpárkem podívat za oponu 
na všechny loutkové kamarády, dozvědět se, 
jak vznikají nové pohádky, jak se loutky vodí 
a co dělají, když právě nehrají.
Výstava je otevřena od 5. 4. do 26. 4. (kromě 
státních svátků) od pondělí do čtvrtka (9:00-
11:00 / 12:00-15:30), v pátek (9:00-11:00 / 
12:00-14:00), dále při všech akcích v kultur-
ním domě Vltava.
Po celou dobu výstavy je možné získat 
razítko do soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím.

Vstup volný

6. dubna – čtvrtek 19:00 hodin

TANČÍRNA  

Oblíbený taneční večer pod taktovkou taneč-
ního mistra Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

7. dubna – pátek 20:00 hodin

TYJÁTJÁTRA  

DS Ty-já-tr, Robin Hawdon: Dokonalá svatba
(viz samostatná pozvánka na straně 15)

Vstupné: 80 Kč

8. dubna – sobota 19:00 hodin

WOHNOUT UNPLUGGED  
Historicky druhá unplugged sezóna oblíbené 
české kapely Wohnout zavítá také do KD Vltava, 

KD VLTAVA Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. Tel. č. 315 726 101. 

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

PROGRAM NA DUBEN

kde „Wohnouti“ představí všechny své nejzá-
sadnější hity v upravených akustických verzích, 
s hostem – houslistou Vojtou Lavičkou.

Vstupné: 290 Kč v předprodeji;
 350 Kč na místě 

11. dubna – úterý  19:30 hodin

JARNÍ KONCERT KODK
(viz samostatná pozvánka na straně 13)

Vstupné: 150 Kč

12. dubna – středa 16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ  
Oblíbený taneční večer s Kozelkovou trojkou. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

13. dubna – čtvrtek 19:30 hodin

Švandovo divadlo: 

KRYSAŘ  

Režie: Dodo Gombár
Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, Jacob 
Erftemeijer, Marek Pospíchal, Alena Štréblová, 
Miroslav Hruška, Bohdana Pavlíková, Martina 
Krátká, Eva Josefíková, David Punčochář, Petr 
Buchta, Luboš Veselý
Zvláštní nadání, skrytá síla, skrytý potenciál 
jako vyvolenost, nebo jako prokletí? Jsou dny, 

kdy vykročí stín člověka o něco rychleji než 
člověk sám. Krysař mění lidi kolem sebe. A oni 
mění jeho. Vstupné: 360 Kč; 330 Kč

19. dubna – středa 19:00 hodin

TANČÍME! 
Protančete se večerem v rytmu světových 
evergreenů. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

20. dubna – čtvrtek 19:30 hodin

24. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND  
Hostem jarního country salonu bude Petra 
Černocká. Vstupné: 250 Kč

25. dubna – úterý 17:30 hodin

KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ KRALUPY  
Srdečně zveme na příjemný večer s hudbou 
a malým občerstvením. Vstup volný

26. dubna – středa 16:30 hodin

KARNEVAL 
S ROLNIČKOU  

Připravte si karnevalový kostým 
inspirovaný některou z loutek LS 
Rolnička a zapojte se tak do soutěže „Oživlé lout-
ky“. Čeká vás karneval plný zábavy, soutěží a lou-
tek. Vstupné: 60 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
4. 5...... Tančírna
5. 5...... Tři sestry
10. 5.... Koncert 
LUCIE BÍLÉ
13. 5.... Konkurz 
Kralupský talent
14. 5.... Kouzelná 
školka - Michal 
k snídani
17. 5.... Veselá 
trojka Pavla Kršky
18. 5.... Čaj o páté
30. 5.... ZUŠlechtění 
uměním



K ZAKCE KD VLTAVA

 duben 2017 15

PODĚKOVÁNÍ 
ZA KRALUPSKÝ MASOPUST
I když počasí zpočátku akci nepřálo, nakonec se 
sluníčko ukázalo a ještě více rozsvítilo masopustní 
náladu. Děkujeme všem, kteří se v masce i bez ní 
zúčastnili masopustních oslav. Za skvělou spolu-
práci děkujeme strážníkům městské policie, kteří 
bezpečně provedli průvod městem, kralupským 
sokolům za úžasné soutěže, které pro děti na soko-
lišti připravili. DDM Kralupy, Vinotéce na Františku 
a Restauraci na Františku za výborné občerstvení 
pro malé i velké.

Jitka Košťálová, produkční KD Vltava

DĚKUJEME VŠEM 
SPONZORŮM, 
kteří přispěli do  tomboly Plesu Kulturního do-
mu Vltava, Základní umělecké školy v Kralupech  
a ArtUš z.s. Seznam sponzorů naleznete na webo-
vých stránkách kasskralupy.cz

 
skončí Dokonalou svatbou

pátek 7. 4. 2017 - 20:00 hodin

velký sál KD Vltava
DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Robin Hawdon: 
Dokonalá svatba

Letos se nám festival pěkně protáhl. 
Skončí v pátek 7. 4., kdy k nám v ná-
hradním termínu přijede pražský sou-
bor DS Ty-já-tr/HROBESO s předsta-
vením, které zabodovalo na Jiráskově 
Hronově 2016: Zběsilá situační kome-
die o svatbě, jakou jste ještě nezažili. 
Je ráno. Billovi začíná svatební den. 
Předchozí večer zapíjel s kamarády 
svobodu. Za chvíli ho má přijít vzbu-
dit jeho nevěsta. Jenže ouha! Zjišťuje, 
že pod peřinou je s ním neznámá dív-
ka. Tak tahle kocovina bude mít říz... 
Nemaluj tchýni na zeď! Hra Robina 
Hawdona Dokonalá svatba v profesi-
onální režii Milana Schejbala s přes-
nými hereckými výkony vám rozhodně 
zpříjemní páteční večer. Nenechte se 
přemlouvat.

Vstupné: 80 Kč 
(platí se až u vstupu 

v den představení)

pořádá DS Scéna Kralupy 
ve spolupráci s KD Vltava

16. 6. - 17. 6. 2017

Divadelní festival 
Za Vodou

Těšit se můžete na premiéru DS Scéna 
Kralupy, skvělou komedii Zmrazovač 
Kočovného divadla Ad Hoc, kterou pro 
velký úspěch opakujeme (a nenechte 
se odradit, že komedie to je operní, 
Adhoci za návštěvu fakt stojí), černou 
komedii nejlepšího současného irské-
ho autora Martina McDonagha Poru-
čík z Inishmoru, DJ Psycha a mnoho 
dalších. Podrobnosti příště!

opět v Kralupech  
 nad Vltavou! 5. května Radegast Tour 2017
Lístky již v prodeji v pokladně KaSS či na  
http://www.trisestry.cz/planovane-koncerty.

Cena: předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč 
(vstupenky není možné rezervovat!)

Velikonoční 
slavnost

9. 4. ¿ 14:30 ¿ KD Vltava
Přivítejte s námi jaro se zvířátky

Vstupné
40,- Kč

Divadlo Dokola: Kocour v botách (začátek v 15:00 hodin) 
- výpravná loutková pohádka o chudém mládenci a jeho 

veselém společníku, kterému nikdo neřekne jinak než Kocour 
v botách. Vhodné pro děti od 6 let. Pohádka je součástí 

razítkové soutěže Se sluníčkem za dobrodružstvím.
Doprovodný program: vystoupení dívek z Tanečního a pohybového 

studia Z. Štarkové, Sboru Markéty Wagnerové a dalších; živá zvířátka, 
dílničky, hry pro děti v zahradě, prodej velikonočních dekorací a podobně.

A pro pobavení i otestování své šikovnosti bude připravena 
„Veselá kráva“ (plastový model krávy v životní velikosti) 

– zkusíte si podojit kravku jako za starých časů.
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBEN 2017Facebook  
Kino Vltava

BÁBA Z LEDU
ČESKO, drama, 2017, 106 min.

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana 
(Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se 
doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav 
Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat.

I DVA JSOU RODINA 
FRANCIE, komedie, titulky, 2016, 118 min. 

Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život 
na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víken-
dový flirt Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které 
drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží 
s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu 
nezbývá nic jiného, než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. 
Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. 

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA, komedie, titulky, 2017 

V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice 
kamarádů (Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin) odhodlá ris-
kovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.

MIMI ŠÉF
USA, animovaný, 2017, 97 min.

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako 
roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý ob-
chodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním 
posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.

NOČNÍ SMĚNA
ŠVÝCARSKO, thriller, titulky, 2016, stopáž je proměnlivá

První interaktivní film! Matt je vynalézavý student, který je proti své 
vůli zatažen do vloupačky do londýnské aukční síně. Musí prokázat 
svou nevinu, ale jak se bude rozhodovat ve sledu žánrových zvratů? 
Rozhodnou o tom diváci. Unikátní projekt interaktivního filmu, jehož 
děj určuje divák pomocí aplikace stažené do chytrého telefonu, je 
propracovaným konceptem, který posouvá hranice vyprávění.

