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ZPRAVODAJ ROKU 2017

Ú kolem sedmičlenné poroty, ve které za-
sedali zástupci vyhlašovatelů a profesi-

onální novináři, bylo zhodnotit došlé zpra-
vodaje nejen po stránce obsahové pestrosti, 
grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i cel-
kový dojem zpravodaje. Předsedou poroty 
byl doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D. z Katedry 
politologie a evropských studií Filosofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

„Výsledky byly velmi těsné, v přípa-
dě Kralupského Zpravodaje, který jsme 

posuzovali i v dřívějších ročnících, roz-
hodly zejména změny v grafické úpravě, 
dále pestrost rubrik a samozřejmě také 
způsob zpracování jednotlivých textů. 
Bořetické listy porotu zaujaly především 
rozmanitostí zveřejňovaných materiá-
lů, prostorem pro všechny generace, fo-
tografickými přílohami. Obec je velmi 
činorodá, odpovídá tomu plně i jejich 
zpravodaj,“ uvedl pro ČTK politolog Pa-
vel Šaradín.

Držíte v ruce nejlepší 
ZPRAVODAJ ROKU 2017

■  Ve středu 4. července se v jihomoravském Velehradě předávaly ceny 
pro nejlepší obecní a městské zpravodaje roku 2017. Do soutěže se jich 
přihlásilo 296 z celé republiky. Vyhlašovateli jsou KPES FF Univerzity 
Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. 
a Sdružení místních samospráv ČR.

1. KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 

2. Šternberské listy 

3. Frenštátský zpravodaj

1. Bořetické listy

2. Psárský zpravodaj 

3. Magazín ze života obce Hvozdná

Vítězové v kategorii 
městských zpravodajů

Vítězové v kategorii 
obecních zpravodajů

K předání ocenění došlo  
v jihomoravském Velehradě
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ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY KZ,
zleva: Aleš Levý, Kateřina Horová, 
Jindřich Kohm, Petr Holeček, Radka 
Holeštová, Hana Bozděchová, 
Lenka Moravcová, Jan Doležálek
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RM schválila:
u realizaci renovace miřejovického regulátoru a je-
ho stavební umístění ve veřejném prostoru, podle 
schváleného vyjádření Povodí Vltavy, mezi turistic-
kým infocentrem u Masarykova mostu a břehem 
řeky Vltavy.
u výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ve věci zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení v podrobnosti doku-
mentace pro provedení stavby na akci „Bezbariérové 
řešení ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou“. Zpraco-
vání předmětné dokumentace bude zadáno pří-
mo. Zhotovitelem bude PLÁN PLUS, s.r.o., Praha 8, 
a to za celkovou cenu 363 000 Kč vč. DPH.
u podepsání dodatku ke smlouvě se změnou termí-
nu realizace díla: „Parkovací stání v ulici Gagarinova, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIR-
MA NEUMANN s.r.o., Mělník, a to v termínu zahájení 
prací od 20. 8. 2018 a ukončení prací 20. 11. 2018.
u uzavření smlouvy o dílo na vyrobení a osazení 
veřejného ohniště v Lobečku se spol. CityZEN Living 
s.r.o., IČ: 05817871, za celkovou cenu 357 104,88 Kč 
vč. DPH.
u podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního 
prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí na nákup 350 kusů domácích kom-
postérů a štěpkovače přiměřeného výkonu.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Protipovodňová opatření v prostoru 
rybníky Zeměchy – SO 03 osazení koncové klap-

ky“ s dodavatelem Petr Kožený, s.r.o., Brandýsek,  
za celkovou cenu 669 956,60 Kč s DPH.
u zveřejnění znaku města Kralupy nad Vltavou v Re-
gistru komunálních symbolů.
u  Základní škole Václava Havla v Kralupech 
nad Vltavou čerpání z investičního fondu ve výši  
141 674 Kč na pořízení docházkového systému pro 
zaměstnance a žáky školy.
u zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 
v celkové výši 250 000 Kč. Jedná se o finanční dar 
od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově ur-
čený na „Zařízení pro děti a seniory“ (dětské hřiště, 
hrací prvky, lavičky).
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Lávka přes Zákolanský potok v ul. 
Podřipská“ s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s., 
Litoměřice, za celkovou cenu 5 039 520,40 Kč 
s DPH.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti byto-
vého domu, ul. Cesta Brigádníků 679, Kralupy nad 
Vltavou“ s dodavatelem DAVIMONT s.r.o., Praha 8, 
za celkovou cenu 3 904 248,85 Kč s DPH.

RM uložila odboru RIaSM objednat vypracová-
ní projektové dokumentace ke sloučenému říze-
ní a provedení stavby na akci: „Úprava vjezdu na 
parkoviště – sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“ 
projektantem Ing. Vladimírem Musilem, Praha 8, 
za cenu 47 190 Kč vč. DPH.

příjem inzerce do 13. 9. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 9. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ - 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Kralupský Zpravodaj získal mimořádné vý-
znamné ocenění za svůj obsah i grafický 

vzhled. Čtou ho již nejenom občané Kralup, ale 
i lidé z okolí a je velmi žádanou tiskovinou všude 
tam, kde ho lze koupit. 

Velmi tímto děkuji celé redakční radě za aktivní 
a iniciativní práci při vytváření jeho obsahu, ale 

hlavně šéfredaktorce Radce Holeštové a grafi-
kovi Janu Doležálkovi. Jejich obětavá práce je 
pro Zpravodaj rozhodující a cena za nejlepší re-
gionální tiskovinu roku v České republice patří 
hlavně jim. 

PETR HOLEČEK,
STAROSTA MĚSTA 

úvodní slovo starosty� 

Kalendář akcí najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
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Velehrad - Obecní úřad - 
4. 7. 2018



3www.mestokralupy.cz   INVESTICE  ZÁŘÍ 2018   KZ

Problém se vztahuje k přeložce trafosta-
nice z centra města do Žižkovy ulice, 

o kterou by se měla postarat společnost 
ČEZ, a. s. „Už se tak mělo stát letos na jaře, 
ovšem do dnešních dnů tak učiněno nebylo. 
Taktéž se protáhlo jednání s firmou Innogy, 
a. s., která hodlá v budoucnu provozovat 
sítě k plánovaným domům. Z tohoto dů-
vodu tedy nebylo možné pokládat dlažby 
a pokračovat ve výstavbě náměstí. Termín 
akce byl tedy prodloužen do 15. 11. 2018,“ 
uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odbo-
ru investic a správy majetku.

Projekt na akci „Řešení zpevněných 
ploch v centru města Kralupy nad Vlta-
vou – II. etapa“ se zabývá řešením prosto-
ru v blízkosti bývalé budovy pivovaru. Na 
západní straně náměstí dojde k umístění 

N a začátku srpna došlo v ulici U Hřbi-
tova k propadu vozovky: „Následně 

proběhlo jednání se zástupci Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kra-
je, přičemž jejich statik rozhodl o uzavře-
ní vozovky v celé její šíři. Příslušný svah se 
bohužel začal trhat a hrozilo jeho shrnutí 
do spodní rokle. Krajskou silnici nyní če-
kají další šetření, po kterých bude násle-
dovat vytvoření projektové dokumentace 
v součinnosti s celkovou opravou komuni-
kace. Termín opravy byl bohužel stanoven 

až na jaro příštího roku,“ komentuje na-
stalou situaci místostarosta Libor Lesák. 
Veškerá doprava je tedy odkloněna. Do od-
volání platí nový jízdní řád autobusů MHD. 
Linka 457 nezajíždí do zastávky „Hřbitov“ 
a „Barvy laky“. Linka 458 je ve směru De-
brno/Holubice odkloněna přes Minice  
a Tursko. O dalším vývoji budeme průběž-
ně informovat prostřednictvím webových 
stránek města i Zpravodaje.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

Na Skalách 
se již svítí
Dne 17. srpna se po dlouhých deseti le-

tech, co bydlíme v lokalitě Na Ska-
lách, konečně rozsvítilo veřejné osvětlení. 
Výstavbě komunikace, která proběhla na 
podzim loňského roku, předcházelo dlou-
holeté vyjednávání obyvatel lokality s deve-
loperem a zástupci města. Řešení dostavby 
komunikace se našlo a jak vidíte na foto-
grafii, naše ulice dnes vypadá nádherně. 

Tímto jsme chtěli poděkovat zastupi-
telům města Kralupy nad Vltavou, panu 
místostarostovi Lesákovi a odboru RIaSM 
za vstřícnost a pomoc při hledání řešení 
a hlavně za následnou realizaci.

ADÉLA HUMLOVÁ,

SPOLEK NA SKALÁCH KRALUPY NAD VLTAVOU
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Silnice ke hřbitovu – směr 
Dolany, Libčice – je uzavřena

Výstavba náměstí se protáhne
■  V průběhu prázdninových měsí-
ců bylo rušno také v centru města, 
neboť zde pokračovaly práce na 
výstavbě nového náměstí. Tento 
náročný projekt se však ani v létě 
neobešel bez komplikací a již nyní 
je zřejmé, že se realizace posune až 
do poloviny listopadu. 

kašny, počítáno je také s lavičkami, zelení 
a novým veřejným osvětlením. Ulice, jež 
propojí Palackého náměstí s ulicí Žižko-
vou, se bude jmenovat Pivovarská. Rozhod-

ly o tom hlasy kralupských zastupitelů na 
zasedání dne 25. 6. 2018. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Budoucí kašna v Pivovarské ulici
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Ulice Na Skalách  
v městské části Lobeč.

Zákaz vjezdu do ulice 
U Hřbitova
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Vminulém čísle Zpravodaje jsme vás in-
formovali o výčtu investičních akcí, 

které město zahájilo na samém počátku lé-
ta, přičemž právě tento článek lze brát ja-
ko takové ohlédnutí za vybranými akcemi. 

Chodník v ulici 28. října před 
dokončením
Mezi ty vůbec nejdůležitější 
opravy patří výstavba chod-
níku v ulici 28. října, což po-
tvrzují také slova Marcely 
Horčičkové, vedoucí odboru realizace in-
vestic a správy majetku: „Chodník v ulici 
28. října jsme začali budovat 13. srpna. Vy-
braná firma má na realizaci akce šest týd-
nů a my pochopitelně věříme v to, že se vše 
stihne včas. Je to pro nás v současné chvíli 
prioritní stavba, jejíž průběh monitorujeme 
opravdu každý den.“ 

Akci provádí mělnická STAVEBNÍ FIR-
MA NEUMANN s.r.o., a to za celkovou ce-
nu 1 264 124,28 Kč s DPH. 

Úplně nové parkoviště i chodník

Podle plánu probíhá a úspěšně pokračuje 
výstavba parkoviště v ulici Dobrovského, 
kde vznikne přibližně sedmdesát parko-
vacích míst. „Parkoviště by mělo sloužit 

primárně pro obyvatele sídliště Hůrka, 
kde je parkování v současné době znač-
ně problematické,“ uvedl místostarosta 
Marek Czechmann v jedné z televizních 
reportáží. 

Finálního dokončení se však v měsíci 
říjnu dočká také stavba 800 metrů dlou-
hého chodníku v Hybešově ulici v Mini-
cích, který plynule naváže na chodník 
v České ulici. Povede tedy až k zadnímu 
vjezdu do areálu společnosti Balak, a.s. 
Výstavba chodníků v ulicích 28. října, Hy-
bešova a Dobrovského je spolufinancová-
na z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

Rušno bylo o prázdninách 
také ve školách

Přes prázdniny však bylo třeba dokončit 
i několik investičních akcí ve školách, při-
čemž tou vůbec nejvýraznější se stala re-
alizace nové střechy na ZŠ 28. října: „Zde 
probíhalo všechno bez problémů, komplet-
ně hotová střecha nám byla předána ještě 
s předstihem. Na ZŠ Václava Havla jsme 
stihli vybudovat nová sociální zařízení, 

a to včetně stavebních úprav v přístupové 
hale. V areálu ZŠ Generála Klapálka pak 
také probíhá výstavba sportovního hřiště, 
které nám bude předáno na konci října,“ 
připomíná Marcela Horčičková.

Rekonstrukce Gagarinovy ulice 
byla prodloužena o dvacet dnů 
V srpnu měla být rovněž započata rozsáhlá 
rekonstrukce Gagarinovy ulice v Lobeč-
ku, ovšem všechny plány nakonec zhatila 
dlouhotrvající výstavba horkovodu. Mar-
cela Horčičková připouští, že s tak velkou 
časovou prodlevou město nepočítalo: „Vý-
stavbu horkovodu provádí firma Synthos, 
a.s., která dostala na tuto akci dotaci. Aby-
chom však mohli začít s rekonstrukcí ulice, 
museli jsme počkat na předání stavby. Nyní 
už projektu nic nebrání. Předpokládáme, 
že do konce listopadu by měly být všechny 
práce hotové.“ 

Předmětem opravy Gagarinovy ulice 
je zejména výstavba nových parkovacích 
stání, nový asfaltový povrch komunikace, 
kompletní vybudování nových chodníků 
a nové veřejné osvětlení.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

V srpnu došlo ke zprovoznění nové sta-
nice automatizovaného imisního moni-

toringu (AIM) v Kralupech s názvem Kra-
lupy nad Vltavou-sportoviště. Od pondělí  
6. 8. 2018  jsou k dispozici online data 
o znečištění ovzduší suspendovanými čás-
ticemi PM10 a PM2,5. - www.eckralupy.cz/
ovzdusi.php?page=kralupy

Ekologické centrum Kralupy nad Vlta-
vou má na svých webových stránkách pro 
všechny občany k dispozici grafický vývoj 
koncentrací škodlivin v ovzduší za posled-
ních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic 

Středočeského kraje - http://www.eckra-
lupy.cz/ovzdusi.php

Něco málo z historie měřicí stanice
Měřicí stanice AIM Kralupy byla instalo-
vána na pozemky města v areálu víceúčelo-
vého hřiště u zimního stadionu na podzim 
roku 2015. Majitelem a provozovatelem mě-
řicí stanice imisního monitoringu je Zdra-
votní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
(ZÚ). Do konce roku 2015 probíhalo insta-
lování přístrojů a jejich zkušební provoz. 
Původní příslib od ZÚ zněl, že naměřená 

data z kralupské stanice budou k dispozici 
ekologickému centru, městskému úřadu 
i veřejnosti od začátku roku 2016. 

Stanice měří znečištění ovzduší sus-
pendovanými částicemi PM10 a PM2,5 
a množství šesti základních těžkých kovů 
a dále sumu 12 základních PAH (polyaro-
matických uhlovodíků). Tato data předává 
ZÚ správci dat, Českému hydrometeorolo-
gickému ústavu (ČHMÚ), ten je následně 
vydává v Tabelárních ročenkách.

MONIKA HAŇUROVÁ A JANA KRÁTKÁ,

DISPEČERKY EKOLOGICKÉHO CENTRA

Aktuální data o stavu ovzduší 
zveřejňuje kralupské ekocentrum

Léto bylo plné oprav a rekonstrukcí

Vzniká nové 
parkoviště 

v Dobrovského 
ulici
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Školní hřiště u ZŠ Gen. Klapálka  
během renovace

Vstupní hala ZŠ V. Havla 
prošla rovněž rekonstrukcí
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané! 

P řed čtyřmi lety jsem - jako starono-
vý starosta - vítal nové zastupitelstvo 

a těšil se (a přiznám se, byl i zvědavý) na 
spolupráci a nové aktivity v práci samo-
správy. A nyní tyto roky utekly jako voda 
a mně nezbývá, než se zamyslet nad tím, 
co se za ta léta v Kralupech povedlo, či ne-
povedlo a zda jsme pracovali tak, jak to 
od nás naši spoluobčané a voliči požado-
vali. Zda jsme plnili své volební progra-
my, (které se téměř u všech kandidujících 
stran a hnutí obsahově dosti překrývají), 
zda zvolení zastupitelé opravdu „zastupo-
vali“ své voliče a spoluobčany. 

