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René Kujan (1974) je člověk, 
který se v roce 2007 podru-

hé narodil. Po těžké autonehodě 
se ocitl na dně propasti. Lékař-
ské prognózy zněly fatálně: Už 
nikdy nebudete běhat! V tomto 
osudovém kontrastu došlo k mo-
bilizaci touhy, vůle i odhodlá-
ní. René dnes svými odvážný-
mi běžeckými projekty pomáhá 
lidem, kteří se z temné jámy 
tragédie sice také vydrápali, ale 
již se nedokázali postavit zpět 
na vlastní nohy, jako to dokázal 
on! Dar druhé šance popisuje 
běžec, ultramaratonec, držitel 
několika světových prvenství 
a hlavně člověk s velkým srd-

cem ve své knižní prvotině „Bě-
hej, dokud můžeš“.

Když jsem dočetl tvou knihu, 
její obsah duši i tělu připomněl, 
jak mi chybí běhání. Není nic 
jednoduššího, než to napravit.
Tak, tak. I ten název knihy je 
takový vybízející a nabádající. 
A vlastně taky trochu dvojsmy-
slný. Běhat by se mělo, dokud 
můžeme. Dnešnímu člověku 
pohyb výrazně chybí a já se 
bojím, že se blíží doba, kdy 
třeba lidé budou chtít běhat, 
ale už nebudou moct. Jednak 
naše populace neustále stárne 
a co si budeme povídat, v niž-

ším věku se s běháním začíná 
trochu lépe (i když znám přípa-
dy, kdy to i po osmdesátce do-
padlo dobře) a jednak za chví-
li budeme vším tím pokrokem 
tak zdegenerovaní, že i pro 
důchodové dávky si budeme 
posílat raději roboty (smích). 
Ten druhý smysl je ještě o ně-
co jasnější: Když už se jednou 
rozeběhneš, už nepřestávej. Bě-
hej, dokud můžeš! Někdy bude 
něco utíkat před tebou a někdy 
ty před něčím, ale vždycky to 
bude mnohem větší zábava, 
než se třeba před něčím nebo 
za něčím plazit. 

Pokračování na str. 23

ROZHOVOR s... René Kujanem, ultramaratoncem, rekordmanem a moderátorem Sportovce Kralup

Bez bouračky by bylo všechno jinak

Vposlední době zaměstnává 
občany Kralup diskuze nad 

tématem, zda vyroste v prosto-
ru u vlakového nádraží nové 
obchodní centrum nebo ne. Co 
by tato iniciativa občanům při-
nesla, jak bude prostor u nádra-
ží potom vypadat, jak se zvýší 
konkurenceschopnost ostatních 

obchodníků v Kralupech a po-
dobně.

Celý projekt je ale stále ve fázi 
studie. Ještě není definitivně roz-
hodnuto, zda v lokalitě u nádra-
ží nový Kaufland vyroste nebo 
ne. Podrobné a komplexní infor-
mace se dozvíte v následujících 
článcích. 

Bude stát u nádraží Kaufland?
Komentář hlavní architektky města a autorky územního plánu města 

 Ing. arch. Vlasty Poláčkové

Pár slov k vývoji centra
Centrum města je specifické 
svým vývojem. Vzniklo v pro-
storu vsi Kralupy v době bouř-
livé industrializace v 2. polovi-
ně 19. století, kdy území začalo 
těžit ze své výhodné polohy 
u řeky a při křižovatce nových 
železničních tratí. V centru 
města byly v té době postaveny 
významné městské stavby (ze-
jména školy) a koncem století 
kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie a sv. Václava. Do sousedství 
centra byly umístěny i nové to-
várny – chemička, cukrovar, 
pivovar, parní mlýn a pila, 
strojírenské závody. Nedaleko 

fungovalo překladiště u řeky 
a postaveno bylo nové centrál-
ní nádraží. Kralupy n. Vlt. byly 
povýšeny Františkem Josefem 
I. na město v roce 1902.

Do osudového náletu v roce 
1945 se městské centrum po-
stupně rozvíjelo ve stísněných 
podmínkách daných želez-
ničními stavbami a od konce  
20. let též ulicí vedoucí k no-
vému mostu. 

Ani etapa socialismu nepro-
měnila centrum města v urba-
nistický celek. Naopak nové 
solitérní stavby roztříštěnost 
centra zvýraznily. 

Pokračování na str. 6

Vizualizace možné podoby 
Kauflandu v Kralupech
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Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
◆ zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 
roku 2017 v celkové výši 141.827,73 Kč. Jedná se 
o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 
na kap. realizace investic určené na diagnostický 
průzkum mostků, které byly použity na úhradu 
faktury v únoru 2017. Jedná se o diagnostický 
průzkum mostků v ulici Hennigsdorfská a v ulici 
Přemyslova. 
◆ dodavatelem akce „Obnovení protipožárního 
nátěru ocelové konstrukce, zimní stadion Kralupy 
nad Vltavou“ společnost Jiří Krompholc SOND-PO, 
Miletice, za celkovou cenu 896.945,17 Kč s DPH.
◆ vypracování projektové dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení na akci „Komunikace v ulici 
Školská, Zeměchy u Kralup n. Vlt.“ firmou NOZA 
s.r.o., a to za celkovou cenu 33.880 Kč vč. DPH.
◆ vypracování projektové dokumentace 
ve stupních pro územní řízení, stavební povolení 
a provedení stavby na akci „Komunikace v ulici Nad 
Lobčí, Kralupy nad Vltavou - k.ú. Lobeč“ panem 
Ing. arch. Jiřím Hánlem, a to za celkovou cenu 
293.286 Kč vč. DPH.
◆ zhotovitelem projektové dokumentace 
k územnímu řízení, stavebnímu povolení a provedení 
stavby na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici 

Poděbradova – podél trati, Kralupy nad Vltavou“ 
firmu NOZA, s.r.o., za cenu 146.410 vč. DPH.
◆ poskytnutí dotace OTS Mělník ve výši 5.000 Kč 
na akci Sportovec Mělnicka.
◆ poskytnutí individuální finanční dotace 
Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na projekt 
„Divadlo nám pomáhá 2017“ ve výši 10.000 Kč.
◆ návrh výsadeb zeleně na záhonu u „pomníku 
padlých“, zpracovaný Ing. Janou Jandovou.
◆ uzavření nájemní smlouvy se společností 
Flexi Rental Services s. r. o., se sídlem Kralupy 
nad Vltavou, na pronájem nebytových prostor ve 
2. nadzemním podlaží zadní budovy Palackého 
náměstí čp. 6, o výměře 18 m2, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení 
kanceláře, za cenu 500,- Kč / m2 / rok.
RM vzala na vědomí:
◆ informaci předložené varianty na rekonstrukci 
skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou.
◆ informaci o stavu podlahy v tělocvičně ZŠ 
28. října v Kralupech nad Vltavou. RM schválila 
zhotovitelem stavebních prací – oprava podlahy – 
Martina Novotného – Malbos, Kralupy nad Vltavou 
za celkovou cenu 195.572 Kč vč. DPH. Zhotovitelem 
sportovní podlahy byla schválena firma Havel – 
podlahové centrum, Sedlčany za celkovou cenu 
131.874 Kč vč. DPH.

StŘípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
duben

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 3. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 22. 3. 2017, 12 hodin.

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

Zima pomalu, ale jistě, předává vládu nad počasím 
jaru, naše město se probouzí ze zimního spánku 
a stejně tak ožívá i dění v Kralupech. Se zimou jsme 
se rozloučili 26. února na Kralupském masopustu, 
kdy po deštivém dopoledni přišlo jarní, sluníčkem 
provoněné odpoledne. Fotografie z masopustu, 

kterého se účastnily stovky občanů, 
najdete v online verzi Zpravodaje 
a na našem facebooku. Jarních akcí 
je připraveno hned několik, stačí 
nahlédnout do Zpravodaje – určitě 
budete mít z čeho vybírat.

Množství akcí ve městě se pravidelně 
odráží i na počtu stran Zpravodaje – oproti 
únorovému číslu, které mělo 24 stran, právě držíte 
v ruce 36 stránkové vydání. Co do obsahové stránky 
rozhodně neopomeňte informace, které se týkají 
budoucí zástavby u nádraží. Na třech a půl stranách 
najdete informace, které vám podrobně přiblíží 
současnou situaci související se záměrem postavit 
u kralupského vlakového nádraží obchodní centrum. 
Všichni, kteří dosud diskutovali na sociálních sítích 
a vyjadřovali své názory pro ano či ne, zde získají 
odpovědi na své nezodpovězené otázky. Pokud 
by kohokoli z vás toto téma více zajímalo, uvítám 
vaše dotazy a budu se snažit zjistit odpovědi na ně. 
V každém případě toto téma neusíná a situaci 
kolem plánované výstavby u nádraží budeme dále 
sledovat.

Co by také nemělo uniknout v březnu vaší 
pozornosti, je další ročník ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou 2016. Zábavná, poučná a atraktivní 
show nejen pro sportovce se tradičně koná 
v kralupském kinosále. Výsledky ankety budou 
uveřejněny v dubnovém vydání Zpravodaje, které 
bude v distribuci od pondělí 3. dubna.

