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B ěhem prázdnin byla zapo-
čata celá řada městských 

investičních akcí, které v těch-
to dnech směřují k úspěšné fi-
nalizaci.

Probíhají práce na druhé 
etapě ulice Štefánikova, 
horní schodiště vedoucí 
na Hostibejk je těsně 
před dokončením
Tou vůbec nejvýraznější inves-
ticí je bezpochyby rekonstruk-
ce Štefánikovy ulice, jejíž první 
etapa proběhla dle stanovené-
ho stavebního harmonogramu. 
„Hotovou část jsme převzali do 
předběžného užívání včetně 
parkoviště, které je nyní obča-
nům zpřístupněno z jedné po-
loviny. Nicméně v rámci první 
etapy vznikla v ulici nová par-
kovací stání, která jsou už pl-
ně k dispozici,“ uvedla Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru in-

vestic s tím, že v ulici Štefáni-
kova již nyní probíhají práce na 
druhé etapě.  

„Rekonstrukce by měla být 
dokončena 29. 9. 2017. Poté bu-
de následovat kolaudace obou 
etap včetně hotové propojky 
s ulicí Mostní. Na jaře příští-
ho roku plánujeme dokončení 
rekonstrukce celé ulice v rám-
ci etap 3 a 4,“ dodala Marce-
la Horčičková k momentálně 
nejviditelnější investiční akci 
ve městě. 

„Možná trochu stranou zájmu 
je nyní kompletní výměna vrch-
ního schodiště na Hostibejku, 
ale i tam v těchto dnech finišu-
jeme. Poslední práce by měly 
skončit na konci září,“ upozor-
ňuje vedoucí odboru investic na 
druhou etapu rekonstrukce, je-
jíž součástí je rovněž instalace 
nového veřejného osvětlení.     

Dokončení na straně 4.

Naše město se stále mění
■ Nejen v Kralupech, ale po celé republice využívají 
stavebníci, investoři i soukromé osoby letní měsíce 
k realizaci staveb, rekonstrukcím a opravám. Ani toto 
léto v našem městě stavební ruch nechyběl.
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Na Hostibejk vedou 
nové schody

Část Štefánikovy ulice  
po rekonstrukci
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říjen 2017

Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
u  dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník na akci 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu,  
ul. Vrchlického 703“, jehož předmětem jsou 
vyvolané vícepráce v celkovém finančním objemu 
189.058 Kč vč. DPH.
u uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního 
stavu technologie velkého plaveckého bazénu 
s panem Tomášem Struneckým, Kralupy nad 
Vltavou, a to za celkovou cenu 229.855,96 Kč vč. 
DPH. Finanční prostředky budou použity z rozpočtu 
Kralupské sportovní spol. s r.o. na údržby a opravy.
u  uzavření smlouvy o dílo na vypracování 
projektové dokumentace akce: „Rekonstrukce 
skateparku v Kralupech nad Vltavou“, a to se spol. 
Mystic Constructions s.r.o., Praha 2 za celkovou 
cenu 58.080 Kč vč. DPH.
u poskytnutí dotace ZŠ Gen. Klapálka, zastoupené 
ředitelkou Ing. Michaelou Gleichovou, ve výši 
31.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí 
14 dětí a dvou pedagogů na výměnném pobytu 
v partnerském městě Środa Wielkopolska, který 
se koná ve dnech 19. - 22. 9. 2017.
u poskytnutí dotace DDM Kralupy, zastoupené 
ředitelkou Mgr. Kateřinou Viktorovou, ve výši 
15.000 Kč, na úhradu navýšených výdajů na dopravu 
z Komárna do města Śebes a přenocování v Komárně, 

souvisejících s účastí skupiny dětí z Kralup n. Vlt. na 
mezinárodním táboře v městě Śebes - Rumunsko.
u přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 300.000 Kč na nákup automobilu pro JSDH 
Kralupy a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
u přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve 
výši 56.700 Kč na projekt Paprsek 2017 a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace.
u dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Úpravy vodního 
díla v Zeměchách, Kralupy n. Vlt.“, jejímž zhotovitelem 
je společnost Petr Kožený, s.r.o., Brandýsek. 
Předmětem dodatku je změna termínu realizace díla 
z důvodu řešení majetkoprávních záležitostí. Nový 
termín realizace je 15. 8.  – 15. 10. 2017.
u bezplatné využití gabionových ploch v ul. Ke 
Hřbitovu a v lokalitě od ZŠ Komenského k infocentru 
pro účely umístění volebních poutačů pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to v období 
od 28. 8. 2017 do 20. 10. 2017.
u navýšení kapacity školního klubu Základní školy 
Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, ze 
stávající kapacity 30 dětí na novou kapacitu 60 dětí 
a změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
 
RM vzala na vědomí:
u  přehledovou zprávu o průběhu a výsledku 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze 
subjektu Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
za období srpen 2017.

příjem inzerce do 14. 9. 2017,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 19. 9. 2017, 12 hodin

srdečně vás zdravím v novém školním roce – opět star-
tujeme do dalšího kola našich životů, a to doslova. 
Pro mnohé z nás je září tím pravým začátkem roku. 
Leden je jenom přelom v letopočtu. Po letních dovo-
lených, s příchodem babího léta, vnímáme 
září jako čerstvý vítr, těšíme se na nové pod-
něty, přátele, kolegy, zážitky… A to ani ne-
musíme být rodiči dětí školou povinných. 

Září je magické i svým počasím, láme 
se roční období. Září je příhodným mě-
sícem pro změnu. A tak se i členové re-
dakční rady Zpravodaje shodli na tom, že 
by bylo dobré udělat ve Zpravodaji krok 
novým směrem.

V ruce tak držíte další vydání Kralupského Zpra-
vodaje – a to ve zcela novém, inovativním, moder-
ním grafickém zpracování. Věříme, že se vám bude 
náš měsíčník stále líbit a změnu přijmete. A proč k ní 
došlo? Nejpravděpodobněji podle hesla – změna je 
život. Již od roku 2008 vychází Zpravodaj ve stále 
stejné grafické podobě a tak, jako se mění doba, vy-
víjí se i grafika. Po dlouhých diskuzích jsme se roz-
hodli, že Zpravodaj posuneme zase o kousek dál. 
Zpracujeme ho v moderním pojetí, přiblížíme více 
dnešní době, i mladým lidem. Myslím, že se nám 
to povedlo. Ale samozřejmě uvítáme vaše názory 
a podněty, jak by se co dalo zpracovat lépe a jinak.

Kromě nové grafiky má redakční rada i novou 
členku, kterou se stala studentka fakulty žurnalis-
tiky slečna Kateřina Horová. Těším se na spolupráci 

s ní a přeji Katce při získávání nových zkušeností 
hodně štěstí.

Po obsahové stránce se Zpravodaj prakticky ne-
mění, stále bude obsahovat příspěvky ze všech ob-

lastí života ve městě, od dění na radnici, 
přes kulturu, školství až po sport. Co se 
ale vrátilo do starých kolejí, je rubrika „ju-
bilanti“. Zákon v posledních letech neu-
možňoval, aby úřednice samy aktivně 
vyhledávaly jubilanty, a ti se tak museli 
sami přihlásit a vyloženě si říci o blaho-
přání, což opravdu nebylo nejšťastnější. 
Naštěstí zákon o obcích toto pravidlo ml-

čenlivosti prolomil a rubrika „jubilanti“ bude opět 
košatější a smysluplnější.

Tolik asi z novinek, které zářijové číslo přináší. Vě-
řím, že až se podrobně začtete do všech příspěvků 
v tomto čísle, objevíte spoustu zajímavých podnětů, 
vyrazíte na některou ze zářijových akcí, kterých je 
naplánováno nespočet, ani se všechny do Zpravo-
daje nevešly. Proto nezapomeňte sledovat i online 
verzi Zpravodaje na adrese kralupskyzpravodaj.cz, 
kam průběžně přidáváme další aktuální zprávy.

Přeji všem v pohodě, ve zdraví a s láskou prožité 
babí léto, těšte se z maličkostí, které každý den při-
náší, školákům přeji hladký vstup do nového škol-
ního roku a budu se těšit na vaše reakce!

Mějte se krásně!
RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA
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Ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou
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veřejné jednání  
zastupitelstva města
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M ěstu Kralupy nad Vltavou se podařilo 
získat dotace ze Středočeských fon-

dů. Z Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS přijde na účet města částka 
300 000 Kč na nákup automobilu pro JSDH 
Kralupy nad Vltavou. Dále ze Středočeské-
ho Humanitárního fondu bude podpořen 
projekt Paprsek 2017 částkou 56 700 Kč. 
Projekt Paprsek je projektem zaměřeným 
na prevenci kriminality u dětí a mládeže 
s možností výskytu negativních jevů. 

Nejen město, ale i jeho příspěvkové orga-
nizace byly úspěšné. Kulturní a společenské 
středisko získalo dotaci ve výši 80 000 Kč 
na tradiční festival poezie a přednesu Sei-
fertovy Kralupy, který proběhne tento mě-
síc. Základní škola v Jodlově ulici obdrží 
finanční prostředky ve výši 76 800 Kč na 
Pobyt dětí se zaměřením na prevenci kri-
minality. 

Děkujeme Středočeskému kraji, že město 
a jeho organizace každoročně podporuje ze 
svých fondů. 

LENKA MORAVCOVÁ,
REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Dotace ze Středočeských 
fondů míří do Kralup

B ěhem prázdnin se zaměstnancům Tech-
nických služeb města Kralupy podařilo 

zrekonstruovat hojně využívanou spojovací 
komunikaci u nové lékárny v Lobečku mezi 
ulicemi Dr. E. Beneše a Gagarinova. Společ-
ně s touto akcí byla provedena oprava chod-
níku do střediska. Jednalo se o chodníky 
a část vozovky, které jsou nyní provedeny 
v zámkové dlažbě. Dále byly během léta 
opraveny stovky čtverečních metrů vozo-
vek, na kterých se vzhledem k jejich stáří 
začínají vyskytovat pavučinové trhliny. 

Abychom předešli v příštím roce v maxi-
mální míře vzniku výtluků, objednali jsme 
od externí firmy opravu tryskovou meto-
dou. Jedná se o aplikaci asfaltové suspenze 
stříkáním společně se štěrkem. Touto meto-
dou byly opraveny ulice J. Palacha, Čecho-
va, Chelčického, Přemyslova, Masarykova, 
parkoviště naproti KD Vltava, Třebízského, 
U Studánky a další. 

Poslední významnou akcí letošního léta 
byla oprava cesty k zahrádkám nad Lido-
vým náměstím, kde byly provedeny nové 
sypané povrchy a odvodnění této cesty, kte-
ré se v minulých letech negativně podepi-
sovalo na stavu cesty.

V září máme v plánu opravy chodníků 
v lokalitě Lobeček, uzavírky budou od kon-
ce září v ulicích K. Čapka od Karsovy po 
ulici Ke Koupališti a v ulici Kuzmínova 
od Revoluční po J. Wolkera, zde dojde ke 
kompletním opravám vozovek a chodníků.

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM KRALUPY

Technické služby opravují 
vozovky i chodníky

Oprava povrchu parkoviště na Seifertově 
náměstí tryskovou metodou.
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! FAKT – Na základě rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 7. 3. 2017, č. j. 7As 
51/2016-221, kterým bylo potvrzeno roz-
hodnutí Městského soudu v Praze ze dne 
14. 12. 2015, č. j. A 204/2014-197, bylo MŽP 
nuceno vydat souhlasné ověřující závazné 
stanovisko k EIA Letiště Vodochody.
? OTÁZKA – Jaká právní situace nastane po 
rozhodnutí Ústavního soudu, pokud soud vy-
hoví komunální ústavní stížnosti, ve které ob-
ce Dolany, Panenské Břežany a Zlončice žádají 
zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního sou-
du? Řízení dosud, přes dvě doplnění ústavní 
stížnosti a upozornění na stav, probíhá.
! FAKT – Krajský úřad Středočeského 
kraje svým rozhodnutím ze dne 24. 5. 
2017, č. j. 049511/2017/KUSK, sp. zn. SZ 
178988/2016/KUSK ÚSŘ/No zrušil sta-
vební uzávěru, kterou Rada města Odole-
na Voda vydala dne 14. 12. 2016 usnesením  
č. 26/21/2016  o územním opatření do doby 
zpracování nového územního plánu města, 
které probíhá. Uzávěra se týká některých 
pozemků, na kterých má vyrůst soukromá 
stavba přípojky letiště na D8.

? OTÁZKA – Jak Krajský soud v Praze roz-
hodne o žalobě obcí podané proti tomuto 
právně vadnému opatření KÚSK?
! FAKT – Krajský úřad Středočeské-
ho kraje vydal dne 31. 7. 2017, pod sp. 
zn. SZ 078176/2017/KUSK ÚSŘ/Bu, č. j. 
096163/2017/KUSK, usnesení, kterým na 
žádost společnosti Letiště Vodochody a. s. 
ze dne 20. 6. 2017 pověřil Městský úřad 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jako 
stavební úřad podle ustanovení § 131 odst. 
4 správního řádu, projednáním a rozhod-
nutím věci umístění stavby Letiště Vodo-
chody na pozemcích v k. ú. Zlončice, Más-
lovice, Vodochody u Prahy, Postřižín, 
Dolínek, Hoštice u Vodochod, Klíčany, Pa-
nenské Břežany a Odolena Voda, z důvodu 
(údajného) vyloučení všech úředních osob 
příslušného stavebního úřadu - Městského 
úřadu Kralupy nad Vltavou.
? OTÁZKA – Jak rozhodne Ministerstvo pro 
místní rozvoj o podaném odvolání obcí Pa-
nenské Břežany, Postřižín a Zlončice proti 
tomuto bezprecedentnímu útoku proti prá-
vům obcí a jak posoudí námitku odvolatelů, 

že jsou ze strany KÚSK opakovaně a syste-
maticky opomíjeni jako účastníci územních 
řízení týkajících se letiště Vodochody? (Jak 
to bylo v Mnichově? O nás bez nás!)

To je jen stručné nahlédnutí do džungle 
právních sporů, které obce a starostové, 
vázaní výsledky obecních referend, v zájmu 
svých občanů vedou. Neposteskl si marně 
představitel investora, že EIA je jen první 
krok a odhadovaná perspektiva dokončení 
– sedm dalších let. :-)

Všechny citované dokumenty budou 
k nahlédnutí na webových stránkách Stop 
letišti Vodochody/Jak to je

DIMITRIJ HÁLKOV,

ČLEN INICIATIVY STOP LETIŠTI VODOCHODY

O aktuálnímu dění kolem 
letiště Vodochody
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Dokončení z 1. strany.

Opravuje a buduje se 
také v Mikovicích
V druhé polovině prázdnin se 
započalo s realizací projektu 
„Bezbariérové chodníky ve měs-
tě Kralupy nad Vltavou podél 
silnice II/101“, jehož cíl souvisí 
s vybudováním bezbariérového 
chodníku s povrchem ze zám-
kové dlažby, a to podél ZŠ a MŠ 
Gen. Klapálka, dále pak mezi 
křižovatkami ulic Gen. Klapál-
ka x Chelčického a Gen. Klapál-
ka x Horymírova. „Uskutečnění 
této akce bylo podmíněno získá-
ním dotace. Protože Státní fond 
dopravní infrastruktury zveřej-
nil výsledky 29. 6. 2017 a samot-
ná realizace byla naplánována 
od 3. 7. 2017, museli jsme ter-
mín posunout. Totéž se týká 
i výstavby chodníku v ulici 28. 
října, jehož součástí je i vybu-
dování parkovacího pásu před 
základní školou. Do konce září 
bychom měli stihnout dokončit 
oba projekty,“ dodává Marcela 
Horčičková. Na obě akce jsme 
získali dotace z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury.