Připomenu, že v kralupské samosprá-
vě je 21 zastupitelů a z nich je sedm členy 
rady města. Zastupitelé se běžně scházeli 
tak po pěti - šesti týdnech - na veřejných 
jednáních, kde se probírají majetkové a fi-
nanční záležitosti města, stejně tak i věci 
a problémy dané zákonem o obcích. Kaž-
dému veřejnému jednání v Kralupech nad 
Vltavou pak předcházela pracovní schůzka 
týden před veřejnou schůzí, na které se za-
stupitelé seznamovali s probíranými ma-
teriály, o kterých se mohli od přítomných 
úředníků i od pozvaných hostů dozvědět 
podrobnosti, nebo si dát vysvětlit případné 
nejasnosti. A pokud požadovali ještě něja-
ké doplňující informace, měli týden na to 
si je vyžádat, nebo se poradit. K veřejné-
mu slyšení tedy měli možnost přistupovat 
náležitě připraveni a vybaveni vlastním 
názorem na věc. 

Pro zajímavost a srovnání: za uplynu-
lé čtyři roky proběhlo doposud 29 veřej-
ných schůzí zastupitelstva města a 25 pra-
covních schůzek. Zcela nejlepší účastí na 
všech jednáních se mohou pochlubit zastu-
pitelé Stanislav Hejduk, Ivana Pacholíková, 
Jan Špaček a Martin Luksík, Petr Holeček 
a Ivan Ottis, Libor Lesák a Michal Mára. 
Jen tři kolegové pak měli docházku méně 
než padesátiprocentní.

Jako bývalý učitel musím tedy většinu 
zastupitelů pochválit. Nejenom za docház-
ku, ale i za jejich přípravu a iniciativu při 
rozpravách a diskusích, které ne vždy byly 
klidné a názorově jednotné, ale vždy sluš-
né, kultivované, bez osobního napadání 
a s respektem k názoru ostatních. V drti-
vé většině jsme o problémech diskutovali 

otevřeně a s jednotným cílem, kterým by-
lo dojít k nejlepšímu rozhodnutí pro naše 
město a jeho občany. A díky tomuto velmi 
konsensuálnímu jednání se, myslím, do-
stavily i výsledky, které jsou na tváři města 
zcela určitě vidět. 

Podobně je tomu i u druhého výkonné-
ho orgánu města - u městské rady. Rada 
se sešla během čtyř let 95x, často i mimo-
řádně - tak, jak vyžadovala situace a po-
třebnost. I zde musím velmi kladně hod-
notit své kolegy, atmosféru jednání, jejich 
pragmatičnost a odpovědnost. Vzhledem 
ke zkušenostem z jiných měst a obcí mo-
hu zcela určitě říci, že to nebývá běžným 
jevem u většiny samospráv. 

K přípravě materiálů, k běžné radnič-
ní agendě i k výkonům samosprávy i stát-
ní správy pak je nutný kvalitní úřednický 
aparát, tedy zodpovědní, pracovití a krea-
tivní lidé. I zde musím říci, že má město 
Kralupy štěstí. Většina úředníků se navíc 
ještě vyznačuje ochotou a snahou obča-
novi pomoci při zdolávání mnoha byro-
kratických zákonů a nařízení. Jsou tu pro 
občany. A je to, samozřejmě, i zásluha ta-
jemníka Jaroslava Zdicha a paní tajemni-
ce Petry Urbanové, jejich profesionálního 
a slušného administrativního vedení kra-
lupského úřadu. 

Kralupy nad Vltavou se velmi mění. 
Vzniká - konečně - dlouho očekávané cent-
rum téměř dvacetitisícového města. Město 
dobře hospodaří, nemá dluhy, naopak vý-
hodně a vhodně investuje. Daří se získávat 
dotace a granty. Ve městě funguje mnoho 
spolků a institucí s velikou finanční podpo-
rou města, do kterých se zapojuje mnoho 
obyvatel. Daří se školám a školským zaří-
zením, které jsou ve výborném technickém 
stavu. Na úrovni jsou i kulturní a sportovní 
zařízení, město investuje mnoho prostřed-
ků a sil do úpravy zeleně a úklidu veřej-
ných prostranství. Velmi mnoho peněz se 
také dává do opravy komunikací, výstav-
by nových parkovacích míst a infrastruk-
tury vůbec. A další a další věci, které by 
bez rozumné samosprávy, bez společného 
rozhodování prostě nešly… anebo se léta 
a léta táhly. 

Jsou samozřejmě dlouhodobé úkoly 
a bolesti, které se valí městem mnoho let, 
a které samospráva řeší opakovaně a které 

Komentář starosty PETRA HOLEČKA

Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi 
lety volebního období

sama, bohužel, nemůže zcela vyřešit. Ale 
i u nich lze zaznamenat určité posuny. Na-
příklad příprava dlouho očekávaného ob-
chvatu města, kde již kraj, po velikém tlaku 
od vedení města, jedná o odkupu pozem-
ků, na nichž budou příští mosty a komu-
nikace realizovány. Podobně aktivní jsme 
i u opravy silnic, procházejících městem, 
které vlastní a spravuje Středočeský kraj. 

Vážení občané! 
Před několika týdny uveřejnila meziná-

rodní agentura Deloitte hodnocení českých 
měst a obcí vzhledem k různým aspek-
tům života a jeho komfortu a potřeb. Kra-
lupy nad Vltavou se umístily na 18. mís- 
tě v České republice mezi městy s rozšíře-
nou působností a na pátém místě ve Stře-
dočeském kraji. Přeskočili jsme mnoho 
historických, větších a známějších měst. 
Jsem osobně velmi šťasten, že se z města, 
v minulosti často zařazovaného do „troj-
úhelníku smrti“, nebo mezi nevábná indu-
striální města na okraji Prahy, stává město 
se vším všudy. Město samostatné, město 
pro všechny generace, město hezké na po-
hled a příjemné k životu. Chci dosluhující 
samosprávě velmi poděkovat za to, že svou 
prací a rozhodováním v posledních letech 
přispěla k této historické proměně města.

Termín komunálních voleb:
5. – 6. října 2018
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Překvapil Vás tak velký zájem občanů 
o biokompostéry?
Zájem občanů mě mile překvapil. Jsem 
opravdu rád, že takto zareagovali, proto-
že snižování a třídění odpadu je zejména 
do budoucnosti důležité. Náklady tohoto 
typu se budou i nadále zvyšovat a měs-
to to bezpochyby zatíží. Domnívám se, 
že tento dotační projekt má smysl, obča-
né dostanou biokompostéry zdarma, což 
městu z finančního hlediska pochopitel-
ně pomůže. Doufám, že se nám podaří 
dotaci získat.

Jaký bude v této věci další postup města?
Na základě průzkumu jsme doplnili žádost 
o dotaci, museli jsme udat, kolik tun směs-
ného odpadu uspoříme. Na základě toho 
jsme objednali 350 kompostérů, protože 
jsme si byli vědomi toho, že vlna zájmu 
v průběhu času ještě stoupne. Pokud by-
chom zjistili, že je zájem ještě větší, neměl 
by být problém další kompostéry doobjed-

nat. Takto zpracovanou analýzu jsme pak 
připojili k projektové žádosti a v prosinci 
se dozvíme, jak jsme byli úspěšní. Pokud 
vše dopadne dobře, kompostéry bychom 
začali rozmisťovat v průběhu jara, takže 
občané by měli takto pokrytou už tu nad-
cházející sezónu.

Mohou si občané ještě v současné době 
o biokompostér zažádat?
Ano, je to možné. Jak už jsem uvedl, kom-
postérů jsme objednali raději více, takže 
občané mají stále možnost si o kompostér 
požádat. Pokud budeme v rámci získání do-
tace úspěšní, postupně budeme zájemce 
kontaktovat a požádáme je o podpis smlou-
vy o užívání kompostéru, který si objed-
nali. Kompostér si pak budou moci sami 
odvézt, případně ty větší budou občanům 
doručeny prostřednictvím Technických 
služeb města. 

 ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

svoz odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 
Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 16:00 - 16:50
 POUZE 24. 4., 24. 7. a 16. 10.
 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
bioodpad:

3. 9. - 7. 9. a 1. 10. - 5. 10.
rozměrný odpad z domácností:
17. 9. - 21. 9. a 15. 10. - 19. 10.

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

Město Kralupy nad Vltavou oznámilo záměr 

PRONAJMOUT NEBYTOVÉ 
PROSTORY 
v pravém křídle KaSS Vltava, nám. J. Seiferta 706, 
obálkovou metodou

SPECIFIKACE: suterén – sklady, chladírna, sociál-
ní zázemí, kancelář, celkem 683 m2; přízemí – ka-
várna, restaurace, pivnice, kuchyň, sociální zázemí, 
celkem 683 m2; terasa o výměře 137,5 m2

VYUŽITÍ PROSTOR: hostinská činnost

PODMÍNKY NÁJMU:
� nájem od 1. 4. 2020 na dobu určitou 10 let
� minimální nájemné 1 000 000 Kč / rok + DPH  
ve výši stanovené zákonem
� spotřebovaná media (elektřina, vodné, stočné 
atd.) bude nájemce hradit přímo poskytovatelům 
těchto služeb

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT:
� údaje o žadateli
� originál výpisu z živnostenského rejstříku / z ob-
chodního rejstříku, o oprávněnosti provádět nabí-
zené služby, který nebude starší 15 dnů
� jednoduchý podnikatelský záměr – popis provo-
zované činnosti 
� koncepce úprav nebytových prostor včetně výše 
investic a doby realizace
� nabídku ročního nájmu v Kč bez DPH
� potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy 
nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči Městu

ŽÁDOSTI lze poslat poštou na adresu:  MěÚ Kralu-
py nad Vltavou, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou; nebo doručit osobně do podatelny 
MěÚ Kralupy nad Vltavou v přízemí budovy MěÚ, 
nejpozději do 26. 9. 2018 do 12:00. 

PROHLÍDKA prostor pro zájemce bude možná dne  
10. 9. 2018 od 9:00 (sraz na terase restaurace Vltava).

Kompletní znění záměru najdete na www.mesto-
kralupy.cz

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup n. Vlt.

Průzkum ukázal velký 
zájem o kompostování

■  V červnovém vydání Zpravodaje byla uveřejněna anketa ke zjištění 
zájmu občanů o kompostéry, které by město mohlo zakoupit z dotací EU 
a předat občanům s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. Na anket-
ní otázky lidé zareagovali kladně, o kompostéry zdarma mají zájem.

Zájemci o plastový kompostér mohou své žádosti zasílat na adresu  
ales.levy@mestokralupy.cz. Vždy je třeba uvést kontaktní údaje a také velikost 

kompostéru. K dispozici jsou nádoby o obsahu 800 l, 1000 l, 1400 l, 2000 l.
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POŽADAVKY:  
�  osoba starší 18 let,  
�  státní občan České republiky,  
�  bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, 
�  vzdělání: ukončená SŠ s maturitou,  
�  dobrá fyzická kondice, 
�  odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita, 
�  řidičské oprávnění skupiny B, 
�  znalost práce na PC – uživatelská úroveň.  
 
NABÍZÍME:  
�  stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem, 
�  práci v kvalitním zázemí a péči o odborné zvyšová-
ní kvalifikace zaměstnanců,  
�  mimořádné finanční odměňování za dobré pracov-
ní výsledky, 
�  vstup zdarma do plaveckého bazénu a dalších 
sportovních zařízení,  

�  možnost získání služebního bytu, 
�  bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B 
a klíšťové encefalitidě,  
�  příspěvek na stravování ve formě stravenek Gastro 
Pass, 
�  příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport 
ve formě poukázek Flexi pass, 
�  příspěvek na nákup zdravotnických potřeb ve 
formě poukázek Vital Pass, příspěvek na penzijní 
připojištění až 500 Kč měsíčně, možnost celoročního 
využití rekreačního zařízení. 
 
NÁSTUP:  
�  dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo  
�  od 1. 10. 2018 v případě, že uchazeč platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka ne-
vlastní. V takovém případě absolvuje strážník-čekatel 

první dva měsíce teoretickou přípravu a služební vý-
cvik v útvaru vzdělávání MP. 
�  Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu 
určitou na jeden rok (s možností prodloužení na dobu 
neurčitou), se zkušební dobou tři měsíce.  

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:  
�  osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou
�  písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad 
Vltavou, k rukám ředitele, Hálkova 991, 278 01 Kra-
lupy nad Vltavou. 
�  Uzavřenou obálku označte nápisem:  „Výběrové 
řízení na strážníka Městské policie Kralupy nad Vl-
tavou - NEOTVÍRAT“. V horním rohu obálky uveďte 
jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku 
podáváte přímo osobně.
�  Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronic-
ké pošty!

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení funkce: 

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MěÚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU – ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST

POŽADAVKY:
� vzdělání (stavebním zákonem požadováno): 
a) autorizovaný architekt pro obor územního plánování, nebo
b) VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně  
18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
c) VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územní pláno-
vání, nebo 
d) VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
� bezúhonnost,
� aktivní a samostatný přístup k práci, 
� uživatelská znalost práce na PC.

Uchazeč nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací 
činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky 
pro výkon územně plánovací činnosti.

NÁSTUP: ihned, popř. dle dohody

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
osobně do podatelny MěÚ,
písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Bc. Tereza Pulcová, Palackého 
nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 

Uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na referenta odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou (územně plánovací činnost) 
– NEOTVÍRAT“. V horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v pří-
padě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu.

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty!

S problematikou předmětného pracovního místa se můžete seznámit u pana 
Jiřího Poláka – vedoucího odboru výstavby a územního plánování,  
tel.: 315 739 935, e-mail: jiri.polak@mestokralupy.cz. 

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení funkce: 

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
MěÚ – SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  

(KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ)

POŽADAVKY:
� vzdělání: VOŠ sociálního směru, VŠ sociálního směru,
� znalost sociálně právní agendy,
� bezúhonnost,
� aktivní a samostatný přístup k práci,
� schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích, 
� uživatelská znalost práce na PC,
� řidičské oprávnění skupiny B. 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
� výkon sociální kurately dětí a mládeže,
� správní řízení,
� vypracování zpráv pro účely soudů, policie, státního zastupitelství apod.,
� sociálně právní poradenství.

NÁSTUP: ihned, popř. dle dohody

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
osobně do podatelny MěÚ,
písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Bc. Tereza Pulcová, Palackého 
nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na referenta odboru sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ – sociální kuratela – NEOTVÍRAT“. V horním rohu 
obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte 
přímo na podatelnu MěÚ.

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty!
Bližší informace na tel. č. 315 739 925, mobil: 777 798 192, e-mail: eva.iva-
nova@mestokralupy.cz. 
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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

Liborem Lesákem, místostarostou Kralup n. Vlt.

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU 

Bližší informace: Mgr. Ladislav Voves, tel. 315 726 197, e-mail: ladislav.voves@mestokralupy.cz

Plnou verzi dokumentů lze najít na www.mestokralupy.cz  
v záložce „volná pracovní místa“.
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J iž od loňského roku pracujeme na pro-
jektu „Nové funkce informačního sys-

tému Města Kralupy nad Vltavou“. Celý je 
rozdělen na tři etapy. 