A nezapomeňte – v neděli 26. března se mění čas 
na letní – tedy poskočíme o hodinu dopředu. Všichni 
tento posun zvládněte co nejlépe, užívejte denního 
světla a jarních slunečních paprsků dosyta, mějte 
se zdravě, sportujte, pečujte o zahrádku, choďte 
do přírody a na výlety, usmívejte se, ať ten život 
za něco stojí! A pamatujte – nejkrásnější věci v životě 
jsou ty, které se nedají koupit!

KRásné dny přeje  RadKa HOleštOVá, 

šéfRedaKtORKa KZ

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 
Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 20. 4., 13. 7., 19. 10.

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 20. 4., 13. 7., 19. 10. 
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERmíNy mObIlNíhO SVOZu
BŘEZEN

6. 3. - 10. 3. ..........bioodpad
20. 3. - 24. 3. ........rozměrný odpad z domácností

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

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).13.března

V BŘEZNu si PŘiPomENEmE...
} 7. 3. 1850 - narození T. G. Masaryka - pi-
etní akce proběhne na mostě u busty T. G. 
Masaryka dne 7. 3. 2017 od 11:00 hodin

} 22. 3. 1945 - nálet na Kralupy - pietní 
zastavení proběhne u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava dne 22. 3. 2017 
od 10:00 hodin
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Vminulém vydání Zpravodaje byla podrob-
ně popsána nejnákladnější kapitola roz-

počtu - Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor. Ny-
ní se budeme věnovat Kapitole č. 2, do které 
patří sociální odbor, školství a kultura.

Kapitola č. 2 – odbor sociálních věcí, 
školství a kultury
Odbor SVŠaK je jedním z největších odbo-
rů městského úřadu jak počtem úředníků, 
tak i objemem nákladů na provoz. Největší 
vliv na výdaje mají příspěvky pro školské 
a kulturní příspěvkové organizace, které 
odbor metodicky vede. Další položkou je 
zajištění provozu Městské knihovny Kra-
lupy n. Vlt., dotace pro sportovní oddíly 
a zájmové organizace a výdaje na zajištění 
sociální pomoci dětem, mládeži, rodinám 
a osobám v hmotné nouzi. 

Příspěvky na provoz mŠ a ZŠ
} MŠ Dr. E. Beneše .........................1.802.000 Kč
} MŠ Gen. Klapálka .........................2.440.000 Kč
} ZŠ a MŠ Třebízského ...................2.852.000 Kč
} ZŠ Komenského ........................... 2.910.000 Kč
} ZŠ Gen. Klapálka .......................... 3.802.158 Kč
} ZŠ Václava Havla ..........................2.602.000 Kč
} ZŠ Jodlova ................................... 1.218.000 Kč
} ZŠ 28. října .....................................858.500 Kč
} Základní umělecká škola .................434.000 Kč
} Příspěvky na speciální pedagogy .....200.000 Kč
CELKEM ........................................ 19.118.658 Kč

Z těchto příspěvků jsou pokrývány nákla-
dy na spotřebu energií, opravy budov, úklid 
budov a čisticí prostředky, nákup služeb, po-
čítačové a programové vybavení, telefonní 
a bankovní poplatky, odvoz odpadů, nákup 
kancelářských potřeb a servisní služby.

ostatní příspěvkové organizace  
a složky měÚ
} Městské muzeum .........................4.062.000 Kč
} Městská knihovna ........................3.706.000 Kč
} Kulturní středisko .........................5.094.000 Kč

} DDM .............................................3.333.900 Kč
} skautský areál Puchverk ................. 150.000 Kč
}  Kralupská sportovní ......................7.884.150 Kč  

(zimní stadion, sportovní hala na ZS, venkovní 
hřiště na ZS, koupaliště, plavecký bazén, sportov-
ní hala na Cukrovaru, areál Slavoj Mikovice)

}  Sociální služby ............................. 7.012.000 Kč 
(vč. provozu Domů s pečovatelskou službou). 

Zde jsou navíc pokryty i náklady na mzdy za-
městnanců a povinné odvody z mezd na so-
ciální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

ostatní náklady
}  Dotace pro sportovní oddíly ..........4.500.000 Kč 

(z toho 1.000.000 Kč) pro hokejový klub
}  Dotace pro ostatní zájmovou  

činnost .........................................1.500.000 Kč
}  Sociální péče a pomoc dětem  

a seniorům ...................................... 831.000 Kč 
(podpora spolků provádějícím výchovnou činnost 
pro děti a mládež, církevním společnostem, Far-
ní charitě, organizacím provozujícím zařízení, kde 
jsou umístěny děti, mládež a senioři z Kralup, dary 
seniorům jubilantům) 
}  Služby v činnosti sociální péče ........ 175.000 Kč 

(krizový byt, poradenství při péči o rodiny  
s dětmi)

}  Zdravotnictví ................................... 216.000 Kč 
(příspěvek na provoz záchranné služby,  
Den zdraví)

}  Pomoc sociálně nepřizpůsobivým ...... 27.000 Kč
libOR lesáK, místOstaROsta

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
výdajová část rozpočtu města je rozdělena do 12 kapitol, kde správcem každé 

z kapitol je vedoucí odboru městského úřadu, který odpovídá jak za tvorbu návrhu 
rozpočtu, tak i za jeho plnění v průběhu kalendářního roku. navrhuje případné změny 
rozpočtu, převody mezi paragrafy a položkami. Každý převod musí odborně zdůvodnit 
a předložit radním města případně zastupitelstvu ke schválení.

3. díl

Jak můžete poplatek uhradit?
} hotově na pokladně Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1 

} poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený v Komerční bance, číslo 19-624171 / 0100.
Za účelem identifikace platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku, případně vypsat čtyřčíslí 1341, jméno a příjmení majitele psa.

Poplatník, který již není držitelem psa, je povinen tuto změnu nahlásit na MěÚ a současně vrátit evidenční známku psa.

Roční sazba poplatků

Nezapomněli jste zaplatit místní poplatek za psa? Poslední den k uhrazení je 31. březen 2017!

lokalita jeden pes dva a více psů téhož majitele

A/ dům s min. 3 byty (celé město) ................................................................1.000 Kč ..................................................1.500 Kč

B/ dům s max. 2 byty (Kralupy-Lobeček, Mikovice) .........................................200 Kč .....................................................700 Kč

C/ dům s max. 2 byty (Kralupy-Minice, Zeměchy) ...........................................200 Kč .....................................................700 Kč

D/ za psa, jehož vlastník je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, je-li jeho jediným zdrojem příjmů, či poživatel sirotčího důchodu 
bez ohledu na počet bytů v nemovitosti pro celé území města.........................200 Kč .....................................................300 Kč

E/ za psa, jehož vlastník je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, je-li jeho jediným zdrojem příjmů, či poživatel sirotčího důchodu 
bez ohledu na počet bytů v nemovitosti – v domech pod písm. C) ...................100 Kč .....................................................300 Kč
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Vlednovém vydání 
Zpravodaje jste se 

hned v titulním člán-
ku mohli dozvědět, že 
Kralupské televizní 
zpravodajství, dosud 
vysílané na UHF65 
(prostřednictvím ka-
belové televize), čeká revoluč-
ní změna – přechod na pouze 
internetové vysílání. KTZ tedy 
zmizí z programové nabídky te-
levize a nebude již možné jej 
na běžné televizi pouze s tele-
vizní anténou sledovat. Pokud 
však vlastníte tzv. chytrý televi-
zor, který se umí připojit na in-
ternet, o zpravodajství nepřijde-
te, pouze jej „naladíte“ jiným 
způsobem.

Kdy by mělo k této změně dojít?
K této změně dojde začátkem 
měsíce dubna. Co se týče mode-
lu reportáží, tak v tomto ohledu 
se prakticky vůbec nic nezmění. 
Naopak se budeme snažit vyhle-
dávat nová témata i další progra-
mové možnosti, kterak KRALU-
PY TV ještě více zatraktivnit. 

Co tato inovace znamená pro 
běžného uživatele?
Pro běžného uživatele je teď 
na prvním místě nutné, aby 
měl internet (doma nebo v mo-
bilu). Pak už je to poměrně snad-
né. Stávající podoba vysílání se 
nám ukázala jako neefektivní, 
a to nejen s ohledem k ceně 

za službu. Jednotlivé 
reportáže jsou městu 
dodávány ve verzi full 
HD, ale prezentovány 
byly v kvalitě sníže-
né (navíc ve formátu 
4:3), což tento produkt 
(zpravodajství) výraz-

ně znehodnocovalo. 

Jak a kdy mohu KTZ sledovat?
Možností je celá řada. Primár-
ním vstupem do prostředí onli-
ne televize je nová adresa www.
kralupytv.cz. Tam diváci najdou 
složky s novými i archivními re-
portážemi, utříděnými do něko-
lika přehledných sekcí a budou 
si moci vybrat přesně takové, 
které je nejvíce zajímají. 
Ve spolupráci s panem Krát-
kým připravujeme digitalizaci 
starých pořadů, které sahají až 
do roku 1997, čímž naše televize 
získá na větší atraktivitě. Divá-
ci si prakticky kdykoliv budou 
moci osvěžit vzpomínky na udá-
losti z let minulých, aniž by 
museli něco dlouze vyhledávat. 
Jinak dále zůstane pochopitel-
ně funkční i náš YouTube kanál 
Město Kralupy nad Vltavou.