OCHRÁNCI
RUSKO, sci-fi, titulky, 12+, 100 min.

Během studené války organice zvaná ‚‘Patriot‘‘ seskupila 
superhrdiny z různých národností ze Sovětského svazu, aby bránili 
zemi proti nadpřirozenu a silným nepřátelům. Do dnešních dnů 
žili všichni superhrdinové v ústraní skrývajíc svoji pravou identitu. 
Nyní, kdy se objevila nová hrozba, musejí znovu povstat.

 22. SO  14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

 23. NE  14:30  MIMI ŠÉF   / D děti 130 Kč / 150 Kč 
   17:00  OCHRÁNCI 130 Kč 
   20:00  T2 TRAINSPOTTING 130 Kč 

24. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 25. ÚT  20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč

 26. ST 20:00  PŘES KOSTI MRTVÝCH 130 Kč 
 27. ČT  20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
 28. PÁ  19:00   ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL  
    – S ÚČASTÍ TVŮRCŮ! 130 Kč

 29. SO  14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
    20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč

 30. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE   / D  
     děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  OCHRÁNCI 130 Kč 
    20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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.

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu 
zhlédnout film za sníženou cenu. Film je přístupný 
i široké veřejnosti.

 4. ÚT 15:00  KINO SENIOR – BÁBA Z LEDU sen. 60 Kč / 130 Kč  
   20:00  I DVA JSOU RODINA 110 Kč

 5. ST 20:00  VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA  2D/T 130 Kč

 6. ČT 20:00  HAPPY DAY – POWER RANGERS:  
    STRÁŽCI VESMÍRU   stud. 100 Kč / 130 Kč

 7. PÁ 17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  GHOST IN THE SHELL  2D/T 130 Kč

 8. SO 14:30  ZPÍVEJ  2D/D děti 90 Kč / 110 Kč 
   17:00  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: PŘÍBĚH OCEÁNU  
     děti 110 Kč / 130 Kč 
    20:00  MASARYK 130 Kč 
 9. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU   130 Kč 
   20:00  ÚKRYT V ZOO 130 Kč 

10. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ

 11. ÚT  20:00  LOGAN 130 Kč 
 12. ST  20:00  ŽIVOT 130 Kč 
 13. ČT  19:00  INTERAKTIVNÍ FILM – NOČNÍ SMĚNA 130 Kč 
 14. PÁ 14:30  LEGO BATMAN   / D děti 130 Kč / 150 Kč 
   17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
   20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 
 15. SO  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
   20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
 16. NE  14:30  TROLLOVÉ  2D/D děti 90 Kč / 110 Kč 
   17:00   POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU   130 Kč

   20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

17. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ

 18. ÚT  15:00  KINO SENIOR – MASARYK sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  BÁBA Z LEDU 130 Kč 
 19. ST  20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 
 20. ČT  20:00  LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU 130 Kč 

 21. PÁ  17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
   20:00  SKRYTÉ ZLO 130 Kč

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
USA, sci-fi, dabing, 2017, 123 min.

Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či 
řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách 
bojovníků známých jako Strážci vesmíru.

PŘES KOSTI MRTVÝCH
ČESKO / POLSKO, drama, 2017, 128 min.

Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejko-
vé, učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme  vzrůstající 
hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve kterém se 
v rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez jasně vysvět-
litelné logiky nebo motivu.

RYCHLE A ZBĚSILE 8 
USA, akční, titulky, 2017, 12+, 136 min.

Na stranu zla přetáhla Toretta (Vin Diesel) legendární kyber-teroristka 
přezdívaná Cipher (Charlize Theron), která je stejně krásná jako ne-
bezpečná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal 
se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), ale i na staré kámoše...

SKRYTÉ ZLO
USA, horor, titulky, 2017, 15+, 96 min.

Když tři kamarádi z vysoké narazí na hrůzný původ skrytého 
zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: 
nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile skryté zlo pronikne 
do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způsob, jak 
se vymanit z této posedlosti a přežít?

ŠPUNTI NA VODĚ
ČESKO, komedie, 2017, 83 min.

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, 
tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd 
se leccos změnilo. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat 
na vodu v kánoích i se všemi dětmi.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
ČESKO, drama, 2017

První díl trilogie ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL - je melodrama 
odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy 
a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou 
vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný 
přítel a lékař Jiří.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY
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BÁBA Z LEDU
ČESKO, drama, 2017, 106 min.

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana 
(Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se 
doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav 
Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat.

I DVA JSOU RODINA 
FRANCIE, komedie, titulky, 2016, 118 min. 

Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život 
na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víken-
dový flirt Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které 
drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží 
s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu 
nezbývá nic jiného, než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. 
Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. 

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA, komedie, titulky, 2017 

V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice 
kamarádů (Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin) odhodlá ris-
kovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.

MIMI ŠÉF
USA, animovaný, 2017, 97 min.

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako 
roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý ob-
chodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním 
posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.

NOČNÍ SMĚNA
ŠVÝCARSKO, thriller, titulky, 2016, stopáž je proměnlivá

První interaktivní film! Matt je vynalézavý student, který je proti své 
vůli zatažen do vloupačky do londýnské aukční síně. Musí prokázat 
svou nevinu, ale jak se bude rozhodovat ve sledu žánrových zvratů? 
Rozhodnou o tom diváci. Unikátní projekt interaktivního filmu, jehož 
děj určuje divák pomocí aplikace stažené do chytrého telefonu, je 
propracovaným konceptem, který posouvá hranice vyprávění.

OCHRÁNCI
RUSKO, sci-fi, titulky, 12+, 100 min.

Během studené války organice zvaná ‚‘Patriot‘‘ seskupila 
superhrdiny z různých národností ze Sovětského svazu, aby bránili 
zemi proti nadpřirozenu a silným nepřátelům. Do dnešních dnů 
žili všichni superhrdinové v ústraní skrývajíc svoji pravou identitu. 
Nyní, kdy se objevila nová hrozba, musejí znovu povstat.

 22. SO  14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

 23. NE  14:30  MIMI ŠÉF   / D děti 130 Kč / 150 Kč 
   17:00  OCHRÁNCI 130 Kč 
   20:00  T2 TRAINSPOTTING 130 Kč 

24. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 25. ÚT  20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč

 26. ST 20:00  PŘES KOSTI MRTVÝCH 130 Kč 
 27. ČT  20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
 28. PÁ  19:00   ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL  
    – S ÚČASTÍ TVŮRCŮ! 130 Kč

 29. SO  14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
    20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč

 30. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE   / D  
     děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  OCHRÁNCI 130 Kč 
    20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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.

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu 
zhlédnout film za sníženou cenu. Film je přístupný 
i široké veřejnosti.

 4. ÚT 15:00  KINO SENIOR – BÁBA Z LEDU sen. 60 Kč / 130 Kč  
   20:00  I DVA JSOU RODINA 110 Kč

 5. ST 20:00  VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA  2D/T 130 Kč

 6. ČT 20:00  HAPPY DAY – POWER RANGERS:  
    STRÁŽCI VESMÍRU   stud. 100 Kč / 130 Kč

 7. PÁ 17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  GHOST IN THE SHELL  2D/T 130 Kč

 8. SO 14:30  ZPÍVEJ  2D/D děti 90 Kč / 110 Kč 
   17:00  PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: PŘÍBĚH OCEÁNU  
     děti 110 Kč / 130 Kč 
    20:00  MASARYK 130 Kč 
 9. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU   130 Kč 
   20:00  ÚKRYT V ZOO 130 Kč 

10. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ

 11. ÚT  20:00  LOGAN 130 Kč 
 12. ST  20:00  ŽIVOT 130 Kč 
 13. ČT  19:00  INTERAKTIVNÍ FILM – NOČNÍ SMĚNA 130 Kč 
 14. PÁ 14:30  LEGO BATMAN   / D děti 130 Kč / 150 Kč 
   17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
   20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 
 15. SO  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
   20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
 16. NE  14:30  TROLLOVÉ  2D/D děti 90 Kč / 110 Kč 
   17:00   POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU   130 Kč

   20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

17. 4. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ

 18. ÚT  15:00  KINO SENIOR – MASARYK sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  BÁBA Z LEDU 130 Kč 
 19. ST  20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 
 20. ČT  20:00  LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU 130 Kč 

 21. PÁ  17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 
   20:00  SKRYTÉ ZLO 130 Kč

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
USA, sci-fi, dabing, 2017, 123 min.

Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či 
řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách 
bojovníků známých jako Strážci vesmíru.

PŘES KOSTI MRTVÝCH
ČESKO / POLSKO, drama, 2017, 128 min.

Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejko-
vé, učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme  vzrůstající 
hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve kterém se 
v rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez jasně vysvět-
litelné logiky nebo motivu.

RYCHLE A ZBĚSILE 8 
USA, akční, titulky, 2017, 12+, 136 min.