První etapou bylo pořízení elektronické 
úřední desky do městské části Lobeček, 
před objekt kulturního domu. Druhá eta-
pa byla právě ukončena. Došlo k vytvoření 
nových funkcionalit pro potřeby rozvoje ve-
řejné správy. Konkrétně se jedná o pořízení 
spisové služby pro příspěvkové organiza-
ce města a tím propojení s informačními 
systémy města. Systém pro správu smluv 
města slouží k povinnému zveřejňování do-
kumentů do registru smluv, včetně jejich 
anonymizace citlivých údajů, digitalizace 
dokumentů pro účely dalšího zpracování, 
elektronické podpisy dle eIDAS (tj. naříze-
ní Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a důvěryhodných službách pro 
elektronické transakce na vnitřním evrop-
ském trhu) a funkce autorizované konverze. 

Díky projektu jsme nově zřídili formulá-
řovou komunikaci pro občany, která bude 

sloužit ke správě dokumentů a důvěryhod-
nost podle eIDAS. Nově disponujeme systé-
mem pro řízení rozvoje zaměstnanců, který 
slouží k elektronizaci a zavedení personální 
systematizace, plánování a vyhodnocová-
ní personálního vzdělávání a hodnocení 
úředníků. 

Na závěr byl pořízen osobní portál občana. 
Portál je zacílen na zvýšení efektivity mezi 
úřadem a občany. Jedná se o aplikaci pro ko-
munikaci s občany prostřednictvím webové-
ho prohlížeče, který bude zpřístupňovat úda-
je evidované v ekonomickém systému GINIS. 
Občan tak získá například možnosti nahlížet 
na stav svých pohledávek atd. 

V rámci poslední etapy projektu dojde 
k elektronizaci evidence majetku města. 
Pořídili jsme informační systém, ve kterém 
budou evidovány údaje o majetku města, 
a to o komunikacích, veřejném osvětlení, 
zeleni, mobiliáři, hřbitovních místech, vo-
dovodech a kanalizaci. 

Celý projekt s sebou nese náklady ve výši 
5 919 743,50 Kč. Městu se podařilo získat 

DARUJTE VÁNOČNÍ STROM
Renovujete zahradu či okolí svého domu a již 
Vám „překáží“ velký jehličnan? Pokud dosahuje 
výšky nad 12 m, darujte ho městu Kralupy 
nad Vltavou jako vánoční strom na Palackého 
náměstí. V případě, že strom bude vyhovovat, 
zajistíme jeho poražení a přesun do centra. 
Preferujeme místo pokácení v Kralupech či 
nejbližším okolí.

E-mail: strom.kralupy@seznam.cz, 
tel. č. 777 798 199, informace zasílejte 
nejpozději do 30. září 2018. 

U příležitosti listopadové-
ho výročí povýšení Kra-

lup nad Vltavou  na město jsou 
pravidelně oceňováni význam-
ní a výjimeční občané našeho 
města.

I Vy můžete opět rozhod-
nout, kdo ocenění získá. Do 
30. 9. 2018 zasílejte své ná-
vrhy se jmény osob, které by 

si toto ocenění za mimořádný 
přínos městu zasloužily, a to 
na e-mail: marcela.svecova@
mestokralupy.cz nebo poštou 
na adresu: MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, Marcela Švecová, Pa-
lackého nám. 1, 278 01  Kralupy 
nad Vltavou. Předmět zprávy či 
obálku označte heslem „Oceňo-
vání občanů“.

Nominujte významné 
osobnosti Kralup

Dotace směřují  
i do info systémů města

dotaci z Integrovaného operačního progra-
mu ve výši 4 872 132,90 Kč.

Budeme mít moderní 
kamerový systém
V současné době také finišují práce na mo-
dernizaci městského kamerového dohlíže-
cího systému. V rámci ní dojde k obnově 
nahrávacího zařízení kamerového systému, 
který spravuje Městská policie Kralupy nad 
Vltavou. Nyní bude možné uchovávat zá-
znamy z kamer po delší dobu. Dále dojde 
k výměně posledních dvou zastaralých typů 
kamer, které monitorují prostory sídliště 
Cukrovar a Hůrka. Celá akce se realizuje 
díky dotaci z Ministerstva vnitra ČR, které 
přispělo částkou 218 000 Kč. Celkové ná-
klady činí 250 935 Kč. 

Dle slov místostarosty města Libora Le-
sáka je kamerový systém jedním z podstat-
ných prvků pro prevenci kriminality a bude 
i nadále rozvíjen. Ministerstvo vnitra ČR 
v letošním roce podpořilo i projekt Forenz-
ní značení kol. Ten funguje v Kralupech od 
loňského roku a je o něj stále zájem. Jedná 
se o poznačení jízdního kola čipy a násled-
né zanesení do registru kol. V případě nále-
zu označeného kola je možné identifikovat 
majitele i na druhé straně republiky. 

Další značení kol proběhne 15. a 16. 9. 
2018, více informací naleznete v článku na 
straně 9.

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA
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střípky z linky 156 � 
u 20. 6. v 07:37 oznámila na l. 156 slečna K., 
že odchytili psa na Komenského náměstí před 
ZŠ. Hlídce po příjezdu na místo slečna K. sdělila, 
že pes nastoupil do vlaku na nádraží v Dolanech 
a vystoupil s ostatními cestujícími na nádraží 
v Kralupech nad Vltavou. Poté pes ji a její spolužáky 
doprovázel směrem k ZŠ Komenského. Jednalo 
se o křížence labradora bílo-hnědé barvy a bez 
známky s údaji. Hlídka si psa od slečny K. převzala 
a převezla jej do psího útulku Lesan.

u 30. 6. v 08:31 na služební telefon oznámil pan 
F., že u tůně na nábřeží J. Holuba nalezl velkou želvu, 
která nejspíš někomu utekla. Hlídka MP na místě 
želvu s délkou krunýře 23 cm převzala a převezla 
na služebnu MP. DS MP byl kontaktován pan S. 
z Ochrany zvířat Kladno, který si želvu ještě téhož 
dne na služebně MP vyzvedl. 

u 1. 7. v 13:55 na l. 156 oznámila paní L., že 
na sídl. Cukrovar v DPS spí na chodbě zřejmě 
nějaký bezdomovec. Hlídka se na místě spojila 
s oznamovatelkou, která hlídku zavedla do 3. patra 
v DPS, kde se nacházel spící muž. Tento byl hlídkou 
MP probuzen a vyzván k prokázání totožnosti, což 

učinil. Jednalo se o muže cizí národnosti pana 
K., který dle svého vyjádření sháněl ve městě 
ubytování. V DPS bylo otevřeno, tak vešel dovnitř 
a na chodbě usnul. Hlídka provedla lustraci na PČR, 
zda není muž v pátrání, s výsledkem negativním. 
Poté pan K. z místa odešel.

u 2. 7. ve 23:11 na l. 156 oznámila paní N., že jí 
praskla žárovka v koupelně a potřebuje nahodit 
jistič nebo zjistit tel. číslo na opraváře. Paní N. byla 
DS MP poučena jak postupovat. 

u 27. 7. v 09:11 na l. 156 oznámila paní J., že má 
problém s kabelovou televizí a od DS MP Kralupy 
požaduje zjistit telefonní kontakt na kabelovou 
televizi. Paní J. se domnívala, že jí někdo poškodil 
šňůru kabelové televize. DS byla paní J. poučena. 

u 28. 7. v 09:35 přijato oznámení, že paní L. 
zpozorovala opilou ženu, zřejmě bez domova, která 
v ulici Nádražní u stánku se zeleninou znečistila 
chodník svými exkrementy a oznamovatelku 
vulgárně oslovuje. Hlídka na místě zjistila, že se 
jedná o bezdomovkyni paní S., která si místo 
znečištěné exkrementy do příjezdu hlídky uklidila. 
Paní S. byla hlídkou poučena. 

u  1. 8. v 19:45 hlídka při kontrolní činnosti 
v ulici Husova zahlédla muže ležícího na zemi pod 
lavičkou. Muž neměl viditelná zranění, s hlídkou 
komunikoval. U muže byla provedena dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, kdy muži 
byla naměřena hodnota přes 4,5 promile. Na místo 
byla přivolána RZS, která rozhodla o převozu muže 
na chirurgii Mělník.

u 6. 8. v 22:30 na l. 156 oznámil pan S., že v ulici 
Přemyslova nalezl zřejmě sýčka. Hlídka na místě 
zjistila, že se jedná o mládě kalouse ušatého, 
kterého vložila do papírové krabice a převezla 
na služebnu MP Kralupy. DS byl kontaktován 
zaměstnanec z Ochrany ptactva, který si mládě 
kalouse vyzvedl následujícího dne.

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MP Kralupy – Městská policie Kralupy nad Vltavou
DS MP – dozorčí služba městské policie
HZS – Hasičský záchranný sbor
DPS – Dům s pečovatelskou službou
PČR – Policie České republiky
RZS – Rychlá záchranná služba

■  Díky poskytnuté dotaci od Mi-
nisterstva vnitra ČR Vám Městská 
policie Kralupy nad Vltavou nabízí 
ve dnech 15. a 16. září 2018 v ga-
rážích objektu Městského úřadu se 
sídlem Palackého nám. 1 značení 
jízdních kol „syntetickou DNA“. 

S trážníci jízdní kolo označí pomocí spe-
ciálního roztoku a varovnou nálepkou 

(Chráněno DNA - Městská policie Kralu-
py nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s Vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 
jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat 
jízdní kolo, odradit pachatele krádeží, mi-
nimalizovat podvody a urychlit vrácení 
jízdního kola majiteli. Forenzní značení 
je odolné a stálé proti běžnému mytí ko-
la, proti běžným chemikáliím i proti soli. 
Podrobné informace o forenzním značení 
jízdních kol naleznete na stránkách www.
forenzniznaceni.cz

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, které bude 
v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SU-
CHÉ, přinést hodnověrný doklad totožnos-
ti a vyplnit příslušné formuláře. Značení 
a registrace je zdarma. Aplikace forenzního 
značení a registrace jednoho jízdního kola 
trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo 
k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na 
konkrétní termín dopředu přihlásit. Rezer-
vační program je spuštěn na internetových 
stránkách www.bezpecnekralupy.cz a jeho 

prostřednictvím si můžete sami zarezervo-
vat vhodný termín pro označení kola. K re-
zervaci volného termínu můžete také využít 
telefonní číslo 777 798 208.

Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si 
budete moci nechat označit své kolo. Tato 
akce bude v Kralupech nad Vltavou pokra-
čovat na jaře 2019.

Strážníci Městské policie Kralupy nad 
Vltavou se těší na Vaši návštěvu. 

BOHUMILA KASALOVÁ,

STRÁŽNÍK MP KRALUPY NAD VLTAVOU

Opět se uskuteční identifikační 
značení jízdních kol
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KRALUPY Nová VLna

Ing. Vojtěch POHL; Ing. Luboš TRUHLÁŘ; Luboš ŠUDA;  

Ing. Vladimír VYMĚTALÍK, Ph.D.; Petra DOLEŽÁLKOVÁ;  

Mgr. Vojtěch STRÁNSKÝ; Gabriela MOTLOVÁ DiS.;   

Bc. Robin JÁNOŠ; Mgr. Věra BAVOROVÁ; Ing. Zdeněk TUHÁČEK;  

Mgr. Jakub NĚMEČEK; Ing. Blanka ROSÁKOVÁ; Ing. Radek JÍCHA;  

MgA. Simona MAJRYCHOVÁ; Milan PUDIL; Eva KULHAVÁ;  

Marek KUNEŠ; Jitka KUBIŠTOVÁ; Katarina HRONOVÁ;  

Simona TRUHLÁŘOVÁ; René KUJAN

SOCIÁLNÍ PODPORA ŠKOLSTVÍ BEZPEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a mnoho 
dalšího

Ing. Vojtěch

POHLMgr. Věra

BAVOROVÁ

www.kralupynvl.cz
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NAŠÍM JE CELÝLÍDREM PELOTON
Ing. Marek
CZECHMANN

Ing. Ivana
PACHOLÍKOVÁ

Petr
HOLEČEK

Mgr. Jindřich KOHM

Ing. Jiří CIMLER

KANDIDÁTKA OSOBNOSTÍ, JEJICHŽ PRÁCE PRO MĚSTO JE VIDĚT

Mgr. Jiří
BOZDĚCH

Mgr. Kateřina
VIKTOROVÁJan

ŠPAČEK
Mgr. Libor
ŠTAJER +11

Marek
ŠKABRADA

www.kralupy2018.cz
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17. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Jízdní kola vyráběl a opravoval legionář

P řed 62 lety dne 15. ledna 1956 zemřel 
ve slánské nemocnici jeden z před-

ních účastníků našeho prvního zahra-
ničního odboje  - legendární praporečník 
2. pěšího pluku ruských legií ANTONÍN 
STRAKA, nesmírně statečný, skromný 
a ušlechtilý člověk.

Narodil se 19. května 1881 ve vsi Neu-
měřice. Záhy se však s rodiči přestěhoval 
do Kralup, kde vychodil školu a vyučil se 
„černému řemeslu“.

V roce 1914 narukoval ve svých třia-
třiceti letech, tedy v letech Kristových, 
do války proti Srbsku. Když viděl páchat 
na bezbranném obyvatelstvu ukrutnosti 
a zvěrstva, přísahal habsburskému rodu 
a monarchii pomstu.

Jeho pluk č. 94 byl přeložen do Karpat 
a on dokázal pod palbou strojních pušek 
převést celou jednu rotu do ruských linií. 
Došlo k tomu při těžkých bojích v únoru 
1915. Když v této době byla zahájena pří-
prava k organizování československých 
družin a legií, Antonín Straka se hned 
zapojil. Po založení 3. střeleckého pluku 
byl jmenován praporečníkem. Dokázal 
krásně vyzdobený plukovní prapor pro-
nést 2. července 1917 ohněm bitvy u Zbo-
rova a mnoha dalšími střetnutími a celou 

sibiřskou anabází až do milované osvo-
bozené vlasti.

V roce 1920 sloužil Antonín Straka ješ-
tě nějaký čas u svého pluku Jiřího z Po-
děbrad v Litoměřicích a odtud se vrátil 
do Kralup.

Poblíž mostu, který se právě začal sta-
vět, započal s výrobou a opravami jízd-
ních kol, po kterých v té době byla velká 
poptávka. Svému synovci Standovi Bouš-
kovi sestrojil první dětské kolo v Kralu-
pech. Všichni kluci mu ho záviděli.

Žil chudě, avšak těšil se všeobecné 
úctě. Rázovitý voják a zároveň předobrý 
člověk rád vyprávěl zájemcům napína-
vé příběhy z různých bojů. Patřil trvale 
k ozdobám legionářských a vojenských 
slavností od Prahy až po Litoměřice. Všu-
de budila pozornost jeho štíhlá postava 
v uniformě s mnoha opravdu zaslouži-
lými vyznamenáními a charakteristic-
ká bradka.

Legionář Antonín Straka je pochován 
na kralupském hřbitově.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Přinášíme vám poslední díl našeho seriálu 
o živnostnících minulého století, kteří podnikali 
v městské části Lobeček. Celé vyprávění zakončíme 
vzpomínkou na legionářského hrdinu, který se ve 
svém osobním životě po válce zabýval výrobou 
a opravami jízdních kol.

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Vlastimilu Řado-
vi za jeho spolupráci, za neutuchající energii, elán a čas, který 
věnoval pátrání, zjišťování a sepisování příběhů druhých. Dě-
kuji všem Kralupanům, kteří dovolili panu Řadovi nahlédnout 
do jejich soukromí a zpracovat tyto vzpomínky.