Jakým způsobem - na jakých 
médiích - bude KTZ dostupný?
Na počítačích (notebook), na ta-
bletech i telefonech, SMART te-
levizorech či Android TV bo-
xech. Divák si navíc může vybrat 
z mnoha alternativních aplikací, 

ROZHOVOR s... alešem levým, tiskovým mluvčím MěÚ Kralupy n. Vlt.

Kralupská televize bude mít nový kabát

prostřednictvím kterých může 
kralupské zpravodajství sledovat 
(např. KODI). Aby však byl divá-
kovi zajištěn ten nejlepší možný 
komfort, budeme se v budoucnu 
snažit o realizaci specializované 
aplikace pro většinu výše uve-
dených zařízení.  

Jaká pozitiva tato změna 
přinese?
Chceme jít divákovi více napro-
ti, nabídnout mu možnost, aby 

si sám rozhodl o tom, co bude 
chtít sledovat. Doba „statických 
televizních programů“ je už dáv-
no překonána, to je neoddisku-
tovatelný fakt. Dostupnost ar-
chivu, možnost sledování videí 
v nejvyšší možné kvalitě na roz-
ličných zařízeních. Věřím, že 
i lidé, kteří internet považují 
za „zbytečnost“, svůj názor br-
zy přehodnotí. 

děKuji Za ROZHOVOR! R. HOleštOVá

Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v le-
tošním roce možnost sběru bioodpadů 

do speciálních bionádob. V současné době 
této služby využívá téměř 600 domácnos-
tí, které své vytříděné bioodpady ukládají 
do biopopelnice. Každoročně se tímto způ-
sobem vytřídí zhruba 250 tun biologicky 
rozložitelného odpadu, který je následně 
uložen na kompostárnu. 

I v letošním roce bude město tuto službu 
pro své občany zajišťovat. Svoz bude pro-
bíhat vždy ve středu 1x za 14 dnů v ob-
dobí od dubna do listopadu. Datum první-
ho svozu připadá na středu 5. dubna 2017 

a poslední svoz proběhne ve středu 29. lis-
topadu 2017.

Občanům, kteří se do sběru bioodpadu 
zapojili již v předchozích letech, budou 
sběrné nádoby vyváženy automaticky. Ne-
ní nutno se do systému svozu každoročně 
nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, odboru životního pro-
středí, kde dostanou veškeré informace o té-
to službě (Helena Traxlová, tel.: 315 739 944, 
2. patro – číslo dveří 216). 

Cena za roční pronájem biopopelnice 
o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 120 

litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč 
za rok včetně DPH.

Zájemci si také mohou speciální bioná-
dobu odkoupit do svého vlastnictví od do-
davatele služby, kterým je společnost FCC 
Regios, a.s. Cena biopopelnice: 120 litrů 
- 1.186 Kč včetně DPH; 240 litrů - 1.355 Kč 
včetně DPH.

Náklady na svoz a uložení bioodpadu 
na kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

Helena tRaxlOVá, OdbOR žiVOtníHO 

pROstředí měÚ KRalupy nad VltaVOu

Kralupané hojně využívají svoz bioodpadu
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Rada města Kralupy nad Vltavou vyhlásila konkurz na obsazení funkce

ředitel ZŠ Václava Havla Kralupy n. Vlt.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
} přihláška
} ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání
} doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe
} strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí
} nástin rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran
} motivační dopis
} výpis z rejstříku trestů
} lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele
 
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně od 24. března 2017 
na adresu: MěÚ Kralupy n. Vlt., k rukám Mgr. Evy Ivanové, Palackého nám. 1, 
278 01  Kralupy nad Vltavou
nebo doručte osobně do podatelny MěÚ Kralupy n. Vlt.
Kompletní znění usnesení a podmínky konkurzního řízení najdete na 
www.mestokralupy.cz

Náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a další 
podrobné informace najdete na úřední desce MěÚ Kralupy 

a www.mestokralupy.cz.

Nadále probíhá výběrové řízení na pozici:

„VEdouCí odBoru 
doPraVy měÚ KraluPy 

Nad VlTaVou“

Sociální sítě a komunikační kanály města 

další sociální síť, v rámci 
které má město Kralupy 

nad Vltavou zřízen svůj pro-
fil, se nazývá Instagram. Tato 
obrázková platforma 
není ovšem určena 
ani tak „klasickým 
uživatelům interne-
tu“, jako spíše mi-
lovníkům fotografií 
a mobilních aplika-
cí. A právě aplika-
ci s názvem 
Instagram je 
třeba si nain-
stalovat do své-
ho chytrého telefonu či tabletu 
(sledování fotografií prostřed-
nictvím webového prohlížeče 
není příliš praktické). Každý 
uživatel má posléze možnost 
vkládat své obrázky pod vlast-
ním jménem (nickem), a to 
i s možností využití grafických 
filtrů. Zcela logickým krokem 
je i možné přihlášení se k od-
běru oblíbených skupin, při-
čemž jednou z nich je i značka 
„mestokralupy“. 

Celkový přínos spočívá 
v možnosti informovat obča-
ny o aktuálním dění prostřed-
nictvím aktuálních obrázků, 
případně krátkých video stop. 
Tematické spektrum fotogra-
fií není nikterak striktní a je 
velmi potěšující, že se na kul-
tivaci instagramového prostře-
dí podílejí početné skupinky 
příznivců. 

První vlaštovkou byla letní 
prázdninová soutěž, na kte-

rou posléze navázala verze 
zimní, jež odstartovala za-
čátkem prosince a skončila 
posledním lednovým dnem. 

Účast aktivních i pa-
sivních příznivců 
městského profi-
lu posléze pře-
konala veškerá 
očekávání a nut-
no podotknout, 
že podstatný vliv 

na tuto sku-
tečnost mě-
la i letošní 
vydatná zi-

ma. Autoři měli o inspi-
raci skutečně postaráno, což 
koneckonců dokládá i vítězná 
fotografie Tomáše Hellebran-
da, označená názvem „Kralu-
py, město sportu a relaxace – 
Play Real, Gladiator a Plavme 
chytře“.

Konečné pořadí: 1. Tomáš 
Hellebrand (368 hlasů); 2. Si-
mona Roubková (73 hlasů);  
3. Lukáš Hodík (65 hlasů);  
4. Stanislav Boháč (60 hlasů).

Do soutěže bylo zařazeno 
31 fotografií a celkový počet 
„lajků“ se vyšplhal na rekord-
ních 1392 započitatelných hla-
sů!

Zobrazení instragramové-
ho profilu města na webu: 
https://www.instagram.com/
mestokralupy/

(příště webové stránky měs-
ta)

aleš leVý, tisKOVý mluVčí 

měÚ KRalupy nad VltaVOu

Vítězná fotografie zimní soutěže na Instagramu.
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Dokončení ze str. 1

ZAHájENí PřEStAVBy CENtRA
V dalším období výrobní provozy zasahující 
do vlastního centra zestárly a jejich přítomnost 
v centru nebyla únosná také z hygienických a do-
pravních důvodů. Změna ekonomických podmínek 
po sametové revoluci pak úpadek podniků v cent-
ru ještě urychlila. V této situaci pochopili zástupci 
města, že je jedinečná příležitost začít s přípra-
vou dlouhodobé transformace centra do podoby, 
která bude odpovídat významu města Kralup nad 
Vltavou a která využije potenciálu, který toto úze-
mí přes všechna svá specifika má. 

SouČASNoSt
Město Kralupy nad Vltavou má nyní unikátní pří-
ležitost vytvořit krásné, velkoryse pojaté centrum 
specifické využitím zajímavých industriálních sta-
veb pro nové účely, s náměstím, kde lidé naleznou 
veřejné i soukromé služby, obchodní vybavenost, 
možnost zaparkování, místo k setkávání se souse-
dy a pořádání kulturních akcí, místo pro odpočinek 
na zajímavých veřejných prostranstvích ve stínu 
stromů s vyhlídkou na sochu dobrého vojáka Švej-
ka, s možností osvěžení u nové kašny...

DoPRAVA
Jednou z podmínek úspěšného fungování „no-
vého“ centra je vyhovující dopravní obsluha. To 
znamená dostatečná kapacita pro parkování 
a únosné dopravní zatížení komunikací v centru. 
Napojení centra je koncepčně řešeno v územ-
ně plánovací dokumentaci přípojkou od nového 
mostu na plánované přeložce silnice II/101. Vý-
hledově se uvažuje v územním plánu s propoje-
ním této komunikace do ulice S. K. Neumanna 
podjezdem pod železniční tratí. Zatímco přelož-
ka silnice II/101 je reálným záměrem, který se 
bude v budoucích letech realizovat, je podjezd 
pod železniční tratí vizionářským záměrem pro 
naše potomky. 