Na stranu zla přetáhla Toretta (Vin Diesel) legendární kyber-teroristka 
přezdívaná Cipher (Charlize Theron), která je stejně krásná jako ne-
bezpečná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal 
se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), ale i na staré kámoše...

SKRYTÉ ZLO
USA, horor, titulky, 2017, 15+, 96 min.

Když tři kamarádi z vysoké narazí na hrůzný původ skrytého 
zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: 
nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile skryté zlo pronikne 
do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způsob, jak 
se vymanit z této posedlosti a přežít?

ŠPUNTI NA VODĚ
ČESKO, komedie, 2017, 83 min.

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, 
tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd 
se leccos změnilo. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat 
na vodu v kánoích i se všemi dětmi.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
ČESKO, drama, 2017

První díl trilogie ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL - je melodrama 
odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy 
a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou 
vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný 
přítel a lékař Jiří.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY



K Z

 duben 201718

POZVÁNKY

Druhá pozvánka se týká no-
vého  filmu  Jana Hřebej-

ka Zahradnictví: Rodinný pří-
tel. Rodinný přítel je první díl 
z chystané trilogie samostatných 
filmů odehrávajících se na po-
zadí nejdramatičtějších období 
minulého století a časově před-
chází oblíbenému snímku Pelíš-
ky. Film se mimo jiné natáčel 
i na zámku ve Veltrusech a zřej-
mě proto se nám podařilo pře-
svědčit tvůrce, aby 28. 4. dora-
zili do našeho kina na premiéru 
filmu a pobesedovali s diváky. 
Podle distributora jsme jediné 
jednosálové kino, které tvůrci 

s filmem navštíví! Budeme se 
na vás těšit!

ONDŘEJ FRANĚK, 

PRODUKČNÍ KINA VLTAVA

Pro návštěvníky je na  sobotu  
8. dubna přichystán pestrý pro-

gram, který v  odpoledních hodi-
nách vyvrcholí vynesením Morany.  
Od 10 do 17 hodin na vás čekají tvo-
řivé dílny s jarní a velikonoční temati-
kou, tržiště i doprovodný program.

Naši předkové vítali jaro vynese-
ním Morany - právě tento starý zvyk 
si připomeneme na veltruském zám-
ku a symbolicky tak skoncujeme se 
zimou a s ní kdysi spojovanou smr-
tí. 

Chybět nebudou ani klasické veli-
konoční obyčeje jako malování vajec 
nebo pletení pomlázky. Najdete zde 
ale i dílnu papírovou a textilní. K jaru 
neodmyslitelně patří také květy roz-
ličných barev, z nich si vytvoříte jarní 

dekorace podle svých představ. Po-
hodovou atmosféru pak jistě navodí 
i pěvecké a taneční vystoupení. 

Tržiště vedle zámku pak zpestří pří-
tomnost zvířátek – drůbeže a králíků, 
od kterých své děti možná neodtrh-
nete. Vy zatím ochutnejte mazanec, 
který při jarních slavnostech nesmí 
scházet, nebo své ratolesti nalákejte 
na projížďku koňským povozem. Ten 
bude od zámku vyjíždět na svou cestu 
parkem několikrát za den.
Program:
14:00 Pěvecké vystoupení Pražského 
dívčího sboru
15:00 Taneční vystoupení souboru 
Jarošáček
15:30 Vynesení Morany

Jednotné vstupné 30 Kč

Od září loňského roku mají 
Kralupy originální muze-

um - Muzeum historických ko-
čárků a panenek. Založila ho 
místní vášnivá sběratelka paní 
Věra Čížková. Muzeum najdete 
v hale číslo 4 v areálu Barvy 
a laky. Tedy v dostupnosti cen-
tra města i nádraží. 

Otevřeno je v úterý od 14:00 
do 16:00 hodin, v sobotu a ne-
děli  také od 14:00 do 16:00, 
ale samozřejmostí je možnost 
návštěvy  i  v  jiné  dny,  a  to 
po předchozí dohodě (telefonní 
číslo 776 448 886, e-mail kocar-
ky.sberatelka@email.cz).

Expozice je nově rozšířena 
a momentálně čítá celkem 250 
kočárků! Je doplněná o panen-
ky, hračky, pokojíčky a dobové 
oblečení. Nejstarší kočárek je 
z roku 1886 a vystaven je nyní 
i kočárek, který se v současné 
době vyrábí jako replika kočár-
ků z 18. století.

V sobotu 24. 6. 2017 proběhne 
již třetí Sraz historických kočár-
ků, který vyvrcholí průvodem 
s kočárky městem v dobovém 
oblečení. Podrobnou pozvánku 
najdete v červnovém vydání 
Kralupského Zpravodaje.

RADKA HOLEŠTOVÁ

V muzeu je k vidění kočárek z roku 1886

Na veltruském zámku 
oslaví příchod jara

INTERAKTIVNÍ FILM 
poprvé V KINĚ VLTAVA

PREMIÉRA ZAHRADNICTVÍ 
s tvůrci filmu

Chcete rozhodnout o osu-
du  filmu?  Není  pro-

blém! Stačí přijít 13. 4. nebo 
12. 5. do kralupského kina Vl-
tava na promítání filmu Noční 
směna. Dokonce ten, kdo přijde  
12. 5. na pokladnu kina s líst-
kem z dubnového promítání, do-
stane slevu 30 Kč. A přesto, že 
vlastně půjde na stejný film, mů-
že zažít úplně jiný příběh. 

Film je interaktivní s chytrý-
mi telefony diváků a právě přes 
ně budou diváci film, jenž ob-
sahuje zhruba 160 rozhodnutí  
a 7 různých konců, ovládat. Film 

se během rozhodování nijak ne-
zastavuje. Scéna je nafilmována 
tak, aby bylo na rozhodnutí dost 
času (samozřejmě je tam časový 
limit, který divák vidí na plátně). 
Možnosti jsou na plátně zobra-
zeny česky. Zařízení pak vyhod-
nocuje, kolik odpovědí bylo pro 
danou možnost a tím směrem se 
děj dále odehrává. 

Divákům bude před promítá-
ním vše vysvětleno a aplikaci 
si budou moci stáhnout klidně 
až v kinosále. Nenechte si tuto 
výjimečnou událost ujít ani Vy 
a přijďte do kina Vltava!

Expozice kočárků v kralupském Muzeu 
historických kočárků a panenek
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Kuličkový turnaj - Kralupská liga 2017 – se koná  
v sobotu 15. dubna 2017 od 10 hodin v zahradě restaurace 

U Kohouta – Žižkova ulice (vstup průchodem).
Zahrát si můžou všichni, bez omezení věku, kuličky jsou k zapůjčení.

Medaile a drobné ceny pro tři nejlepší hráče!
Registrace předem není nutná!

Bližší informace na www.kulicky.com
SRDEČNĚ ZVE KULIČKÁŘKA KOKOŠKOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů Minice pořádá 

BESEDU O HISTORII 
MINICKÝCH HOSPOD

s panem Václavem Hlavatým
spojenou s ochutnávkou různých 

druhů piv z pivotéky Louny

sobota 8. dubna od 17:00 hodin 
v minické hasičárně

K pivu a poslechu zahraje 
harmonikářka Anička Švecová

Vstupné: 30 Kč
(nezahrnuje ochutnávku piv)

Přijďte si zahrát 
KULIČKY!
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
vás zve na vycházku

z Podbaby do Libně kolem slalomového kanálu v Troji
Kdy? V sobotu 22. 4. 2017 

P rvní letošní vycházka do přírody bude 
netradičně začínat na novém nádraží 

Praha-Podbaba a končit bude v blízkosti 
Divadla Pod Palmovkou v Libni. Zpět 
do centra k Masarykovu nádraží se lze 
dostat bez přestupu tramvají č. 3, která 
má interval 15 minut, nebo s přestupem 
tramvají č. 10 + metrem (trasa B z Palmovky) 
za necelou čtvrt hodinu.

Vycházka je 7 km dlouhá, téměř bez 
převýšení a vede po pohodlných cestách 
podél plavebního kanálu a řeky Vltavy. Řeku 
přejdeme po lávce pro pěší z Císařského 
ostrova do Troje, krátce poté půjdeme 
kolem slalomového kanálu a budeme 
pokračovat podél Vltavy až do Libně.

Odjezd z kralupského nádraží bude tradičně 
v 8:42 h., na nádraží Praha-Podbaba přijedeme dle 
jízdního řádu v 9:07. To je pro mimo kralupské také 
místo a doba srazu. Tato vycházka je spolufinanco-
vána MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila Helena Zákoucká

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VYCHÁZKA BUDE SPOLUFINANCOVÁNA Z DOTACE MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

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

Dne 4. 4. 2017 se naše maminka  
paní RŮŽENA RYCHTAŘÍKOVÁ  
dožívá krásných 90 let. Vše nejlepší jí 
přejí dcery Hana a Jiřina s rodinami.