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Vzpomínka na legionářského hrdinu

V ážení čtenáři, dovolte mi, abych na 
tomto místě poděkovala za několika-

letou spolupráci Ing. Josefu Stupkovi, kte-
rý začal do našeho Zpravodaje přispívat již 
v roce 1985, a bohužel ho zdraví donutilo 
s psaním skončit.

Bez nadsázky můžu napsat, že byl nejdéle 
spolupracujícím autorem. Jeho články se 
zaměřovaly v převážné většině na historii 
Kralup. Rozhodně vím, že budou mně i čte-
nářům velice chybět, ale nic není, bohužel, 
nekonečné.

Ve svých mailech k ukončení spo-
lupráce Ing. Stupka napsal: „Své pří-
spěvky jsem spojoval s místem, které 
jsem většinou i navštívil a případně 
i fotografoval. Poslední dva příspěvky 
v červencovém Zpravodaji byly oprav-
du poslední. Nejenom věk, ale přede-
vším vážné onemocnění, které mne upou-
talo na lůžko, mi již nedovoluje pokračovat 
v další spolupráci. 

Do dnešní doby během 23 let jsem zaslal 
do redakce 307 příspěvků. Velmi oceňuji, 

paní šéfredaktorko, s jakou pečli-
vostí jste mé příspěvky pročítala. 
Často jste objevila chyby, které jsem 
přehlédl, a tak jste přispěla k jejich 
bezchybnosti.“

Velice si cením času a entuzias-
mu, který pan Stupka psaní článků 

věnoval. Přeji mu do dalších let spoustu sil, 
energie, zlepšení zdraví a optimismu. Patří 
mu dík všech členů Redakční rady KZ. 

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

Pan Stupka napsal pro Zpravodaj 307 článků
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Městské MUZEUM ZÁŘÍ 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

18. 10. – 17:00
Vernisáž výstavy: ROK 1918 A KRALUPY  
(u příležitosti výročí 100 let republiky)

V den státního svátku 28. 9. bude muzeum uzavřeno.

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ – 17:00
Vernisáž výstavy VLASTA DĚTINSKÁ – OBRAZY, úvodní slovo Jan Racek, klavír 
Kateřina Živná. Prodejní výstava potrvá do 4. 10. 2018. 

V lasta Dětinská celý pro-
fesní život pracovala ve 

zdravotnictví. Od mladých let 
kreslí a maluje. Intenzivně se 
výtvarné tvorbě věnuje od po-
loviny 80. let. Její doménou je 
krajinomalba a květiny. Převáž-
ně pracuje temperami a olejem. 
Přes 20 let pracuje na krajin-
ném cyklu „Odněkud někam“, 
který zachycuje působivá mís-
ta v povodí jednotlivých řek. 
V dalším cyklu se věnuje vý-

znamným archeologickým lo-
kalitám. Pro naši výstavu jsme 
vybrali obrazy zachycující mís-
ta především v našem regionu 
a v jeho sousedství. 

Vlasta Dětinská uspořádala 
na dvě desítky samostatných 
výstav, podílela se na stejném 
množství výstav kolektivních. 
Příležitostně vystavuje i společ-
ně s dcerou Alexandrou. 

JAN RACEK,

ŘEDITEL MUZEA

Pozor! Pozor! Informujeme zájemce, že v muzeu je možné zakoupit knihu 
věnovanou legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč.

Rovněž je k dispozici vydání brožury: ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 
Publikace je možno zakoupit v řádných otevíracích hodinách v muzeu. 

Úspěšná výstava Sokolové republice je již minulostí. 
Zajisté však zanechala v řadě návštěvníků z řad sokolů 
i veřejnosti mnohé krásné chvíle i radostné vzpomínky.
Pro dokreslení atmosféry několik fotografií od Michaely 
Pechačové a Josefa Vojtěchovského: 
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Koncert se koná od 19:30 v Rytířském sále 
zámku Nelahozeves. Vstupné 150 Kč.

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na 
místě a objednat je lze týden před koncertem 
u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, tel.: 
725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). 
Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní. Odjezd 
autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky 
autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky 
u KD Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, 
PŘEDSEDKYNĚ KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

KRALUPY NAD VLTAVOU

pátek 21. 9. 
15:30 - Slavnostní zahájení festivalu poezie a přednesu starostou pa-
nem Petrem Holečkem (KD Vltava). 
Vystoupení pěveckého souboru Notičky – pásmo zhudebněných básní 
J. Seiferta.
Přehlídka vítězů dětské recitační soutěže za přítomnosti herce, moderá-
tora a muzikanta Filipa Cíle.

sobota 22. 9. 
14:45 - Pietní zastavení u hrobu J. Seiferta  
za přítomnosti herečky Valérie Zawadské. 
Hudební doprovod v podání žáků 
a pedagogů ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. 

16:00 - Vyhlášení vítězů autorské literární soutěže 
v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou.
Vítězné práce recituje Valérie Zawadská, hudební doprovod 
saxofonový kvartet Saxmania.
Letošního 23. ročníku se zúčastnili 43 soutěžící. Nejdelší cestu 
podnikla práce Jiřího Kalivody ze slovenského Martina.

23. ročník festivalu poezie a přednesu

SEIFERTOVY
2018

Festival se koná za finanční podpory:

21. 9. - 22. 9. 2018

18:00 - Jak se co dělá (muzeum)
Literární causerie – brilantní 
úvahy, postřehy i závěry 
od laskavého nadhledu po 
nezvladatelný chechot komické 
divadelní masky, to je doména, 
kde vládne pan Karel Čapek. 
Přibereme-li k tomu jeho za všech 
okolností neochvějnou lidskost, 
chce se dodat: kde vládne 
bezkonkurenčně.

Přednáší Petr Kostka 
a Carmen Mayerová.

Vstupné dobrovolné

Jan-Matěj Rak

Kralupy

KRUH PŘÁTEL HUDBY Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncert

46. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
ve čtvrtek 6. září 2018 v 19:30
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO

Štěpán Pražák (1. housle), Viktor Mazáček (2. housle), Jiří Poslední (viola) a Jakub Dvořák (violoncello)

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE: 

Kategorie do 18 let:

První cena neudělena

Druhá cena Johana Filipová

Třetí cena Evelína Kolářová

Čestné uznání Markéta Plešková

Kategorie nad 18 let:

První cena Kateřina Václavů

Druhá cena Bohumil Ždichynec

Třetí cena Michal Kvirenc

Cena za nejlepší sonet Zdeněk Hledač

Cena města Kralup Adam Závodský

Čestné uznání Jindra Lírová, Jan Duběda
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ZÁŘÍ 2018

4. září - úterý  17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ
Zveme na výstavu prací žáků výtvarných ateliérů DDM 
hl. m. Prahy - Pod Juliskou 2a, kteří v letošním školním 
roce byli přijati na prestižní výtvarné školy: Hollarku, 
Hellichovku a Náhorní. Je potřeba zdůraznit, že těmto 
„dětem“ je teprve 15 let, ale jsou to již zkušení výtvar-
níci. Některé z dětí jsou také studenty ZUŠ Libčice. 
Výstava proběhne ve spolupráci s místní ZUŠ Kralupy 
a potrvá do 14. 9. 2018. Vstup volný

6. září - čtvrtek 19:30

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

11. září - úterý 16:30 

ČAJ O PÁTÉ 
Podvečerní setkání s Kozelkovou trojkou.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

17. září - pondělí 19:00  

Agentura Harlekýn, Neil Simon 

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE 
Americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše 
vymkne z rukou. Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda 
neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, 
v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zlo-
ději právě ukradli, na co přišli. Situace k zbláznění! 
Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civi-
lizací. A ocitnout se svobodně pod mostem je přece 
jenom poněkud nepohodlné...
Délka představení: 130 minut a přestávka

Vstupné: 450 Kč
420 Kč senior, student

18. září - úterý   17:00

KRALUPY  
A OKOLÍ MÝMA OČIMA 
Výstava fotografií kralupského fotografa Antonína 
Čecha
Všech 100 fotografií na výstavě je zhotoveno na kla-
sický barevný nebo černobílý film formátu 6x6 cm 
a jsou průřezem z let 1957-2017.
Výstava potrvá do 21. 10. a bude otevřena v pracovní 
dny od 8:00 do 15:30 (po-čt), od 8:00 do 14:00 (pá) 
a během akcí KD Vltava.

Vstup volný

19. září - středa  19:00

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 

PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ

V roce 1917 byly pořízeny první křaplavky (šelakové 
desky) s hudbou jazzovou, jejichž prostřednictvím se 
začal jazz šířit z jižanského New Orleans do celé Ameri-

Základní taneční kurzy pro mládež
První lekce proběhne v neděli 2. září. Odpolední taneční 

kurzy začínají v 18:00, večerní ve 20:15.
Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 10. září.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
Absolvovali jste už základní taneční kurz a rádi byste pokračovali? Anebo máte chuť se v tanci 
zdokonalit? Tak přesně pro vás je určen tento kurz, který vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička 

a svým osobním přístupem je schopen dostát potřebám všech párů různých úrovní. 
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou probíhat v neděli  

(první 9. 9. v čase 15:00-16:30 mírně a více pokročilí,  
16:00-17:30 super pokročilí).  Cena kurzu je 3 500 Kč.

Termíny tanečních lekcí jsou: 9. 9., 16. 9., 23. 9.,  
7. 10., 14. 10., 28. 10., 4. 11., 18. 11., 25. 11.

Do tanečních kurzů pro dospělé se můžete přihlásit v kanceláři KD Vltava do 5. 9. 2018.

1. 10. Z pohádky do pohádky – Čert a Káča

3. 10. 

Divadlo A. Dvořáka Příbram  
– Balada pro banditu

4. 10. Tančírna

8. 10. Laco Deczi

10. 10. Dílnička pro děti – Výroba lampiónů

10. 10. Tančíme

16. 10. Janek Ledecký a band

20. 10. Oslavy vzniku republiky

21. 10. Kralupský talent

23. 10. Sváťovo dividlo 

25. 10. Čaj o páté

31. 10. Vojtěch Kiďák Tomáško – koncert 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

ky a dál do světa. Bylo to jako lavina - omamná tsuna-
mi nového rytmu, radosti a krásy! Nová show Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold těm 
prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou 
éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůstane-
me, neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil 
do nejšťastnějšího období až o dvacet let později. 
Takže jako obvykle - swingová smršť až budou střepy 
z křaplavek lítat!

Vstupné: 450 Kč /420 Kč senior, student
Koncert bude prvním programem oslav založení re-
publiky.

20. září - čtvrtek   19:00

TANČÍME
Večer plný světových melodií v podání Markéty Wagne-
rová a Tomáše Vejvody. Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

21. září - pátek a 22. září - sobota

SEIFERTOVY KRALUPY 2018
festival poezie a přednesu
Podrobný program na straně 15

30. září - neděle

PRVNÍ PRODLOUŽENÁ 
ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
16:15-19:00 odpolední kurz, 
19:30-22:15 večerní kurz. Vstupné: 100 Kč



17www.mestokralupy.cz  POZVÁNKY Z KD VLTAVA  ZÁŘÍ 2018   KZ

DEN REPUBLIKY
20. 10. 2018

program věnovaný 100. výročí 
vzniku republiky

15 – 18 hodin v KD

 Staročeská  
kapela Kontušovka

 Představení  
párové akrobacie

 Kankán
 Staročeské hry pro hosty

 Staročeská věštírna
 Polní kuchyně v zahradě  

KD – guláš a bramboráky
 Salva z miniděla

 Charleston

18:00 slavnostní lampionový  
průvod k řece

V čele průvodu kočár 
s prezidentem T.G.Masarykem

Živá kapela
Historické kočárky

18:30 slavnostní ohňostroj  
(levý břeh řeky Vltavy pod infocentrem)

 Proslov  
    prezidenta  
    T. G. Masaryka

 Dobová hasičská  
    technika

 Fotokoutek
 Dobové dílničky  

    a hry pro děti
 Prvorepublikové 

    čokoládové pralinky, 
    čokofontána

PROSÍME VELEVÁŽENÉ HOSTY, ABY SE 
OSLAV ZÚČASTNILI V DOBOVÉM OBLEČENÍ.

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

Komunitní centrum KROK,  
Kopretinka, Muzeum kočárků,  
Spolek přátel J. Švejka v Kralupech

SDH Velvary

Přijďte si vyrobit lampión, který si pone-
sete do slavnostního průvodu na oslavu 

republiky (20. 10.), nebo  třeba na halloween. 
Sejdeme se v malém sále kulturního domu 
Vltava ve středu 10. října v 16 hodin. Dobrou 
náladu s sebou .

Cena dílničky: 80 Kč
Přihlásit se můžete do 5. října na e-mailo-

vé adrese: jitka.kostalova@kralupy.cz. Počet 
míst je omezený.

J iž devátý ročník úspěšné dětské pěvecké 
soutěže proběhne letos v KD Vltava 21. říj-

na od 14:00. Přihlášeno je 24 zpěváků a zpě-
vaček, kteří se představí v duetech a triech. 
Účast v porotě přislíbila Petra Alvarez Šim-
ková - sólistka Národního divadla a zpěvák 
Ondřej Ruml.

AKCI PODPOŘILO DOTACÍ MĚSTO 
KRALUPY NAD VLTAVOU.

Zapište si toto datum do svých diářů a přijď-
te si užít příjemné odpoledne a podvečer, za-
zpívat si, pobavit se a nechat se nadchnout 
výkony dětí, náctiletých i dospělých.

Nový program vánočních písní a koled
Doprovází kapela Mikoláše Nopa

Hosté: Petr Kolář, Michaela Břízová 
a Petra Alvarez Šimková

Všichni návštěvníci dostanou při 
vstupu malý vánoční dárek.

Těšíme se na vás!

Budeme velice rádi, pokud některý ze sběratelů aut - veteránů zapůjčí svoje 
vozidlo k vystavení před kulturním domem a jízdě v průvodu. Děkujeme. 
Kontakt: jitka.kostalova@kralupy.cz

16. 10.  
19:30 
KD Vltava

Hudební skladatel, textař, producent a muzikálový herec Janek 
Ledecký je jednou z našich nejznámějších hudebních hvězd 
a zároveň skvělý autor. Své nejlepší hity zahraje společně se 
svou kapelou také u nás v Kralupech! Jste srdečně zváni!

Vstupné: 420 Kč
390 Kč senior, student

VÝROBA LAMPIÓNU
dílnička pro děti

10. 10. 2018 - 16:00 
malý sál KD Vltava

Vánoční koncert  
Markéty Wagnerové

12. 12. 2018 – 19:30
KD Vltava

2018
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KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ZÁŘÍ 2018Facebook  
Kino Vltava

DOMESTIK
ČESKO / SLOVENSKO, 2018, 15+, 117 MIN.

Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí 
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí 
dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To 
ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. 
S každou další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. 
Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu 
nadechnout?

KING SKATE 
ČESKO, DOKUMENT, 2018, 80 MIN.

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. 
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně 
nového. Láska na první pohled. Kultovní postavy českého a světového 
skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

MALÁ ČARODĚJNICE
NĚMECKO / ŠVÝCARSKO, RODINNÝ, DABING, 2018, 103 MIN.

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný 
sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, 
starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá 
čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je 
však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do 
roka musí stát dobrou čarodějkou.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ČESKO, KOMEDICE, 2018, 95 MIN.

Karel (Jiří Langmajer) se rozhodne osobní problémy vyřešit po 
chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj 
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, 
protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom 
kvůli nim bídně“. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické 
„jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou (Anna Polívková). 
Ovšem pouze fyzicky.

PREDÁTOR: EVOLUCE
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY, 15+, 101 MIN.