V současné době je centrum dopravně napoje-
no prakticky pouze Jodlovou ulicí. Přitom je tře-
ba zajistit dopravní obsluhu nádraží, které slouží 
i obyvatelům sousedních obcí. Dále též dopravní 
obsluhu areálů služeb a výroby ve východní části 
území mezi řekou a tratí. A nesmíme zapomenout 
ani na stávající a budoucí bydlení a služby.

V této situaci je třeba velmi opatrně přistupo-
vat k povolování nových na dopravu náročných 
aktivit.

ÚZEMNí PLáN MěStA
Na novou situaci centra města reaguje územní 
plán stanovením takových podmínek, které jeho 
transformaci umožní a usměrní ji do funkcí a fo-

rem odpovídajících záměru přeměnit a v někte-
rých plochách i vytvořit novou část města. Proto 
územní plán na místech, kde se již nepředpokládá 
výrobní funkce, vymezil tzv. „smíšenou obytnou 
centrální plochu“ s velice širokou škálou možností 
využití. Tato smíšená obytná centrální plocha je 
vymezena i v prostoru za nádražím mezi býva-
lou železniční vlečkou, ulicí Nádražní, Trojanovou 
a Libušinou, kde v současné době diskutujeme 
o umístění rozsáhlého obchodního areálu. Důvo-
dem tohoto vymezení je snaha rozšířit městskou 
zástavbu i do území dříve zastavěného výrobními 
areály. Územní plán stanovuje základní podmín-
ky zejména pro funkce, které jsou zde možné 
(služby, obchod, veřejná občanská vybavenost, 
bydlení, veřejná prostranství a zeleň, parkování). 
Územní plán zde zcela nevyloučil a jako podmí-
něně přípustné využití uvádí na dopravu náročná 
obchodní zařízení. Podmínkou jejich umístění je 
prověření vhodnosti umístění územní studií.

ÚZEMNí StuDiE  
PLoCHy ZA NáDRAžíM
Protože územní plán není dostatečně podrobná 
dokumentace pro řešení tak významné a rozsáhlé 
plochy, jako je plocha Za Nádražím, požaduje se 
zde zpracování územní studie, jejíž hlavním úko-
lem je prověření vhodnosti umístění na dopravu 
náročných obchodních zařízení a návrh vhodného 
prostorového uspořádání plochy.

Město zpracování územní studie lokality Za Ná-
dražím zadalo a pořizuje ji stavební úřad. Územ-
ní studie (zpracovatelem je firma Znojmoprojekt  
s. r. o., Ing. arch. Radomír Kaman) je odevzdána 
a stavební úřad v současné době posuzuje, zda 
je možné ji zaregistrovat, tak aby se stala pod-
kladem pro rozhodování v území.

V území řešeném studií se nacházejí pozemky 
Citronelle, a.s., města Kralupy nad Vltavou, Čes-
kých drah, a.s. a Českého státu. Pozemky firmy 
Citronelle, a.s. tvoří největší podíl a leží v jihový-
chodní části řešeného území – to znamená smě-
rem k železnici. Záměrem této soukromé firmy je 
realizovat na svých pozemcích rozsáhlý obchodní 
areál s hypermarketem (Kaufland) a retailovými 
prodejnami. 

Studie řeší kromě umístění obchodního areálu 
zejména dopravní obsluhu území, a to i v širších 
souvislostech centra. Jsou zde navržena rozsáhlá 
parkoviště jak pro obchodní areál, tak pro cestu-
jící vlakem a návštěvníky centra. Na pozemcích 
města se uvažuje i s plochami pro bydlení.

KLADy ZáMěRu
Z hlediska strategie rozvoje města by realizace 
záměru znamenala pohodlné nakupování občanů 
v centrální části města. Další výhodou je i inves-

tice soukromého investora do brownfieldu na jeho 
pozemku a podíl na investicích do veřejné infra-
struktury, zejména dopravní.

ZáPoRy ZáMěRu
Vliv na obchody v centru: Nevýhodou je to, že 
umístění plošně rozsáhlého obchodního zařízení 
(obchodní plochy kolem 6.500 m2) do blízkosti 
revitalizovaného centra odsaje kupní sílu oby-
vatel centru.

Doprava: Navržené obchodní zařízení je mimo-
řádně náročné na dopravní obsluhu. Přitom není 
realizována nová trasa II/101 se sjezdem do cent-
ra z nového mostu, takže zvýšená dopravní zátěž 
se projeví zejména v Jodlově ulici (zvýšení inten-
zity dopravy v Jodlově ulici cca 2x, v ulici Žižkově 
cca 2,8x). Zajištění normových hodnot hluku v uli-
cích je navrženo novými nízkohlučnými povrchy. 
Je předpoklad, že parkoviště Kauflandu nebude 
možné využívat pro parkování veřejnosti, pokud 
lidé potřebují parkovat nad 3 hodiny. Přitom za-
ujímá plochu navazující na Nádražní ulici.

Prostorové uspořádání: Prostorové uspořá-
dání obchodního areálu vychází z projektů firmy 
Kaufland, která v současné době neumí nabíd-
nout jiné řešení vhodné pro centra českých měst. 
To je největším problémem navrhované koncepce.  
Areál s rozlehlými halami a parkováním v jedné 
úrovni má vysloveně periferní charakter. Hlavní 
budova samoobslužného prodeje zaujímá plo-
chu velikosti fotbalového hřiště, stejně tak jako 
parkoviště situované před touto budovou smě-
rem k železniční trati. Takovýto areál je vhodný 
do okrajových poloh měst, kde se předpokládá 
snadná dopravní dostupnost a rozvolněná urba-
nistická struktura. 

ZáVěR
Výsledkem prověření ve studii je neuspokojivý 
návrh prostorového uspořádání obchodního are-
álu a předpoklad výrazného zvýšení dopravní-
ho zatížení v centru, které dosud není napojeno 
na okolní město vyhovujícím způsobem (chybí 
připojení centra od nové trasy II/101).

V území u nádraží by měla vzniknout nová část 
městského centra se zástavbou, která odpovídá 
významu místa a umožňují ji i regulativy územ-
ního plánu. Území u nádraží by mělo být vizitkou 
každého města. Z hlediska kvalitativního nejsou 
řešena dostatečně veřejná prostranství, ulice, 
parky...

Pokud v současné době nejsou investoři, kte-
ří by takovou představu o území naplnili, není to 
důvod zde realizovat nevhodnou zástavbu, která 
na budoucí desetiletí určí území periferní cha-
rakter. Hodnota tohoto území se bude postupně 
zvyšovat přestavbou sousedních ploch.

Komentář hlavní architektky města a autorky územního plánu města Ing. arch. Vlasty Poláčkové

Bude stát u nádraží Kaufland?tÉMA
měsíce
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Územní plán města Kralupy nad Vlta-
vou včetně Změn č. 1, 2, 3 a 4 vyme-

zil plochy, ve kterých je prověření změn 
jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování. Jednou z těchto ploch je 
i lokalita umístěná východně od centra – 
území vymezeno prostorem za nádražím 
Českých drah, ohraničené ulicemi: Žiž-
kova, Nádražní, Trojanova a Havlíčkova. 
V současné době je toto území ve velmi 
zanedbaném stavu, po demolici průmys-
lových objektů. Celková plocha lokality 
činní 8 ha. 

Plocha je dle územního plánu vymezena 
jako plocha SC – smíšená – obytná – cen-
trální. Důvodem pro pořízení územní stu-
die pro tuto lokalitu byla nutnost stanovení 
jednotné urbanistické koncepce a vytvoření 
podmínek pro začlenění řešeného území 
do organismu města Kralupy nad Vltavou, 
do sousedství centra města.

Při schvalování změny územního plánu 
zastupitelstvo města jednohlasně odsouhla-
silo pro předmětnou lokalitu následující 
zdůvodnění:
} navržené využití souvisí s útlumem vý-
roby v centrální části Kralup a s posilová-
ním funkce městského centra v návaznosti 
na nádraží.

Podmíněně přípustné využití: 
} maloobchodní zařízení náročná na doprav-
ní obsluhu (např. supermarkety, hypermarke-
ty) při splnění následujících podmínek. 

Podmínky: záměr lze umístit v plochách 
přestavby, pro něž je požadováno zpracová-
ní územní studie, pokud to bude v soula-
du se studií a bude prověřeno, že nedojde 
ke snížení kvality prostředí a kvality byd-
lení v okolních plochách. 

Podmínky pro pořízení územní studie ÚS 
09 Kralupy (východně od centra) dané plat-
ným územním plánem města Kralupy nad 
Vltavou:
} studie upřesní podmínky využití a prosto-
rového uspořádání plochy, včetně vymezení 
veřejných prostranství, parcelace a struktu-
ry a charakteru zástavby,
} studie bude řešit i bezprostředně nava-
zující plochy, tedy přiléhající veřejná pro-
stranství (stávající i navržená) a zástavbu 
ve vazbě na ně,
} studie bude koordinovat využití plochy 
se sousedními plochami přestavby a bude 
respektovat trasu přivaděče z navržené pře-
ložky silnice II/101,

tÉMA
měsíce

Vyjádření vedoucího odboru 
výstavby a územního plánovaní

} studie prověří možnost umístění maloob-
chodních zařízení náročných na dopravní 
obsluhu (např. supermarkety a hypermarke-
ty), zejména z hlediska dopravy a prostoro-
vého uspořádání,
} studie vyřeší komplexně dopravní obslu-
hu plochy a její napojení na sítě technické 
infrastruktury,
} studie navrhne dostatečné kapacity par-
kování pro obsluhu řešené plochy a dále 
vytvoří podmínky pro realizaci dalších par-
kovacích míst pro obsluhu centra města 
a nádraží.