Ve školách bylo rušno 
i o prázdninách
Investiční akce města se o let-
ních měsících nevyhnuly ani 
kralupským základním ško-
lám. Na ZŠ v ulici Jodlova byla 
úspěšně provedena nová elek-
troinstalace včetně osvětlení 
a slaboproudu, ve škole Gen. 
Klapálka došlo dokonce na 
přestavbu velké části kuchy-
ně, neboť její stav se ukázal 
být dlouhodobě neudržitelný. 
„Předchozí složení kuchyně 
bylo nepraktické a neefektivní. 
Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli kuchyň řádně zkultivo-
vat a uvolněný prostor využít 
jako třídu pro školní družinu. 
Po dobu celého září bude v nové 
kuchyni probíhat tzv. zkušební 
provoz, po jehož ukončení lze 
očekávat závěrečnou kolauda-
ci,“ předesílá věci příští Mar-
cela Horčičková, těšící se rov-
něž z překvapení, které čeká 

Naše město se stále mění

na žáky ZŠ Třebízského. „Děti 
se dočkají úplně nové třídy. Ze 
stávajících několika místnůs-
tek družiny vznikl jeden velký 
prostor, který škola využije ja-
ko jednu z částí školní družiny.“

 
Výstavba komunikace 
Na Skalách bude 
hotova do konce září
Na začátku července odstar-
tovala také výstavba komuni-
kace v obytné zóně v ulici Na 
Skalách, jejíž realizace se rov-
něž nachýlila k úspěšnému zá-
věru. „Základní šířka vozovky 
byla navržena na sedm metrů. 
Po stranách ji lemují pruhy ze-
leně a v rámci projektu došlo 
také na parkovací místa, lavič-
ky a odpadkové koše. Na všech 
komunikacích i na přístupu ke 
stávajícímu schodišti pro pěší 
v ulici Na Baště dochází nyní 
k instalaci nového veřejného 
osvětlení,“ uvedl Jindřich Kar-
vánek, jenž má na odboru rea-
lizace investic na starosti sta-
vební dozor.

Demolice pivovarské 
spilky dokončena
V centru města, tj. v okolí Palac-
kého náměstí, zmizely poslední 
sutiny po veškerých nemovitos-

tech patřících k bývalé pivovar-
ské spilce. Na přelomu prázdnin 
byla následně odstraněna také 
poslední zeď, jež celý pozemek 
lemovala ještě v průběhu demo-
ličních prací. Občanům se tak 
zcela otevřel prostor s výhle-
dem na vlakové nádraží a Žiž-
kovu ulici, opačným směrem od 
nádraží ke kostelu. 

„Po demolici je třeba provést 
terénní úpravy podloží, neboť 
v zemi jsou stále zapuštěny 
panely. To se týká především 
prostoru před sladovnou. V le-

tošním roce bychom pak rádi 
v souvislosti s tímto prostorem 
zrekonstruovali část komunika-
ce do ulice Jodlova a prostory 
na parkování u zubní polikli-
niky, které bude financovat pa-
ní doktorka Získalová,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí 
odboru realizace investic. „Vý-
stavba náměstí je v plánu na 
rok 2018. Ještě předtím však 
proběhne nutná výměna trafo-
stanice společnosti ČEZ a. s.,“ 
uzavřela.     ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚSTA
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Prostor u kralupského náměstí po demolici budov přiléhajících k pivovaru, který zůstal zachován

Bourání pivovarské zdi
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Č as však plyne a my si tedy 
pojďme ve stručnosti shr-

nout, co se onoho srpna vlast-
ně stalo z pohledu faktů a čísel.

Příčinou události byly velké 
dešťové srážky, které nejprve 
zasáhly jižní území Čech a ná-
sledně celé Čechy. 7. a 8. srp-
na tyto vytrvalé srážky napl-
nily koryta několika řek, avšak 

u V ZÁŘÍ SI PŘIPOMENEME DVĚ VÝROČÍ
Dne 14. září 2017 uplyne 80 let od úmrtí prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka - pieta se uskuteční v tento den od 10 hodin u busty T. G. Masaryka, která 
je umístněna na kraji mostu přes Vltavu, levý břeh u schodiště vedoucího ze stezky 
pro chodce.

V rámci festivalu Seifertovy Kralupy proběhne pieta na kralupském hřbitově u hrobu 
básníka Jaroslava Seiferta, který se narodil 23. 9. 1901. Podrobnosti na straně 15.

u NOMINUJTE VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KRALUP
U příležitosti listopadového výročí povýšení Kralup na město jsou pravidelně oceňo-
váni významní a výjimeční občané našeho města.

I Vy můžete rozhodnout. Do 30. 9. 2017 zasílejte své návrhy se jmény osob na  
e-mail: marcela.svecova@mestokralupy.cz nebo poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, Marcela Švecová, Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. Předmět 
zprávy či obálku označte heslem „Oceňování občanů“.

Nezapomeneme na povodeň roku 2002
■ V srpnu jsme si připomněli patnáctileté výročí nejničivější povodně naší známé 
historie, která trvala od 7. respektive 8. srpna až do 19. srpna 2002. Pro mnoho lidí 
se tato událost stala osobní katastrofou, která ovlivnila jejich osudy na dlouhá léta, 
leckdy i celý život. 

následně začala hladina vody 
klesat. Ve dnech 11. a 12. srpna 
ovšem začalo opět pršet, když 
se nad naším územím střetly 
dva výrazné frontální systémy. 
Přesycená půda nedokázala vo-
du absorbovat a Vltavská kas-
káda byla naplněná předchozí 
vlnou. Povodni tak již nestálo 
nic v cestě.

Během povodně přišlo o život 
17 lidí, 225 000 jich bylo evaku-
ováno a bylo postiženo 753 obcí. 
Celková škoda byla vyčíslena na 
73,3 miliard Kč.

V Kralupech nad Vltavou bylo 
evakuováno 6 700 lidí, kromě 
obytné části města byl zasažen 
i areál Kaučuku. Především dí-
ky velkému osobnímu nasaze-

ní členů složek Integrovaného 
záchranného systému, ale i ob-
čanů, kteří nezištně pomáhali 
ostatním, se nakonec podařilo 
zabránit, aby měly ony nešťast-
né události ještě horší následky. 

Od povodně 2002, i násled-
né v roce 2013, pro naše město 
již mnohem méně ničivé, se po-
dařilo docílit především výraz-
ných změn na Vltavské kaská-
dě, kde byl retenční prostor na 
vodním díle Orlík zvýšen z pů-
vodních 62 milionů na 93 mili-
onů metrů krychlových. 

Samotné město Kralupy by 
mělo mít v dohledném horizon-
tu vybudovány protipovodňové 
hráze. Do té doby byly zakoupe-
ny, v rámci tzv. překlenovacích 
opatření, hráze mobilní. Sklá-
dají se z tzv. big bagů, což jsou 
velké, navzájem propojené seg-
menty, které se plní pískem, hlí-
nou, či jiným dostupným ma-
teriálem. Při ochraně většího 
území se tak vyhneme ne příliš 
účinnému skládání pytlů s pís-
kem, které se budou používat již 
pouze na menší zábrany. Tyto 
big bagy budou v případě nut-
nosti chránit několik zásadních 
profilů a pomůžou se zajištěním 
kritické infrastruktury.

LUKÁŠ HODÍK,

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTA
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Křižovatka ulic Tyršova a U Cukrovaru Žižkova ulice u nádraží - v pozadí ZŠ Komenského

Jungmannova ulice  
v srpnu roku 2002
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■ V dubnu odstartoval seriál rozhovorů, prostřednictvím kterých vás podrobně seznamujeme s náplní, povinnostmi 
a pravomocemi jednotlivých odborů kralupského městského úřadu. V prvních čtyřech dílech jste se mohli dočíst 
o činnosti infocentra, odboru živnostenském, realizace investic a správy majetku a odboru životního prostředí. Již 
otištěné rozhovory můžete dohledat v online verzi Zpravodaje na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

ROZHOVOR s... Karlem Kohlem, vedoucím oddělení informatiky 

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 5. 

V tomto díle se soustředíme na oddělení 
informatiky, bez kterého se v dnešní 

době žádný úřad neobejde.

Popište, prosím, jak vypadá Váš běžný 
pracovní den. Řekněme, tak „středně 
náročný“.
Pokud se nic nerozbije a nepřestane fun-
govat, tak úplně nejvíc se zabývám legis-
lativou. Tzn. nákupy, studováním smluv, 
přípravou eGovernmentu (elektronizace 
veřejné správy), kyberbezpečností a mnoha 
dalšími záležitostmi. V rámci našeho od-
dělení se jednoduše stále něco děje. Dosti 
často např. aktualizujeme počítače, mění-
me je, dáváme nové hardwary, udržujeme 
tiskárny a samozřejmě pečujeme o chod 
IT technologií v celé budově, neboť státní 
správa je již plně elektronickou záležitostí. 
Mně osobně hodně velkou část dne zabí-
rá klasické papírování a studium legisla-
tivy. V tomto ohledu je toho čím dál tím 
víc. Zároveň bych měl zmínit, že náš úsek 
má na starosti také další budovy. Dům dětí 
a mládeže, TSM Kralupy, stanici Městské 
policie Kralupy, KaSS Vltava atd. Dále jsme 
nápomocni školám při rekonstrukcích sítí, 
nákupech výpočetní techniky aj. 

Jak moc velkou výzvou pro Vás byla 
instalace veškeré výpočetní techniky 
v době budování nové radnice? 
Přiznám se, že to bylo asi nejkrásnější ob-
dobí mého života. S projektem nové radnice 
jsem byl totiž seznámen již v prvopočátcích. 
Úzce jsem např. komunikoval s projektanty 
a techniky slaboproudu i silnoproudu a sa-
mozřejmě jsem musel mít přehled o veške-
rých technologiích, které do radnice směřo-
valy. Např. docházkový systém, přístupový 
systém, evakuační rozhlas, požární systém, 

maják pro nevidomé atd. Systémů je tady vel-
ká spousta. Jak posléze lidé říkali: „Z čeho ta-
dy koukají dráty, za to může Karel.“ Dá se říct, 
že všechno, co je v této budově, jsem společně 
s projektanty dával dohromady. Radnice je 
zkrátka moje dítě, na které jsem pyšný. Záro-
veň ho ale stále hýčkám, rozšiřuji a vylepšuji.

Máte stanoven nějaký vlastní recept, 
který Vám dopomáhá při sledování 
zásadních vývojových trendů?  
V jednoduchosti to mám tak, že mě spousta 
věcí zajímá. Na prvním místě jsou přede-
vším technologie mobilní, což je v podsta-
tě takový můj koníček. Co se týče IT tech-
nologií, tak v podstatě nelze sledovat celé 
portfolio toho, co je na trhu, ale chci mít 
o většině věcí alespoň obecný přehled.

Jak např. nahlížíte na možnost realizovat 
volby také elektronickou cestou? 
Určitě bych byl pro tuto možnost. Myslím, 
že by se značně rozšířila oblast voličů. Co 
se týče samotného provedení, tak by se sa-
mozřejmě muselo vše důkladně připravit, 
nicméně po technické stránce bych v tom 
problém neviděl. 

Stojí před Vaším oddělením v dohledné 
době nějaká výzva dotýkající se života ve 
městě?
Těch výzev je celá řada. Mezi ty největší 
patří vytvoření dalších wi-fi free zón, které 
bych si přál dostat do nejdůležitějších částí 
města. Na Palackého náměstí už něco po-
dobného funguje, další zóny by pak vznikly 
kolem muzea, KaSSu, kralupských sporto-
višť a vůbec všude tam, kde se shromažďují 
lidé. Výzvou je instalace dalších elektronic-
kých desek. Jednu máme momentálně na 
radnici, druhá se nachází u iCafé a v do-
hledné době přibude jedna u KaSSu. 

Na příští rok připravujeme spuštění tzv. 
„portálu občana“, který lidem zjednodu-
ší komunikaci s úřadem prostřednictvím 
elektronických formulářů a zpřístupní 
jim informace vztahující se přímo k jejich 
osobě (např. aktuální stav pohledávek vů-
či úřadu, termíny a výše předpisů). Tento 
portál se bude neustále rozšiřovat.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Odpovědi na další otázky najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

O celém projektu přineslo podrobné 
informace letní vydání Kralupského 

Zpravodaje, článek najdete také na www.
kralupskyzpravodaj.cz.

Připomínáme:
Tým Recyklojízdy se na vás těším na 

Palackého náměstí v Kralupech v pátek  
8. září 2017 od 13 hodin.

Čeká na vás info stánek Recyklojízda 
2017, kde se dozvíte více o recyklaci bate-
rií a domů si můžete odnést krabičku ECO-
CHEESE pro třídění baterií v domácnosti.

Ve 13:30 hodin vyjíždíme z Kralup do 
Čelákovic. 

Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, ko-
loběžce i po vlastních nohách).

Kralupy jsou osmou zastávkou RECYKLOJÍZDY 2017 
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■ Díky poskytnuté dotaci od Ministerstva vnitra ČR 
Městská policie Kralupy nad Vltavou nabízí ve dnech 
4. a 5. září 2017 od 7:30 do 18:00 hodin v garážích 
objektu městského úřadu se sídlem Palackého nám. 1, 
identifikační značení jízdních kol „syntetickou DNA“. 

S trážníci vaše jízdní kolo 
označí pomocí speciálního 

roztoku a varovnou nálepkou 
(Chráněno DNA - Městská po-
licie Kralupy), vaše jízdní kolo 
vyfotografují a vyplní s vámi 
příslušné formuláře (přihláška 
do evidence jízdních kol a sou-
hlas se zpracováním osobních 
údajů), které jsou potřeba pro 
zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a me-
zinárodní databáze. V případě, 
že se jedná o nové jízdní kolo, 
bylo by vhodné přinést i doklad 
o nákupu. Není to však povin-

nost, lze vyplnit čestné prohlá-
šení o nabytí kola.

Povinností majitele jízdního 
kola je dostavit se se svým jízd-
ním kolem, které bude v dob-
rém technickém stavu, pečlivě 
vyčištěné a suché (na špinavá, 
mastná, či mokrá jízdní kola 
není možné nanést „syntetic-
kou DNA“), přinést hodnověrný 
doklad totožnosti a vyplnit for-
muláře. Značení a registrace je 
pro občany Kralup zdarma. Ap-
likace forenzního značení a re-
gistrace jednoho jízdního kola 
potrvá cca 15 minut. 

Cílem tohoto značení jízd-
ních kol je identifikovat jízdní 
kolo, odradit pachatele, zne-
možnit další používání, mini-
malizovat podvody a urychlit 
vrácení jízdního kola majite-
li. Forenzní značení je odolné 
a stálé proti běžnému mytí ko-
la, proti běžným chemikáliím, 
proti běžným teplotám, proti 
mlze a proti soli. Podrobné in-
formace o forenzním značení 
jízdních kol naleznete na strán-
kách www.forenzniznaceni.cz.

Výše uvedené dny nejsou po-
slední, kdy si budete moci ne-

chat označit své kolo. Tato akce 
bude v Kralupech nad Vltavou 
pokračovat i v říjnu 2017.

Rezervační program na 
forenzní značení jízdních kol je 
spuštěn na internetových strán-
kách www.bezpecnekralupy.cz 
a jeho prostřednictvím si mů-
žete sami zarezervovat vhodný 
termín pro označení kola. K re-
zervaci volného termínu můžete 
také využít telefonní číslo 777 
798 208.

BOHUMILA KASALOVÁ,

STRÁŽNÍK MP KRALUPY NAD VLTAVOU

V ulici 28. října v městské části Mikovice 
probíhají od srpna stavební práce, kon-

krétně se jedná o opravu chodníku a vý-
stavbu parkovacích stání. Z tohoto důvo-
du došlo k několika omezením a je potřeba 
s nimi počítat.

Je zcela uzavřen chodník pro chod-
ce ve směru Kralupy nad Vltavou - cent-
rum v úseku od křižovatky s ulicí Na Staré 
mlýnské cestě po křižovatku s ulicí Mlýn-
ská. Délka uzavírky je cca 350 m. 

Ve stejné délce je částečně uzavřena sil-
nice č. II/101 v ul. 28. října v jednom jízd-
ním pruhu ve směru Kralupy nad Vltavou 
- centrum ve stejném úseku. 