Z havarované vesmírné lodi vystupuje Predátor, který se snaží najít 
chybějící vybavení, které mu po nehodě ukradl elitní voják Quinn 
McKenna. Tím začíná boj na život a na smrt. Jenže velitel jednotky 

 30. ČT 20:00  ALFA 130 Kč

 31.  PÁ 17:00  ALFA 130 Kč 

    20:00  DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 130 Kč

 1. SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3    děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  KRYŠTŮFEK ROBIN  2D/T 130 Kč

    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

 2.  NE 14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  UPGRADE 130 Kč 
    20:00  SLENDER MAN 130 Kč

3. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – CHATA NA PRODEJ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

 5.  ST 20:00  JAN PALACH 130 Kč 

 6.  ČT 19:00  VŠECHNO BUDE   
    SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA S TVŮRCI FILMU 130 Kč

 7.  PÁ 17:00  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  SESTRA 130 Kč 

 8.  SO 14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  ALFA   /T 150 Kč

    20:00  VŠECHNO BUDE 130 Kč 

 9.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  UPGRADE 130 Kč 

    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

10. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

 11.  ÚT 20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

 12.  ST 20:00  SLENDER MAN 130 Kč 

 13.  ČT 20:00  PREDÁTOR: EVOLUCE  2D/T 130 Kč

 14.  PÁ 17:00  ALFA   /T 150 Kč

    20:00  VŠECHNO BUDE 130 Kč 

 15.  SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MALÁ ČARODĚJNICE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PREDÁTOR: EVOLUCE  2D/T 130 Kč 

 16.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MAMMA MIA 2 130 Kč 
    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

17. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

vojáků netuší, že se budou muset postavit ještě větší hrozbě, a to 
geneticky upravenému Predátorovi.

SESTRA
USA, TITULKY, 2018, 15+, 96 MIN.

Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal 
snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové 
sestry, která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ
USA, 2018, KOMEDIE, 15+, 90 MIN.

Keanu Reeves a Winona Ryder se omylem dají do řeči na svatbě, 
kam oba prostě museli. Hned zjistí, že mají vlastně hodně 
společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc 
začnou nenávidět sebe navzájem. Jejich sarkasmus je na akci plné 
šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech ostatních 
izoluje, až si prostě zbudou a musí si začít povídat.

UPGRADE
AUSTRÁLIE, AKČNÍ, TITULKY, 2018, 15+, 100 MIN.

Grey Trace je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před 
technologiemi přednost vlastním rukám. Autonehoda na noční 
a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti 
zmrzačí, vše změní. Kamarád vědec mu nabídne technologické 
vylepšení. S čipem v míše dokáže Grey nejen znovu chodit 
a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti. 
Experimentální zařízení zvané STEM totiž dokáže například 
i vystopovat pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi 
pomoci si to s těmi gaunery vyřídit ručně. Kdo by odolal?

VŠECHNO BUDE
ČESKO / SLOVINSKO, ROAD MOVIE, 2018, 12+, 85 MIN.

Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý 
Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými 
průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na 
dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná 
nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho 
policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita  
a co smyšlený chlapecký svět.

 18.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
     sen. 60 Kč / 110 Kč

    20:00  SESTRA 130 Kč 

 19.  ST 20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč 

 20.  ČT 20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 21.  PÁ 17:00  PREDÁTOR: EVOLUCE   /T 150 Kč 

    20:00  TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ 130 Kč 

 22.  SO  14:30  MALÁ ČARODĚJNICE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

     20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 23.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  PREDÁTOR: EVOLUCE   /T 150 Kč

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

24. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE
 25.  ÚT  20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 26.  ST  18:30  PŘEDNÁŠKA MARIANA JELÍNKA 150 Kč

 27.  ČT  20:00  DOMESTIK 130 Kč

 28.  PÁ  17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

    20:00  KING SKATE 100 Kč

 29.  SO  14:30  YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MAMMA MIA 2 130 Kč 

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 30.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MALÁ ČARODĚJNICE děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  DOMESTIK 130 Kč 

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 webu a Facebooku kina.

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz



19www.mestokralupy.cz   HISTORIE  ZÁŘÍ 2018   KZ

KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ZÁŘÍ 2018Facebook  
Kino Vltava

DOMESTIK
ČESKO / SLOVENSKO, 2018, 15+, 117 MIN.

Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí 
náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí 
dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To 
ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. 
S každou další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. 
Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu 
nadechnout?

KING SKATE 
ČESKO, DOKUMENT, 2018, 80 MIN.

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. 
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně 
nového. Láska na první pohled. Kultovní postavy českého a světového 
skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

MALÁ ČARODĚJNICE
NĚMECKO / ŠVÝCARSKO, RODINNÝ, DABING, 2018, 103 MIN.

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný 
sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, 
starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá 
čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je 
však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do 
roka musí stát dobrou čarodějkou.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ČESKO, KOMEDICE, 2018, 95 MIN.

Karel (Jiří Langmajer) se rozhodne osobní problémy vyřešit po 
chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj 
Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, 
protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom 
kvůli nim bídně“. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické 
„jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany se stal ženou (Anna Polívková). 
Ovšem pouze fyzicky.

PREDÁTOR: EVOLUCE
USA, SCI-FI, 2018, TITULKY, 15+, 101 MIN.

Z havarované vesmírné lodi vystupuje Predátor, který se snaží najít 
chybějící vybavení, které mu po nehodě ukradl elitní voják Quinn 
McKenna. Tím začíná boj na život a na smrt. Jenže velitel jednotky 

 30. ČT 20:00  ALFA 130 Kč

 31.  PÁ 17:00  ALFA 130 Kč 

    20:00  DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 130 Kč

 1. SO 14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3    děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  KRYŠTŮFEK ROBIN  2D/T 130 Kč

    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

 2.  NE 14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  UPGRADE 130 Kč 
    20:00  SLENDER MAN 130 Kč

3. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – CHATA NA PRODEJ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

 5.  ST 20:00  JAN PALACH 130 Kč 

 6.  ČT 19:00  VŠECHNO BUDE   
    SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA S TVŮRCI FILMU 130 Kč

 7.  PÁ 17:00  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  SESTRA 130 Kč 

 8.  SO 14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  ALFA   /T 150 Kč

    20:00  VŠECHNO BUDE 130 Kč 

 9.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  UPGRADE 130 Kč 

    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

10. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

 11.  ÚT 20:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

 12.  ST 20:00  SLENDER MAN 130 Kč 

 13.  ČT 20:00  PREDÁTOR: EVOLUCE  2D/T 130 Kč

 14.  PÁ 17:00  ALFA   /T 150 Kč

    20:00  VŠECHNO BUDE 130 Kč 

 15.  SO  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MALÁ ČARODĚJNICE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PREDÁTOR: EVOLUCE  2D/T 130 Kč 

 16.  NE  14:30  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MAMMA MIA 2 130 Kč 
    20:00  JAN PALACH 130 Kč 

17. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE

vojáků netuší, že se budou muset postavit ještě větší hrozbě, a to 
geneticky upravenému Predátorovi.

SESTRA
USA, TITULKY, 2018, 15+, 96 MIN.

Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal 
snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové 
sestry, která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ
USA, 2018, KOMEDIE, 15+, 90 MIN.

Keanu Reeves a Winona Ryder se omylem dají do řeči na svatbě, 
kam oba prostě museli. Hned zjistí, že mají vlastně hodně 
společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc 
začnou nenávidět sebe navzájem. Jejich sarkasmus je na akci plné 
šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech ostatních 
izoluje, až si prostě zbudou a musí si začít povídat.

UPGRADE
AUSTRÁLIE, AKČNÍ, TITULKY, 2018, 15+, 100 MIN.

Grey Trace je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před 
technologiemi přednost vlastním rukám. Autonehoda na noční 
a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti 
zmrzačí, vše změní. Kamarád vědec mu nabídne technologické 
vylepšení. S čipem v míše dokáže Grey nejen znovu chodit 
a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti. 
Experimentální zařízení zvané STEM totiž dokáže například 
i vystopovat pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi 
pomoci si to s těmi gaunery vyřídit ručně. Kdo by odolal?

VŠECHNO BUDE
ČESKO / SLOVINSKO, ROAD MOVIE, 2018, 12+, 85 MIN.

Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý 
Heduš podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými 
průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na útěku, na 
dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná 
nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho 
policistka s policistou a my spolu s nimi váháme, co je realita  
a co smyšlený chlapecký svět.

 18.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
     sen. 60 Kč / 110 Kč

    20:00  SESTRA 130 Kč 

 19.  ST 20:00  CHATA NA PRODEJ 130 Kč 

 20.  ČT 20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 21.  PÁ 17:00  PREDÁTOR: EVOLUCE   /T 150 Kč 

    20:00  TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ 130 Kč 

 22.  SO  14:30  MALÁ ČARODĚJNICE  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 110 Kč

     20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 23.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  PREDÁTOR: EVOLUCE   /T 150 Kč

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

24. 9. - PONDĚLÍ - KINO NEHRAJE
 25.  ÚT  20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 26.  ST  18:30  PŘEDNÁŠKA MARIANA JELÍNKA 150 Kč

 27.  ČT  20:00  DOMESTIK 130 Kč

 28.  PÁ  17:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč

    20:00  KING SKATE 100 Kč

 29.  SO  14:30  YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MAMMA MIA 2 130 Kč 

    20:00  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 130 Kč 

 30.  NE  14:30  ÚŽASŇÁKOVI 2  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  MALÁ ČARODĚJNICE děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  DOMESTIK 130 Kč 

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 webu a Facebooku kina.

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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KRALUPSKÁ

ŤAPKA
Start od 9:00 na kynologickém cvičišti v Kralupech.

Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou – 
Strachov

pořádá dne 15. 9. 2018 
10. ročník turistického pochodu

Občerstvení zajištěno – 
psy vezměte s sebou 

Bližší informace:  
www.zkokralupy.cz

Sponzoři:

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

P lastové kelímky na kul-
turních akcích, igelitové 

sáčky v obchodech, jednorá-
zové tašky na nákup… Mohli 
bychom pokračovat ve výčtu 
ne zrovna ekologických pro-
duktů dnešní doby. Tak na-
příklad každý jeden použitý 
igelitový sáček nechá na Zemi 
stopu po dalších minimálně  
25 let, plastový kelímek tu bude 
dalších 70 let, tzn. že „nás pře-
žije“. Opravdu to tak chceme?

Rozhodli jsme se dát těmto 
výrobkům stopku a zkusit jít 
jinou cestou. Není to tak slo-
žité, stačí se zamyslet a trochu 
plánovat. Přidáte se k nám? 

V našich charitních obchůd-
cích jsou k mání odnosné taš-
ky na zboží z recyklovaných 
materiálů, tzn. z látek, které 
se k nám dostanou jako dar 
a my je využijeme na tašky. 
Jako alternativu k igelitovým 
sáčkům nabízíme síťované 
sáčky se stahovací šňůrkou. 

Vydrží rozhodně vícero pou-
žití než igelitový a díky prak-
tickému pouzdru na ukládá-
ní v kabelce nezaberou téměř 
žádné místo. 

V tuto chvíli posledním na-
ším „ekologickým“ rozhodnu-
tím jsou zálohované nick-nack 
kelímky na kulturní akce, do 
kterých budeme čepovat nápo-
je už na letošním Kralupském 
vinobraní. Návštěvník si tak 
na stánku „vyzvedne“ záloho-
vaný kelímek, který použije na 
celou akci a při odchodu buď 
vrátí do stánku, nebo si pone-
chá na akci příští. Vždyť na-
pít se můžeme i jinak, stylově 
a přesto ohleduplně k přírodě 
a k ostatním. 

Věříme, že naši snahu o zod-
povědné chování k přírodě 
oceníte a těšíme se na vás  
22. září na tradičním Kralup-
ském vinobraní. 

LENKA MÜLLEROVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

Není nám to jedno
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Od září roku 2016 mají Kra-
lupy originální muzeum - 

Muzeum historických kočárků 
a panenek. Založila ho místní 
sběratelka paní Věra Čížková. 
Muzeum najdete v hale čís-
lo 4 v areálu Barvy a laky. Te-
dy v dostupnosti centra města 
i nádraží. 

Otevřeno je po telefonické do-
hodě (tel. č. 776 448 886, e-mail 
kocarky.sberatelka@email.cz). 
Neváhejte zavolat a návštěvu si 
domluvit.

Expozice čítá celkem 250 ko-
čárků! Je doplněná o panenky, 
hračky, pokojíčky a dobové ob-
lečení. Přijďte se pokochat.

FO
TO

: V
Ě

R
A

 Č
ÍŽ

K
O

VÁ

Navštivte jedinečné muzeum 
kočárků a panenek



22 KZ   ZÁŘÍ 2018  SPOLEČNOST / SPOLKY www.kralupskyzpravodaj.cz

jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v srpnu a září 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na vycházku naučnou stezkou Malešicemi
Kdy? V sobotu 8. září 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

N aučná stezka svatého Josefa, která prochází 
čtvrtí Malešice, je dlouhá 4 km. Provede nás 

původní obcí Malešice, lesem, parkem i moderním 
sídlištěm. Na 10 panelech se dozvíme o historii 
původní obce, důležitých stavbách, fauně, flóře 
a mnoho dalších zajímavostí ze života obyvatel 
a činnosti místních spolků. 

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Z Masarykova nádraží půjdeme pěšky na 
Náměstí Republiky, odkud pojedeme autobusem 
č. 207 do zastávky Plaňanská nebo zvolíme cestu 
metrem do stanice Vysočanská a dále autobusem 
195 do zastávky Malešické náměstí.

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Milena Vovsová

vítání občánků� 
Vyzýváme rodiče dětí, kteří mají zájem 
o „uvítání svého dítěte“, nechť se osobně 
nahlásí na matrice MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
a to do 14. 9. 2018. 

Vítání občánků proběhne v druhé polovině 
září a je určené dětem narozeným v období 
od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, které mají 
trvalý pobyt v Kralupech. 

Info tel.: 315 739 833 – matrika MěÚ 
Kralupy.

Z veme členy i příznivce v úterý 13. září 
na vycházku do Lorety v Praze. Odjezd 

vlaku z Kralup je v 9:12.
Lorety jsou církevní stavby, které se sta-

věly v době barokní jako napodobeniny 
domnělého domu, v němž přebývala v Na-
zaretu P. Maria. Pražská Loreta byla posta-

vena kapucíny v 17. a 18. století. Bohatství 
sbírek Lorety a loretánské zvonky patří 
k životním zážitkům návštěvníka.

Na říjen 18. 10. je plánován výlet do zám-
ku Zákupy, České Lípy a vodního hradu Li-
pý. Podrobnosti přinese říjnový Zpravodaj. 

Na setkání s vámi se těší vaši „Rodáci“

POZVÁNKA NA BESEDU
Chcete získat tipy, jak ušetřit v domácnosti a přitom být šetrní k životnímu prostředí? Pokud ano, tak přijďte 
na besedu Ekologického centra Kralupy s názvem 

ZELENÁ DOMÁCNOST.
Beseda se uskuteční ve středu 10. října ve studovně městské knihovny od 17 hodin. 
Dozvíte se, jak uspořit energie a vodu, jak snížit množství odpadů, jak nakupovat ekonomicky a přitom 
zodpovědně. Na účastníky akce čeká také malá ochutnávka zdravých potravin z obchodu „Zkus to jinak“. 
Akci podporuje společnost MERO ČR, a.s. 
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Rodáci zvou na vycházku

80 let

Michal Straka

Zdeněk Viktora

Věra Kýnová

Vladimír Čech

Vladimír Rydval

Soňa Baršová

Dagmar Echtnerová 

Vladivoj Hrach

Ing. František Mantlík, CSc.