Na základě výše uvedeného byla sepsána 
smlouva mezi Městem Kralupy nad Vlta-
vou a společností Citronelle a.s. o zadání 
a zpracování územní studie.

V lednu 2017 byla na stavební úřad předá-
na zpracovaná územní studie k prověření. 
S odkazem na ust. § 5 odst. 2 stavebního 
zákona lze konstatovat, že rozhodnutí poři-
zovatele, zda územní studii je možné využít 
podle ust. § 25 stavebního zákona, je pře-
nesenou působností výkonu státní správy. 
Pořizovatel (stavební úřad) v následujícím 
období prověřil navržené řešení, a následně 
neschválil možnost jejího využití jako pod-
kladu pro územní řízení, a tudíž nepodal 

návrh na vložení dat o této studii do evi-
dence územně plánovací činnosti. 
Stavební úřad žadatelům vrátil předmětnou 
studii k přepravování.
} Územní studie není v souladu s platným 
Územním plánem města Kralupy n. Vlt.
} Územní studie není v některých požadav-
cích v souladu se zadáním.
} Územní studie neřeší dostatečně požado-
vanou problematiku z hlediska urbanistic-
kých vazeb do území.

Při posouzení předmětné studie se sta-
vební úřad především zabýval tím, zda by-
lo splněno zadání pro zpracování studie. 
Zejména prostorové uspořádání, začlenění 
předmětného záměru do řešeného území 
města Kralupy nad Vltavou, resp. do soused-
ství centra města. Dopad záměru na okolí 
a jeho funkčnost tím, že nedojde ke snížení 
kvality prostředí a kvality bydlení v okol-
ních plochách. A dále vliv hluku z dopravní 
zátěže ze zvýšené intenzity denní dopravy 
v zájmovém území při realizaci záměru, kde 
nárůst osobních automobilů v ulici Jodlo-
va bude ze stávajícího počtu vozidel 4069 
na 8280 vozidel za 16 hodin a osobních 
automobilů v ulici Žižkova ze stávajícího 
počtu 2211 na 6422 vozidel za 16 hodin.

jiří pOláK



K Z

 8 březen 2017

aKtuality

 

mohl byste, prosím, stručně shrnout historii 
pozemku, na kterém chcete vybudovat 
obchodní komplex s Kauflandem?
Na tomto místě stál starý lihovar. Povodeň 
v roce 2002 zdevastovala nejen budovy, ale 
celou technologii lihovaru. Na nejvzdáleněj-
ší části areálu bylo 120 cm vody. Při jednání 
s pojišťovnou nám bylo sděleno, že s ohle-
dem na záplavovou oblast už nebude žádná 
stavba 100 % pojistitelná. Zničené budovy 
se musely nechat strhnout, včetně komínu. 
Na tento prostor jsme dlouho hledali náhra-
du. Do toho v roce 2007 přišla ekonomická 
krize. Je těžké sem někoho přivést. Dobře to 
shrnul na prosincovém zastupitelstvu mís-
tostarosta Libor Lesák – praktik, který má 
zkušenosti a jednal s potenciálními inves-
tory. Bohužel se na tyto pozemky netvoří 
zástup zájemců. 

Co lze na tomto pozemku vybudovat?
Faktem je, že žádná jiná než obchodní ná-
plň není možná. Měli jsme na stole zhru-
ba 15 variant, řešili jsme sociální bydlení, 
krátkodobé ubytování, administrativu atd. 
– skončili jsme vždy stejně – že to není 
ekonomicky únosné. Ani sportovní hala, 
ani bazén – to jsou všechno projekty, kte-
ré nejsou rentabilní. Bez dotací by nebylo 
možné sportovní areál udržet.

Oblast stoleté vody zasahuje na pozem-
ky Citronelle jen částečně, větší oblast je 
v oblasti dvacetileté vody, ale dá se s tím 
pracovat navýšením terénu. V zadní lokalitě 
je možné vybudovat parkoviště nebo bytové 
domy na pilotech, s ohledem na možnost zá-
plav. Na našich pozemcích je hluková zátěž 
z nádraží příliš vysoká, proto tady nejde vy-
budovat byty. Je tam potřeba postavit něco, 
co odhluční obytnou část od nádraží. 

Jak by výstavba obchodního centra ovlivnila 
„parkoviště pro nádraží“?
Architekt firmy Znojmoprojekt zpracoval stu-
dii, která byla předložená ke schválení městu 

v říjnu 2016. V této studii počítá s tím, že 
parkoviště Kauflandu bude možné využít 
pro krátkodobé zaparkování pro návštěvu 
centra města a stávající parkoviště se přebu-
duje pro potřeby autobusového nádraží.

Jen tato, na odbor výstavby předložená 
varianta, respektuje vlastnictví pozemků. 

Následně došlo k diskuzi a z odboru do-
pravy a ze strany města přišly připomínky. 
V prosinci 2016 jsme předložili další návrh, 
kdy jsme celý projekt posunuli a navrhli pa-
ralelní komunikaci s ulicí před nádražím. 
Současně by se vytvořil terminál pro autobu-
sy. Ale tahle varianta nerespektuje vlastnické 
vztahy k pozemkům. Pokud není dohodnu-
to, že se pozemky smění, není možné studii 
podat na stavební odbor. Takže na stavební 
odbor architekt předložil studii první. 

V další fázi přípravy projektu jsme při-
praveni dostat se na variantu navrhovanou 
v prosinci, kdy by muselo dojít ke směně 
pozemků s městem. Potom by výrazně zvět-
šené parkoviště pro návštěvníky nádraží 
bylo za Kauflandem.

Paní architektka Poláčková za město na-
vrhovala další varianty úpravy prostoru, kte-
ré však obchodníkům ani investorům nevy-
hovují a nerespektují vlastnictví pozemků. 
V projektu je nutno počítat s prostorem pro 
otáčení nákladních automobilů, Kaufland 
je situován tak, aby běžní zákaznici nebyli 
zatíženi dopravou zásobování, a ostatní ob-
chody jsou situovány výlohou do parkoviště. 
Jiné uspořádání není funkční.

ROZHOVOR s... petrem turkem, statutárním ředitelem firmy Citronelle a.s.

komunikace úsek bez realizace s realizací areálu

  celkem těžká celkem těžká

Jodlova Palackého nám.-Komenského nám. 4069 478 8280 598

Komenského nám. Jodlova-Žižkova 3617 476 7828 596

Žižkova Komenského nám.-Nádražní 2211 328 6422 448

Havlíčkova Komenského nám.-Rybova 1525 151 1525 151

Jedna z variant, jak by mohl 
obchodní prostor vypadat.

Proč právě Kaufland? 
Jak velký Kaufland by měl v Kralupech 
stát?
Je to přízemní stavba o celkové rozloze cca 
2 900 m2, parkovací stání pro cca 310 au-
tomobilů (včetně těch pro další obchody). 
Zásobování Kauflandu probíhá dvěma ka-
miony denně, menší obchody jsou zaváženy 
jednou týdně dodávkami.

Jaký vliv bude mít tato výstavba 
na obyvatele havlíčkovy ulice?
Tam vliv není žádný, vliv to má na ulici Žiž-
kovu, protože pochopitelně dojde ke zvýšení 
dopravy. To by ale došlo, kdyby tam bylo co-
koli. Je potřeba vycházet z toho, že dnes jde 
o zcela mrtvou a zanedbanou lokalitu. Uva-
žuje se o nízkohlučném asfaltu, což by byla 
naše investice, a tím se sníží hlučnost v této 
ulici o zhruba dva decibely. Výsledkem pak 
bude nižší hluková zátěž, než je tam nyní.

V jakém horizontu vidíte realizaci této 
stavby? 
Plán byl koncem příštího roku mít vše zrea- 
lizované. Stihnout se to snad ještě dá, ale 
začínáme nabírat zpoždění kvůli úřadům.

Proč právě Kaufland? 
Protože to je silný investor, díky kterému 
přijdou do tohoto prostoru i další obchod-
níci a tak se nám podaří zaplnit celý pro-
stor a plně ho využít. Najednou se zrevita-
lizuje celá oblast. Výstavbou tohoto areálu 
se vytvoří cca 180 pracovních míst, což si 
myslím, že je pro Kralupy vysoké číslo. Na-
víc vytvoříme další možnost vybrat si, kde 
budou občané nakupovat.

Kdyby stavební odbor tuto výstavbu 
nepovolil, jaké budou vaše další kroky?
Kdyby nebyla stavba povolena, tak tam bu-
de rumiště jako dosud. Územní plán však 
výstavbu umožňuje, takže není jasné, proč 
by stavba neměla být povolena.

děKuji Za ROZHOVOR! R. HOleštOVá

Intenzita dopravy na komunikacích v zájmovém území (počet vozidel v průběhu 16 hodin)

tÉMA
měsíce
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Kostelní náměstí byste na mapě Kralup marně hledali. Každý ví, že Kralupy bez městských částí  
mají jen tři náměstí: Palackého, Komenského a dvořákovo. 