24. 4. 2017 oslaví životní jubileum - 
85. narozeniny - paní 
JARMILA VRASPÍROVÁ.
V řadě dnešních gratulantů,
přijmi naše přáníčko,
lásku, štěstí, spokojenost
hlavně pevné zdravíčko.
Přeje rodina Vraspírova

Drazí přátelé, nastává nám aprílový mě-
síc, který podle pranostik přináší poča-

sí jako na houpačce. Chvíli sluníčko a teplo, 
chvíli zase zima s deštěm i sněhem. Ale 
jaro už nám začalo, těšíme se na zahrádky 
a na teplo.

V klubu nás navštíví opět děti z mateřské 
školy a určitě bude velmi zajímavé poseze-
ní s panem Havlíkem. Těšíme se na jeho 

vyprávění a promítání filmů z cest. Ale 
na co se po dlouhé zimě nejvíce těšíme, 
je letošní první výlet. Pojedeme 29. dubna 
do Kutné Hory, Kačiny a Třeboule. Přihlásit 
se ještě můžete každé úterý od 13 hodin 
v Domě s pečovatelskou službou na schůz-
kách našeho klubu. Další výlet připravuje-
me na květen.

ČLENOVÉ MKD

Sdružení rodáků 
a příznivců města
Dovolujeme si upozornit na plánova-

ný zájezd do zámku v Libochovicích 
a hradu Budyně nad Ohří, který se koná 
ve čtvrtek 27. dubna 2017. Přihlásit se může-
te v úterý 4. 4. 2017 ve 13 hodin v salonku 
DPS. Zájezd bude stát 200 Kč.

Obě místa jsme již jednou navštívili a obě 
stojí za opětovnou návštěvu.

Odjezdy: Minice 7:00, Čechova 7:10, Ze-
lený strom 7:15, hotel Sport 7:20, Lobeček 
7:30.
Libochovický zámek 
Byl postavený roku 1560 na místě tvrze. 
Plasticky členěná průčelí patří k typickým 
příkladům české raně barokní architek-
tury. Rodiště lékaře a přírodovědce Jana  
E. Purkyně (1787-1869).
Budyně nad Ohří
Původně vodní gotický hrad patřil od roku 
1336 spolu s hradem Hazmburkem Zbyšku 
Zajíci z Hazmburku. Hrad byl až do počát-
ku 16. století postupně přestavován a po po-
žáru v roce 1759 pustl. Do nynější podoby 
byl uveden v letech 1908-11.

TĚŠÍME SE Z VAŠÍ PŘÍZNĚ A NA SHLEDÁNÍ! 

ZDRAVÍ „VÝBOR RODÁKŮ“

Senioři vyráží na letošní první výlet
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 4. 3. Jiří SOBOTKA ........................ 75 let
 4. 3.  Miluše ŠEBKOVÁ ................. 87 let
 5. 3. Marie HELEBRANTOVÁ .....74 let
 5. 3. Jan VOBOŘIL .........................74 let
 7. 3. Růžena SPEJCHALOVÁ ..... 89 let
 13. 3. Pavel MAZOUREK ............... 68 let
 14. 3.  Miluše LOUŽECKÁ .............. 84 let
 20. 3.  Jiřina KRUŽÍKOVÁ .............. 78 let

OPUSTILI NÁS

Zarmouceni oznamujeme, 
že ve čtvrtek 16. března 
2017 dopoledne zemřela 
ve věku nedožitých 91 let 
paní JIŘINA JENŠÍOVÁ, 
naše maminka, sestra, 

tchyně, babička a teta. Rozloučili jsme se 
s ní v rodinném kruhu.
Dana Havránková a Pavel Jenší – dcera 
a syn s rodinami, Eva Linksfeilerová – sestra

19. 4. to bude 
neuvěřitelných 20 let, co 
už můžeme na milého 
manžela, našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka 
VLADIMÍRA NEUŽILA 

jenom vzpomínat. Vzpomíná rodina a přátelé

Toto jaro zde s námi nejsou 
paní RŮŽENA CIKÁNKOVÁ 
již 11 let  
a pan JOSEF CIKÁNEK  
10 let. 
S vděčností a láskou na ně 
vzpomínají jejich děti, Marta, 
Jiří a Růža s rodinami. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte, 
prosím, s námi.

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

VZPOMÍNKY

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE NA
ZPRAVODAJ@MESTOKRALUPY.CZ

Dobrý  den,  ráda  bych  se  vyjádři-
la k plánované výstavbě Kauflandu. 

Předně bych chtěla upozornit, že nikdo ne-
upírá majiteli rozhodování o vlastním po-
zemku, ale musí to být s ohledem na oby-
vatele. Při všeobecné diskuzi, zdá se, mnozí 
zapomínají, že v okolí bydlí lidé. Jako velký 
problém nyní vyvstalo parkování. Vzhledem 
k malému počtu parkovacích míst u nádraží 
si mnozí lidé zaparkují v naší ulici (Hav-
líčkova) a my rezidenti nemáme možnost 
zaparkovat před vlastním domem. Problém 
s parkováním je po celých Kralupech, ale je 
rozdíl nemoci zaparkovat kvůli sousedovi, 
nebo naprostému cizinci, kterému se nechce 
hledat parkování dál od nádraží. 

Bohužel se městem šíří fáma o tom, že 
díky Kauflandu vznikne větší parkoviště 
pro nádraží. Přitom v návrhu předlože-
ném majitelem pozemku bylo pouze krát-
kodobé stání a dokonce přebudování stá-

vajícího parkoviště na autobusové nádraží. 
V Havlíčkově ulici, kde bydlím třicet let, je 
navíc naplánován sjezd z obchvatu. O kte-
rém se rozhodlo bez jakéhokoli kontaktu 
majitelů nemovitostí. Přímo pod okny nám 
mají projíždět tisíce aut denně. A nyní si 
bez spolupráce s námi opět někdo další 
rozhoduje. 

Podle studie, kterou zadalo město spolu 
s firmou Citronelle a. s., projíždí naší ulicí 
šestnáct set aut denně. Bohužel v zadání 
pro studii chyběl podstatný fakt, že spousta 
aut, která míří směrem k nádraží, volí ces-
tu právě Havlíčkovou ulicí, a ve výsledné 
tabulce to pak vypadá, že život v naší ulici 
to vůbec neovlivní. Což i tvrdil pan Turek 
v rozhovoru v minulém čísle. Přitom opak 
je pravdou. Pokud zadavatel dodal ke stu-
dii více takových polopravd, je na místě se 
obávat konečného výsledku.

IRENA KATEŘINA HUTOVÁ

Na Zelený čtvrtek 13. dubna vás ve 20 hodin 
čeká ve Veltrusech U hasičů večer plný živé 

hudby. Zahraje vám kapela Vocal Band Marké-
ty Aptové, která představí písně z vlastní tvorby 
a hity české i zahraniční pop music ve čtyřhlasých 
úpravách. Kapela si v loňském i předloňském roce 
zahrála na velké stage Staroměstského náměstí 
v rámci rozsvícení vánočního stromu a na tom sa-
mém místě letos 8. dubna bude zahajovat pražské 
velikonoční trhy. 

Dále vám k poslechu i tanci zahrají místní Made 
in Garage, kteří svá vystoupení naplňují energickou 
rockovou hudbou. Kapelu můžete znát z kralup-
ských i okolních hudebních klubů. Jako předsko-
kan a host večera vystoupí duo mladých rapperů 
z nedalekého města Slaný  Chelioss & Lucas, kteří 
si skládají své vlastní texty a společně vystupují 
již druhým rokem. V loňském roce se představili 
kralupskému publiku na hudebním multižánrovém 
festivalu MusicFest.

JAKUB LAMAČ

Rádi bychom srdečně poděkovali spo-
lečnosti SYNTHOS Kralupy a. s., která 

našemu Azylovému domu a Domu na půl 
cesty věnovala postele, matrace a noční stol-
ky. Umožnila nám tak vyměnit staré, již ne-
vyhovující vybavení v bytech klientů. Velmi 
nás těší, že díky tomuto daru můžeme o ně-
co více zpříjemnit a zkvalitnit pobyt nejen 

maminkám s malými dětmi, ale i mladým 
lidem, kteří se vlivem nepříznivých okolnos-
tí ocitli v obtížné životní situaci.

Vážíme si této štědrosti a jménem našich 
klientů i zaměstnanců Farní charity Kralu-
py nad Vltavou děkujeme.