Dále se opravuje a je tedy nepřístupný 
chodník v ulici Gen. Klapálka ve směru Kra-
lupy n. Vlt. - Mikovice v úseku od křižovat-
ky s ulicí Chelčického po křižovatku s ulicí 
Horymírova. Délka uzavírky je cca 500 m.  

Výše uvedené uzavírky jsou naplánovány 
do 20. září 2017.

Došlo ke změně jízdního 
řádu linky č. 457

K e dni 20. 8. 2017 došlo k integraci ve-
řejné dopravy v oblasti Kladenska 

a Slánska do systému Pražské integrované 
dopravy (PID) a integraci dopravy Středo-
českého kraje (IDSK). K tomuto termínu 
byla zrušena stávající a zavedena zcela no-
vá trasa linky PID 456, Libčice n/Vlt., žel. 
zast. Letky – Slaný, autobusové nádraží. 
Současně musí být zachována kontinuita 
dopravní obslužnosti části obce Debrno. 
Jedná se o změny v souvislosti s úpravou 
dopravní obslužnosti části obce Dolany nad 
Vltavou, Debrno. 

U linky 457 dochází ke zrušení vybra-
ného spoje v návaznosti na změnu trasy 
linky, zastávky a spojů linky 458, doprav-
ce ČSAD Střední Čechy, zřizovatel Krajský 
úřad Středočeského kraje. Dopravní ob-
služnost obce Debrno je zajištěna novým 
spojem linky č. 458, Kralupy n/Vlt., žel. 
stanice – Kralupy n/Vlt., hřbitov – obec 
Debrno – Kralupy n/Vlt., Minice. Poté bu-
de linka vedena po současné stávající trase 
linky č. 457, kdy dojde k přečíslování linky. 

Aktuální jízdní řády najdete na www.
mestokralupy.cz.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚSTA

Doprava v ulici 28. října je kvůli rekonstrukci omezena

Opět proběhne 
forenzní značení 
jízdních kol 
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Chodník v ul. 28. října je 
momentálně uzavřen.
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V roce 1887, tedy ještě za Rakousko-Uherska, měly Kralupy již dvacet let vlastní školu, 
a od roku 1880 malý čtenářský spolek při „Řemeslnicko-čtenářské besedě“. V roce 1897 

se čtenářský spolek osamostatnil a změnil se na veřejnou knihovnu. 

Knihovna byla prohlášena za veřejnou 
1. září 1897. Byla původně umístěna 

v obecní radnici, která sídlila v budově  
č. p. 68 v Jodlově ulici. Stará obecní rad-
nice byla vloni zbořena a na jejím místě 
byla letos postavena replika dřívější budo-
vy. Knihovna tedy neměla vlastní budovu, 
ale měla vlastního knihovníka. Stal se jím 
Jan Rys, původním zaměstnáním inspek-
tor dráhy. V době, kdy přebíral knihovnu, 
se vlastně jmenoval Ries. Po první světové 
válce a vzniku Československa si nechal 
německé jméno změnit na české, Rys. Byl 
to obětavý a pracovitý kulturní pracov-
ník, který se této záslužné činnosti vě-
noval s láskou a zdarma. Vlídný pohled 
jeho očí za brejličkami mě často ovlivnil 
a vypůjčil jsem si knihy, které mi dopo-
ručil, místo těch, které jsem vlastně chtěl.

Zájem obyvatel Kralup o knihy stále na-
růstal, čtenářská obec utěšeně vzrůstala, 
a tak v roce 1899 knihovník Jan Rys zave-
dl nový způsob evidence knih. Mnozí čte-
náři jistě pamatují knižní lístky vložené 
do každé knihy. 

Teprve v roce 1923 dostala knihovna 
důstojný stánek a nastěhovala se do krás-
né jednopatrové budovy č. p. 178 v Ter-
šově ulici (dnes Palackého) vedle kostela. 
Budova patřila původně spořitelně a po-
stavil ji stavitel Alois Nový za 13 000 zla-
tých. Spořitelna tak dobře prosperovala, 
že si mohla v roce 1922 pořídit budovu 
ještě větší na reprezentačním místě přímo 
na rohu Husovy ulice a Palackého náměs-
tí, kde je dodnes. Budovu v Teršově uli-
ci levně pronajala v roce 1923 kralupské 
knihovně. Ta se v té době již jmenovala 
„Husova veřejná knihovna městská“.

V Teršově ulici byla knihovna v provo-
zu až do roku 1939, kdy po německé oku-
paci byla její činnost zastavena. Nejprve 
byla uzavřena veřejná čítárna, a pak by-
la většina knih dána do stoupy nebo za-

bavena. Zabavené knihy byly odvezeny 
na hejtmanství do Roudnice, jež se stala 
okresním městem, pod které za okupace 
Kralupy spadaly. Do budovy kralupské 
městské knihovny byla pak nastěhová-
na knihovna německá a německý spolek 
„Kindergarten“. Se zbytkem knih se kra-
lupská knihovna usídlila v budově bývalé 
„Pražské úvěrní banky“. Obě budovy by-
ly 22. března 1945 zasažené americkými 
bombami a zcela zničeny. Veřejná knihov-
na tak přišla o archiv, katalogy a o velké 
množství knih nejenom v troskách bu-
dovy knihovny, ale i o knihy zapůjčené 
čtenářům, jejichž domy byly rovněž za-
sažené bombardováním. Ti přišli bohužel 
nejenom o knihy, ale i většinou o život.

Knihovna měla před válkou na 17 189 
svazků a 860 zapsaných čtenářů. V Kra-
lupech žila tehdy přibližně polovina oby-
vatel nežli dnes. Činnost knihovny byla 
obnovena po válce v roce 1946, kdy vše, 
co knihovně zbylo, bylo umístěno do 
opuštěné židovské synagogy v ulici S. K. 
Neumanna. Již o rok později v roce 1947 

při povodni, kterou způsobil rozvodněný 
Zákolanský potok, byla budova synagogy 
zaplavena a mnoho knih bylo opět zniče-
no. V synagoze se půjčovaly knihy až do 
roku 1954. Pak byla knihovna provizorně 
umístěna v hotelu Praha na Palackého ná-
městí, odkud se definitivně přestěhovala 
v roce 1958 do Jodlovy ulice do domu č. p. 
111, tedy do budovy tzv. dívčí školy posta-
vené v roce 1893. Zde je umístěna v pří-
zemí dodnes a tady ji potkala další osud-
ná rána. Největší povodeň století a snad 
i tisíciletí, která kulminovala 14. srpna 
2002, způsobila nedozírné škody na kni-
hovním fondu. Počet zničených knih se 
odhadoval až na padesát tisíc, tedy přes 
polovinu tehdejšího knihovního fondu. 

Za uplynulých 120 let prodělala kralup-
ská knihovna tolik peripetií, že si nelze 
nevzpomenout na staré přísloví „Knihy 
mají své osudy“. V Kralupech tomu asi 
bylo více, než kde jinde.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Výročí 120 let kralupské veřejné knihovny

Při leteckém bombardování Kralup v roce 1945 byla knihovna zničena.
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PROSTOR PRO LIDI S OTEVŘENÝM SRDCEM
 V rámci akce Zažít Kralupy jinak – 16. září – budete mít příležitost zastavit se u stánku Hearth.net, který zde připraví  
Dařiště - tržiště darů. Kdokoli může přinést jakýkoli užitečný dárek pro ostatní a jiný může ze stolu přijmout a udělat radost 
sobě nebo blízkým a také dárci, protože bez přijímání není obdarovávání. Nabízet nebo poptávat je také možné služby či vět-
ší předměty na připravené lístky. 
Dařiště je prostorem sdílení lidské laskavosti a radosti. Chcete někoho obdarovat nebo byste naopak něco rádi přijali? Eko-
nomiku daru můžete zakusit též online a třeba už dnes na unikátní české štědré sociální síti www.hearth.net.

Těšíme se na viděnou v polovině září. S láskou Hearth.net
Podrobnosti k akci Zažít Kralupy jinak: facebook.com/zazitkralupyjinak/
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vás zve na další koncert 45. ročníku  
Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji 

ve čtvrtek 14. září od 19:30 hodin 
v Rytířském sále zámku Nelahozeves. 

Jedná se o violoncellový recitál  a vystoupí na něm jeden z před-
ních českých violoncellistů Jan Páleníček za klavírního dopro-
vodu Jitky Čechové. Jednotné vstupné 150 Kč

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objed-
nat je lze týden před koncertem u paní Hronkové (tajemnice 
KPH, tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezer-
vace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu 
umožní. Odjezd autobusu na koncert v 18:45 hodin ze zastávky 
autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního do-
mu Vltava v Lobečku.

Kruh přátel hudby

Č eský skauting byl během 
své více jak stoleté histo-

rie zakázán již třikrát. V roce 
1940 nacisty, v roce 1948 komu-
nisty a v roce 1970 po krátkém 
uvolnění režimu opět komu-
nistickou stranou. Proč upadl 
skauting v nelibost vládnoucích 
diktatur? Čeho se báli? A oprav-
du jej lze vymazat ze srdcí těch, 
kteří složili jednou a navždy 
skautský slib? 

Skautské středisko Střelka ve 
spolupráci s kinem Vltava sr-
dečně zve veřejnost na promítá-
ní filmu „Skauti bez lilie“, které 
se uskuteční 8. září 2017 v Kul-
turním a společenském stře-
disku Vltava v Kralupech nad 
Vltavou (dále jen KaSS). Zahá-
jení akce proběhne v 18:00 ho-
din před budovou KaSS. 

Skautské středisko Střelka 
uvítá návštěvníky slavnostním 
nástupem v krojích. Během ak-
ce bude také možné prohlédnout 

si putovní výstavu „Zkušenost 
totality“ a zúčastnit se bese-
dy s pamětníky. Dále se všich-
ni skauti a jimi pozvaní sejdou 
u ohně (cca v 19:30 hod. na dvoře 
KaSS), kde pro ně bude připra-
ven i další doprovodný program.

Dokumentární snímek z díl-
ny Skautského institutu a Post 
Bellum v režii Viktora Porte-
la, společně s putovní výsta-
vou „Zkušenost totality“, vám 
představí osudy skautů a skau-
tek v pohnutém období norma-
lizace. 

Více o filmu samotném nalez-
nete zde: www.skautskyinsti-
tut.cz/film/ a www.csfd.cz

Velice děkujeme vstřícnému 
přístupu zaměstnanců KaSS 
za možnost uskutečnit tuto ak-
ci právě v kinosále. Vstupné je 
dobrovolné a bude darováno 
Skautskému institutu. 

TEREZA HARDTOVÁ,

VEDOUCÍ ODDÍLU KVÍTKA

Městská KNIHOVNA září 2017
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

Dovíte se například:
u Jak na bolesti zad?
u Jak si pomoci při bolesti zad 
    a SI skloubení?
u Jste před / po gynekologické 
    nebo urologické operaci?
u Máte potíže s únikem moči, 
    prostatou, otěhotněním?

 
Přednáší: Kamila Jiříková, 
certifikovaná lektorka 
Školy pánevního dna

 
Více informací naleznete na 
www.knihovnakralupy.cz.

Provoz studovny bude pro ve-
řejnost ukončen v 17:00 hodin.

 Podpořte letošní dny Světlušky a zakupte si sbírkové před-
měty v oddělení pro dospělé. Další ročník dlouhodobého pro-
jektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem 
a dospělým s těžkým zrakovým postižením, bude v kralupské 
knihovně zahájen v pondělí 11. září, ukončen bude v sobotu 
30. září. 

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo 
více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také.

Proč byl skauting 
v nelibosti?

Celonárodní sbírka 
V září Světlušky září

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Ve čtvrtek 14. září od 17:30 hodin
Vás zveme na přednášku

„Jak zvyšovat vitalitu a kvalitu života 
pomocí cvičení pánevního dna?“

Jitka Čechová  
a Jan Páleníček
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Městské MUZEUM září 2017
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: NE, PO a státní svátky

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

7. 9. čtvrtek 18:00 hodin
vernisáž výstavy JOSEF HOLUB (1870-1957)  
OBRAZY

22. - 23. 9. 
XII. ročník festivalu Seifertovy Kralupy
Viz samostatná pozvánka na straně 15.

Od 25. 9. do 22. 11.
bude kvůli reinstalaci uzavřena expozice historie. 
Nebude tedy možno absolvovat edukativní program 
Tajemná historie.

J osef Holub se narodil 15. lis-
topadu 1870 ve Slaném. Na-

daný Josef v letech 1881-1885 
studoval na slánském gymná-
ziu. Už tehdy slušně hrál na 
housle a dobře kreslil. Pro ot-
covy finanční těžkosti byl Jo-
sef nucen po polovině studií 
gymnázium opustit a začal se 
připravovat na praktický život. 
Volba padla, snad v souvislosti 
s Josefovou zálibou v kreslení, 
na malíře pokojů. Po vyučení 
Holub nastoupil roku 1887 ja-
ko malíř pokojů k pražské firmě 
Duchoslav. 

Vtom však do života mladého 
umělce vstoupila náhoda, slav-
ný Jindřich Mošna neváhal po 
zhlédnutí prací mladého uměl-
ce napsat doporučující list Juliu 
Mařákovi, profesoru krajinář-
ské školy na pražské výtvarné 
akademii. Na podzim roku 1889 
posoudil Mařák Holubovy prá-
ce a rovnou malíře zařadil do již 
probíhajícího prvního ročníku 
po bok např. Bohuslava Dvořá-
ka, Františka Kavána.

Josef Holub dosáhl v době 
studií velkých úspěchů – něko-
lik stipendijních ocenění. V ro-
ce 1896 se Holubovi ještě poda-
řilo získat Hlávkovo stipendium 
500 zlatých za umělecký pro-
jev (obraz „Na hrázi“), určené 
k zahraniční cestě. Jako mnoho 
mladých malířů té doby odjíždí 
Josef Holub do Černé Hory.

Po návratu se mu nepodaři-
lo navázat na předchozí domá-
cí úspěchy. Po sňatku s Bože-
nou Jirasovou z Libčic v r. 1899 
natrvalo opouští Prahu. Mladí 
manželé se usadili v Kralupech, 
kde Holub musí pro obživu své 
početné rodiny (4 dcery) pro-
vozovat fotografickou živnost, 
vyučovat hře na housle, působit 
jako písař u soudu a na berním 
úřadě, ba dokonce vážit na cuk-
rovarské váze. 

Soustavněji tvořit začíná 
až po r. 1920, kdy minister-
stvo školství kupuje kolekci je-
ho obrazů, čímž byl vytvořen 
hmotný základ pro další práci. 
Většina obrazů v soukromých 

Připomínáme si 60 let od úmrtí malíře 
Josefa Holuba

a veřejných sbírkách je právě 
z 20. a 30. let, případně z ob-
dobí mladšího. Tematicky se 
zaměřoval na krajinu v Kralu-
pech a v nejbližším okolí. Josef 
Holub nebyl jen vnímavým vý-
tvarným umělcem, účastnil se 
rovněž místního bohatého kul-
turního života. 

Sklonek života prožil malíř 
u dcery Evy v Kvasinách, kam 
se přestěhoval v roce 1952, po 
smrti své manželky. Josef Holub 
zemřel 22. srpna 1957, je pocho-
ván na kralupském hřbitově.

Josef Holub byl bytostným 
krajinářem. Velký vliv na jeho 

umělecký vývoj měla léta pro-
žitá na akademii, v Mařáko-
vě ateliéru. Zůstal tak pro své 
současníky i pro nás kultivova-
ným a srozumitelným tvůrcem, 
který ve svých dílech navždy 
uchoval dávno zmizelou poeti-
ku krajiny malého venkovské-
ho města v prvních desetiletích 
dnes již minulého století.

Prezentované obrazy a kres-
by pocházejí z muzejní sbírky. 
Vystaveny budou i předměty 
z umělcovy pozůstalosti, kore-
spondence, fotografie. 