Palackého náměstí vzniklo z malé návsi 
po dokončení bloku jednopatrových 

domů podél mlýnského náhonu v sedmde-
sátých letech 19. století. Mladší je náměstí 
Komenského vzniklé na styku několika 
ulic po dostavbě budovy chlapecké školy 
v roce 1901, která daný prostor uzavřela, 
a nejmladší je náměstí Dvořákovo, které 
vzniklo současně s gymnáziem až v ro-
ce 1930.

Kostelní náměstí bývalo za kralupským 
kostelem, který byl dostavěn a slavnostně 
otevřen v roce 1895. Byl to prostor za zad-
ní stranou kostela zakončenou pětibokým 
presbytářem a sahalo vlastně až k Záko-
lanskému potoku. Dříve zde bývala velká 
zahrada, která se táhla od pivovarské zdi 
až k potoku. Prázdné místo mezi koste-
lem a dnešní Mostní ulicí bylo nazváno 
„Kostelní náměstí“. Staré pohlednice Kra-
lup z té doby nesly toto označení. Nově 
vzniklý prostor za kostelem sloužil kdysi 
k četným veřejným akcím, shromáždě-
ním a oslavám. Velké oslavy prožívaly 
Kralupy 21. října 1928, kdy byl dostavěn 
a slavnostně otevřen nový most přes Vl-
tavu nazvaný jménem prezidenta T. G. 
Masaryka. Na přiložené dobové fotografii 
je vidět velké shromáždění lidu kolem tri-
buny na Kostelním náměstí, které natáčeli 
kameramani československého filmu.

O dva roky později, přesně řečeno 
v pondělí 9. června 1930, byla s velkou 
slávou odhalena na Kostelním náměstí 
socha „Raněného“ jako památník padlých 
vojáků v první světové válce. Pomníky 
připomínající oběti války byly v té době 
stavěny i v okolních obcích jako menší 
či větší kamenné monumenty. Kralupské 
„Kuratorium pro postavení památníku 
padlým vojínům ve světové válce“ však 
rozhodlo, aby socha byla odlita z kovu 
a výrobu svěřila mikovické slévárně továr-
níka Ladislava Červenky. Sochu raněného 
vojáka, který padá k zemi, odlili z bronzu 
ve slévárně podle modelu profesora Stra-
ky. Akademický sochař Jan Straka byl žá-
kem Josefa Václava Myslbeka. Je rovněž 
autorem sousoší „Čtvero ročních období“ 
na Dvořákově náměstí. Socha Raněného 
byla umístěna na kamenný blok z bílého 
travertinu, do kterého byla v roce 1937 
dodatečně umístěna prsť ze tří válečných 

Proměny Kostelního náměstí

malého Kostelního náměstí. V rámci roz-
sáhlých úprav centra Kralup kolem koste-
la, které probíhaly v druhé polovině roku 
2016, dostal prostor za kostelem jinou tvář. 
Byla rozšířena pěší zóna a okolí památ-
níku dostalo tzv. mlatový povrch. Památ-
ník obětí první světové války se tak stal 
pohledovou dominantou.

Oběti druhé světové války, kterými by-
li převážně civilní obyvatelé Kralup při 
leteckém bombardování 22. března 1945, 
připomíná jen připsaný letopočet  1939 - 
1945 na spodní části pomníku a tombako-
vá deska umístěná na jižní straně kostela 
odhalená v roce 2000. Důstojný památník 
obětí druhé světové války Kralupy dodnes 
nemají. ing. jOsef stupKa
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bojišť. K pomníku každoročně 28. října 
přináší delegace květiny nebo věnce.

Kolem památníku býval kruhový květi-
nový záhon obklopený kruhovým stromo-
řadím otevřeným směrem k dnešní Mostní 
ulici. Vznikl tak pietní prostor uprostřed 
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Oslava otevření kralupského mostu 21. října 1928.

Odhalení památníku obětí 1. světové války 9. června 1930.

Bývalé Kostelní náměstí v roce 2016.
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Krajská hospodářská komora Střední Če-
chy vás zve k návštěvě BURZY PRÁ-

CE v Mělníku, která se koná ve středu  
8. března 2017 od 10:00 do 16:00 hodin. 
Místo konání Masarykův kulturní dům 
(U Sadů 323, Mělník).

Na akci nabídnou firmy z okresů Mělník, 
Kladno a Praha-východ pracovní nabídky 
v oborech technických, sociální služby, che-
mický průmysl, logistika,  autodoprava, ad-
ministrativa, obchod, zemědělství a další. 

Uplatnění mohou najít zájemci o práci 
s výučním listem, středoškolským vzdělá-

ním a také vysokoškoláci. Akce je příleži-
tostí pro budoucí absolventy škol již nyní 
vyhledat vhodného zaměstnavatele, popřípa-
dě získat praxi v zajímavé firmě. K prezen-
taci svých studijních oborů jsou přizvány 
i střední školy z regionu. Příležitost najít 
práci mají také handicapované osoby. 

Poradenství pro nezaměstnané, rodiče 
vracející se po rodičovské dovolené, popří-
padě pro zájemce o změnu profese zajišťu-
je Úřad práce Mělník, přičemž je možné 
získat také informace o nabídce rekvalifi-
kací apod. 

Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

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

POZVánKA nA MĚSíC břeZen

do soboty 8. 4. trvá výstava 
ve spolupráci s Klubem lidové tvorby 
Praha JarNí lidoVÉ ZVyKy

15. 3. – středa – 17:30 
„NoC VRAHů A jiNÉ MoNoLogy“ – 
komponovaný pořad žáků LDO a hudebního 
oboru ZUŠ Kralupy, vstupné 20,- Kč

21. 3. – úterý – 17:30
jARNí KoNCERt ZuŠ

Připravujeme na duben:
20. 4. - vernisáž výstavy John Novotný - OBRAZY

Čteme z knihy  
návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: JARNÍ LIDOVÉ 
ZVYKY (2.2. – 8.4.2017)

2.2. Výstava je krásná a těšíme se 
s ní na jaro. Děti byly kouzelné a boží 
milosti výborné. Děkujeme  
Alena Fohlová, Růžena Klimešová

16.2.  Ruce! Co dokáží? Jedny dokáží 
krásně hrát na nějaký hudební 
nástroj a těšit okolí, jiné dokáží dělat 
krásné sochy nebo obrazy.
A zde!!! Dokážou dovést člověka 
do obdivu různých nápadů 
a schopností. Nádhera!!!  

M. Lubynecká

BuRZa PRÁCE v Mělníku Vítáni jsou nejen všichni zájemci o práci 
z řad nezaměstnaných, absolventi škol, žá-
ci vyšších ročníků základních škol i jejich 
rodiče, kteří se rozhodují o výběru vhodné 
střední školy, ale i všichni ti, kteří se chtějí 
dovědět o nabídkách firem a nabízených 
pracovních místech, která jsou v současné 
době aktuální na trhu práce ve Středočes-
kém kraji.  VladislaVa šiZlingOVá

Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří 
by chtěli na akci prezentovat svou 

nabídku, jsou vítáni.  
Přihlášení na sizlingova@komora.cz, 

tel. +420 702 020 489 
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Postřehy ze zahájení 
výstavy Jarní lidové zvyky
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Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Trénování paměTi 
s lektorkou Helenou Černíkovou
úterý 14. března od 9:30 hodin

Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging vyhlašuje 

od pondělí 13. 3. 2017  
do neděle 19. 3. 2017

Národní týden trénování paměti.
V rámci osvětového NTTP vás zveme 

na trénování paměti s lektorkou 
Ing. Helenou Černíkovou.