Helena Mentlíková

Doc. Dr. Josef Urban, CSc.

Jiřina Holečková

Lubomír Štefek

Anna Tichá

85 let

Marie Švamberová

Marie Divišová

Anežka Židková

Karla Chvojková

90 let

Jarmila Vrátná

Marie Lužecká

Věra Lipovská

Helena Černá

Jiří Petržilka

Ludmila Kdérová

Růžena Spěváčková

91 let

Pavla Rezlerová

Ing. Drahoslav Broulík

Eliška Krejčová

Josef Fišar

Emil Dvořák

92 let Jaroslav Koudelka                

97 let Anežka Bočková
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás� 

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

27. 6. Irena Jelínková 82 let

29. 6. Marie Rozumová 75 let

1. 7. Hana Poláková 75 let

3. 7. Hana Margholdová 85 let

4. 7. Irena Panochová 63 let

6. 7. Rudolf Suk 70 let

8. 7. Jaroslav Čech 71 let

9. 7. Jindřich Chyška 58 let

10. 7. Ladislav Malý 75 let

10. 7. Marcela Humplová 54 let

14. 7. Zdeněk Adámek 70 let

16. 7. Danuše Hrušovská 89 let

20. 7. Monika Slivenecká 53 let

25. 7. PhDr. Bohuslav Švec 71 let

27. 7. Marie Dobrovolná 84 let

30. 7. Zdeněk Walter 66 let

3. 8. Jaroslava Sosnarová 72 let

6. 8. Věra Kavíková 81 let

6. 8. Marie Dobešová 84 let

7. 8. Zdeňka Jírová 75 let

7. 8. Květuše Ferencová 71 let

17. 8. Marta Fischerová 76 let

23. 8. Darina Holubová 56 let

vzpomínky� 
Tak právě 30. září 2018 uplyne 
rok od úmrtí manžela, tatínka 
a dědečka pana STANISLAVA 
PŠENIČKY. 
Vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Dne 18. 9. 2018 uplyne 5 let, co 
nás náhle opustil pan EMANUEL 
KONDLA, manžel, tatínek, tchán, 
dědeček a pradědeček.
S láskou a úctou na jeho 
šlechetné srdce stále vzpomíná 
manželka s celou rodinou.

Dne 19. 9. 2018 uplyne 20 let 
od doby, co nás opustil náš 
tatínek KAREL ŠTĚPÁNEK 
z Kralup n. Vlt. Stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 16. 9. to už bude 15 let, co v necelých  
36 letech zemřela paní MARTINA HROMÁDKOVÁ, 
rozená Vaňková. Všem, kteří ji znali, měli rádi a stále 
vzpomínají, děkuje Jana Havlovicová.

Dne 21. srpna uplynulo již sedm let 
od úmrtí VÁCLAVA KOCOURKA. 
Vzpomínají příbuzní.

Dne 10. 8. 2018 to bylo 15 let, 
co nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
BOHUMIL VOJNA. Stále vzpomíná 
dcera Renata s rodinou.

Dne 26. 7. uplynulo pět let, kdy nás 
náhle opustil náš milovaný tatínek, 
manžel, pan primář  
MUDr. PETR BUČEK. S láskou 
vzpomíná manželka a děti.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

soukromá inzerce� 
} Manželé středního věku hledají dlouhodobý 
podnájem v menším starším domku 
v Kralupech nad Vltavou. Máme malého 
pejska domácího typu. Děkujeme za nabídky. 
Kontakt: Jana Dvořáčková, tel.: 723 721 667

} Violista hledá spoluhráče - housle, 
violoncello, piano - k amatérskému 
provozování komorní hudby. 
Kontakt: deltab@email.cz

} Hledáme zahrádku na území Kralup. 
K dlouhodobému pronájmu nebo koupíme. 
Chatka s elektřinou, voda a rovinatý pozemek 
výhodou. Předem děkuji za nabídky.
Klára Matasová, tel.: 602 357 678, 
klara.matasova@gmail.com

} Hledám vysloužilého včelaře, který by 
rád daroval své včelařské náčiní, budu 
znova začínat. Děkuji! Tel.: 607 149 267

} Jmenuji se Marek, je mi 37 let, 
jsem z Kralup a touto cestou hledám 
(zatím) kamarádku – nekuřačku, 
silnější postava nevadí, dítě není 
překážkou. Tel.: 607 149 267

S dělujeme všem přátelům, poutníkům 
a milovníkům naší krásné země a zve-

me na poslední výlet v tomto roce – v so-
botu 22. 9. 2018.

Po prvém zastavení vstoupíme do malé-
ho městečka Úštěk, kde navštívíme „peklo“ 
a vodní svět. Prohlédneme si architekturu 
města a pak se projdeme po břehu zdejšího 
jezera jménem Chmelař. 

Popojedeme k Máchovu jezeru, kde se 
projedeme na parníku kolem břehů. Na 

posledním zastavení vstoupíme do hradu 
Houska, opředeného mnoha tajemstvími. 
Zde se nachází vstup do jiného „světa“.

Tento výlet nebude náročný na množství 
kilometrů. Přejme si příjemné počasí a jde-
me do toho!

Zájemci o výlet volejte p. Umlaufovi (tel. 
č. 606 824 003), nebo p. Kolářovi (tel. č. 
728 720 763).

VLADIMÍR UMLAUF,

MKD KRALUPY

P ečujete doma o blízkého člověka s Alz-
heimerovou nemocí nebo některým 

typem demence? Pak právě Vás zveme na 
setkání pečujících, které v Kralupech pořá-
dá organizace Dementia I.O.V., z.ú. každý 
druhý čtvrtek v měsíci od 17:00. Scházíme 
se v prostorách DPS na adrese: U Cukro-
varu 1171. 

Další setkání proběhne ve čtvrtek  
13. září, dozvíte se více na téma: Jak po-
znat demenci u seniora a jaké kroky pod-
niknout. Konkrétní informace o projektu 
„Neformální péče“ naleznete na webových 
stránkách naší organizace www.demen-
tia.cz.

A jak mi vlastně pomůže, když se zú-
častním? To by nám určitě řekla paní 

Helena, která péčí o maminku již prošla 
a prožila mnoho těžkých dní a nocí, než 
se zcela vyčerpaná rozhodla přijít pro ra-
du a pomoc. O rok později se nám svěři-
la, že kdyby se tehdy rozhodla zvládnout 
vše sama, psychicky by ji to zlomilo. Po-
dle jejích slov jí asi nejvíce pomohla du-
ševní podpora, tipy, jak zvládat náročné 
situace, a neméně také možnost probrat 
starosti každodenní péče s lidmi, kteří 
přesně ví, o čem mluví. 

Společně se dá vše zvládnout snadněji… 
Těší se na vás Lenka Kutinová, koordiná-
torka neformální péče (tel.: 606 888 938, 
lenka.dementiaiov@gmail.com )

VERONIKA MASLÍKOVÁ,

ŘEDITELKA Z. Ú. DEMENTIA                             

Senioři jedou na výlet do severních Čech

Moje maminka má Alzheimerovu nemoc
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Lovci perel v dětském 
oddělení

J eště jste se nezapojili a nevíte, co se pod 
tímto názvem skrývá? Jedná se o celo-

státní projekt Knihovny města Hradec Krá-
lové. S hrou Lovci perel prožijete zábavu při 
čtení knih a pobavíte se při plnění zadaných 
úkolů. Vybrané dětské knížky se ve hře stá-
vají perlorodkami a přinášejí svým čtená-
řům zajímavý zisk v podobě perel. Této hry 
se prozatím účastní 98 čtenářů!

Přijďte do knihovny a staňte se dalšími 
lovci perel. Nebojte se zapojit do již rozjeté 
hry, která bude ukončena až 31. ledna 2019. 
V dětském oddělení určitě najdete knihy, 
které vás budou bavit. 

A vy, již ostřílení lovci, sledujte své úlov-
ky ve vstupní chodbě dětského oddělení. 
Stále si můžete vybírat perlorodky, začíst 
se a sbírat perličky, které některým pilným 
čtenářům přibývají úžasným tempem. Tě-
šíme se na vás!

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 

Městská KNIHOVNA ZÁŘÍ 2018
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

Úlovky jsou malé perličky, které paní knihovnice dětem navlékají pod jejich čtenářským číslem 
po přečtení doporučené knížky označené slovem perlorodka a splnění úkolu. Děti si své “úlovky” 
mohou ve vstupní chodbě knihovny porovnávat s jinými soutěžícími.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k přechodu na nový knihovní systém a s ohledem ke státnímu svátku bude knihovna uzavřena v so-
botu 22. září a v sobotu 29. září 2018. Děkujeme za pochopení!
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ZÁŘÍ 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

Vítáme vás v novém 
školním roce

D ům dětí a mládeže pro vás připravil 
celou řadu novinek. V budovách pro-

běhly drobné rekonstrukce a zcela nová je 
učebna keramiky. Novinky jsme zařadili 
i do nabídky zájmových útvarů, např.: kla-
sický step, DNB step, lakros, gymnastiku, 
vaření, pečení, historický šerm, youtube-
ring. 

Přihlášky si můžete stáhnout na našich 
stránkách nebo vyzvednout přímo v DDM. 
Vyplněné je budeme přijímat:
od 5. do 14. září.

NA JAKÝCH AKCÍCH  
SE V ZÁŘÍ UVIDÍME?
8. září - Loučení s prázdninami 10:00-13:00

13. září - Pohádková cesta 16:00 (procház-
ka po břehu Vltavy pod infocentrem pro 
nejmenší a předškoláky plná úkolů a zá-
bavy).

17. září - Den otevřených dveří 14:00-18:00 
(první den zahájení činnosti zájmových 
útvarů. Budeme rádi, když se k nám při-
jdete podívat. Ochotně se vám budeme vě-
novat a zodpovíme vaše případné dotazy).

21. září - 23. ročník festivalu poezie a před-
nesu Seifertovy Kralupy 15:30 v KD Vltava

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

M ilá školo, vyrostla jsi nám za 40 let 
opravdu do krásy. O tvoji budovu 

a především žáky se za tu dobu staralo 
mnoho učitelů, několik pánů ředitelů ne-
bo paní ředitelek. Já tě mám na starosti 
teprve dva roky. Za tu dobu jsem poznala, 
že starat se o tebe není vždy snadné.

Tvoje útroby zaplňuje čím dál více žáků 
a ty je statečně v osm hodin přivítáš a odpo-
ledne se s nimi zase loučíš. V době prázdnin 
zažíváš neobvyklé ticho a klid.

Neposkytuješ jim ale pouze útočiště před 
zimou, větrem a deštěm. Snažíš se jim pře-
dat vědomosti a dovednosti důležité pro 
praktický život. Co ale považuji za neméně 

přínosné je, že dohlížíš na budování správ-
ných vztahů mezi dětmi navzájem i dětmi 
a dospělými. Stěny tvých tříd by jistě mohly 
vyprávět spoustu veselých i méně veselých 
příběhů.

Možná bys někdy ráda zakřičela: „Vzpa-
matujte se a nedělejte stejné chyby jako ně-
kteří před vámi.“ Jaké chyby? Například: 
Deváťáci, nepodceňujte domácí přípravu 
na přijímací zkoušky. Vyučující vám rádi 
pomohou, ale hlavní práce je na vás.

Využívejte pro rekreaci dobu prázdnin, 
odpadnou vám pak problémy s doplňová-
ním učiva.

Rodiče, buďte svým dětem nablízku, po-
třebují vás častěji, než si myslíte a než vám 
dávají najevo.

Zamyslete se nejdříve nad svým chová-
ním, než obviníte tu hroznou paní učitelku, 
která si na vás zasedla.

Milá školo, i já bych ti ráda k tvému výro-
čí popřála. Asi ti nezaručím 730 vzorných 
žáků a chápajících rodičů. Mohu tě alespoň 
potěšit vylepšeným kabátem ve formě no-
vého linolea v celém prvním patře, novým 
hracím prvkem na zahradě školní družiny 
nebo úplně novým atletickým hřištěm.

Samozřejmě tvoje kulaté výročí oslavíme 
společně, jak jinak než školní akademií dne 
24. 10. 2018 v KD Vltava. O tom více v dal-
ším vydání Zpravodaje.

Hodně sil, nerezavějící konstrukci a vů-
bec vše nejlepší ti přeje

MICHAELA GLEICHOVÁ, ŘEDITELKA

Naše ohlédnutí za prázdninami
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Slavíme čtyřicáté narozeniny
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DG A SOŠE

V roce 2018 slaví naše republika 100 let 
svého trvání. Dvořákovo gymnázium 

je jen o pět let mladší. Jsme velmi rádi, že 
vás můžeme pozvat na oslavy 95. výročí 
založení naší školy, které se budou konat 
ve dnech 21. a 22. září 2018. 

V pátek 21. září proběhne Den otevře-
ných dveří nejen pro absolventy, ale i pro 
zájemce o studium na gymnáziu a SOŠE. 
Odpoledne bychom rádi pozvali do sborov-
ny všechny bývalé kolegyně a kolegy na se-
tkání se současným pedagogickým sborem. 

Předpokládaný páteční časový plán:
11:00-13:00 Den otevřených dveří pro školy
14:00-16:00 Den otevřených dveří – prohlíd-
ka školy pro veřejnost
od 16:30 Setkání všech učitelů ve sborovně

V sobotu 22. září odpoledne se pak 
uskuteční neformální setkání absolventů 
v prostorách gymnázia. Během akce bude 
možné si nejen prohlédnout školu (v do-
bě od 10:00 do 18:00 bude probíhat Den 
otevřených dveří), ale rovněž se zúčastnit 
bohatého programu na Zahradní slavnosti. 
Můžete se těšit na zábavné zkoušky a expe-
rimenty v jednotlivých učebnách, občerst- 

vení na zahradě i ve třídách, studentské 
výrobky, na založení školního arboreta, 
ale hlavně a především na přátele a bývalé 
pedagogy, kteří se těší na setkání s vámi!

Program Zahradní slavnosti bude plynout 
podle tohoto časového harmonogramu: 
13:00-13:30 Sbor DG – skladby ze čtyř na-
hraných CD
13:30-14:00 Sbor DG – živě
14:00 Slavnostní přivítání ředitelem DG a SOŠE 
14:00-17:00 Vystoupení současných i býva-
lých studentů školy

Hudební produkce včetně show orchestru 
Petra Kroutila

Další informace na webových strán-
kách gymnázia www.dgkralupy.cz, nebo 
na plakátech a jiných inzertních plochách 
v Kralupech nad Vltavou. Pokud budete 
mít jakékoliv dotazy, rádi je zodpovíme 
na e-mailové adrese info@dgkralupy.cz či 
přímo v budově gymnázia na Dvořákově 
náměstí 800 v Kralupech nad Vltavou, pří-
padně také na tel. č. 315 727 311.

ANDREJ PLECHÁČEK, ŘEDITEL ŠKOLY

SOŠ A SOU

V e školním roce 2017-2018 naše škola 
získala jednoletý grant na podporu za-

hraničních stáží žáků oboru elektrotech-
nického, chemického a oboru informač-
ní technologie, kdy vybraní žáci vyjeli na 
12denní odbornou praxi, v níž získali nové 
zkušenosti, vědomosti a zručnosti. 

Celkem vyjelo 12 žáků a vždy dopro-
vodná osoba: dva žáci 4. ročníku analýza 
potravin do SBG Drážďany, dvě žákyně  
4. ročníku analýza potravin a dvě žáky-
ně 2. ročníku maturitního oboru chemik 
operátor do SOŠ chemické Bratislava, tři 
žáci 3. ročníku a dva žáci 2. ročníku ma-
turitního oboru mechanik elektrotechnik 
a jeden žák tříletého učebního oboru elek-
tromechanik pro zařízení a přístroje do 
SPŠE Bratislava.