JAN RACEK,

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEAJosef Holub, obraz s názvem Na potůčku
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6. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

ELEKTRIKÁŘ
Prodej a opravu elektrických výrobků si za-
vedl pan Antonín Hudeček. Narodil se sice  
v rodině truhláře, ale přišel záhy o otce. 
Truhlařina se mu nelíbila, učarovala mu 
elektromechanika. Výuční list firmy Ru-
dolf Trikal a spol., vystavený v říjnu 1922 
potvrzuje, že se přání splnilo. 

Zkušenosti pro podnikání samotné získal 
u této firmy prací jedenáct let. V srpnu 1941 
založil samostatnou elektrickou živnost ve 
Veltrusech. Prováděl elektroinstalaci rodin-
ných domků a údržbu elektrických zařízení 
v kralupských továrnách. Po válce se rodi-
na přestěhovala do Lobečku, kde pan Hu-
deček otvírá obchod s elektromateriálem, 
rádii, elektromotory a veškerými elektro-
spotřebiči.

POKRÝVAČ A KLEMPÍŘ
Hned vedle obchodu pana Malotínského 
v malé dílničce prováděl v Lobečku i okolí 
pokrývačské práce Josef Pojkar. 

Klempířské práce všeho druhu zajišťoval 
Antonín Malý. Narodil se v Hostíni, vyučil 

se v Litoměřicích a v Lobečku si postavil nej-
prve maličkou dílničku a nakonec jednopa-
trový dům, na jehož štítě byl z daleka vidi-
telný nápis: AUTO CHLADIČE ANT. MALÝ 
KLEMPÍŘSTVÍ SKLENÁŘSTVÍ.

Když letoval pro Petrolejku velké sudy, 
ozýval se Lobečkem při jejich skládání ob-
rovský rachot.

TESAŘI A TRUHLÁŘI
Přímo uprostřed Lobečku si pan Josef No-
votný z Vojkovic postavil velkou pilu a vě-
noval se stavebnímu tesařství. V sezóně za-
městnával někdy i přes deset dělníků. Tehdy 
všechny nově postavené domy nejen v Kra-
lupech, ale i v celém okolí se mohly pyšnit 
tesařským veledílem, střešní konstrukcí 
firmy Novotný, která zaručeně odolala i té 
největší sněhové kalamitě.

Souběžně s tesařskou prací začínají pro-
sperovat i truhlářské dílny. Uprostřed Spo-
řilova (nynější Štefánikova ulice) stálo nej-
větší truhlářství Jaroslava Paseckého. U něj 
pracoval i můj strýc Václav Urban. Z našeho 

domu bylo vidět přes pole až na Spořilov. 
V sobotu tetička sledovala z okna, zda se její 
Václav vrací domů s pilkou nebo bez pilky. 
Pro ni to bylo neklamné znamení, zda pů-
jde příští týden její manžel do práce a bude 
na chleba. To je jen malý příklad o tehdejší 
nezaměstnanosti.

V Okružní ulici (dnešní Vodárenská) 
si zavedl truhlářskou dílnu a výrobu ná-
bytku s odvozem až do bytu pan Karel 
Mojžíš.

Zachoval se pěkný obrázek truhláře 
Zdenka Horlivého, který většinou praco-
val v dílnách Paseckého, ale ani doma neza-
hálel. Ve své malé dílničce dokázal odvést 
dobrou práci. 

Ve Starém Lobečku truhlář Svoboda na 
přání zákazníka postavil jakoukoli lodič-
ku nebo pontonek. V jeho sousedství si 
otevřel ještě menší dílničku truhlář pan 
Černý.

VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

V dalším pokračování našeho seriálu se zastavíme hned u několika profesí, které 
patřily čistě k mužům. V úvodu dovolte otisknout dopis čtenářky z Červených Peček, 
paní Mileny Hellerové: 

OPRAVA CHYBY Z MINULÉHO DÍLU SERIÁLU
V části o ševcích bylo mylně uvedeno křestní jméno pana Kocourka - Josef. Švec Kocourek se jmenoval František, Josef 
byl jeho syn.  Děkujeme za pochopení!

Pan Horlivý právě dokončil malý příruční vozík
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PROGRAM:
10:00 - zahájení a registrace 
kočárků do soutěže
10:20 - taneční vystoupení dětí
10:45 - soutěže kočárků - slalom, 
vyhodnocení nejhezčího kočár-
ku, odměna pro kočárek s mimin-

kem, který přijede z největší dálky, 
tombola pro malé návštěvníky 
11:15 - vystoupení dětí
12:00 - SPANILÁ JÍZDA MĚSTEM  
DO MUZEA - S KOČÁRKY 
V DOBOVÉM OBLEČENÍ     
13:00 - posezení u muzea kočárků

3. SRAZ HISTORICKÝCH A RETRO KOČÁRKŮ
sobota 9. září 2017 od 10 do 13 hodin 

(před městským úřadem)

Toto setkání vzniklo za podpory MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Jste všichni srdečně zváni, ať přijdete s kočárkem, nebo se jen tak podívat.

Těší se na vás pořadatelka Věra Čížková, sběratelka 
historických kočárků z Kralup nad Vltavou

Muzeum je otevřeno celoročně (ul. Ke Hřbitovu, areál Barvy a laky) 
– každé úterý, sobotu a neděli od 14 do 16 hodin a případně 

po telefonické domluvě na tel. č. 776 44 88 86 kdykoli.

FO
TO

: V
Ě

R
A

 Č
ÍŽ

K
O

VÁ

okolí ZŠ Komenského a hřiště T.J. Sokol
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Další fotky a videa nejen těchto dvou psů najdete  
na webových stránkách útulku a také na Facebooku.

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

CHCETE PEJSKA?  
ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKÉHO ÚTULKU LESAN

V letním dvojčísle Zpravo-
daje byla otištěna logická 

hádanka pro horké letní dny. 
Do redakce bylo doručeno  
11 odpovědí, z toho jedna špat-
ná. Není to moc, přesto věřím, 
že většina z vás hádanku vy-
luštila. Odpověď na otázku – 
komu patří ryba – je Němec. 
Slosování správných odpovědí 
proběhlo v úterý 22. srpna na 
dětské dílničce, která se ten den 
konala v KD Vltava. A aby ne-

bylo losování nikým ovlivněno, 
jediný lístek se jménem vytáhl 
Theo Pátek, účastník výtvarné 
dílničky.

Stolní LED lampu od společ-
nosti Aulix lighting s.r.o. získal 
pan Boris Kubíček. Gratuluji!

Touto cestou vyzývám pří-
padné sponzory – pokud byste 
chtěli věnovat cenu do luštitel-
ské soutěže ve Zpravodaji, ne-
váhejte!

RADKA HOLEŠTOVÁ

Známe vítěze letní hádanky

KRALUPSKÁ

ŤAPKA
Start na kynologickém cvičišti v Kralupech nad Vltavou

Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou – Strachov
vás zve 9. 9. 2017 od 8:30 h. na turistický pochod

Občerstvení zajištěno – 
s sebou dobrou náladu!

Bližší informace na 
www.zkokralupy.cz

Akce se koná 
za podpory

BRITA
Je to už téměř rok, kdy u vrat útulku zastavilo auto 
a v kufru seděla velice zubožená fenka křížence 
ovčáka. Byla vyhublá a měla ošklivě vylysanou 
srst s boláky. Pán, který ji přivezl, nám řekl, že 
ji potkal v Kralupech, a když na ní zavolal, tak 
sama naskočila do auta. Z auta se jí však příliš 
nechtělo a z kotce na nás nejprve pouštěla hrůzu. 
Za pár dní si však zvykla a nechala se ošetřit. Byla 
zjištěna zanedbaná streptokoková infekce kůže, která se naštěstí již po přeléčení 
nevrátila. Fenka dostala jméno Brita. Je to asi čtyřletá psí dáma, která má 
ráda společnost lidí, ale společnost ostatních zvířat příliš neakceptuje. Je však 
výbornou hlídačkou, a proto pro ni hledáme páníčka, který jí poskytne domov 
u domku se zahradou. Umí přivolání a povel sedni a místo, ale určitě se naučí 
i další psí kousky. Ráda běhá za balónky. 

FILÍPEK
Kříženec neboli dokonalý prototyp, pes, narozen 
asi 9/2016. Filípek dostal jméno od své 
nálezkyně, která ho našla na konci Růžového údolí 
v Kralupech. Je to malé, hubené, černé stvoření, 
které si okamžitě získá každého. Před ostatními 
psy v kotcích má sice respekt, ale zvědavost je 
silnější, a tak z povzdálí natahuje krk a přemýšlí, 
proč se ti ostatní chlupáči tak čílí. Vodítko zatím 
není jeho kamarád, nejspíš se s ním ještě nesetkal. Ale není divu, je to odrostlé 
štěndo, které ještě spoustu věcí nezná, díky tomu, jak si s ním osud pohrál 
a dostal se nejspíš tam, kde neměl být. Schází ve vaší lidské smečce prima 
kámoš?

Losování vítěze „Hádanky pro horké letní dny“

FO
TO

: R
A

D
K

A
 H

O
L

E
Š

TO
VÁ

Centrum volného času Palouček, z.s.
pořádá Na Paloučku v Lobečku

sobota 9. 9. 2017 od 17:30 hodin

Pacifik 
s Tony Linhartem

BEŘKO BAND, CHVATĚRUBSKÉ BRNKAČKY, 
JIRKA ŠPÍREK – HELIGONKA ZNÍ

Vstupné: dospělí 70 Kč; děti zdarma

pečeme prase
akce se koná za každého počasí – zajištěn stan

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
} Robátka (pro děti od 4 do 18 m) - každý čtvrtek 9:30-10:15 h.
} První krůčky k hudbě (pro děti cca od 1,5 do 2,5 roku) - každý čtvrtek 10:30-11:15 h.
} První krůčky k hudbě (pro děti cca od 2,5 do 4 let) - každé úterý 16:15-17:00 h.
} Rytmické krůčky (od 4 do 6 let) - každé úterý 17:10-17:55 h.
    Více info a přihlášení: www.skolayamaha.cz, email: yamahaclass@email.cz, 
    tel.: 602 863 506, https://skolayamaha.webooker.eu 

TANEČKY
} pro děti od 3 do 6 let - každé pondělí 16:30-17:15 h.

VÝTVARNÍČEK A KERAMIKA
} pro děti od 3 let - každé pondělí 16:30-17:30 h.

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Jóga – Taichi – Předporodní kurz aneb příprava na porod a šestinedělí – Cvičení pro 
těhulky – Cvičení po porodu – Hirudoterapie – Aromaterapeutická těhotenská masáž   

Právě probíhá zápis do kurzů na 1. pololetí školního 
roku 2017-2018. Tak neváhejte a vybírejte z naší 

nabídky, abyste nepropásli ten Váš oblíbený!
https://centrumkralupy.webooker.eu/Courses

V týdnu od 11. 9. do 15. 9. vás zveme na ukázkové hodiny.
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pátek 22. 9. 15:30� �KD�Vltava,�velký�sál
Slavnostní zahájení festivalu
Přehlídka vítězů dětské recitační soutěže za pří-
tomnosti herců Evy Hruškové a Jana Přeučila.

pátek 22. 9. 16:30� KD�Vltava,�zahrada
Dílny a workshop - DDM Kralupy

pátek 22. 9. 17:30�����KD�Vltava,�zahrada
Bublanina v Dundunu
Pásmo písniček na texty Jana Vodňanského a povídání o starých zvy-
cích, na které se už málem zapomnělo. Účinkují:�Haňa Navarová 
a Jaroslav Vaculík, členové divadla Sklep v sestavě Dundun. Haňa Na-
varová je autorka písniček z Kouzelné školky s texty Jana Vodňanské-
ho, Jára Vaculík je autorem hudby k večerníčkům Tarbíci.

22. ročník�festivalu�poezie�a�přednesu

SEIFERTOVY
2017

Festival�se�koná�za�finanční�podpory:

22. 9. – 23. 9. 2017

pátek 22. 9. 19:00� KD�Vltava,�malý�sál
Večer poezie 
Verše Josefa Kainara a Václava Hraběte v podání žáků literárně-dra-
matického oboru ZUŠ v Kralupech nad Vltavou s klavírním doprovodem 
Mgr. Andreje Moroze.
 
sobota 23. 9. 14:45� kralupský�hřbitov
Pietní zastavení u hrobu J. Seiferta
za přítomnosti herečky Valérie Zawadské. Hudební doprovod zajistí muzi-
kanti ZUŠ Kralupy. Odjezd autobusu MHD od nádraží je v 14:24 hodin.

sobota 23. 9. 16:00� Městské�muzeum�v�Kralupech
Vyhlášení výsledků autorské literární soutěže 
Vítězné práce recituje Valérie Zawadská, hudební doprovod sólisté pě-
veckého sboru Markéty Wagnerové s pásmem „Ježkovy stopy“.

sobota 23. 9. 18:00� Městské�muzeum�v�Kralupech
Ježek v kleci dada
scénář�a�přednes:�Alfred Strejček; 
kytara�a�zpěv: Jan-Matěj Rak
Koncertní pořad zavede posluchače 
do období dadaizmu a poetizmu, te-
dy do let dvacátých a třicátých minu-
lého století, kdy poezie hýřila hravos-
tí, erotikou a vtipem a kdy se objevil 
na hudebním nebi Jaroslav Ježek. Je-
ho blízkými přáteli a souputníky byli 
Emil František Burian, Jiří Voskovec, 
Jaroslav Seifert a Vítězslav Nezval. 
A právě jejich úvahy a verše společně 
s Ježkovou hudbou vytvářejí neopakovatelnou atmosféru dávného kaba-
retu, ve kterém jsou oslavovány všechny podoby lásky i naší mateřštiny.
 Vstupné dobrovolné

Jan Přeučil
a Eva Hrušková

Jan-Matěj Rak

Kralupy
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sobota 2. září 16:00-20:00 hodin

SLAVNOST BURČÁKU  
Zábavnou výpravu do středověku pro celou rodinu 
přiveze do Kralup Housův mlýn Tábor (jízda na sudu, 
katovské řemeslo, aneb středověké právo útrpné – vý-
prava do mučírny, všechny rekvizity možno vyzkoušet)

Vstupné: 40 Kč

středa 6. září 16:30 hodin  

ČAJ O PÁTÉ  
Oblíbené podvečery s Kozelkovou trojkou jsou tu 
i v podzimní sezóně. Těšíme se na vás. Všechny vstu-
penky jsou slosovatelné.  Vstupné: 50 Kč

pondělí 11. září  19:30 hodin

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

čtvrtek 21. září  16:30 hodin

CziDivadlo Praha:

POHÁDKA O KŘIŠŤÁLOVÉM 
SRDCI  

Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu, jak 
chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může 
zloba zničit lásku. To vše se děje, dokud se tomu hlavní 
hrdinka Alžbětka nepostaví čelem.

Vstupné: 60 Kč

Pohádka je 
součástí razítkové 
soutěže Z pohádky 
do pohádky. Po 
nasbírání alespoň 
pěti razítek za 
návštěvu dětského 
pořadu v KD Vltava 
budete zařazeni do slosování o ceny, které 
věnovala firma GLOBAL Kralupy s.r.o.

pátek 22. září a sobota 23. září  

SEIFERTOVY KRALUPY 2017  
Viz samostatná pozvánka na straně 15.

čtvrtek 28. září  19:00 hodin

Agentura Harlekýn: Tennessee Williams

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC  
Z lásky vznikwají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci

Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký 
autor Tennessee Williams se silně autobiografickými 

středa 4. října 19:00 hodin, malý sál 

ŠKOLKA PRO RAEL 
přednáška o Keni  
Zajímá vás, co je to ugali a jak rychle se dá vylézt na 
nejvyšší horu Afriky, na Kilimandžáro? Chcete se do-
zvědět něco o nejznámějším slamu na světě, o Kibeře? 
Víte, kde má předky Barack Obama, nebo jak se bydlí 
v typickém masajském obydlí maňata? 

To vše se můžete dozvědět na přednášce, kde mi-
mo jiné uslyšíte i silný příběh holčičky Rael, na jehož 
základě se parta přátel z České republiky rozhodla po-
stavit školku v Africe, v Keni, v regionu Nyanza, Homa 
Bay, ve vesnici Unga.