Zveme vás 
na další kurz 

čtvrtek 9. března od 17:30 hodin 

Cestovatelská přednáška s ukázkami artefaktů a s ochutnávkou místního nápoje

súdán – země černých faraonů
Andrea Kaucká a René Bauer
Přijďte se seznámit s horskou saharskou zemí. Projít se zapomenutými památkami bez 
živé duše. Prohlédnout si úrodné břehy Nilu a zavítat mezi černé a černější domorodce 
v pohoří Nuba. Tato země a její nádherní lidé, jež v některých oblastech zažívají muka, 
stojí za zmínku. Zaslouží si, aby o nich alespoň malinko věděl i svět, o jejich bohatství, 
pohostinnosti a kráse, i když zrovna nežijí v ráji. A nejsou to jen lidé, co zdobí Súdán. 
Ne nadarmo se této části světa říká domov černých faraónů, na území zhruba 2,5 mi- 
lionu km2 se nachází více než 200 archeologických nalezišť – pyramid, hrobek a chrá-
mů. Některé poušť nadobro pohřbila ve svém oceánu písku, některé jsou nedotčené 
a panenské a zůstanou tak i nadále. Jen zlomek jich je možné navštívit… 
Rezervace na tel. č. 315 727 852 nebo v oddělení pro dospělé. Provoz studovny bude 
tento den ukončen v 16:00 hodin.

pondělí 13. března od 14:00 hodin

prezentace deskových her piatnik
Značka Piatnik neustále vymýšlí nové způsoby zábavy tak, abyste se ve volných chví-
lích nenudili a mohli se bavit se svou rodinou či přáteli. Přijďte do dětského oddělení 
a vyzkoušejte si zahrát některou z deskových her. 
Hrajeme si od 14:00 do 17:00 hodin!

středa 22. března od 17:00 hodin

Cestovatelská přednáška Jirky a Aleny Márových

Západ usa a Havajské ostrovy
Jaké je Amerika?... se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé expedici za splně-
ním životního snu. Prozkoumali všechny nejzná-
mější národní parky severoamerického západu 
od jižních končin až ke kanadské hranici. Kromě 
překrásné přírody je zlákalo také centrum ha-
zardu Las Vegas, červené koberce Hollywoodu 
nebo proslulá věznice Alcatraz. Odskočili si ta-
ké na Havajské ostrovy, aby navštívili vyhlášené 
pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné 
pestrobarevných rybek a tajemných želv. Čekají 
vás i hrozivé vulkány…
Provoz studovny bude tento den ukončen v 16:00 h.

pátek 31. března 
od 17:00 do 21:00 hodin

NOC S Andersenem 
(ve spolupráci s městským muzeem Kralupy)

zábavný podvečer a večer je určen pro 
registrované čtenáře, kteří navštěvují  

1. – 5. ročník zŠ.
Přihlášky přijímáme od 6. do 24. března. 

informace na tel. č. 315 727 852 nebo 
v oddělení pro děti.

provoz dětského oddělení bude pro veřejnost 
ukončen v 15:00 hodin.

rEgisTraCE NoVýCh 
ČTENáŘů Zdarma
Nemáte ještě průkazku  
do knihovny? Od 1. do 31. 3. 
vám ji v oddělení pro dospělé 
čtenáře a v oddělení pro děti 
vystavíme zdarma.
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K Zhistorie - seriál

nOVý seRiál – Živnostníci minulého století v Lobečku

chcete více poznat rozvoj našeho města? 
lobeček, ještě v době, než byl součástí města, zaznamenal svůj 
největší rozvoj. Pokusíme se v několika etapách napsat, jak se 
pilní a pracovití občané lobečku zasloužili o takový rozkvět.
staňte se i vy spoluautory tohoto záměru, který vzniká v režii 
místního rodáka pana vlastimila Řady.
Řemeslníci, dělníci, obchodníci a podnikatelé, pro snazší 
zpracování, jsou rozděleni do skupin, které budou ve zpravodaji 
v každém měsíci představeny. máte-li doma fotografie nebo 
si vzpomenete na nějaké příběhy o lobečských živnostnících, 
předejte je laskavě do redakce zpravodaje. upřímný dík 
za spolupráci.

Připraveny jsou tyto skupiny a obory činnosti:
}}} sedláci
}}} těžba písku, doprava, stavebniny, kovářství
}}} kameníci, zahradníci, drnomistr
}}} kožaři, ševci, kominík
}}} tesaři, klempíři, malíři, autolakýrníci
}}} pekaři, řezníci, mlékaři
}}} potraviny, drogerie, trafiky, elektrotechnika
}}} krejčí, švadleny, holiči, kadeřnice
}}} pohostinství
}}} převozníci, voraři, studnař

Obchodníci, řemeslníci, dělníci a podnikatelé z lobečku pomáhají 
v rozvoji nové městské aglomerace v Kralupech nad Vltavou
po 1. světové válce, ve dva-

cátých letech minulého 
století město Kralupy nad vl-
tavou potřebuje s rozvojem 
průmyslové výroby nové pra-
covní síly. Dosud malé měs-
tečko se rozrůstá nebývalým 
tempem. příliv nových oby-
vatel znamená také velké po-
žadavky na bytovou výstavbu 
a zásobování.

na pravém břehu vltavy le-
ží dosud malá obec lobeček. 
podnikaví živnostníci, řeme-
slníci a dělníci, kteří tuší zdroj 
velkých možností při rozvoji 
mnoha průmyslových odvětví 
v Kralupech, nemají ve svých 
začátcích dostatek peněz 
na stavbu větších městských 
domů ve městě. a protože se 
půda na pravé straně řeky da-
la koupit mnohem levněji, tak 
staví své domky v osadě lo-
beček.

v této době také vzniká no-
vá část obce spořilov. měst-
ská samospráva tuto výstav-
bu podporuje. v roce 1919 je 
ustanoveno stavební druž-
stvo „Domov“ a po vzoru sta-
veb pražského spořilova je 
založeno stavební družstvo 
vkladatelů městské spořitel-
ny „velké Kralupy“. stalo se 
tak na valné hromadě dne  
29. dubna 1926 a již v listo-
padu 1927 podle projektů ar-

chitekta Josefa maříka z prahy 
a rudolfa hudce z Kralup, sta-
vební akce končí. v lobečku je 
postaven základ nové čtvrti, čty-
ři jednopatrové domky.

výstavba dále pokraču-
je „na Žižkově“, to znamená 
na pozemcích pana Žižky, po-
líra a dlaždiče z lobečku. ros-
tou domky „na Dupandě“, to je 
v okolí hostince „u Čejků“, kde se 
hodně tancovalo (dupalo) a no-

vě přistěhovalí kupují pozemky 
„na sahaře“, kde mohou stavět 
přímo z vykopaných základů, 
protože úrodná půda sahá pou-
ze do hloubky 50 cm a hloubě-
ji je štěrk a písek. velice rychle 
vyrostly domky na obou nábře-
žích.

vybudováním sportovního 
letiště zemědělství mezi lobeč-
kem a veltrusy pomalu upadá. 
Dosud zde hospodařilo pět sed-

láků. a o nich se dočtete v dalším 
vydání zpravodaje.

Vlastimil řada
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Loutkový soubor rol-
nička má v kralupech 

dlouholetou tradici. Vznikl 
už před 45 lety jako zá-

jmová organizace kaučuku, 
za dobu svého působení se 

tento spolek nadšenců přesu-
nul pod záštitu města kralupy 

a jeho domovskou scénou se 
stalo divadélko v zadním traktu 

kaSS Vltava. 
Deset členů souboru a sedmde-

sát marionet připravují každý rok 
dvanáct představení loutkových po-

hádek pro nejmenší diváky. Po celou 
dobu svého působení zůstává sou-
bor věrný klasickému loutkovému 
divadlu, kdy hlavním hrdinou je lout-
ka a lidé jsou schováni za oponou. 
Při přípravě pohádek se tak mění 
z učitelek, zdravotníků, úředníků 
i studentek na režiséry, mluviče, 
vodiče, výtvarníky a zvukaře...

...a tak pojďte „S kAŠPÁrkEm 
ZA OPONU“ podívat se na všech-
ny naše loutkové kamarády, 
dozvědět se, jak loutková 

představení v rolničce vznikají, jak 
se loutky vodí, oblékají, jak vznikají 
kulisy a co dělají loutky, když zrovna 
nehrají...

Tohle všechno můžete vidět na vý-
stavě konané na malém sále kD Vltava 
od 5. do 26. dubna 2017, od pondělí 
do pátku, kromě státních svátků, 
od 9:00 do 11:00 hodin a od 12:00 
do 15:30 hodin, kterou vás členové 

souboru ochotně pro-
vedou. Vernisáž výstavy 
proběhne ve středu 5. 4. 
2017 v 16 hodin.

A ještě si můžete zasou-
těžit: V rámci výstavy jsme 
pro vás připravili pozornost-
ní kvíz a podívat se můžete 
i na záznam své oblíbené 
pohádky.

POZOr! Po celou dobu výstavy 
můžete získat razítko do ra-
zítkové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím.

A to nejlepší: Zapojte se 
do soutěže „OŽIVLÉ LOUTkY“. 
Připravte si karnevalový kostým 
inspirovaný některou z našich 
loutek a zúčastněte se 26. dubna 
„kArNEVALU S rOLNIČkOU“ 
plného tancování a soutěží, kde 
nejpovedenější „loutky“ dosta-
nou odměnu.

Těšíme se na naše malé 
diváky, ale i na ty odrostlejší, 
kteří si přijdou zavzpomínat.

iVana slabá, ls ROlničKa

Narozeniny oslaví loutkoherci 
Rolničky výstavou
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V rámci slavnosti zahrají herci 
z Divadla Dokola pohádku Kocour 
v botách (začátek v 15:00 hodin).

Jde o výpravné loutkové předsta-
vení na motivy francouzské pohád-
ky Charlese Perraulta o chudém 
mládenci a jeho veselém společní-
ku, kterému nikdo neřekne jinak 
než Kocour v botách. 

Vhodné pro děti od 6 let.
Pohádka je součástí razítkové soutěže Se 

sluníčkem za dobrodružstvím. Při nasbírání 
alespoň pěti razítek budete zařazeni do slo-
sování o ceny, hlavní cenu věnovala CA Aba-
ca Lenka Malíková.

V doprovodném programu slav-
nosti se můžete těšit na vystoupe-
ní Tanečního a pohybového studia  
Z. Štarkové, Sboru Markéty Wag-
nerové a dalších. 