Projekt „Zahraniční stáž - nové zkuše-
nosti, vědomosti a zručnosti“ byl zaměřen 
na využití metodologie ECVET v odbor-
ném vzdělávání. Žáci plnili jednotky vý-

sledků učení Chemie a životní 
prostředí, Izolace a důkaz lá-
tek v biologických materiálech 
a Programování v HTML, tvor-
ba webové stránky. 

Cílem stáží bylo rozvíjet uve-
dené kompetence a osobnost-
ní charakteristiky účastníků, 
zlepšit jejich odborné vědomos-
ti a zručnosti. U chemiků to byly 
odborné vědomosti a zručnosti 
v oblasti volumetrie, spektrofo-
tometrie, mikrobiologie, separačních me-
tod a v aplikaci těchto metod do ochrany 
životního prostředí, kvality vody a půdy, 
analýzy potravin, léčiv, hnojiv. U elektro-
techniků to byla hlavně oblast programo-
vání v HTML a tvorba webových stránek. 
Získané kompetence účastníků zahraniční 
stáže byly zapsány do Europassu Mobilita. 
Všechny naše cíle a předpoklady zahraniční 
stáž splnila a byla i dle vyjádření účastníků 
a jejich zpráv přínosem.

Úspěšným absolvováním stáže žáci zís-

kali Europass Mobility a certi-
fikát o absolvování stáže přijí-
mající organizace. 

Europass Mobility je velmi 
důležitý dokument, protože za-
znamenává evropskou studij-
ní stáž, informuje potenciální-
ho zaměstnavatele nebo školu 
o zkušenostech a praktických 
dovednostech získaných v za-
hraničí – lze přiložit k životo-
pisu, přihlášce na VOŠ, VŠ. 

LENKA JANĎOURKOVÁ,

UČITELKA CHEMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

SOŠ a SOU nyní řídí žena
Od 1. 9. 2018 byla do pozice ředitelky SOŠ 
a SOU jmenována Radou Středočeského 
kraje Mgr. Dagmar Binková, která vy-
střídala dlouholetého úspěšného ředite-
le Mgr. Lubomíra Černého, jenž již dosáhl 
důchodového věku. Připravujeme pro vás 
rozhovor o plánech nové ředitelky a bu-
doucnosti kralupské střední školy.

Výzva 2017 - projekt „Zahraniční stáž  
- nové zkušenosti, vědomosti a zručnosti“

Dvořákovo gymnázium má 95. výročí
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ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Ani během prázdnin nezůstala škola 
opuštěná. Naopak. Ihned s posledním 

zvoněním nastoupili místo žáků šikovní 

řemeslníci a dali se do práce. A že jí by-
lo. Proběhla celkové rekonstrukce sociál-
ního zařízení na prvním i druhém stupni 
a u tělocvičen. Díky tomu se nám podařilo 
odstranit největší nedostatek, který dlou-

KOUPALIŠTĚ ZAVÍRÁ, 
OTEVŘEN BUDE KRYTÝ BAZÉN
Koupání pro veřejnost na kralupském koupališti v let-
ním režimu končí v neděli 2. 9. 2018.

Od 3. 9. do 7. 9. 2018 bude možné navštívit kou-
paliště ráno na kondiční plavání, a to v čase od 6:15 
do 8:30.

Sezóna 2018/19 na krytém bazénu na sídlišti Cuk-
rovar začíná 10. 9. 2018 ve stejném časovém rozvrhu, 
jako sezónu předešlou.

Další info na www.sportkralupy.cz.

T.J. Sokol Kralupy nad Vltavou oznamu-
je, že po úspěšném přidělení peněz z pro-
gramu Podpora materiální a technické 
základny sportu 2017 až 2024 od MŠMT, 
pokračuje v rekonstrukci a přístavbě tělo-
cvičny na sokoláku. 

Přestavba bude probíhat do konce ro-

ku 2018. Přibude nová tělocvična, zázemí 
a nářaďovna. Během rekonstrukce je veřej-
nosti zakázán vstup do sokolského areálu. 
Držte Sokolu palce, těšíme se na vás a na 
otevření v lednu 2019.

VAŠI CVIČITELÉ Z T.J. SOKOL 

KRALUPY NAD VLTAVOU

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 
FK KRALUPY 1901
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Během prázdnin prošla 
škola rekonstrukcí

02. 9. 17:00 TJ Kly B

16. 9. 16:30 SK Mšeno

30. 9. 16:00 TJ Záryby B

09. 9. 17:00 AFK Vraňany

23. 9. 16:30 TJ Sokol Dolany B

09. 9. 10:15 AFK Tuchlovice

23. 9. 10:15 FK Mníšek pod Brdy

A – OKRESNÍ PŘEBOR 

B - IV. třída okresního přeboru, sk. C

DOROST - 1.A třída, sk. A

Přestavba sokolské 
tělocvičny pokračuje
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hodobě trápil nejen vedení školy, ale i žáky 
a jejich rodiče. 

Na prvním stupni jsme provedli celko-
vou rekonstrukci interiérů chodeb. Naším 
cílem bylo vytvořit moderní barevné pro-
story, které zpříjemní pobyt všem a přispě-
jí k celkově pohodové atmosféře ve škole. 
Ve stejném duchu byly upraveny i prostory 
školní družiny. Zároveň jsme dovybavili 
jednotlivá oddělení družin novým nábyt-
kem a podlahovými krytinami. 

Třídy, chodby a družina jsou právě ta 
místa, kde naši žáci tráví většinu dne, a tak 
chceme, aby se jim tady líbilo a bylo hezky. 
Moje poděkování proto patří všem, kteří se 
na všech těchto pracích i následném úkli-
du podíleli.

K novinkám pro školní rok 2018/2019 pa-
tří i nově zavedený docházkový systém pro 
žáky. Ti už ho znají. V testovací verzi si ho 
vyzkoušeli již během posledních čtrnácti 
dnů v červnu. Každý žák svým čipem za-
znamená svůj příchod do školy a je automa-
ticky zapsán do elektronické třídní knihy. 
Rodič si tak může kdykoliv zkontrolovat, 
zda jeho dítě dorazilo bezpečně a včas do 
školy a je přítomno na výuce.

MARTIN LUKSÍK, ŘEDITEL ZŠ

Sociální zařízení školy  
je po rekonstrukci
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P ohyb je pro většinu lidí důležitou sou-
částí života. Když ale na svět přijde mi-

minko, maminkám, nebo i tatínkům, často 
na pohyb ve volném čase už moc místa ne-
zbývá. Kateřina Havlínová s tím ale chtěla 
něco dělat, a tak se zapojila do programu 
fitMAMI. „Prvně jsem zjišťovala u kama-
rádek, zda by takové cvičení uvítaly, a pak 
také na sociálních sítích. Ohlasy byly veli-
ce pozitivní, takže mě to ještě více nakoplo 
do toho jít,“ říká kralupská instruktorka.

„FitMAMI mě neskutečně 
baví a naplňuje.“
Kateřina Havlínová začala v šestadvaceti le-
tech studovat VŠ se zaměřením na sociální 
pedagogiku. V roce 2014 dokončovala třetí 
ročník, když se jí narodila dcera Eliška. „Na-
prosto mi změnila pohled na život. Potřebo-
vala jsem se hýbat. Jelikož jsem člověk, který 
celý život sportuje, chybělo mi to. Dříve jsem 
osm let závodně plavala,“ říká Havlínová. 
Začala dlouhými procházkami, později i bě-
hem, ale samotnou ji to nebavilo. A tak, když 
narazila na program fitMAMI, bylo po prvot-
ních obavách rozhodnuto. Kurz absolvovala 
v únoru roku 2015, a to i se sněhem. Právě to 
ji přesvědčilo, že hýbat se venku jde i v tako-
vých podmínkách „Kurz jsem si maximálně 
užila, načerpala jsem mnoho zajímavých věcí 
a dozvěděla se vše podstatné. Poznala jsem 
také skvělé lektorky, které se do programu 
vrhly jako já. Nikdy jsem nelitovala toho, že 
jsem do toho před třemi lety šla.“

Cvičení s dětmi téměř 
za každého počasí
Program fitMAMI je kompletní aerobně-
-posilovací trénink, při kterém se procvi-

čuje celé tělo. Velkou výhodou programu 
fitMAMI je, že během cvičení mají mamin-
ky nebo tatínkové své děti u sebe, a tak ne-
potřebují nikoho na hlídání. „I když tatín-
ka jsem na lekci měla pouze jednou, a to 
i s maminkou,“ komentuje Kateřina Havlí-
nová. Miminko by ideálně mělo mít alespoň 
šest týdnů, než s ním na cvičení rodič při-
jde. V průměru začínají maminky s dětmi 
cvičit mezi jejich třetím a šestým měsícem. 

A co se děje, když dítě pláče? „Není to 
nic neobvyklého. Vždy, když taková situace 
nastane, tak si maminka vezme dítě k sobě 
a zapojí ho do cvičení. Někdy ho nakrmí, 
přebalí… záleží na tom, co zrovna potřebu-
je,“ vysvětluje Havlínová. Dodává, že není 
potřeba se tím znepokojovat a bát se, že 
tak bude rušit ostatní. Všechny maminky 
na cvičení totiž děti mají, a tak jim dětský 
pláč není cizí. „Nejlepší je, že maminky, 
které doposud mám v partě, jsou naprosto 
skvělé a z pláče dětí si vůbec nic nedělají 
a ani trochu je to nerozhodí. Určitě se není 
čeho bát, klid a pohoda dětí na lekcích je 
pro nás to nejdůležitější,“ říká Havlínová.  

V Kralupech nad Vltavou probíhají lek-
ce v odpoledních hodinách, přibližně dva-
krát až třikrát týdně. Cvičení začíná u lávky 
v Lobečku a pokračuje na hřišti ZŠ Václa-
va Havla. „Díky panu řediteli Luksíkovi tu 
máme skvělé zázemí nejen na cvičení, ale 
i pro děti. Nejlepší je, že se není třeba bát, 
že dítě někam uteče, jelikož hřiště je ce-
lé oplocené,“ říká instruktorka Havlínová. 
Cvičení probíhá za každého počasí, ruší se 
jen v případě velkého deště. V zimním ob-
dobí se pak lekce přesouvají do pronajatých 
prostor a probíhá tzv. indoor cvičení. „Vět-
šinou to bývá kolem listopadu, záleží ale na 

počasí. Pokud je zima mírnější, chodíme co 
nejdéle ven na čerstvý vzduch.“ 

Na lekce fitMAMI není potřeba žádné 
speciální vybavení. Účastníkům stačí po-
hodlný oděv, pití, karimatka nebo deka. Pro 
děti pak instruktorka doporučuje svačinku 
a oblíbenou hračku. „Hlavně mít dobrou 
náladu a chuť si zacvičit,“ dodává Kateřina 
Havlínová. 

„Nejvíce mě baví to, že jdu své dceři pří-
kladem, jak je důležité a skvělé sportovat.“

FitMAMI je program sloužící k udrže-
ní či zlepšení kondice maminek s dětmi. 
Kromě toho zde ale vznikají i nová přá-
telství, a to nejen mezi dětmi, ale i mezi 
dospělými. „Mám možnost trávit čas se 
skvělými maminkami, které můj život ve-
lice obohacují. Většina z nich jsou teď mé 
kamarádky, se kterými se ráda scházím 
i mimo cvičení,“ říká Havlínová. Vzápětí 
doplňuje, že i proto pořádá pro mamin-
ky nejrůznější fitMAMI večírky, které ale 
probíhají bez dětí. „Tyto akce jsou velice 
oblíbené,“ dodává. 

 KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Být v kondici i na mateřské? 
Žádný problém s programem fitMAMI
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INFO O CVIČENÍ:

Cena jedné lekce je 90 Kč. Je možnost 
zakoupit permanentku na pět lekcí  

za 400 Kč, nebo na 10 lekcí za 800 Kč.

Během září a října proběhne akce pro 
nové maminky – první lekce ZDARMA.

Časy cvičení lze najít na facebookových 
stránkách „fitMAMI Kralupy n. Vlt.“ 

 nebo kontaktovat přímo paní Havlínovou 
(kuvirova@fitmami.cz / 608 803 310)
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KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Inzerci můžete objednávat na:
zpravodaj@mestokralupy.cz

P o veleúspěšném prvním ročníku Gla-
diator Challenge přicházíme nyní s je-

ho dalším dílem. Letošní pokračování to-
hoto extrémního překážkového závodu se 
uskuteční ve státní svátek v pátek 28. září 
a mimo prodloužené trasy na více jak pěti 
kilometrech nabídne nové originální pře-
kážky a zavede účastníky i do vody. 

Součástí celé akce bude i speciální dětský 
závod, kde si přijdou na své i mladí gladiáto-
ři. V závodě mimo klasických kategorií jed-
notlivců nabízíme i starty ve dvojicích - jak 
smíšených tak i čistě ženských. Registrovat 
se můžete na www.gladiatorchallenge.cz.

Těšíme se na vás!
TÝM GLADIATORS KRALUPY

v sobotu 8. 9. 2018 

MČR v Laser run 
pro věkové kategorie od U11 - OPEN

na atletickém oválu u zimního stadionu, začátek ve 12:00

v neděli 9. 9. 2018

Velká cena Kralup v moderním triathle
pro věkové kategorie od 6 do 18 let 

(plavání, běh, střelba z laserové pistole)  
na kralupském koupališti v Lobečku, začátek v 10:00

Přihlášky na e-mail: moderni.petiboj@kralupy.cz

pořádá:

Delší, tvrdší, mokřejší – takový 
bude GLADIATOR CHALLENGE 2018

VÍKEND V KRALUPECH  
S MODERNÍM PĚTIBOJEM

www.petiboj-kralupy.cz
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Náš domácí tým každoročně před 
sezónou odehraje přátelské utkání 

se zahraničním týmem. V loňském roce 
jsme změřili síly se švýcarským Rugby 
Clubu Groningena a letos přijali výzvu 
největší, a to od novozélandského Lea-
mington Rugby Sports Clubu. Moc se na 
to těšíme, jelikož i díky velké vzdálenos-
ti se nestává často, že bychom obecně 
v Evropě měli příležitost si zahrát proti 
zemím, kde ragby patří mezi sporty na 
nejvyšším stupni popularity. 

Pro diváky bude velkým lákadlem 
Haka, kterou se nás budou snažit No-
vozélanďané zastrašit, o zpestření dne 
se postará i místní talentovaná Taneční 
skupina Naděje. 

Již teď patří velké díky za podporu pa-
nu starostovi Holečkovi, sportovní komi-
si a všem, kteří se podílejí každodenně 
na rozvoji sportu v Kralupech.

Přijďte nás podpořit

PATRIK WAGNER,

RUGBY CLUB KRALUPY N/VLTAVOU

TJ Kralupy, z.s. 

CVIČENÍ S DĚTMI
Kralupský oddíl České asociace Sport pro všechny zahajuje 
v pondělí 10. 9. 2018 cvičební hodiny pro předškolní děti. 

Cvičení probíhá v tělocvičně a areálu ZŠ Mikovice, ul. 28. října,

 KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16:00 DO 17:00. 

Věk cvičenců je 4 až 7 let.
Náplň cvičebního programu je zaměřena na získání základních 
pohybových dovedností s možností následného dalšího rozvoje 

v gymnastickém, atletickém či jiném sportovním odvětví.