„Rael je holčička, kterou jsme poznali v Keni a hroz-
ně si ji oblíbili. Rael měla těžké dětství, a proto teď 
vyrůstá v dětském domově. S nepříznivým osudem se 
ale pere a bojuje. Proto se školka, i celý projekt jmenu-
je po ní. Připomíná nám, že i my dokážeme překonat 
překážky a školku postavit.

Počáteční stavební práce již započaly  a nyní se 
shání finance na výstavbu samotné budovy, která 
bude mít tři třídy a jednu sborovnu. Sháníme pro to 
veškerou možnou pomoc, zejména však finanční, bez 
které se nehneme z místa. Přímo na stavbě pracují už 
jen výhradně místní obyvatelé, Keňané. Je to součástí 
našeho plánu a i smyslu celého projektu – tedy aby 
byl projekt skutečně rozvojový, naplno se jej účastní 
místní obyvatelé a v budoucnu si ho budou tak i více 
vážit. Nabízíme místním obyvatelům práci, kterou se 
zvýší jejich příjem a tím i životní úroveň. Samozřejmě 
samotný projekt a kontrola stavby je v našich rukou 
a všechny plány zajišťujeme z České republiky.“

Další informace:  www.skolkaprorael.cz
Po přednášce budete mít možnost si zakoupit drob-

né předměty a čaje z Afriky, čímž na projekt přispějete.
Vstupné: 70 Kč

sobota 7. října 9:00 hodin   

KRALUPSKÝ TALENT - zkouška   
První zkouška dětské pěvecké soutěže. Tématem le-
tošního ročníku jsou písničky, které zazněly ve filmech. 
Organizátoři děkují Městu Kralupy nad Vltavou, Kul-
turnímu domu Vltava a sponzorům za podporu akce.

prvky. S humorem i dojetím a s tou největší upřím-
ností líčí život opuštěné matky Amandy, která svou 
láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťast-
nějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Tato rodinná 
tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo 
nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. 

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek / Filip Cíl, 
Andrea Daňková / Kamila Trnková, Adam Vacula / 
Karel Heřmánek ml. / Zdeněk Piškula

Délka představení s přestávkou cca 2 hodiny 20 
minut. Vstupné: 450 Kč; 420 Kč senioři, studenti

neděle 1. října 

PRODLOUŽENÁ
Prodloužená základních tanečních kurzů pro mládež.
16:15-19:00 odpolední kurz, 19:30-22:15 večerní 
kurz. Vstupné: 100 Kč

úterý 3. října 20:00 hodin  

RADŮZA - KONCERT
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádko-
vé“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana 
Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých 
zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde 
pak triumfovala jako „předskokanka“ slavné americ-
ké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla 
stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby 
vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která 
bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, 
získala několik zlatých Andělů a bodovala také v an-
ketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním 
písním, čerpajících především z české tradice, zaujala 
i publikum v zahraničí, například v Polsku a ve Francii.

Tentokrát Radůza představí se svou kapelou průřez 
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního 
alba Marathon příběh běžce, ale i písničky z prvních 
desek a také ty, které jsou zbrusu nové a na své vydání 
na nosiči teprve čekají. Radůza se zvládne doprovo-
dit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale 
i jemně vypráví dojemné příběhy, jako například v nád-
herných baladách Madeleine nebo Jeannine, které se 
staly skvostem jejího repertoáru.
Více na www.raduza.cz

Vstupné: 260 Kč v předprodeji;  
290 Kč v den koncertu (vč. dříve vytvořených rezervací)

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

září 2017

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
 5. 10.  ............ Jak se Honza učil čarovat
 11. 10.  ............ Čaj o páté
 12. 10.  ............ Koncert Jakuba Smolíka
 17. 10.  ............ Divadlo v Celetné, Jonáš a tingl - tangl
 19. 10.  ............ Dvořákovo klavírní kvarteto
 22. 10.  ............ Kralupský talent
 23. 10.  ............ Radka Fišarová – Madamme de Paris
 25. 10.  ............ Monology vagíny
 26. 10. ............. Tančírna
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Základní taneční kurzy pro mládež 

neděle 3., 10., 17. a 24. 9. 2017
18:00  odpolední kurz, 20:15  večerní kurz

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé 
neděle 17. a 24. 9., sobota 30. 9. od 20:00 h.

15:00-16:30 mírně a více pokročilí, 16:00-17:30 super pokročilí 

Jednotlivé kurzy mají vyhrazenu jednu vyučovací hodinu a společnou tančírnu s opakováním.
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička. Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

RADŮZA 
KONCERT

úterý 
3. října
20:00 hodin
Vstupné: 260 Kč v předprodeji;
290 Kč v den koncertu (vč. dříve vytvořených rezervací)

V pátek 19. ledna 2018 se v KD Vltava od 19 hodin uskuteční výjimečná Dámská 
jízda. V dvouhodinovém programu vystoupí skupina California dreams, jednička 

v pánském striptýzu. Čeká vás, milé dámy, vzrušení a perfektní zážitky erotického 
nádechu. Bohatý doprovodný program. Vstupné: 170 Kč

Předprodej vstupenek od 11. 9. 2017

Tip na (nejen) vánoční dárek pro dámy - vstupenka na Dámskou jízdu 
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HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2017, 85 MIN.

Filmový příběh nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl 
pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurví-
nek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavře-
ných prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2017, 141 MIN.

Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím. Kings-
many čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou americkou 
špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury musí společnými 
silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2017, 97 MIN.

Příběh svobodné matky Alice Kinney (Reese Witherspoon), která se 
právě rozešla se svým manželem. Rozhodne se začít nový život, a tak 
se odstěhuje zpátky do rodného LA i se svými dvěma dcerami. Na 
oslavě svých 40. narozenin potká tři mladé začínající filmaře, kteří 
hledají bydlení. Alice jim nabídne, že je ubytuje ve svém domě pro 
hosty - začne se tak formovat nová, netradiční rodinka.

LEGO NINJAGO FILM
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 97 MIN.

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý 
také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky 
a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. 
Pod vedením vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit 
zlého válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je 
shodou okolností také Lloydovým otcem.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
ČESKO, DOKUMENT, 2017, 91 MIN.

Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní pro-
dukci konkuruje nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli 
zaujmout v žebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich 
děti tráví celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů. 
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generace-
mi. Co to vlastně znamená být YouTuberem?

PO STRNIŠTI BOS
ČESKO, DRAMA, 2017, 111 MIN.

Snímek dějově předchází Obecnou školu. Ve filmu Po strništi bos 
se vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  PÁ 17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč

   20:00  TULIPÁNOVÁ HOREČKA 130 Kč

 2. SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  2D/D 130 Kč

     20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč

 3.  NE 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

    20:00  BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 Kč

4. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

 6.  ST  20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING  2D/T 130 Kč 

 7.  ČT  20:00  TO 130 Kč  

 8.  PÁ 18:00  SKAUTI BEZ LILIE zdarma

 9.  SO  14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ZABIJÁK A BODYGUARD 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

 10.  NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

    20:00  TO 130 Kč 

11. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 12.  ÚT 20:00  DUNKERK 130 Kč 

 13.  ST 20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

 14.  ČT 20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  BRAZIL 80 Kč 

 16.  SO 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  2D/D 110 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 17. NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  EMOJI VE FILMU děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

18. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 19.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – PO STRNIŠTI BOS sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  EVROPSKÝ FILM – VÁŽENÝ OBČAN 100 Kč 

 20.  ST 20:00  TO 130 Kč

kdy jeho tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu 
Čechy a Morava, a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov 
k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké 
chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry válečného 
konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou 
dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství.

SKAUTI BEZ LILIE 
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2017, 52 MIN.

Skauting vychovává k odpovědnosti za svět kolem sebe i uvnitř člově-
ka. Vše prostupují tři principy. Povinnost k sobě, povinnost k druhým, 
povinnost k Bohu. Skauti neslibují věrnost žádné straně. Jsou vázáni 
skautským desaterem a slibem. Dodnes není v komunistických (Čína, 
Vietnam) či postkomunistických zemích (Rusko) oficiálně povolen. 
Není tedy divu, že český skauting, provázaný s dějinami země, byl 
ve své více jak stoleté historii třikrát zakázán. FILM UVEDOU SKAUTI 
SOUČASNÍ I BÝVALÍ. Podrobnosti k akci na straně 9.

TEMNÁ VĚŽ
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 91 MIN.

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou 
bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír.

TO
USA, HOROR, 2017, 15+, 135 MIN.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí 
na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach 
ochutí naše maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně 
dětmi, protože jejich strach je mnohem jednodušší než u dospělých.

VÁŽENÝ OBČAN
ŠPANĚLSKO, DRAMA, TITULKY, 2016, 117 MIN.

Spisovateli Danielu Mantovanimu leží svět u nohou. Právě získal Nobe-
lovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina. 
Autor, který si vyslouží takové uznání, už dávno není provokatér, ale jen 
spořádaná položka v kánonu. Zhrzený Daniel se uzavře přede všemi, 
přestane psát a zatvrzele odmítá pozvání na prestižní akce, rozhovory 
i setkání. Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních 
listů nalezne nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova, 
odkud kdysi utekl.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
KANADA, ANIMOVANÝ, 2017, 92 MIN. 

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli 
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované 
výstavbě pochybného zábavního parku.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
ČESKO, DRAMA, 2017, 116 MIN.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí 
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock 
(Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smys-
lem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací 
jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími 
sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PREMIÉRA

 21.  ČT 20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč

 22.  PÁ 17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč

    20:00 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 130 Kč 

 23.  SO 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  NEJSLEDOVANĚJŠÍ 130 Kč

    20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

 24.  NE 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

    20:00  DUNKERK 130 Kč 

25. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 26.  ÚT 20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

 27. ST  20:00  TO 130 Kč

 28.  ČT  14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč 

 29.  PÁ 17:00 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 Kč

   20:00  MATRIX 80 Kč 

 30.  SO 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč 

 1. NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
ČESKO, ANIMOVANÝ, 2017, 85 MIN.

Filmový příběh nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl 
pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurví-
nek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavře-
ných prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2017, 141 MIN.

Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává rukojmím. Kings-
many čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou americkou 
špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury musí společnými 
silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2017, 97 MIN.

Příběh svobodné matky Alice Kinney (Reese Witherspoon), která se 
právě rozešla se svým manželem. Rozhodne se začít nový život, a tak 
se odstěhuje zpátky do rodného LA i se svými dvěma dcerami. Na 
oslavě svých 40. narozenin potká tři mladé začínající filmaře, kteří 
hledají bydlení. Alice jim nabídne, že je ubytuje ve svém domě pro 
hosty - začne se tak formovat nová, netradiční rodinka.

LEGO NINJAGO FILM
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 97 MIN.

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý 
také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky 
a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. 
Pod vedením vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit 
zlého válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je 
shodou okolností také Lloydovým otcem.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
ČESKO, DOKUMENT, 2017, 91 MIN.

Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní pro-
dukci konkuruje nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli 
zaujmout v žebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich 
děti tráví celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů. 
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generace-
mi. Co to vlastně znamená být YouTuberem?

PO STRNIŠTI BOS
ČESKO, DRAMA, 2017, 111 MIN.

Snímek dějově předchází Obecnou školu. Ve filmu Po strništi bos 
se vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše 
vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete 

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  PÁ 17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč

   20:00  TULIPÁNOVÁ HOREČKA 130 Kč

 2. SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  2D/D 130 Kč

     20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč

 3.  NE 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

    20:00  BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 Kč

4. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

 6.  ST  20:00  SPIDER-MAN: HOMECOMING  2D/T 130 Kč 

 7.  ČT  20:00  TO 130 Kč  

 8.  PÁ 18:00  SKAUTI BEZ LILIE zdarma

 9.  SO  14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ZABIJÁK A BODYGUARD 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

 10.  NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

    20:00  TO 130 Kč 

11. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 12.  ÚT 20:00  DUNKERK 130 Kč 

 13.  ST 20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

 14.  ČT 20:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  BRAZIL 80 Kč 

 16.  SO 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  2D/D 110 Kč

    20:00  TO 130 Kč

 17. NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  EMOJI VE FILMU děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

18. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 19.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – PO STRNIŠTI BOS sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  EVROPSKÝ FILM – VÁŽENÝ OBČAN 100 Kč 

 20.  ST 20:00  TO 130 Kč

kdy jeho tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu 
Čechy a Morava, a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov 
k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké 
chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry válečného 
konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou 
dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství.

SKAUTI BEZ LILIE 
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2017, 52 MIN.

Skauting vychovává k odpovědnosti za svět kolem sebe i uvnitř člově-
ka. Vše prostupují tři principy. Povinnost k sobě, povinnost k druhým, 
povinnost k Bohu. Skauti neslibují věrnost žádné straně. Jsou vázáni 
skautským desaterem a slibem. Dodnes není v komunistických (Čína, 
Vietnam) či postkomunistických zemích (Rusko) oficiálně povolen. 
Není tedy divu, že český skauting, provázaný s dějinami země, byl 
ve své více jak stoleté historii třikrát zakázán. FILM UVEDOU SKAUTI 
SOUČASNÍ I BÝVALÍ. Podrobnosti k akci na straně 9.

TEMNÁ VĚŽ
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 91 MIN.

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou 
bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír.

TO
USA, HOROR, 2017, 15+, 135 MIN.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí 
na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach 
ochutí naše maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně 
dětmi, protože jejich strach je mnohem jednodušší než u dospělých.

VÁŽENÝ OBČAN
ŠPANĚLSKO, DRAMA, TITULKY, 2016, 117 MIN.

Spisovateli Danielu Mantovanimu leží svět u nohou. Právě získal Nobe-
lovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina. 
Autor, který si vyslouží takové uznání, už dávno není provokatér, ale jen 
spořádaná položka v kánonu. Zhrzený Daniel se uzavře přede všemi, 
přestane psát a zatvrzele odmítá pozvání na prestižní akce, rozhovory 
i setkání. Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních 
listů nalezne nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova, 
odkud kdysi utekl.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
KANADA, ANIMOVANÝ, 2017, 92 MIN. 

Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli 
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované 
výstavbě pochybného zábavního parku.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
ČESKO, DRAMA, 2017, 116 MIN.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí 
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock 
(Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smys-
lem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací 
jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími 
sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PREMIÉRA

 21.  ČT 20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč

 22.  PÁ 17:00  TEMNÁ VĚŽ 130 Kč

    20:00 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 130 Kč 

 23.  SO 14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  NEJSLEDOVANĚJŠÍ 130 Kč

    20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

 24.  NE 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

    20:00  DUNKERK 130 Kč 

25. 9. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 26.  ÚT 20:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

 27. ST  20:00  TO 130 Kč

 28.  ČT  14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč 

 29.  PÁ 17:00 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 130 Kč

   20:00  MATRIX 80 Kč 

 30.  SO 14:30  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 130 Kč 

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 130 Kč 

 1. NE  14:30  LEGO NINJAGO FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PO STRNIŠTI BOS 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2017

Pozvánka na vycházku Jelením příkopem
sobota 9. září 2017

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Jelení příkop, kterým protéká potok Brusnice, 
tvořil vždy přirozenou obranu Pražského hra-

du. V 17. století zde byli vypuštěni jeleni a v době 
první republiky zde žili i medvědi. Dnes vede pří-
kopem příjemná romantická stezka lemovaná pa-
mětihodnostmi a sochami.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42 h. Z Masarykova nádraží v Praze budeme 
pokračovat tramvají č. 15 na Malostranskou a dále 
tramvají č. 22 do zastávky Brusnice, kde se setkáme 
v 10 hodin s ostatními. 

Připravila: Milena Vovsová

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

jubilanti

sdružení rodáků a příznivců města Kralupy n. Vlt.