BARBORA KOVÁŘOVÁ  

A ŠÁRKA JAKUŠOVÁ, FCH KRALUPY

I darovaný nábytek udělá radost

VAŠE NÁZORY

Výstavba Kauflandu
Reakce na březnové téma ve Zpravodaji

POP ROCK VELTRUSY

KALENDÁŘ DUBNOVÝCH AKCÍ
najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
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9. 4. .............mladší žákyně / KP x Kralupy, 
 Komárov, Brandýs n. L. ............................ 10:00 
22.-23. 4. ....mladší žákyně / 1. část Přeboru ČR ........... 9:00
 (Kralupy, Mikulova, Český Krumlov,
 Pečky, Brandýs n. L., Hradec Králové, 
 České Budějovice)
30. 4. ...........mladší žákyně / KP x Kralupy, Komárov, 
 Brandýs n. L. ............................................. 10:00

DOMÁCÍ VOLEJBAL

 Aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz, 
www.kralupskevolejbalistky.org

ZMĚNY VYHRAZENY! 

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.

PŘIJĎTE NA KRALUPSKÉ 
FOTBALOVÉ DERBY!

Mistrovské fotbalové utkání III. třídy okresního přeboru, 
mezi mužstvy FK Kralupy 1901 A – Čechie Kralupy A, se 

odehraje 23. 4. 2017 od 17 hod. na hřišti V Olších.

MÁSLOVICKÁ ŠLÁPOTA
aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota 8. dubna 2017 

program na návsi od 11 do 16 hodin
bližší informace: 724 191 246,  

e-mail: ou@maslovice.cz, www.maslovice.cz

Co je a není fair play?
Na základě rozpoutání velké mediální 

bubliny musím za BK Kralupy junior 
reagovat a vyjádřit se k našemu posled-
nímu utkání základní části 1. ligy žen. 
Předpokládám, že pro znalce basketbalu 
je zbytečné vysvětlovat skutečnosti a popi-
sovat situace, které poslední minutě dané-
ho utkání předcházely. Pro neznalce bych 
musela začít s podrobným výkladem pra-
videl basketbalu. Obojí mi přijde nemožné 
v tomto krátkém sloupku. 

Jak je naší národní povahou, každý, kdo 
viděl vzduchem letět míč, puk či jiné spor-
tovní náčiní, ví, jak se má co hrát, trénovat 
a koučovat. Za klub podotýkám, že situaci 
nezvládli především rozhodčí, kteří zá-
věr utkání řídili chybně. Nicméně ani tak 
nebyli rozhodčí toho názoru, že dochází 
k sabotování hry či jinému zakázanému 
jednání ze strany hráček či trenéra, když 
tuto situaci neřešili v průběhu utkání, ani 
po jeho skončení a nic takového nebylo 
uvedeno ani v zápise o utkání. 

Ještě před konáním disciplinárního říze-
ní, o němž nevíme, kdo ho vyvolal, jsem 

odpověděla na pár otázek jednomu novi-
náři telefonicky a až další den jsem zjisti-
la, že je z bulvárního deníku. Ten použil 
moje odpovědi tak, jak je bohužel v bul-
váru zvykem. Uvedené závěry o trestech 
za utkání nejsou pravdivé. 

Nyní postupujeme dle pravidel daných 
řády, podali jsme odvolání, v rámci odvo-
lací lhůty pokračujeme dále v utkáních 
play-off a z palubovky soupeřek jsme si 
přivezli dvě těsná vítězství (jedno až z pro-
dloužení). Vedení klubu k taktice zvolené 
trenérem zaujalo také kritický postoj a až 
do vyřešení celé situace nebude trenér vést 
družstvo žen v utkáních. Některé hráčky 
trest vyslovený disciplinární komisí akcep-
tovaly a nenastoupily v utkáních za BK 
Kralupy junior, tím je jejich potrestání 
dostatečné. 

V době uzávěrky tohoto čísla Kralup-
ského Zpravodaje ještě nevíme, jaký bude 
další postup řídících orgánů ČBF. Všich-
ni však věříme, že bude postupováno 
spravedlivě. Naše hráčky hrají pro radost 
a žádnou jinou odměnu než radost z ví-

tězství ze zápasů nemají. Na tuto soutěž 
není možné ani uzavírat sázky, výsledkem 
předmětného utkání jsme nemohli ovlivnit 
průběh soutěže. 

Mediální tanec, který trval týden a při-
pomíná film „Vrtěti psem“, nechává otevře-
nou otázku, co je a není fair play a komu 
má posloužit. 

RADANA HNILIČKOVÁ, 

PŘEDSEDA BK KRALUPY JUNIOR
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Hokejista Miroslav Forman 
oslaví v srpnu 27. narozeni-

ny. Od mládežnických kategorií 
je hráčem elitního českého hoke-
jového klubu HC SPARTA PRA-
HA. Atmosféru extraligy okusil 
již před šesti lety, od té doby se 
jeho pozice v týmu radikálně 
změnila. Dnes patří k útočným 
pilířům Sparty a jeho skvělé 
výkony mu na sklonku loňské-
ho roku přinesly i reprezentač-
ní pozvánku. Z velkého světa 
profesionálního sportu se pra-
videlně a rád vrací do Kralup 
nad Vltavou, města, kde vyrostl 
a v němž zůstávají jeho kořeny. 
V každém případě má “Formič“ 
za sebou vynikající sezónu – se 
Spartou skončil na třetím místě 
po základní části extraligy, má 
stříbro z evropské hokejové ligy 
mistrů, v individuálních statisti-
kách po základní části skončil 
v klubu na pátém místě s bilan-
cí: 48 odehraných zápasů, 26 
kanadských bodů (8+18). 

Miroslav Forman na svém 
sportu miluje nejvíce vypjaté 
chvíle zápasů play off. Letos 
však HC SPARTA PRAHA 
velmi nečekaně podlehla již 
ve čtvrtfinále brněnské Kometě. 
Kde jsou hlavní příčiny, že jste 
sérii nezvládli?
Těžko se mi to hodnotí, protože 
od vyřazení uběhlo jen pár dní. 
Těch faktorů, proč jsme sérii ne-

zvládli, bylo víc, ať už to byly 
hrubé chyby v obraně nebo slabá 
produktivita v útoku. Brno nás 
bohužel nejen v tomhle předčilo, 
a proto zaslouženě vyhrálo.

Dostat 0:4 od „Brňáků“ to se 
snad nemohlo odehrát ani 
ve vašich nejčernějších snech?
Výsledek série vypadá jedno-
značně, ale vyjma posledního 
utkání byla ta tři vyrovnaná. 
Vždy jsme většinu zápasu vedli, 
ale pak přišly naše hrubé chyby 
a zápas jsme ztratili. Brno v prv-
ních třech utkáních bylo ve ve-

dení asi jen 4 minuty, ale stačilo 
jim to na vedení 3:0 na zápasy. 
To zamává s psychikou každého 
hráče. V posledním zápase to už 
byla z naší strany křeč a Brno 
zaslouženě vyhrálo.

Napadají tě věci, které měly 
nebo mohly být jinak, aby ta 
série minimálně pokračovala?
Jak se říká, po bitvě je každý ge-
nerál. Teď víme každý, co jsme 
měli dělat jinak, ale to jsme vě-
děli i po prvním, druhém i tře-
tím zápase. Stejných chyb jsme 
se ale stejně nevyvarovali. 

Sebereflexe Miroslava Formana, 
jaký je individuální pohled 
na tvé výkony v právě skončené 
sezóně?
Na  předsezónním  pohovoru 
s trenérem mi bylo řečeno, že 
na mě hodně spoléhá. I já jsem 
měl od sebe velká očekávání 
a ty bohužel nenaplnil. Bodově 
to špatné nebylo, ale necítil jsem 
herní progres vůči minulému ro-
ku. Vždy, když jsem se dostával 
do slušné formy, přibrzdilo mě 
zranění nebo nemoc, ale s tím 
se musí vyrovnávat pomalu kaž-
dý druhý hráč. Takže popravdě 
spokojený moc nejsem.

Co Tě čeká v nejbližších dnech? 
Kdy začneš novou přípravu 
na sezónu a s jakými cíli do ní 
vstoupíš?
V nejbližších dnech se chys-
tám s přítelkyní na dovolenou, 
pak nás čeká zařizování nové-
ho bytu. Každopádně i během 
volna se chci udržovat v dobré 
kondici a do nové sezóny vstou-
pit s těmi nejvyššími cíli, jako 
každý rok. 

TELEVIZNÍ  ROZHOVOR 
s Miroslavem Formanem, ve kte-
rém útočná opora SPARTY hod-
notí sezónu 2016-2017 těsně před 
startem „černé série“ s KOME-
TOU BRNO zhlédnete na www.
kralupskyzpravodaj.cz

JINDŘICH KOHM

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2016 
Výsledky ankety byly vyhlášeny na galavečeru sportovců v pátek 31. března 2017 v kinosále Vltava.