Ve středu 19. 9. 2018 startují hodiny 

ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ PRO ŽENY.
Cvičení probíhá v tělocvičně Dvořákova gymnázia 

KAŽDOU STŘEDU OD 18:00 DO 19:00.

Těší se na vás cvičitelky oddílu 

Pro každého účastníka maratonský guláš 
zdarma při on-line registraci  
www.velvarskymaraton.cz + pro všechny 
účastníky hlavního závodu cílová fotografie 
s časem a mnoho dalšího… Hlavní ceny jsou 
zařazeny do slosování startovních čísel!
Mnoho aktivit pro děti i dospělé!
Registrace: 9:30

Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.
V případě nepřízně počasí se bude hrát v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.

Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve.
Změny vyhrazeny!

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

Přijedou ragbisté z Nového Zélandu 

8. 9.
Starší žákyně – Krajský přebor

10:00 - sokolák
(Kralupy A, B, Kladno A, B, Roztoky)

15. 9.
Starší žáci – Krajský přebor

10:00 - sokolák
(Kralupy A, B, Odolena Voda A, B)

16. 9. 
Mladší žákyně – Krajský přebor

10:00 - sokolák
(Kralupy A, B, Kunice, Roztoky, Benešov, Příbram)

22. 9. Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Rychnov n. Kněžnou 13:00, 15:00

23. 9. Mladší žáci – Krajský přebor 10:00 - sokolák

29. 9. Kadetky – dvojzápas 1. ligy – Španielka 10:00, 14:00

Začíná další volejbalová sezóna
Program domácích zápasů v září 2018

Zveme všechny příznivce, sportovce i nesportovce 
na 13. ročník 

VELVARSKÉHO MARATONU 
A NA BIKERSKOU TŘICÍTKU

ZA ÚČASTI ULTRAMARATONCE 
RENÉHO KUJANA!

6. října 2018

René 
Kujan
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R odák z Českého Krumlova 
Marián Jelínek byl mnoho 

let osobním trenérem Jaromíra 
Jágra. Na pozici asistenta trené-
rů má za sebou několik úspěš-
ných angažmá v české hokejo-
vé extralize (HC Sparta Praha, 
HC Plzeň 1989, BK Mladá Bole-
slav) i u českého národního tý-
mu, v roce 2005 asistoval Vladi-
míru Růžičkovi při zisku titulu 
mistrů světa. V současné době 
je hlavním trenérem týmu HC 
Motor České Budějovice. 

Kromě trenérských aktivit 

přednáší na katedře psycho-
logie a mezi jeho hlavní zájmy 
patří psychologie sportu. Na 
pozici mentálního kouče spo-
lupracuje s tenistkou Karolínou 
Plíškovou. Se svými poznatky 
se dělí při besedách, rovněž na-
psal několik úspěšných knih. 

Kralupský hokejový oddíl 
připravil všem milovníkům 
sportu velkou lahůdku – bese-
du s Mariánem Jelínkem, kte-
rá se uskuteční v kině Vltava ve 
středu 26. září od 18:30.

JINDŘICH KOHM

Vtelevizním archivu města na www.kra-
lupytv.cz je už více než 5000 televizních 

reportáží, které jsou jedinečným svědec-
tvím o historii a vývoji Kralup nad Vltavou. 
Postupně se snažíme, aby se součástí por-
tálu KRALUPY TV staly i zajímavé doku-
menty vztahující se k městu a význačným 
událostem, které hostilo. 

Největší sportovní událostí, jediné mis-
trovství světa, které se zatím v Kralupech 
nad Vltavou konalo, bylo I. Mistrovství svě-
ta juniorů v hokejbalu (22. – 25. června 
2000) za účasti osmi reprezentačních výbě-
rů včetně Kanady a USA. Raritní dokument 
byl digitalizován z videokazety VHS a je 
veřejně přístupný po symbolických osm-
nácti letech. 

Předseda Českomoravského svazu hokej-
balu Josef Kadaně v roce 2010 k dokumen-
tu poznamenal: „Tento materiál inspiroval 
řadu funkcionářů Českomoravského svazu 
hokejbalu jak pro rozvoj hokejbalu, tak, a to 
především, pro organizaci dalších mezi-
národních hokejbalových akcí konaných 
v Čechách.“ ALEŠ LEVÝ

BESEDA S TRENÉREM 
JAROMÍRA JÁGRA

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR 
s Marianem Jelínkem najdete na

 www.kralupskyzpravodaj.cz
Co bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra ví 
o kralupském hokeji, jak vnímá současné trendy 
v trénování dětí, jak se zkušený psycholog dívá na 
intervence rodičů do dění v klubech, jak vidí další 
hokejový osud Jaromíra Jágra? A mnoho dalšího…

Další klenot na TV Kralupy
FILMOVÁ VZPOMÍNKA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V HOKEJBALU

ZPRAVODAJ 
ONLINE
Rozhovor s autorem dokumentu 
a tehdejším ředitelem 
Mistrovství světa juniorů 
v hokejbalu, za jehož organizaci 
mu bylo uděleno vyznamenání 
mezinárodní hokejbalové 
federace ISBHF, JINDŘICHEM 
KOHMEM. Řeč bude nejen 
o pozadí vzniku filmového 
dokumentu, zajímavostech 
ohledně organizace 
šampionátu, ale i kontextuálním 
přesahu k atmosféře doby.

TV KRALUPY – 1. MISTROVSTVÍ SVĚTA 
JUNIORŮ V HOKEJBALU 2000
70 minutový sestřih nejzajímavějších momentů, zkrácené 
sestřihy z 20 utkání, Martin Procházka při zahájení MS, 
více jak 100 branek – 43 branek České reprezentace, 
FANTASTICKÉ KRALUPSKÉ PUBLIKUM V MNOHA 
PROSTŘIZÍCH!
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■  Letní příprava je pro krasobrusle-
ní, stejně jako pro jiné sporty, velmi 
důležitá. Kralupský krasobruslařský 
oddíl ji zahájil 1. srpna, a sice osmi-
denním soustředěním na domácí 
půdě. Tentokrát se příprava konala 
pod vedením diplomované trenérky 
Moniky Škorničkové. 

D ěti každý den trénovaly jak na ledě, 
tak mimo něj. Každá ze dvou skupin 

(mladší a starší děti) absolvovala denně dvě 
lekce na ledě pod vedením paní trenérky 
Škorničkové a svých vlastních trenérek. 
„Když to všechny baví, je to nádherná spo-
lupráce, ze které vzejdou nádherné výkony. 
Jako třeba dvojitý axel Noemi a další,“ ko-
mentuje Monika Škorničková. 

Krasobruslařský klub oslovil paní trenérku 
Škorničkovou pro její vysokou profesiona-
litu, dokonale zvládnutou metodiku výuky 
a krásný přístup k dětem. „Další důvod je, že 
má velké mezinárodní zkušenosti a díky nim 
také úspěchy se svými svěřenci,“ vysvětluje 
Simona Majrychová, hlavní trenérka klubu. 

■  V průběhu prvního prázdninové-
ho týdne se v Kralupech za podpory 
Města uskutečnil jediný basketba-
lový kemp v České republice, který 
vedli američtí trenéři se zkušenost-
mi z NBA. Těmi se stali stejně jako 
v loňském roce Michael Holton 
z celku Portland Trail Blazers 
a Mike Sanders, jehož posledním 
působištěm byl tým Utah Jazz. 

H lavním stanem Champions Campu, 
kterého se zúčastnilo přes 130 dětí 

z osmi zemí světa, se stal kralupský hotel 
Sport. Tréninky a přednášky se odehrá-
valy ve sportovní hale na Cukrovaru, v tě-
locvičnách ZŠ Gen. Klapálka, Dvořákova 
gymnázia, DDM V Zátiší a na přilehlých 
venkovních sportovištích. Týmovými tre-
néry se na týden stali zkušení hráči a hráč-
ky evropských basketbalových lig a spor-
tovní specialisté s nejvyššími trenérskými 
akreditacemi ve svých oborech. 

Velmi intenzivní program probíhal kaž- 
dý den od 7 do 22 hodin. Hráči a hráčky 
byli rozděleni podle věku a technických do-
vedností do dvanáctičlenných týmů. Kaž-

dé družstvo provázeli programem týmoví 
trenéři a trenérky, kteří mladým basketba-
listům a basketbalistkám pomáhali rozu-
mět si s Američany, vedli týmové tréninky 
a starali se o hráče a hráčky mimo vytyčený 
sportovní program. U videa byla probírá-
na herní technika nejlepších basketbalistů 
světa, v kině Vltava kempeři zhlédli odpo-
činkový film a v průběhu jednoho z veče-

rů si poslechli vyprávění obou Američanů 
o svých zkušenostech z nejvyšší basketba-
lové soutěže NBA. 

Organizátoři už teď pracují na přípra-
vě ročníku 2019, který si klade za cíl ještě 
zesílit mezinárodní účast hráčů a trenérů 
a přilákat do Kralup celé zahraniční týmy. 

ŠTĚPÁN ŘENČ, 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

Krasobruslařský oddíl navázal 
spolupráci s trenérkou reprezentantů

Kromě toho absolvovaly obě skupiny 
denně i hodinovou lekci jógy. „Pravidel-
ná jógová praxe zlepšuje flexibilitu, rov-
nováhu, vytrvalost a posiluje celé tělo. To 
všechno může krasobruslařkám pomoci 

k lepším výkonům,“ říká lektorka Tereza 
Červenková. I proto se jóga do budoucna 
v klubu zapojí do tréninkového procesu. 

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Další fotografie a informace ze soustředění najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Trénink vedený paní 
Škorničkovou
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Kralupy se staly poosmé centrem basketbalu

FO
TO

: N
IK

O
L

A
 Ř

E
N

Č
O

VÁ



33www.mestokralupy.cz   INZERCE  ZÁŘÍ 2018   KZ

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; email: jirikova05@gmail.com

KAMILA JIŘÍKOVÁ
PÁNEVNÍ DNO

Zdravotní cvičení a semináře 
~ akreditovaná metoda MŠMT ~

JÓGA
Pravidelné lekce

KDE: Kralupy, Velvary, Kladno

Jana Bártlová

výroba dortů 
a zákusků

Štefánikova 719, Kralupy n. Vlt.
tel.: 731 935 354

NOVĚ OTEVŘENO

ZŠ Komenského 
přijme 
vyučujícího prvního 
stupně na plný úvazek 
(možno i částečný)
Lze přijmout i studenta VŠ. 
Kontaktujte, prosím, vedení 
školy na tel. č. 602 180 277.

Kominictví Wilhelm s.r.o.
Alešova 380
277 46 Veltrusy

zavolejte kominíka
revize a čištění komínů
stavba a vložkování 
kamerové průzkumy
třísložkové komíny 
centrální evidence spalinových cest
dokumentace a revizní zprávy

773 291 681
technik

účetní
777 117 258

1objednavam@seznam.cz
www.kominictvi-melnik.cz

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
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  

tel.: 734 621 386, e-mail: centrumd8kralupy@email. cz

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

KURZY PRO DĚTI:
} Tanečky - pro děti 3-6 let
} Výtvarníček a keramika - pro děti od 3 let
} Angličtina: Pro rodiče s dětmi 1-3 roky; Pro děti 3-6 let; Konverzace pro 2. st. ZŠ
} Dramaťák: Pro děti 6-10 let; Pro děti 10-15 let
} Znakujeme se zpěvem a hrou - pro rodiče s dětmi 6-30 měsíců
} Putování Zdravíkovem (příprava zdravých svačinek) - pro děti 6-12 let
} Zdravé dítě = zdravý dospělý (příprava zdravých svačinek) - pro rodiče s dětmi od 3 let

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
} Robátka (pro děti 4m – 18m)
} První krůčky k hudbě (pro děti cca 1,5-2,5 roku)
} První krůčky k hudbě (pro děti cca 2,5-4 roky)
} Rytmické krůčky (4-6 let)
Více info a přihlášení: www.skolayamaha.cz, email: yamahaclass@email.cz, 
tel.: 602 863 506

KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Jóga – Taichi – Cvičení pro těhulky – Angličtina začátečníci – Aromaterapeutická 
těhotenská masáž  

V týdnu od 10. 9. do 14. 9. Vás zveme na ukázkovou hodinu.

Právě probíhá zápis do kurzů  
na 1. pololetí školního roku  
2018 – 2019. Tak neváhejte  

a vybírejte z naší nabídky, abyste 
nepropásli ten Váš oblíbený!

https://centrumkralupy.webooker.eu/Courses

Jazykové kurzy: školní rok 2018/2019 

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

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:
22. a 23. 9. 2018☛

PODZIMNÍ VÍKEND

13. a 14. 10. 2018
☛
9. ročník DÝŇOVÁNÍ 

Redaktor / redaktorka
Kralupy TV – internetové zpravodajství 

přijme nového redaktora / redaktorku na dohodu o provedení 
práce. Hledáte-li zajímavou, tvůrčí, akční a inspirativní 
práci, neváhejte kontaktovat pana Zbyňka Krátkého.

tel. č. 776 184 936
e-mail: kamera.kralupy@tiscali.cz

Cvičení s kojenci  
od 3 měsíců v Kralupech
Mgr. Jana Uhlíková - fyzioterapeut

Podpora vývoje dítěte, edukace, poradenství
Nový kurz od 13. září 2018

KDY: čtvrtek dopoledne – 9:30 a 10:30 
KDE: DDM Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168

CENA: 1 500 Kč / 10 + 2 LEKCE 
INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ: 
e-mail: uhlikova.janie@gmail.
com, tel.: +420 702 066 707

Zdravé cvičení nejen pro maminky
Mgr. Jana Uhlíková ∙ fyzioterapeut 

a instruktor pilates
Posílení ● Protažení ● Kondice ● Zdraví

Pánevní dno ● Vertebrogenní obtíže
Skupinové lekce ● Individuální přístup

Termín: čtvrtky 18:00 od 20. září 2018 
Kde: tělocvična ZŠ Mikovice

Cena: 1 200 Kč / podzimní kurz, nebo 90 Kč / lekce
Prosím, rezervujte si své místo předem

tel.: 702 066 707, e-mail: uhlikova.janie@gmail.com 

Kompletní seznam akcí najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

kalendář akcí – září 2018 � 
4. 9. út 17:00 Vernisáž výstavy výtvarných prací – KD Vltava

6. 9. čt

17:00 Vernisáž výstavy Vlasty Dětinské – městské muzeum

19:30 České filharmonické kvarteto – zámek Nelahozeves

19:30 Tančírna – KD Vltava

8. 9. so

10:00 Loučení s prázdninami – sokoliště 

11:00 Den otevřených dveří Letov – Letňany

12:00 MČR v Laser run – atletický ovál za zimním stadionem

14:00 Happening na starém mostě – Nelahozeves / Veltrusy

14:00 Setkání senátorů a senátorek s občany – Valdštejnská zah., Praha

15:00 Posvícenské vinobraní – Máslovice
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Naše společnost se zab�vá skladovacími, obalov�mi a přepravními 
službami pro největší hráče na trhu z oblasti prodeje potravin, 
hraček, tabáku nebo drogerie. Nabízíme příležitost pro skladníky, 
administrativní pracovníky, dispečery a specialisty z oblasti 
logistiky. Poctivě zaškolíme, podpoříme a dáme možnost růstu. 

Skladník - 25 500 Kč  Administrativní pracovník - 26 500 Kč

Podrobnosti k aktuálním pozicím naleznete
www.fmlogistic.cz/Kariera/Volne-pozice

Kontakty: +420 220 413 210, e-mail: lsimkova@fmlogistic.com 

STABILNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST NABÍZÍ 

ZAJÍMAVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI