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří se dožívají

v ZÁŔÍ 2017
významných životních jubileí, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let .................... Ivona Dvořáková
 Ing. Petr Prokšík
 Jiří Kratochvíl
 Miroslav Kýn
 Ludmila Hrdinová
 Josef Zimák 
 Jarmila Spalová
 Jarmila Novotná
85 let..................... Zdenka Čopíková
 Vladislav Pich
 Václav Matoušek
 Josef Vorel
90 let..................... Eliška Krejčová
 Josef Fišar
93 let .....................Miroslava Müllerová
96 let ..................... Ludmila Velínská
 Anežka Bočková

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. V ážení přátelé, odvoláváme plánovaný 

autobusový zájezd v září – Hornické 
muzeum Příbram a upozorňujeme na au-
tobusový zájezd do Frýdlantu a do kostela 
Navštívení Panny Marie v Hejnici.

Přihlášky lze podat v úterý 5. září od 
13:00 hodin ve 2. patře Domu s pečovatel-

skou službou, U Cukrovaru 1171, nebo na 
tel. č. 728 939 510.

Výlet je plánovaný na čtvrtek 5. října 
2017. Podrobnosti sdělíme při přihlašování.

Srdečně zdravíme a těšíme se na vás.

VÝBOR SDRUŽENÍ

Místo v září jedeme na zájezd v říjnu

Dne 10. 9. 2017 oslaví  
85. narozeniny pan 
Vladislav PICH. Našemu 
tatínkovi, dědečkovi 
a pradědečkovi přejeme 
do dalších let vše nejlepší, 
co život může dát. 
Hodně zdraví a zářivý 
úsměv Ti přeje dcera Milada, syn Miroslav 
a vnuk Jakub s rodinou.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ, kteří 
mají zájem o uvítání svého dítěte, nechť se 
osobně přihlásí do 21. 9. 2017 na matrice 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
Vítání občánků bude probíhat v měsíci říjnu 
a je určené pro děti narozené v období od  
1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, které mají trvalý 
pobyt v Kralupech nad Vltavou. 

HANA LOSOVÁ, MATRIKÁŘKA
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blahopřání k narozeninám

vítání občánků
rozpis stanovišť mobilního odpadu

� 

� 
� 

vás zve na vernisáž výstavy českého grafika Martina Manojlína  
v pátek 13. října od 18 hodin. M. Manojlín preferuje techniky tisku z výšky 

a kombinuje klasické postupy s prvky aktivní a strukturální grafiky. 
Provoz galerie podporuje Město Kralupy. Více informací 
v příštím čísle Zpravodaje a na webových stránkách.

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
ZÁŘÍ

4. 9. - 8. 9. ............................................ bioodpad
18. 9. - 22. 9. ......... rozměrný odpad z domácností

ŘÍJEN
2. 10. - 6. 10. ........................................ bioodpad
16. 10. - 20. 10. ..... 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).

FACEBOOK.COM/KRALUPSKYZPRAVODAJ/

WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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 21. 6.  Ing. Zoltán MADARÁSZ .............64 let

 2. 7 Miroslav KAČÍREK ..................... 85 let

 9. 7. Lenka VÁŇOVÁ ........................... 67 let

 17. 7. Zdeňka URBANOVÁ ................... 92 let

 26. 7. Josef TEJČEK .............................88 let

 1. 8. Jarmila ČERMÁKOVÁ ................ 77 let

 3. 8. Jaroslav HOBÍK .......................... 77 let

 5. 8. Antonín SVOBODA ..................... 56 let

 5. 8. Vratislav PŠÁNSKÝ .................... 60 let

 5. 8. Irena MIČKOVÁ .......................... 65 let

 9. 8. Otto PEŠTA ................................. 52 let

 11. 8. Vladislav FINK ............................68 let

 20. 8. Bohumil VYORAL .......................84 let

 21. 8. Zdeňka ČADKOVÁ ...................... 57 let

 23. 8. Věra ČAJÁNKOVÁ ...................... 82 let

16. září tohoto roku uplyne  
10 let od úmrtí pana VÁCLAVA 
TURKA z Kralup nad Vltavou. 
Stále vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Dne 22. září 2017 uplyne  
15 smutných let od odchodu 
mého manžela pana MIROSLAVA 
NOVOTNÉHO z Kralup. Vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Před dvěma lety nás opustil  
Ing. BOHUSLAV VACEK. Svůj věčný 
sen sní na Berounsku, kde rád trávil 
většinu penzijního věku. Vzpomíná 
Libuše Vacková, manželka.

Na sklonku dne 3. 7. 2017 nás 
náhle opustila naše maminka, 
babička a prababička paní MARIE 
HOFMANOVÁ ve věku nedožitých 
93 let. Za Vaši případnou vzpomínku 
společně s námi děkuje celá rodina

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

} Farmaceutická asistentka s delší praxí v lékárně 
HLEDÁ zaměstnání v lékárně nebo laboratoři v Kra-
lupech a okolí, nebo v Praze či Středočeském kraji.
Tel.: 605 402 101

} HLEDÁM / SHÁNÍM CD „Tajemství Egypta“ nebo 
„Melodie Egypta“, děkuji za reakci. 
e-mail: shalomap41@gmail.com

} KOUPÍM garáž v Kralupech nad Vltavou, nejlépe 
v Lobečku. Platba ihned. 
Tel.: 605 180 763

} NABÍZÍME práci - TENISOVÝ TRENÉR pro Tenis 
Akademie Bálek v Kralupech. Trénování dětí i do-
spělých hráčů, 15 až 20 hodin týdně. Tenisové kem-
py, turnaje a olympiády. 
Tel.: 777 697 049

} MŠ Libčice n. Vlt. PŘIJME učitelku. Požadované 
vzdělání: VŠ nebo úplné střední odborné. Struktu-
rovaný životopis zasílejte poštou na adresu: MŠ Lib-
čice nad Vltavou, Chýnovská 367, 252 66  Libčice 
nad Vltavou nebo e-mailem na skolka@libcice.eu.

vzpomínky

opustili nás

soukromá inzerce

z linky 156 � 

� 

� 

� 

VÝZVA K ÚHRADĚ 
HROBOVÝCH MÍST
Na vývěskách u místních hřbitovů (Kralupy nad Vltavou, 
Minice, Zeměchy) jsou vyvěšeny seznamy dlouhodo-
bě nezaplacených hrobových míst. Žádáme občany 
o kontrolu a případnou nápravu. Pokud zůstanou mís-
ta i nadále nezaplacena, v nejbližším období budou 
označena páskou „NEZAPLACENO“ a nabídnuta dalším 
zájemcům.

Informace na tel. č. 315 726 589 nebo osobně 
v Technických službách města, Libušina 123.

PETRA HÁJKOVÁ,

REFERENTKA TSM KRALUPY N. VLT.

u 9. 7. ve 4:32 hod. oznámil na l. 156 pan A., že za 
barem Jenei na sídl. Hůrka hoří kontejner. Při příjezdu 
hlídky MP se na místě nacházela jednotka HZS Kralupy 
n. Vlt. Po uhašení požáru bylo zjištěno, že shořel plastový 
kontejner na směsný odpad. Vzhledem k výši škody 
a podezření z trestného činu si věc k dalšímu opatření 
převzala PČR. 

u 16. 7. ve 20:25 hod. na l. 156 oznámila paní K. 
opětovné problémy s podnapilými sousedy z přízemí 
domu v ul. Cesta Brigádníků, kteří dělají hluk a při 
upozornění jsou vulgární a chovají se agresivně.  
Na místo byly vyslány hlídky MP a PČR, které zjistily, 
že zde došlo k rozepři mezi podnapilou paní K. 
a panem H. a dalším mužem ze stejného domu, který 
po nich požadoval, aby se zklidnili. Situace na místě 
byla uklidněna přivolanými hlídkami MP a PČR. Věc 
byla postoupena do správního řízení pro podezření 
z přestupku proti občanskému soužití. 

u 25. 7. ve 22:42 hod. na l. 156 oznámil strojvedoucí 
nákladního vlaku, že v ulici poblíž OD Penny v ul. 
Chmelova zřejmě hoří popelnice. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, PČR a jednotka HZS. Na místě 
bylo zjištěno, že na konci ul. Tyršova u tenisové haly 
došlo k zahoření plastové nádoby na směsný odpad 
a přístřešku, pod kterým byla umístěna. Jednotce HZS 
se oheň po krátké chvíli podařilo uhasit a celou věc 
si pro podezření z trestného činu převzala hlídka PČR 
k dalšímu opatření.

u 31. 7. ve 21:39 hod. na l. 156 oznámila pracovnice 
OD Penny v ul. Chmelova, že venku u stojanu na kola je 
přivázán již několik hodin malý pes, kříženec. Na místě 
hlídka MP zjistila, že pes nejspíše utekl i s vodítkem, se 
kterým se do stojanu na kola zamotal. Pro své agresivní 
chování hlídka MP podala psovi návnadu s uspávací 
pastou. Po zklidnění byl pes převezen do městského 
útulku. 

u 3. 8. v 19:38 hod. se na služebnu MP dostavil 
muž, který nahlásil požár u železničního mostu v ul. 
Sladkovského. Hlídka MP na místě zjistila požár 
dřevěné boudy, ve které přebýval bezdomovec  

pan K. Na místo se dostavily jednotky HZS Kralupy 
n. Vlt. a Mělník. Hlídka MP společně s hlídkou PČR 
uzavřely přilehlou komunikaci. Po uhašení požáru si 
areál převzal a zajistil jeho majitel.

u 7. 8. v 17:45 hod. se na služebnu MP dostavil pan 
K., který s sebou přinesl dva předměty válcovitého 
zašpičatělého tvaru nápadně připomínající vojenskou 
munici. Pan K. uvedl, že předměty nalezl při vyklízení 
půdy starého domku po rodičích v ul. Hostivítova. Na 
místo byla přivolána hlídka PČR a posléze policejní 
pyrotechnik. Ten po prvotním ohledání nálezu sdělil, 
že se jedná o již znehodnocené dělostřelecké granáty 
ráže 37 mm. Pyrotechnik granáty převzal a odvezl. 
Rádi bychom upozornili občany, aby v případě nálezu 
jakékoliv munice ihned volali l. 158 nebo 156 a zdrželi 
se jakékoliv manipulace s nálezem.

u 11. 8. v 00:39 hod. na l. 156 oznámila paní H., 
obsluha Sportbaru v ul. třída Legií, že se v baru nachází 
agresivní host, který napadá ostatní hosty a nechce 
bar opustit. Hlídka MP po uklidnění situace na místě 
zjistila, že došlo k rozepři a následnému fyzickému 
napadení mezi podnapilými hosty baru. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu opatření. 

u 18. 8. v 17:21 hod. DS OO PČR požádala o asistenci 
na městském koupališti, kde došlo k tonutí malého 
hocha. Na místo byla již vyslána hlídka PČR a RZS 
s lékařem. Pětiletý chlapec francouzské národnosti 

nešťastnou náhodou spadl do bazénu a začal se 
topit. Místní plavčík jej ihned vytáhl z vody a uvedl do 
stabilizované polohy. U hocha byly zachovány životní 
funkce a byl při vědomí. Následně si jej převzal do péče 
lékař a byl převezen do nemocnice v Mělníku. 

MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP

VYSVĚTLIVKY: 

MP – městská policie
DS OO PČR – dozorčí služba obvodního oddělení 
Policie ČR Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sborFO
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

P rázdniny jako vždy neuvěřitelně rychle 
utekly a začal další školní rok. Přivítá-

me v něm na 150 nových žáků, kteří úspěš-
ně vykonali na konci předešlého školního 
roku talentové zkoušky. Do hudebního obo-
ru nově nastoupí 108 žáků, do výtvarného 
29, do tanečního osm a do literárně-drama-
tického tři. Více žáků naše škola z důvodu 
státem určené maximální kapacity bohužel 
přijmout nemohla.

Během července a srpna jsme za pomoci 
našeho zřizovatele, kterým je Město Kra-
lupy nad Vltavou, nechali nainstalovat kli-
matizaci v nejvyšším patře budovy. Školu 
jsme dali následně kompletně vymalovat 
a revitalizovali jsme i prostory v suterénu, 
kde sídlí naši bubeníci.

Koncem měsíce srpna proběhly opětovně 
letní dílny, pořádané tradičně se spolkem 
Artuš.  V prostorách ZŠ a MŠ Třebízského 
to byly dílny výtvarné, keramické a taneč-
ní. Za vstřícnost a propůjčení prostor děkuji 

paní ředitelce Dagmar Kuzníkové. Letošní 
novinkou bylo uspořádání divadelních dí-
len v areálu zámku Veltrusy, kde účastní-
ci poprvé zažili celodenní program včetně 
ubytování a přespání. Zde přísluší podě-
kovat Městu Kralupy za finanční podporu 
této akce. Dílen se letos zúčastnilo celkem 
68 dětí pod vedením osmi lektorů.

Závěrem vás chci pozvat na vystoupení 
Big Bandu Kralupy na festivalu Libčická 
Hašlerka, který se koná dne 17. 9. od 14:00 
na sokolském hřišti v Libčicích nad Vltavou 
a na kralupské Vinobraní dne 23. 9., na kte-
rém opět uslyšíte většinu našich hudebních 
souborů. LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ZUŠ

Do ZUŠky nastupuje 150 nových žáků

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Š ablony pro Třebízského s registrač-
ním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0

22/0005510 je název projektu, který naše 
škola bude realizovat od 1. 9. 2017 do 31. 8. 
2019 z operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v celkové výši 1.061.348,00 Kč. 

Projekt je zaměřen na kombinaci násle-
dujících témat – společné vzdělávání dětí 
a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateř-
ské školy do základní školy, podpora extra-
kurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči 
dětí a žáků. 

DAGMAR KUZNÍKOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

SVÁTKY A VOLNÉ DNY 
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Nejoblíbenějšími dny většiny žáků a školáků jsou 
bezpochyby prázdniny a státní svátky, kdy se nemusí 
do školy. Pro rodiče zejména malých dětí je to často 
komplikace, ale spousta organizací v našem městě 
nabízí v tyto dny příměstské tábory pro děti. A kolik 
volna čeká děti v novém školním roce 2017/18?

čtvrtek 28. září 2017

Den české státnosti

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

podzimní prázdniny

pátek 17. listopadu 2017

Den boje za svobodu a demokracii

pondělí 25. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018 

vánoční prázdniny

pátek 2. února 2018

pololetní prázdniny

pondělí 19. února - pátek 23. února 2018

jarní prázdniny pro okres Mělník

čtvrtek 29. března 2018 

velikonoční prázdniny

pátek 30. března 2018

Velký pátek

pondělí 2. dubna 2018

Velikonoční pondělí

úterý 1. května 2018

Svátek práce

úterý 8. května 2018

Den vítězství

pondělí 2. července 2018 - pátek 31. srpna 2018

hlavní letní prázdniny

Do nového roku vstupujeme 
s novým projektem
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Zahradní slavnost 
2017 v režii žáků
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

O d září 2017 se škola může pyšnit no-
vou školní kuchyní i vylepšenou jídel-

nou. Je to díky velké podpoře představi-
telů města, kteří rozhodli a odsouhlasili 
nemalou finanční částku na tuto velkou 
rekonstrukci. 

Vybavení kuchyně patřilo k těm nejstar-
ším ve městě a nevyhovovalo narůstajícímu 
počtu žáků. Výraz rekonstrukce je možná 

příliš slabý. Dodavatelská firma vyboura-
la a přestavěla většinu prvního i druhého 
podlaží. Byly vystavěny nové přípravny, 
skladovací prostory, hygienické zázemí, 
nové oddělení školní družiny včetně ka-
binetu. Do místností bylo zakoupeno no-
vé vybavení, i díky němu budeme nabízet 
možnost výběru ze dvou jídel. 

Práce takového rozsahu znamenaly pro 
všechny zúčastněné strany plné nasazení 
od úplného začátku. Dva měsíce intenziv-

ní práce a komunikace byly korunovány 
tím, že jídelnu a tudíž i školu, jsme mohli 
otevřít v řádném termínu. Chtěla bych vel-
mi poděkovat vedení města i pracovníkům 
odboru realizace investic za podporu a sa-
mozřejmě i za finance, které se rozhodli 
škole takto poskytnout. Žáci i rodiče jistě 
ocení pěkné prostředí, ve kterém se mo-
hou stravovat.