TRENÉR ROKU
1. místo tým cvičitelek dětí T.J. Sokol Kralupy 
2. místo VOTIPKA ROBERT - rugby
3. místo BĚHOUNEK BOHUMIL - fotbal
4. místo VLASÁK ZDENĚK - tenis
5. místo BĚLÍKOVÁ BLANKA - aerobik

JEDNOTLIVEC do 15 let vč.
1. místo ČECHOVÁ LENKA a ČECHOVÁ ELIŠKA 
 - lehká atletika
2. místo GÓRALCZYKOVÁ MICHAELA 
 - kicbox, pointfighting 
3. místo MOSTKOVÁ VIKTORIE - plavání
4. místo KOTOUČOVÁ ADÉLA - moderní pětiboj
5. místo KOPECKÁ ALEXANDRA - krasobruslení

JEDNOTLIVEC 16 – 50 let vč.
1. místo LOUŽECKÁ ANETA - lezení na obtížnost
2. místo FORMAN MIROSLAV - hokej
3. místo ŠTĚPÁN MARTIN - alpské lyžování 
4. místo SVÍTEK ADAM - judo
5. místo LOUKOTKA DAVID - vodní motorismus

JEDNOTLIVEC nad 51 let vč.
1. místo BORECKÁ SVĚTLA - stolní tenis 
2. místo FREYOVÁ MICHAELA - orientační běh
3. místo VESELÝ IVAN - benčpres

KOLEKTIV do 15 let vč.
1. místo STUDIO ATAK Pakandlová–Hrušková–Částková
 - sportovní aerobik
2. místo VOLEJBAL TJ KRALUPY - minivolejbal
3. místo HK Kralupy, mladší dorost - hokej

4. místo RC KRALUPY U10 - rugby
5. místo FK KRALUPY, starší žáci - fotbal 

KOLEKTIV od 16 let vč.
1. místo Volejbal TJ Kralupy, starší žákyně
2. místo BK Junior Kralupy, ženy
3. místo GLADIATORS OCR - extrémní překážkový závod

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ
KASAL FRANTIŠEK - fotbal
KRATOCHVÍL JIŘÍ - lední hokej

CENA VEŘEJNOSTI
TUHÁČEK ZDENĚK - silový trojboj

CENA STAROSTY
GLADIATORS OCR - extrémní překážkový závod

Reportáž z této slavnostní akce najdete během 
dubna na webových stránkách města a Zpravodaje

Hokejista Forman oblékl reprezentační dres

FO
TO

 S
P

O
R

T:
 P

A
VE

L
 M

A
ZÁ

Č



K Z SPORT

 duben 201724

Čtyřicátý první ročník Kralupské kličky 
zaznamenal rekordní počet zúčastně-

ných závodníků a závodnic, celkem jich 
bylo 252. Kralupský oddíl krasobruslení re-
prezentovalo 41 dětí a vedly si velmi dobře. 
Na příčku nejvyšší se svým bezchybným 
výkonem, z Kralup jako jediná, vyšplhala 

Sofie Palečková v kategorii Žačky mlad-
ší A. 

Mezi nejmladšími děvčaty, která závod 
zahajovala, se na stříbrné příčce umísti-
la Dora Liemannová. Stříbro si vybrusli-
la i Karolína Fišerová. Těsně pod stupni 
vítězů zůstala v kategorii Benjamín Anna 

Dandová, na šestém místě pak byla Zu-
zana Pekárková. V nejpočetnější kategorii 
Žačky nejmladší B, které se zúčastnilo dva-
cet čtyři závodnic, se nejlépe umístila Mi- 
chaela Kovářová. Místo bramborové medai-
le symbolicky dostala šišku bramborového 
knedlíku. Druhá nejlepší v kategorii byla 
Markéta Machulová, jež se umístila na čtr-
náctém místě. 

I kategorie Žačky mladší B byla nabita, 
na třetím místě se umístila Adéla Kimlič-
ková. Bramborový knedlík si odnesla Hana 
Machulová. Další kralupské závodnice, Ema 
Liemannová a Alexandra Kopecká, nomino-
vána za úspěchy z loňské sezóny na Spor-
tovce Kralup, se umístily také v první de-
sítce. Mezi nejstaršími děvčaty pak zářila 
Tereza Knězů, na druhém místě, a Klára 
Schmidtová na místě třetím. 

Závody skončily krátce před jedenác-
tou hodinou noční, i přesto byla atmosféra 
po celý den skvělá. Právě proto děkujeme 
všem, kteří na zimní stadion zavítali a pod-
pořili startující krasobruslařky a krasobrus-
laře při jejich výkonech. 

KATEŘINA HOROVÁ

Hodnocení úspěšné první části letošní 
sezóny (KZ leden) jsem končil konsta-

továním, že příslibem do zbytku soutěže je 
fakt, že ani ve dvou ztracených zápasech 
na konci kalendářního roku nebyl AFC roz-
hodně horší a prohrál nezaslouženě. Vůbec 
by mě ale nenapadlo, co všechno to může 
v konečném důsledku znamenat.

V posledním zápase před vánoční pauzou 
přijel do Kralup největší favorit na postup 
do Divize, tým MCE Slaný. Díky vítězství 
5:3 zakončily Kralupy první polovinu sou-
těže na pomyslných stupních vítězů a záro-
veň zahájily úžasnou sérii devíti vítězných 
zápasů v řadě. To znamenalo, že před po-
sledními třemi koly soutěže a shodou okol-
ností i zápasy s nejlepšími týmy soutěže 
stačilo kralupským pro zisk titulu krajského 
přeborníka zvítězit alespoň v jediném utká-
ní. Hned v prvním zápase v Mladé Boleslavi 
vedl AFC sedm minut před závěrem o dvě 
branky, ale domácí Joga srovnala na koneč-
ných 4:4 a oslavy musely být nuceně odlo-
ženy. V následném domácím utkání si však 
AFC již nenechal konečný úspěch uniknout 
a Třebusice zdolal poměrem 5:3.

Již tradičně se o přesnou střelbu a její pří-

Skvěle zvládnutá druhá část futsalové sezóny 
pravu z největší části postaral tvůrce hry 
a hrající trenér Vladimír Vymětalík, autor 
32 branek a 23 gólových přihrávek, násle-
dován Lukášem Moravcem (18+23) a Danem 
Harmáčkem (19+13).

Úplně stejným dílem přispěla k úspěchu 
i kvalitní obranná práce celého týmu, spolu 
se spolehlivými výkony nestárnoucího Pav-

la Heimratha v brance Kralup. Tyto fakto-
ry se společně zasloužily o daleko nejnižší 
počet obdržených branek ze všech týmů 
soutěže. AFC si tak zajistil titul krajského 
přeborníka!  ALEŠ MORAVEC

Podrobnosti k zápasu Kralupy x Třebu-
sice na www.kralupskyzpravodaj.cz
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Stojící zleva: předseda oddílu P. Listík, A. Moravec, P. Heimrath, J. Jindřich, M. Tetiva, L. Moravec, R. Karas, 
B. Běhounek. Sedící zleva: T. Koláček, M. Mára, D. Harmáček, Z. Všolák, L. Koláček, V. Vymětalík, J. Polák

Kralupské krasobruslařsky  
sbíraly medaile na domácích závodech

Vyhlášení výsledků kategorie Žačky B
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Smetanova 168, Kralupy n/V 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: info@ddmkralupy.cz 

Po, Út, Čt 8:00-11:15 / 12:15-17:00
St  8:00-11:15 / 12:15-16:00

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz

VELIKONOČNÍ JARMARK
Zveme děti i dospělé 8. dubna na náš Veliko-
noční jarmark. Konat se bude od 10:00 hod. 
před DDM. Jeho součástí budou i dílničky 
pro děti a velikonoční výstava, která se ko-
ná v týdnu od 4. 4. do 8. 4. Program zpestří 
vystoupení dětí z tanečních ZÚ DDM.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 10. dubna od 18:00 hod. vám 
Jindřich Havlík představí ve své přednáš-
ce Izrael – Palestinu. Dozvíte se nejen za-
jímavosti o krásách a zvycích v této zemi, 
ale také o tom, jak tam slaví Velikonoce. 
Vstupné je dobrovolné.

ČARODĚJNICKÁ NOCOVKA
Nocovku pro děti školního věku pořádáme 
od pátku 28. dubna 18:00 do soboty 9:00 
hod. Na čarodějnické dobrodružství je třeba 

předem vyplnit přihlášku, kterou si můžete 
vyzvednout a odevzdat v kanceláři DDM 
do 24. 4. Cena: 150 Kč

 
PŘIPOMÍNÁME:
DDM rozšířil nabídku sobotních kurzů. Má-
te tak možnost se hlásit na tyto kurzy:

8. dubna ................ Navrhování zahrad II.
15. dubna .......................Zdobení perníků
22. dubna ....................Malování hedvábí
6. května .........................Kresba portrétu
13. května .......................Tiffany technika
17. června ...........................Trička na léto
Vždy v sobotu od 13:00 hod. v DDM. Cena: 400 Kč

Lesní školka Kulíšek vyvíjí svou činnost 
v Kralupech nad Vltavou již od září roku 

2014. Řídí se Rámcově vzdělávacím progra-
mem určeným MŠMT. Od září 2017 naše 
lesní MŠ vstupuje do rejstříku škol a škol-
ských zařízení Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Jsme velice rádi, že 
pojem lesní mateřská škola konečně našel 
své místo v legislativě a může se tak zařadit 
mezi mateřské školy podporované státem.

Kulíšci se již od počátku snaží naplňovat 
své motto „V lese jako doma“. Les je jako jed-
no velké hřiště a příroda je moudrá učitelka. 
Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. 
Příroda je jejich tělocvičnou i učebnou pod 
širým nebem. Snažíme se při práci s dětmi 
uplatňovat zásady „respektující výchovy“, 
prvky waldorfské pedagogiky a environ-
mentální výchovy. 

Jako „Den otevřených dveří“ jsme pro vás 
vybrali tradiční akci školky „Otvírání stu-
dánek“, která se koná 22. 4. 2017 na Rusav-
kách. Dopoledne se seznámíte s učiteli lesní 
MŠ, dalšími kulíšky a jejich rodiči. Navíc 
se můžete účastnit bohatého programu, ur-
čeného pro děti i dospěláky.

Zápisy do mateřské školy Kulíšek proběh-
nou ve dnech 2. 5. - 4. 5. 2017 v zázemí lesní 
MŠ na Rusavkách. K zápisu do Lesní mateř-

ské školy Kulíšek pro školní rok 2017/18 je 
nutné se dostavit osobně. Bližší informace 
najdete na www.kulisek.netluk.cz. 

Chcete navštívit lesní MŠ „na zkouš-
ku“? Zájemce o docházku zveme na let-
ní provoz kulíšků. Nabízíme tyto týdenní 
termíny: 17.-21.7.; 24.-28.7.; 7.-11.8.; 21.-25.8. 

Přihlášky posílejte na e-mail: silviahardt@
seznam.cz.

Na nové kulíšky se těší Blanka Dymáčko-
vá - ředitelka LMŠ Kulíšek a Sára Hardtová 
- koordinátorka LMŠ Kulíšek a všichni uči-
telé: Edita, Honza, Honza U. a Maruška.

SÁRA HARDTOVÁ

Zápis do lesní MŠ Kulíšek proběhne začátkem května
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ŠKOLY

B líží se zápis a my se těšíme na všechny 
děti předškolního věku, které se přijdou 

zapsat do 1. třídy. Učebna pro prvňáčky je 
nově vybavena atraktivním nábytkem a ke-
ramicko-magnetickou tabulí. Pořídili jsme 
vhodné didaktické pomůcky na rozvoj jem-
né motoriky a následně na nácvik psaní, 
nechybí ani pomůcky rozvíjející čtenářskou 
a matematickou gramotnost. Přejeme si, aby 
se děti ve škole cítily příjemně a učení jim 
působilo radost.

Rodiče prvňáčků jistě potěší sponzorský 
dar na nákup potřeb na výtvarnou výchovu 
a pracovní činnosti od firmy Heckl, s.r.o., 
která každoročně podporuje žáky na začát-
ku školní docházky. Tato spolupráce vznikla 
v době, kdy bylo zrušeno tzv. pastelkovné.

Kdybychom měli představit naši ZŠ: je ro-
dinného typu, proto je výbornou volbou pro 

ZŠ 28. ŘÍJNA

Srdečně vás zveme na Velikonoční pro-
dejní výstavu výrobků žáků naší školy, 

která se koná ve středu 12. dubna od 8 
do 17 hod. ve vestibulu knihovny. Přijď-

te si prohlédnout a nakoupit velikonoční 
i jarní dekorace z keramiky, textilu či pří-
rodních materiálů. Koupí výrobků uděláte 
radost sobě nebo blízkým, ale zároveň tím 

i podpoříte možnost dalších tvůrčích aktivit 
na naší škole. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
BC. MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ

ZŠ PRAKTICKÁ

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

ZŠ KOMENSKÉHO

ZUŠ KRALUPY
                                          

Jarní sluníčko probudilo vše 
ze zimního spánku a pohla-

dilo nás nejen po tvářích, ale 
i po duši. Na jaro a jarní roz-
kvétající přírodu se moc těšíme 
a i letos ho přivítáme velikonoč-
ním jarmarkem, který se bude 
konat v naší škole v úterý 11. 4. 
2017 od 10.00 do 15.00 hodin. 
Všechny rodiče a přátele školy 
srdečně zveme a věříme, že si 
každý odnese nějaký krásný vý-

robek vytvořený našimi žáky.
Dále zveme rodiče s budoucí-

mi školáky na zápis do prvních 
tříd, který se bude konat 4. – 5. 4. 
2017 od 14.00 do 17.00 hodin 
v naší škole. Budoucí prvňáčci 
již měli možnost vyzkoušet si, 
co je ve škole čeká při projek-
tu Předškoláček, a tak budou 
u zápisu již zkušení předškoláci. 
Na všechny se moc těšíme.         

PAVLA SLAVÍČKOVÁ

Velikonoční jarmark 
a zápis do prvních tříd

Zveme na prodejní výstavu

Moderní učebna pro budoucí prvňáčky
rodiče požadující umístění dítěte do třídy 
s menším počtem žáků. Žáci se zde vyu-
čují podle školního vzdělávacího programu 
Brána do života. Za zmínku stojí vkusný 
interiér i exteriér školní budovy, která byla 
v roce 2014 opravena. Okolí školy dotváří 
pěkná zahrada s hřištěm, kde děti tráví vol-
ný čas po vyučování. Škola žákům nabízí 
zájmové kroužky a další mimoškolní akce 
pořádané ve spolupráci s rodiči a veřejností 
v obci. Samozřejmostí je pravidelná účast 
v soutěžích (Seifertovy Kralupy, Bobřík in-
formatiky) a na olympiádách. Aktivně se za-
pojujeme do různých projektů např. Ovoce 
do škol, Čtení pomáhá. 

Podrobnější informace lze najít na na-
šich nových internetových stránkách www.
zsmikovice.cz

PEDAGOGICKÝ SBOR ZŠ 28. ŘÍJNA

ZŠ KOMENSKÉHO PŘIJME OD ZÁŘÍ 2017 kvalifikovaného učitele/-ku pro 1. stupeň na celý úvazek,  
kvalifikovaného učitele/-ku fyziky, matematiky a tělesné výchovy na celý úvazek. Zájemci mohou zasílat své profesní 

životopisy na info@zskomenda.cz nebo se osobně informovat u vedení školy na tel. čísle 315 617 800.

FO
TO

: J
U

L
IE

 S
VO

B
O

D
O

VÁ

Článek „Sedmičky na lyžích“ najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Zpráva o činnosti ZUŠ Kralupy  
na www.kralupskyzpravodaj.cz
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POLICIE

Zpráva o činnosti ZUŠ Kralupy  
na www.kralupskyzpravodaj.cz

Z LINKY 156

☛ 25. 2. v 07:53 h. na l. 156 
oznámil pan T., že se nachází 
v  ul. Nerudova a  potřeboval by 
od  hlídky MP pomoci a  poradit. 
Více neuvedl a zavěsil. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s výše uvedeným mužem, 
který s hlídkou jednal arogantně 
a povýšeně a požadoval po hlídce 
MP, aby jej odvezla na jím určené 
místo a  dále, aby mu strážníci 
zakoupili kredit do jeho mobilního 
telefonu. Dle místní znalosti se 
jednalo o  známého narkomana, 
který se takto choval zřejmě pod 
vlivem OPL. Pan T. byl hlídkou MP 
na místě poučen a následně sám 
z místa odešel. 

☛ 25. 2. v 18:00 h. na l. 156 
oznámila ostraha HM Tesco záchyt 
zloděje na prodejně. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, 
že se jedná o  pana P., který je 
strážníkům velmi znám. Pan 
P. odcizil zboží v celkové hodnotě 
206 Kč. Pro podnapilost muže 
nebylo možné toto přestupkové 
jednání vyřešit na  místě a  celá 
věc byla postoupena k  dalšímu 
opatření na  příslušný odbor při 
MěÚ Kralupy. 

☛ 1. 3. v 13:25 h. na l. 156 
oznámila ředitelka Farní charity 
v  ul. Sokolská, že jim byla 
z kanceláře odcizena elektronická 
čtečka e-knih. Na  místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že 
se mělo jednat o čtečku v hodnotě 
cca 4.000 Kč. V  inkriminované 
době se v prostorách budovy měl 
pohybovat klient charity pan D. 
Po zhlédnutí kamerového záznamu, 
který je v budově nainstalován, bylo 
zjištěno, že pachatelem je pan D., 
strážníkům velmi dobře znám. Dle 
popisu osoby byly prověřeny okolní 
lokality a na Palackého nám. byl 
výše uvedený muž zjištěn. Muž se 
následně doznal, že elektronickou 
čtečku skutečně odcizil, ale poté, 
co zjistil, že se nejedná o tablet, 
tuto rozlomil v půli a zahodil v ul. 
Sokolská. Na OO PČR Kralupy byla 

provedena lustrace ke  zjištění 
opakovanosti majetkové trestné 
činnosti s výsledkem pozitivním. 
Celá věc byla následně předána 
hlídce policie k dalšímu opatření. 

☛ 2. 3. v 18:11 h. na  l. 156 
oznámila paní P., že na cyklostezce 
u Husova parku na sídl. U Cukrovaru 
leží nějaký muž na zemi. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila známého bezdomovce, 
který nekomunikuje a na jakékoliv 
podněty nereaguje. Na  místo 
byla přivolána RZS, která muže 
následně převezla s  podezřením 
na epileptický záchvat do pražské 
nemocnice Na Bulovce. 

☛ 5. 3. v 08:05 h. na l. 156 
oznámil pan P., že v ul. Nerudova 
u lékárny hoří zřejmě odpadkový 
koš. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila mírně doutnající 
odpadky v  koši. Strážníci se 
pokusili vlastními prostředky 
oheň uhasit. Po  chvíli se ale 
z odpadkového koše začalo opět 
dýmit. Na  místo byl přivolán 
HZS, oheň byl uhašen. Celá 
událost zřejmě vznikla zahořením 
od nedopalku cigarety. 

☛ 11. 3. v 17:33 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kralupy o výjezd 
do  ul. Smetanova, kde má 
ležet nějaký muž na  zemi vedle 
invalidního vozíku. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která následně 
zjistila, že se jedná o  pana L.,  
ze kterého je silně cítit alkohol. Muž 
si stěžuje na velkou bolest hlavy. 
Z  důvodu podezření na  možné 
poranění hlavy při pádu z vozíku 
byla na  místo přivolána RZS, 
která pana L. převezla do slánské 
nemocnice. 

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

☛ Dne 25. 2. v 01:16 v h. bylo 
strážníkem  vykonávajícím 
dozorčí službu díky městskému 
kamerovému  dohlížecímu 
systému zjištěno, že se dva muži 
pohybují okolo zaparkovaných 
služebních vozidel MP na nám.  
J. Seiferta, kde strážníci prováděli 
kontrolu přilehlých zábavních 
podniků v rámci bezpečnostně-
preventivní akce na kontrolu 
nalévání alkoholických nápojů 
mladistvým osobám. A dále bylo 
zjištěno, že muži z vozidel něco 

odšroubovali a odchází směrem 
k ul. tř. Legií. 

Strážník dozorčí služby infor-
maci předal hlídce MP, která se 
ihned dostavila na místo a výše 
uvedené muže zajistila. Strážní-
ci následně zjistili, že u obou 
služebních vozidel chybí anté-
ny. Muži se k výše uvedenému 
jednání doznali a uvedli, že 
antény zahodili do přilehlých 
keřů. Za přestupkové jednání 
proti majetku byli oba vyřešeni 
na místě blokovou pokutou. 

Ráda bych se touto cestou 
rozloučila se čtenáři Kralup-

ského Zpravodaje z pozice ma-
nažera prevence Městské policie 
Kralupy nad Vltavou a zároveň 
poděkovala všem organizacím 
města  Kralupy  nad  Vltavou, 
ostatním  institucím  a  lidem 
za výbornou spolupráci v rám-
ci prevence kriminality.

V průběhu osmi let mého pů-
sobení na MP, z toho pět let 
ve funkci manažera prevence 
kriminality, jsem se snažila pre-
ventivní činností poněkud změ-
nit náhled na MP. Za přispění 

Městského úřadu Kralupy se 
podařilo zrealizovat celou řa-
du projektů jako např. Bezpeč-
ně s Městskou policií Kralupy, 

Poděkování...

Výtržníci dopadeni

Paprsek aj., a nepochybně pak 
nespočet přednášek pro MŠ, ZŠ, 
SŠ a seniory, uskutečnění bez-
pečnostně-preventivních akcí 
v součinnosti s Policií ČR a ji-
nými institucemi. 

Činnost městských policií má 

své opodstatnění a není tomu 
jinak ani v našem městě. Přeji 
tedy novému vedení MP mnoho 
úspěchů, ještě více spokojených 
občanů a zejména pak bezpeč-
né město. 

MGR. TEREZA DOBROVOLNÁ
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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

Příprava na maturitu  
Z ANGLICKÉHO JAZYKA
} Didaktické testy } Poslechy } Testy jazykové kompetence  
} Písemné práce } Procvičení ústní maturitní zkoušky
Nabízím: kvalitní individuální výuku; veškeré písemné materiály; přípravu  
v souladu s Vašimi časovými požadavky. Cena: 300,- Kč /45 min. výuky
Ing. Renata Bazalová, e-mail: r.bazalova@seznam.cz, tel.: 733 516 307

HLEDÁME 

Pokud hledáte stabilní pozici a jistotu, právě u nás ji najdete. 
Nabízíme: pracovní smlouva na dobu neurčitou, 13. plat, stravenky

Kontakt: Lubomír Kříž, 
tel.: 702 010 353, Salesianer Miettex

do naší společnosti 
spolehlivé, 

zodpovědné a schopné 
kolegyně a kolegy. 

Jedná se o práci s čistými 
pracovními oděvy – jejich 

kompletace, expedování a skládání. 

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

email: azcentrumkralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
– středa 26. 4. od 16:30 
hodin - srdečně zveme 
všechny příznivce AZ centra 
na pořádný čarodějnický 
rej. Akce bude probíhat 
na zahradě AZ centra, kde pro 
vás i vaše děti bude připraven 
bohatý program. Nebude 
chybět tradiční opékání špekáčků, skákací hrad pro děti, soutěže apod.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017 - „FILMOVÉ TRHÁKY“
1. turnus ........10. 7. - 14. 7. ............... Zootropolis

2. turnus ........17. 7. - 21. 7. ............... Hodný dinosaurus

3. turnus ....... 24. 7. - 28. 7. ............... Doba ledová – Mamutí drcnutí

4. turnus ........31. 7. - 4. 8. ................. Trollové

5. turnus ......... 7. 8. - 11. 8. ............... Croodsovi

6. turnus ....... 14. 8. - 18. 8. ............... Konečně doma

7. turnus ....... 21. 8. - 25. 8. .............. Robinson Crusoe na ostrově zvířátek

8. turnus .......28. 8. - 1. 9. ................. Tajný život mazlíčků
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ZŠ Nelahozeves, okres Mělník, přijme 
na hlavní pracovní poměr od srpna 2017

}  kvalifikovanou učitelku 1. stupně  
(požadujeme VŠ vzdělání)

} vychovatelku do školní družiny

V případě Vašeho zájmu zasílejte své žádosti  
na email ředitelky školy (bavorova@email.cz).

Ostatní kontakty a více o škole na www.zsnelahozeves.cz

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, Kladno Mandala
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

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, Kralupy nad Vltavou www.akkasparova.cz, tel.: 733 607 514
V Jirchářích 195/2, Praha 1  email: advokat@akkasparova.cz

PRONAJMU BYT 2 + KK
na sídlišti Hůrka (Kralupy nad Vltavou) 

s prosklenou lodžií,

po celkové rekonstrukci.
Nájem 8.500 Kč + energie (vratná kauce 20 tis. Kč)

Tel.: 603 508 372

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 

PŘIJMOU NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
NA POZICE:

ZEDNÍK  ELEKTRIKÁŘ  HROBNÍK  POPELÁŘ
Bližší informace: TSM, Libušina 123, Kralupy n. Vlt.

tel.: 315 726 589, e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
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VELTRUSY

AKČNÍ
CENY

otevřeno pondělí-neděle 8:00-18:00 hod.

zahradnické centrum

www.zahradnictvi-jelinek.cz

KRALUPSKÝ
ZPRAVODAJ

59,90 Kč
89 Kč nejlepší

cena

na trhu

 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ         

OBSLUHY CNC STROJŮ
Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika

s tradicí od roku 2006

NABÍZÍME:

} Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích nad Vltavou 
(200 m od vlakového nádraží)

} Nástupní plat 125,- Kč / hod. a po zapracování  
navýšení mzdy

} + Prémie za kvalitu + pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění

+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de

Našimi zákazníky jsou: 
MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

Firma Koever CZ s.r.o. 
hledá 

NOVÉ ZAMĚSTNANCE  
NA POZICE:
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BAZAR 
NÁBYTKU NOVĚ 

U POŠTY 
-zelená vrata- 

– dříve u kostela.
Otevřeno po-pá 9:00-16:30

tel.: 739 000 245

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE 

NA E-MAILU
zpravodaj@mestokralupy.cz

KaSS Kralupy nad Vltavou hledá na Dohodu o provedení práce 

VÍKENDOVÉ UKLÍZEČKY 
tj. práce v sobotu a neděli po akcích KD

Požadavky: pečlivost, spolehlivost, flexibilita
Náplň práce: úklid vnitřních i vstupních prostor KD 

Nástup možný ihned!

Tel.: 721 042 962