MICHAELA GLEICHOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

Uplynul jeden rok
Před začátkem tohoto školní-
ho roku můžete vidět změny 
na naší budově. DDM má nový 
barevný kabát se světelným lo-
gem a informačním monitorem 
a před budovu město pořídilo 
moderní lavičky kolem stromů. 
Získali jsme tím místo pro ko-
nání různých akcí - např. řeme-
slných jarmarků a vystoupení 
dětí ze ZÚ DDM. 

Jeden školní rok je  
za námi a další 
nás čeká
Děti se mohou od 18. září tě-
šit na nově upravené prostory 
DDM, nabídku nových zájmo-

vých útvarů a akcí. Otevřeme 
např. kroužek Lega, Kick - bo-
xu, Folklórní kroužek, Šití či 
Literárně - dramatický krou-
žek se Šárkou Ulrichovou. 
Spolupráci jsme navázali také 
s akademickým malířem Vik-
torem Žukem, který povede 
Keramiku - sochařství a Ole-
jomalbu.

Připravujeme opět sobot-
ní kurzy pro mládež a dospělé 
a nabídku akcí pro školy – kon-
certy, přednášky, představení 
a spoustu příležitostných akcí. 
V září např. Pohádkovou cestu 
s kralupskými strašidly či spo-
lupráci na Seifertových Kralu-
pech a Loučení s prázdninami. 

Nadále budeme pořádat pod 
Středočeským krajem olympi-
ády a soutěže. V září si literární 
soutěží připomeneme také 80 
let od úmrtí T. G. Masaryka.

Máme za sebou úspěšné pří-
městské a letní tábory, soutě-
že a vystoupení, cestovatelské 
přednášky, výstavy, kulturní 
akce i závěrečnou Akademii 
DDM. Navázali jsme také me-
zinárodní spolupráci s Centrem 
volného času Komárno.

Školy, organizace i rodiny 
mají možnost využít celoroč-
ně rekreační areál v Mokro-
sukách u Sušice, kde letos na 
podzim bude město realizovat 
rekonstrukci sociálních zaří-

zení. Novinek však plánujeme 
mnohem více.

Na závěr bych chtěla tímto 
poděkovat všem zaměstnan-
ců, rodičům, dětem a přízniv-
cům DDM za práci v uplynulém 
školním roce a popřát, aby nový 
školní rok byl plný zajímavých 
aktivit, krásných zážitků a pří-
nosů. Veškeré informace o ak-
cích a zájmových útvarech na-
jdete na našem facebooku a na 
nových webových stránkách, 
kde také naleznete fotografie 
z letních táborů.

Ve školním roce 2017/2018 se 
na vás těší celý tým DDM.

KATEŘINA VIKTOROVÁ,

ŘEDITELKA DDM 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
V září si připomínáme 80 let od úmrtí 
prvního československého prezidenta. Za-
pojte se do literární soutěže na téma „Můj 
oblíbený citát od TGM“. Slohovým útva-
rem je fejeton, úvaha nebo povídka. Práce 
zasílejte na e-mail: info@ddmkralupy.cz. 

Díky rekonstrukci můžeme obědvat v novém

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU září 2017
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, tel.: 315 722 430
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Z ačátek prázdnin znamená 
v kanoistické sezóně zlom 

do její druhé poloviny. Je tedy 
prostor pro bilancování její prv-
ní části z pohledu kralupského 
oddílu. Na jeho výsledcích je 
patrná generační obměna. Ně-
kdejší úspěšní junioři už musí 
směrovat své priority i mimo 
sport, což se logicky projevuje 
v jejich výkonnosti. 

Nejvyšší české soutěže, Čes-
kého poháru ve vodním slalo-
mu, se tak letos za domácí klub 
účastní pouze dva zástupci. 
Anna Koblencová v kategorii 
kajakářek a Jan Bárta mezi ka-
jakáři. Zatímco prvně jmenova-
ná má za sebou úspěšnou dráhu 
v juniorském dresu, včetně me-
dailí z mistrovství světa, letos 
sedmnáctiletý Honza se o totéž 

teprve pokouší. A zatím úspěš-
ně, nominaci do mládežnické 
reprezentace zvládl i přesto, že 
konkurence v jeho kategorii je 
letos skutečně silná. 

Pro dokreslení je možno 
uvést, že jeden z nominačních 
závodů v pražské Troji se zá-
roveň jel jako závod Českého 
poháru a mistrovství České 
republiky v kategorii do 23 let 
a do desetičlenného „A“ finále 
se dostali tři junioři, pro Hon-
zu výsledek znamenal stříbrnou 
medaili v kategorii do 23 let. 
Před ním už vidíme jen jména 
jako Hradílek, Tunka, Prskavec 
nebo Přindiš, tedy absolutní esa 
české kajakářské špičky.

Zatímco kádr pro nejvyšší sou-
těže je úzký, o obou krajích věko-
vého spektra platí naprostý opak. 

Vidět to bylo na veteránském 
mistrovství na kanále v Rozto-
kách u Křivoklátu, kde mezi se-
dmatřiceti kajakáři nad 35 let 
skončil Pavel Prell druhý, Petr 
Gorecký čtvrtý a Jiří Řejha pátý. 

Nezaostávají ani nejmladší, 
více než dvacet z nich už letos 
odstartovalo alespoň do jedno-
ho závodu, nejpilnější z nich Iva 
Machutová nastřádala proza-
tím 24 startů. Zároveň je také 
nejsmolnější, protože na Čes-

kém poháru žáků skončila už 
dvakrát těsně pod stupni vítě-
zů. Mezi předžáky letos vládne 
Amálka Šrétrová, která vyhrála 
čtyři z šesti závodů předžákov-
ského poháru. 

O to, aby tenhle pramen ne-
vyschl, pečuje pravidelně něko-
lik trenérů, kteří mají momen-
tálně na trénincích zhruba 35 
adeptů ve věku 7-15 let.

MILAN JOHANIDES, 

PŘEDSEDA ODDÍLU

K ralupští plavci na konci letní sezóny 
zaznamenali další rozšíření úspěchů 

stále se rozvíjejícího sportovního plavání 
v našem městě. Historicky pamatujeme na 
své účastníky Letní olympiády dětí a mlá-
deže a stejně tak letos si naši nejlepší nene-
chali ujít červnové vydání v Brně. 

Přes náročná kvalifikační kritéria se do 
výběru Středočeského kraje, který je po-

čtem registrovaných plavců, jejich výkon-
nostní úrovní, a tedy i konkurencí nejsilněj-
ší region v ČR, probojovali Viki Mostková, 
Kačka Váňová a Vinc Zelenka. Závody měly 
skvělou atmosféru, naši reprezentanti po-
znali další rozměr sportu, hájili totiž barvy 
našeho domácího klubu a především pak 
sbírali body pro náš kraj. Ten se v koneč-
ném výsledku umístil na druhém místě za 

Jihomoravským krajem, mezi holkami byly 
ale ty naše nedostižitelně první. Velkou mě-
rou k tomu přispěli plavci z Kralup. 

Viki Mostková ziskem prvního místa 
v disciplíně 100 m znak, druhého na 50 m 
volný způsob a třetího na 200 m znak, další 
spoustu bodů pak přidala za čtvrté místo 
na 100 m volný způsob a skvělá umístění 
mezi nejlepšími deseti v disciplínách 200 m 
motýlek a 400 m volný způsob. V disciplí-
ně 100 m znak navíc Vikča ve své kategorii 
předvedla o jediný bod druhý nejhodnot-
nější výkon plavání na olympiádě mláde-
že při srovnání všech vítězů závodů holek 
i kluků. 

Bodovým přídělem obě holky přispěly 
ve štafetách, ve kterých byl vždy tým Stře-
dočeského kraje na prvním nebo druhém 
místě, stejně tak jako Vinca, který vedle 
silných úseků ve štafetách ovládl i indivi- 
duální závod na 50 m volný způsob, finálo-
vé body vyplaval i na 100 m trati.

Na další olympiádě mládeže, která bu-
de za dva roky, budeme mít, věříme, další 
úspěšné nástupce. 

TOMÁŠ BRTNÍK,

TRENÉR, PLAVECKÝ ODDÍL KRALUPY

V plavání patříme k nejlepším

Kompletní tým Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou

Jan Bárta si vyjel na letošním MS juniorů 3. místo.
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Kajakář Honza 
Bárta je další 
nadějí oddílu
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POZVÁNKA NA DOMÁCÍ VOLEJBALOVÉ 
ZÁPASY V ZÁŘÍ 2017
 mladší žáci / Krajský přebor 10:00 / SOKOLÁK
 (Kralupy, Kolín, Kladno, Odolena Voda)

 mladší žákyně / Krajský přebor 10:00 / SOKOLÁK
 (Kralupy A, B, Mělník, Mladá Boleslav, Kostomlaty)

Změny vyhrazeny!

Oddíl Moderního pětibo-
je Kralupy vyzývá všech-

ny nadšené sportovce ve věku  
od 6 do 10 let, kteří rádi plavou, 
běhají, chtějí střílet, šermovat 
a jezdit na koni, aby neváhali 
a přidali se k nám. 

Zavolejte a přijďte se nezá-
vazně podívat na náš trénink 
- Veronika Váňová, tel.: 606 
833 185.

Zároveň bychom se touto ces-
tou chtěli zeptat, zda někdo ne-
má možnost oddílu levně pro-
najmout místnosti o velikosti 

min. 20 x 10 m a 15 x 10 m. Je-
diné, co potřebujeme, je teplo, 
světlo, WC a aby místnosti byly 
v jednom objektu. 

Obsazujeme přední příčky 
celorepublikových soutěží, do-
růstáme, ale bohužel zatím se 
nám nepodařilo najít vhodné 
prostory, které by nám umož-
ňovaly více kvalitních tréninků. 
Moc děkujeme za vaše nabídky, 
ke kterým můžete použít výše 
uvedené telefonní číslo.

PETRA DOLEŽÁLKOVÁ,

PR ODDÍLU (www.petiboj-kralupy.cz)
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Pětibojaři přibírají nové členy 
a hledají vhodné prostory

17. 9.

24. 9.

Aktuální informace najdete na

 www.kralupyvolejbal.cz, 
www.kralupskevolejbalistky.org/novinky
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VIKTORIE MOSTKOVÁ je kralupská plavkyně, která neztrácí úsměv  
na tváři. Místo akvabel si nakonec vybrala plavání a udělala dobře. 

Na letní Olympiádě dětí a mládeže 2017 si vybojovala místo  
v juniorské reprezentaci! 

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ 

VIKTORIE MOSTKOVÁ
13 let, členka Plaveckého oddílu TJ Kralupy, 

držitelka pěti medailí z letošní olympiády  
dětí a mládeže

T renér Tomáš Brtník talentovanou plav-
kyni vede již od doby, kdy se z Klad-

na vrátila zpět do místního oddílu. „Viki 
nehledá možnosti, jak by šlo cokoliv dělat 
snadněji. Překážky neobchází, ale překo-
nává. Už teď jsem si jistý, že se v životě ne-
ztratí. Ať už s plaváním nebo bez něj. A to 
je její největší sportovní výhra,“ říká o své 
svěřenkyni.

Kdy jsi začala s plaváním?
Dostala jsem se k tomu vlastně sama, pro-
tože už odmalička mám cit k vodě. Začí-
nala jsem plavat asi v pěti letech v oddíle, 
a potom jsem přešla na akvabely. To mě ale 
moc nebavilo a asi v osmi letech jsem přešla 
sem do Kralup.  

Jaký je tvůj oblíbený a naopak neoblíbený 
styl? 
Já plavu polohovky, to znamená všechny 
způsoby, a proto se to dost mění. Ale teď 
mám nejradši znak. Je u něj důležité si 
rozvrhnout tempo na to, abych to plavala 
dobře. Nejméně oblíbený styl jsou prsa. 
Moc se k tomu nemám a určitě mi i jdou 
nejméně. 

Na Olympiádě dětí a mládeže jsi získala 
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Jsi spokojená?
Jsem hrozně spokojená. I trenér byl spo-
kojený. Byl sice jen na tribuně s mamkou, 
která mě také trénuje, protože jsme měli 
ve skupině tři jiné hlavní trenéry, ale oba 
byli nadšení. 

Jaký byl tvůj největší zážitek z ODM?
Byla jsem šťastná z toho, že jsem ve znaku 
dala limit do juniorské reprezentace. Zapla-
vala jsem 100 m za 1,07. To jsem si říkala 
„jako vážně?“ a dívala jsem se na tabuli, jest-
li se náhodou nějak nepřeklikli. Ale asi ne.  

Co pro tebe znamená, že budeš členkou 
juniorské reprezentace? 
Čekají mě soustředění s těmi, co se tam 
dostali. Ale není nás hodně, protože limi-
ty jsou těžké. Budeme jezdit i do zahrani-
čí. A hlavně se změní to, že já teď nemám 
v tréninku žádného tahouna, ani ve sku-
pině, protože jsem nejrychlejší. To je pro 
mě těžké. Budu ráda, když tam budu mít 
někoho stejně rychlého.

Byla jsi už v zahraničí na soutěži? Liší se 
od těch v Česku?
Už jsem někde byla a je to jiné. Je to roz-
hodně lepší, než u nás. Mají areály mnohem 
lépe vybavené a je to celkově větší.

Trenér o tobě říká, že jsi pro ostatní 
vzorem. Pociťuješ to?
Jako jejich vzor si připadám, ale snažím 
se nad nimi nebýt nadřazená. A myslím si, 
že chováním nad nimi opravdu nadřazená 
nejsem. Dávají to najevo například tak, že 
když doplavu, tak mi hodně gratulují. 

Jak sis Olympiádu dětí a mládeže užila? 
Užila jsem si to moc, protože jsme byli 
v partě plavců, to bylo hrozně bezva. Třeba 
na Českém poháru v Pardubicích jsem byla 
sama. Protože se tam nikdo jiný z našich 
nedostal, takže to byl takový nepříjemný 
pocit tam sedět a koukat, jak všichni mají tu 
svou skupinu. Ale tady jsme tu skupinu mě-
li. Bylo to bezvadné, moc se mi tam líbilo. 

Co se ti na projektu olympiády pro děti 
líbí?
Program pro všechny sporty byl hezky 
promyšlený. Vybrali dobře Brno, protože 
tam mají velkou přehradu, kde byl jach-
ting s triatlonem, to bylo fakt hezké. Roz-
hodně na to byli připravení, měli program 
pro děti, olympijský dům byl super a při-
vezli jsme si i tetování na ruku. Navíc je 
tam i průvod, který sice není tak velký 
jako na klasických olympijských hrách. 
A atmosféra je na olympiádě také určitě 
větší. Ale pro nás pro děti a teenagery je 
to super zážitek. 

Jaké jsou tvé vzory a cíle do budoucna?
Pro mě je vzorem rozhodně můj trenér, pro-
tože to hodně studuje a je v tom úplný ma-
chr. A pak hodně plavců. Michael Phelps, 
Katinka Hosszúová, Adam Peaty a další. 
Můj sen je dostat se na opravdovou olym-
piádu. Taky se pořád zlepšovat a mít lepší 
časy. A hlavně s tím nepřestat.

Trenér o tobě říká: „Viki má jedinečný dar 
přenášet pozitivní náladu na ostatní.“ Co 
bys řekla ty o něm? 
Je hrozně hodný a chytrý. Chce, abychom 
ve všem byli důslední, abychom si psali 
tréninkové deníčky. Třeba když není na 
tréninku a nemůže ani mamka, tak máme 
trénink sami. To se stalo asi dvakrát v živo-
tě. A když se to stane, má takové přísloví: 
„Musíš dělat všechno pořádně, i když se 
trenér nedívá.“ Takže máme plavat prostě 
tak, jako kdyby tam byl. 

Co je tréninkový deníček?
Tam si píšu, kolik jsem naplavala. A třeba teď, 
když jsem byla na táboře, tak tam jsem nepla-
vala, ale psala jsem si různé běhy, rozcvičky, 
míčové hry a tak. Potom je tam například, jak 
dlouho jsem spala, jak kvalitně nebo i jakou 
mám chuť k jídlu. Je tam také to, jestli mě bolí 
svaly, jakou mám ochotu k tréninku, jak byl 
náročný ten den a podobně. 

A co s deníčkem poté uděláte?
Potom si s trenérem sedneme a projdeme si 
to, povídáme si o tom. Dostala jsem ho před 
prázdninami, takže jsme se na to podívali 
poprvé po táboře. Byl hodně překvapený, že 
si to takhle důsledně a barevně píšu.

KATEŘINA HOROVÁ, 

REDAKTORKA
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T radiční basketbalový kemp, který se za 
podpory Města Kralupy n. Vlt. usku-

tečnil první prázdninový týden na kralup-
ských sportovištích, přilákal na 130 dět-
ských i dospělých účastníků. Nejvíce bylo 
kemperů z ČR, ale dorazili i zástupci Slo-
venska, Belgie, Francie, Finska a USA.

Hlavním programem Champions Campu 
byl basketbal, který měli na starosti ame-
ričtí trenéři se zkušenostmi z NBA – port-
landský Michael Holton a Mike Sanders 
z New Orleans. Prvně jmenovaný byl v na-
šem městě už posedmé v řadě, pro druhého 
se jednalo o druhý ročník.  

Kromě basketbalu se děti dozvěděly nové 
informace o sportovní výživě, psycholo-
gii a učily se, jak si stanovovat mety a cíle. 
Každý den trénovaly techniku pod dohle-
dem atletické reprezentační trenérky a pro-
cházely pestrým programem doplňkových 
sportů v Párty klubu. 

Hlavním stanem Champions Campu 
byl tradičně hotel Sport, kde bylo zajiště-
no ubytování a stravování, přednáškové 
místnosti a rozebíraly se zde i videa nato-

Mezinárodní Champions Camp 
přilákal účastníky ze šesti zemí

čená v průběhu tréninků. Sportovní pro-
gram probíhal v městské sportovní hale, 
sportovištích ZŠ Gen. Klapálka, Dvořákova 
gymnázia a DDM „V Zátiší“. Využity byly 
i prostory Párty klubu a kino Vltava. 

Podle zpětné vazby poskytnuté pořada-
telům byli kempeři s týdenním programem 

velmi spokojeni. Organizátoři děkují Měs-
tu Kralupy a všem partnerům za ochotu 
a podporu, a pro rok 2018 si kladou za cíl 
akci rozšířit co do počtu účastníků a za-
stoupených zemí.

ŠTĚPÁN ŘENČ, 

ORGANIZÁTOR KEMPU

FO
TO

: M
AT

Ě
J 

Ř
E

N
Č

; N
IK

O
L

A
 Ř

E
N

Č
O

VÁ



30 KZ   ZÁŘÍ 2017  SPORT www.kralupskyzpravodaj.cz

V rámci své široké působnosti bude do-
hlížet nejen na chod a rozvoj klubu, ale 

zároveň také povede seniorský A-tým ja-
kožto hlavní trenér. 

Z jakého důvodu jste se rozhodl právě pro 
Kralupy? 
Velkou úlohu při mém rozhodování sehrála 
známost lidí, kteří se ve vedení kralupské-
ho hokeje pohybují. Obraz toho, jak to tady 
funguje, jsem už měl, takže se úplně nedá 
říci, že bych vstupoval do zcela neznámé-
ho prostředí. Věděl jsem, že lidé se zde za-
sadili o jakýsi restart kralupského hokeje, 
který s sebou nese první výsledky. Myslím, 
že jsem nyní vstoupil do skutečné „hokejo-
vé rodiny“, což mě obrovsky těší a zároveň 
i motivuje. Mým záměrem je tady zůstat dé-
le, pochopitelně za předpokladu, že s mojí 
prací bude panovat spokojenost. 

S jakou vizí a osobními cíli jste do klubu 
přišel?
Primárním cílem je vytvoření maximál-
ního prostoru pro individuální růst hrá-
čů. Aby se tohle všechno povedlo, je tře-
ba v Kralupech vytvořit patřičné zázemí, 
které se samozřejmě neobejde bez finanč-
ních prostředků. Pokud tady chceme udr-
žet kvalitní trenéry, musíme jim nabídnout 
i důstojnou odměnu. Zároveň je ale nutné 
vytvářet příznivé podmínky pro trénink. 
Naším dlouhodobějším cílem je vybudo-
vání sportovního centra, které by však ne-
zastřešovalo jen hokej. V Kralupech, byť 
je to malé město, funguje nespočet spor-
tovních oddílů a sami bychom byli rádi, 
kdyby se nám podařilo ke spolupráci při-
mět např. basketbalisty, volejbalisty, atlety 
atd. Dalším krokem je užší spolupráce se 
školami, kterým chceme naše vize postup-
ně představit. V Kralupech spatřuji obrov-
ský sportovní potenciál, jsem úplně v šoku 
z toho, kolik lidí tu aktivně sportuje (běh, 
kolo, kolečkové brusle). Cítím, že se nachá-
zím v prostředí, které je sportu nakloněno, 
takže si říkám, že právě tady by mohl být 
solidní základ pro výchovu a růst mladých 
sportovců.

Už jste si dokázal trochu zanalyzovat, 
v jakém stavu se současný kralupský 
hokej nachází?
Zkusím na Vaši otázku odpovědět takto. 
Cca před třemi lety jsme získali na Klad-
ně projekt „Hokejové centrum“ a podělili 
jsme se o něj právě s místním klubem. V ten 
okamžik Kralupy zažily hokejový restart, 
utvořily se zde oddíly a nám se brzy stalo, 
že od nás začaly odcházet mladí hráči právě 
sem, a to i ti talentovaní. Rázem nám do-
šlo, že to tady nejspíš dělají dobře. Výsledky 
koneckonců hovoří samy za sebe. Mládež-
nický hokej jde nahoru, mladší dorosten-

ci do poslední chvíle bojovali o postup do 
extraligy a osobně mě velmi těší i to, že se 
zde daří budovat opravdu korektní prostře-
dí, na kterém se nepodílejí jen trenéři, ale 
také rodiče.  

Jaké záměry máte se seniorským týmem? 
Fanoušci by byli jistě rádi, kdyby mohli 
pravidelně chodit na zápasy nějaké vyšší 
soutěže.
Mým zájmem rozhodně je, aby se tady ně-
jaká vyšší soutěž hrála. Vnímám, že i pro 
malé děti je obrovským mínusem, když si 
nemohou sáhnout na své vzory. Samozřej-
mě hokej je velmi nákladný sport, v tomto 
ohledu je opravdu těžké něco lidem slibo-
vat. Máme tu krásnou halu, zázemí je tu 
také odpovídající. Kralupy by si určitě vyšší 
soutěž zasloužily. 

V Kralupech se před dvaceti lety hrála 
I. liga, ovšem Vy sám jste tehdy patřil 
k pilířům extraligového Kladna. Vnímal 
jste však, že právě v Kralupech tehdy 
byl poměrně silný tým, který se nakonec 
dostal až do baráže o extraligu?
Na Kladně jsme měli skvělou partu hrá-
čů, ale nehráli jsme tak dobře, jak se mož-
ná očekávalo. Nicméně většina hráčů se 
paradoxně jezdila dívat na hokej právě do 
Kralup a musím říct, že tu místní pohodu 
jsme kralupským klukům docela záviděli. 
Zdejší zimák má takovou zvláštní auru, je 
tady světlo, což třeba na mě osobně vždyc-
ky působilo pohodově. Jinak samozřejmě 
v Kralupech hrála celá řada našich spolu-
hráčů, kamarádů, na které jsme se jezdili 
dívat a pochopitelně jsme s nimi udržovali 
komunikaci (navíc tady tehdy působil náš 
bývalý trenér Zdeněk Müller). V Kralupech 
tehdy skutečně působili extraligoví hráči, 
kteří tu nejvyšší soutěž nehráli jen shodou 
nějakých okolností. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚSTA

■ Do nové sezóny vstupuje kralupský hokej s novým sportovním ředitelem, kterým se 
před prázdninovými měsíci stal Josef Zajíc, bývalý československý a český reprezentant 
a především dlouholetý kapitán kladenského extraligového mužstva. 

ROZHOVOR s... Josefem Zajícem, sportovním ředitelem HK Kralupy

V Kralupech spatřuji 
obrovský sportovní potenciál

JOSEF ZAJÍC 
(narozen 7. 9. 1968)

V nejvyšší hokejové soutěži odehrál celkem 
576 utkání, vstřelil 130 branek a zaznamenal 

236 asistencí. Českou republiku reprezentoval 
v mládežnických kategoriích (U17, U18, U20) 

i v seniorském národním týmu. S Duklou Trenčín 
získal v sezóně 1991/92 mistrovský titul.

V průběhu hráčské kariéry se začal věnovat 
mládeži, dva roky zastával i funkci sportovního 

manažera klubu HC Mountfield České Budějovice. 
Po ukončení aktivní hokejové kariéry několik let 
také úspěšně pracoval pro Českou televizi jako 

hokejový expert. V klubu Rytíři Kladno působil jako 
generální manažer mládeže, v sezoně 2013-14 

byl asistentem trenéra u A-mužstva Rytířů Kladno. 
V pražském klubu HC Hvězda působil napříč 

kategoriemi v sezóně 2016-17.

Odpovědi na další otázky najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz
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P oděkování také patří spo-
lečnosti Sportisimo, tre-

néru první ligy mužů Jindři-
chu Trpišovskému (FC Slovan 
Liberec) a hráčům FC Slovan 
Liberec. Roman Potočný, On-
dřej Kúdela a Ondřej Karafiát 
skvěle komunikovali s dětmi, 
podepsali se jim na památku, 
nechybělo focení a vyzkoušení 

si několika fotbalových doved-
ností.

Dále děkuji vedení fotbalové-
ho klubu AFK Veltrusy za záze-
mí a perfektně připravená hřiš-
tě, kolegům trenérům, rodičům 
za důvěru a přízeň a hlavně dě-
tem za hezké zážitky.

JIŘÍ VESELÝ,

FOTBALOVÝ TRENÉR

Fotbalový kemp 
se povedl
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■ Rád bych touto cestou poděkoval vedení města 
Kralupy nad Vltavou za dotaci na letní příměstské 
Fotbalové kempy Jirky Veselého.
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MIMOŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍ  VÝUKA

anglického jazyka českého jazyka matematiky

cena: 300 Kč / 45 min.
lektorka: Ing. Renata Bazalová
e-mail: r.bazalova@seznam.cz

tel.: 733 516 307

Kontakt a bližší informace:

EASY ENGLISH® jazyková škola  www.easyenglish.cz 

mobil: 777 139 398, 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz 

učebny: Nerudova ul. (bývalá telekomunikační budova vedle pošty) 
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách,  

případně se můžete přihlásit telefonicky.

Jazyková škola EASY ENGLISH®

- skupinová i individuální výuka 
pro každou úroveň i každý věk 
(dospělí, studenti, děti)

- trojnásobná záruka 
spokojenosti s možností 
vrácení kurzovného !!! 

- velká sleva na online kurz 
angličtiny pro všechny naše 
klienty (kurz na 6 měsíců za 
490 Kč)

❏ skupinové odpolední/večerní 
kurzy angličtiny – 1x týdně  
90 minut (děti 45 nebo 60 minut)

❏ víkendové kurzy angličtiny – 
jednou měsíčně 9 nebo  
13 vyučovacích hodin 

❏ výuka na objednávku pro 
jednotlivce, dvojice i malé 
skupiny – různé jazyky

❏ pobytové kurzy v ČR 
i v zahraničí (Anglie, Malta, 
Německo atd.)

nabízí kurzy angličtiny, 
němčiny, francouzštiny  

a španělštiny v centru Kralup

Nabízíme kondiční jízdy, 
výcvik a výuku pro řidičské 
oprávnění pro skupinu B  
ve vozidlech s automatickou 
i manuální převodovkou.

tel. 606 48 22 04
eva.kourilova@autoskolaveltrusy.cz
www.autoskolaveltrusy.cz

Autoškola Veltrusy 
Eva Kouřilová

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

➲ bazény
➲ wellness zóna 
➲ ranní plavání
Kompletní ceník vstupného najdete na www.sportkralupy.cz.
Novinkou této sezóny je nový tarif na 110 minut 
pro velký bazén, malý bazén a wellness.

Krytý plavecký bazén otvírá po letní 
pauze pro veřejnost v pátek 15. 9. 2017.
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Nabízíme k pronájmu volné prostory v centru města 
Kralup v nově budovaném zdravotnickém zařízení.

Zastávka bus přímo před budovou, nádraží 3 min. chůze.

K pronájmu nabízíme volné samostatné ordinace  
nebo i celé podlaží.

Vhodné pro lékaře neinfekčních oborů  
(společná recepce a čekárna), pro rehabilitaci či 

pro služby spojené s péčí o lidské tělo – kosmetika, 
pedikúra, manikúra apod.

Dále byty v podkroví  1x 1+KK, 2x 2+KK.
Prostory budou dokončeny cca v říjnu 2017.

Bližší info na e-mailu: ziskalova@audaciaklinik.cz

Nabízíme k pronájmu 
volné prostory

Vhodné i pro čerstvé absolventky.  
Střídání na obou pracovištích. Nástup dle dohody.

Audacia klinik s.r.o. přijme pro své pobočky Slaný a Kralupy n. Vlt.

ZDRAVOTNÍ SESTRU I ZDRAVOTNICKOU ASISTENTKU 
NEBO ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKU NA PLNÝ ÚVAZEK. 

Vaše CV, prosíme, zašlete na e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz

ZEDNÍKY 
Požadavky: } vyučení v oboru zedník (případně praxe v oboru)  
} řidičský průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny C výhodou 
} pracovitost, svědomitost, flexibilita a samostatnost 
Náplň práce: } opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, 
dopravního značení } účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy 
nad Vltavou

ELEKTRIKÁŘE
Požadavky: } vyučení v oboru elektro silnoproud } praxe v oboru 
} technické a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, 
flexibilita, samostatnost } 100% nasazení a pečlivost práce } řidičský 
průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou 
Náplň práce: } opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, 
světelné signalizace, vánoční výzdoby } účast na zimní údržbě 
v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

NABÍZÍME:
dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned; 

pracovní doba Po–Pá 6:00-14:30 s možností přesčasů;
stravenky; dobré pracovní zázemí; 5 týdnů dovolené

Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou PŘIJMOU:

Kontakt:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589, tsm.hajkova@mestokralupy.cz

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

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

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU
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Jazykové kurzy: školní rok 2017/2018 

Antonín Otáhal

ENGLISH SERVICE 
angličtina, němčina, 

francouzština, ruština

mobil: 602 564 321 e-mail: info@otahal.cz 

www.otahal.cz 
Speciální nabídka: příprava na státní maturitu
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V MĚSÍCI ZÁŘÍ VÁM NABÍZÍME:

WWW.ZAHRADNICTVI-JELINEK.CZ
☎ 315 781 019

OTEVŘENO:
pondělí-neděle ..............................................................8.00 - 18.00

státní svátek 28. 9.  ...........................................................ZAVŘENO

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

PŘIPRAVUJEME:
8. ročník DÝŇOVÁNÍ 

21. a 22. 10. 2017
☛

Možnost řešení on-line! 
Společně to zvládneme!

JUDR. ALEŠ JANOCH
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Důrazný postup, precizní smlouvy, letité zkušenosti.

- rozvody, výživné, dědictví
- kupní a darovací smlouvy
- dluhy, exekuce, insolvence
- právo staveb

- zakládaní s.r.o., smlouvy o dílo
- zastupování občanů, obchodních 
  společností i SVJ před soudy
- pracovněprávní otázky

ROZTOKY, Lidická 2240 602 205 540, 608 081 121

PRAHA, Národní 21 info@akjanoch.cz, www.akjanoch.cz