Také na živá zvířátka, dílničky, 
hry pro děti v zahradě, prodej veli-
konočních dekorací a podobně.

A pro pobavení i otestování své 
šikovnosti bude připravena „Veselá kráva“ 
(plastový model krávy v životní velikosti) 
– zkusíte si podojit kravku jako za starých 
časů.

Těšíme se na vás!
Vstupné: 40 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Velikonoční slavnost
9. 4. 2017 od 14:30 do 17:30 hodin

kralupský talent 2017 - konkurz
Kralupský talent - dalo by se říci, že již tradiční kulturní akce města Kralup 
nad Vltavou, vstupuje do osmého ročníku.
Pěvecká soutěž dětí a mládeže nejen z Kralup nad Vltavou bude probíhat  
v neděli 22. 10. 2017 od 14 hodin v kulturním domě Vltava.
Tématem 8. ročníku jsou „písničky, které zazněly ve filmu“ - a po dlou-
hé době mohou být zpívány v anglickém jazyce (doufám, že převažovat 
budou české písničky).
Soutěži budou předcházet dvě zkoušky přímo v kulturním domě, a to 7. a 21. 10. od 9:00 a gene-
rálka potom 22. 10. 2017 od 9:00 hodin. 

KONKURZ v KvětNU
Kralupského talentu se účastní spousta dětí, přesto vypisuji konkurz pro ty, kteří u nás ještě nezpí-
vali a chtěli by. Na ty budeme já - Markéta Wagnerová a Jirka Křováček čekat  13. 5. 2017 od 9:00 
do 11:00 hodin v kulturním domě Vltava. Připravte si dvě písničky. Pokud máte základ nebo noty, 
přineste si je s sebou. Napište mi, prosím, přihlašovací mail, ve kterém bude: jméno a příjmení, 
třída, kterou budete v říjnu 2017 navštěvovat, adresa, kontaktní tel. číslo, to vše na: wagnerova.
marketa@email.cz. těší se na Vás  maRKéta WagneROVá

WOHNOUT 
UNPLUGGED

Historicky druhá unplugged sezóna oblíbené 
české kapely WoHNout zavítá také 8. dubna 
2017 do Kralup nad Vltavou, kde „Wohnouti“ 
představí všechny své nejzásadnější hity v upra-
vených akustických verzích. Potvrzeným hostem 
je například houslista Vojta Lavička.

„Naše kapela byla skoro dvacet let zapoje-
na do elektrické zásuvky, ale náš basák Zemá-
nek jednou nešikovně vykopl síťovej kabel a my 
zjistili, že nám to akusticky docela dobře zní. 
Takže v rámci šetření elektrické energie jsme 
se rozhodli vyrazit na naše druhé unplugged 
tour a tím dopřát zasloužený odpočinek našim 
zesilovačům,“ komentuje zrod nápadu zpěvák 
Honza Homola.

Vstup do sálu: 19:00 hodin
Začátek koncertu: 20:00 hodin
Cena: 290 Kč v předprodeji / 

350 Kč na místě 
(včetně dříve vytvořených rezervací)

8. dubna 2017

KraluPy Nad VlTaVou

Bazar Kočičího útulku 
DEVět žiVotů 

v KD Vltava 13. 3. – 15. 3. 2017 

Prodej oblečení pro děti i dospělé, 
hraček, porcelánu a dalších věcí 
v cenovém rozmezí 5 Kč - 30 Kč.

Přijďte si obohatit šatník, na-
koupit jarní dětské oblečení 
nebo pěknou drobnost pro 
radost. Svým nákupem pod-
poříte činnost kočičího útulku 
Devět životů.

Hlavním cílem organizace De-
vět životů, o.p.s. je ochrana zvířat, převáž-
ně koček. Přijímá opuštěná a týraná zvířata, 
kterým poskytuje potřebnou veterinární péči 
a následně pro ně hledá nové domovy. Kromě 
této činnosti se věnuje kastračnímu programu, 
jehož cílem je snížení počtu nechtěných koťat 
a ozdravení populace. Organizace též moni-
toruje kolonie venkovních koček, do kterých 
dodává krmivo a kontroluje jejich zdravotní 
stav. Tato zvířata jsou odchytávána, kastrová-
na a vracena do původní lokality. Organizace 
se dále zabývá felino a canisterapií v domo-
vech pro seniory. 
Devět životů, o.p.s. má sedm členů a několik 
dobrovolníků. Všichni svou práci vykonávají 
bez nároku na odměnu a ve svém volném ča-
se. Jedná se o soukromou organizaci, která 
veškeré finance určené na provoz získává pro-
dejem zboží či výrobků, a od drobných dárců. 
(http://devet-zivotu.cz/)

Bazarový prodej bude probíhat v prostorách 
šatny kulturního domu Vltava v těchto termí-
nech: 13. 3. 12:00-18:00; 14. 3. 8:00-18:00; 
15. 3. 8:00-16:00 hodin.
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program KD vltava

6. 3. – pondělí 19:00 hodin

tANČíME!  
Příjemný taneční večer se skvělou živou hud-
bou. Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

7. 3. – úterý 10:00 hodin

SVěCENí jARA 
Taneční představení taneční konzervatoře Dun-
can centre. V choreografii Jiřího Bartovance, jenž 
působí v prestižním evropském tělese „Sasha 
Waltz and Guest“, vzniklo působivé dílo na hud-
bu legendárního díla Igora Stravinského.
Pořad připravil DDM Kralupy ve spolupráci 
s KD Vltava. Vstupné: 50 Kč

9. 3. – čtvrtek 16:30 hodin

Divadelní agentura Praha: 

SůL NAD ZLAto 
Na námět Boženy Němcové napsala Božena 
Šimková
Král neporozumí slovům milované dcery Ma-
rušky, kterými chtěla svému otci vyjádřit lásku 
a oddanost, nepochopí, že sůl pro ni zname-
ná vzácnost, bez které se nedá žít a v náh-
lém výbuchu hněvu vyžene Marušku z domu. 
Tím přivolá na království kletbu, kterou může 
zlomit jen svým prozřením a přiznáním chyby. 
Ani mocný člověk nemusí mít vždy pravdu. Po-
hádkovou atmosféru dotvářejí písničky, které 
přinášejí do děje i odlehčení a legraci.

Vstupné: 60 Kč

Pohádka je součástí 
razítkové soutěže 
Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. 
Při nasbírání alespoň 
pěti razítek budete 
zařazeni do slosování 
o ceny, hlavní cenu 
věnovala CA Abaca 
Lenka Malíková.

KD VltaVa Kralupy 
nám. j. seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

pokladna otevřena po-pá 15:30–20:00,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. tel. č. 315 726 101. 

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

Program Na BŘEZEN

11. 3. – sobota 19:30 hodin
Studio Dva: 

SMoLíKoVi A jEjiCH 
PoDiVuHoDNÉ 
DoBRoDRužStVí 

Představení s písničkami na motivy kultovního 
maďarského animovaného seriálu, určené pro 
diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulou 
maďarskou rodinku teď máte poprvé mož-
nost vidět v divadle, a tedy živé. Stejně jako 
psa Zorra, kočku Žofii a jejich neodbytného 
souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho 
příhod, ale ještě nikdy se nevydali Ládínkovou 
nafukovací kosmickou lodí na výpravu do ves-
míru. To se jim nečekaně přihodí až v tomto 
zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, 
kterou neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se 
mohli vrátit zpátky, musí...

Vstupné: 450 Kč; 420 Kč senioři, studenti

13. 3. – 15. 3.  

BAZAR KoČiČíHo 
ÚtuLKu DEVět žiVotů
(viz samostatná pozvánka na straně 15)

16. 3. – čtvrtek 19:30 hodin

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

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

17. 3. – pátek 19:30 hodin

PLES KD VLtAVA  
A ZuŠ KRALuPy 
Kulturní dům Vltava, Základní umělecká ško-
la v Kralupech a ArtUš z.s. vás srdečně zvou 
na druhý společný ples. V bohatém programu 
vystoupí KralupSwing, Kosí bratři, dechový 
orchestr Kralupanka a Big Band Kralupy. Vý-
borná hudba, skvělá předtančení mladých 
tanečníků, tombola.

Vstupné: 150 Kč
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně KD Vltava 
a v kanceláři ZUŠ Kralupy, Riegrova ul.

20. 3. – pondělí 16:30 hodin

Divadýlko Kuba: 

HoNZA NEBojSA  

Pohádka vypráví činoherně i pomocí loutek 
o jednom Honzovi, kmotře Smrti, strašení 
a Lidunce (a kterak to všechno kdysi kdesi 
se strachem bylo, nebylo).
Představení nabízí několik pohledů na téma 
strach. Je lepší mít strach, anebo být nebo-
jsou? Čeho se člověk může bát? Koho se mů-
že bát? Ale především o koho by se měl bát.

Vstupné: 60 Kč

Taneční kurzy neděle 5., 12. a 19. 3. 2017

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

16:00 ....Pokračovací kurzy pro mládež
18:00 ....Základní kurzy pro dospělé
20:00 ...Pokračovací kurzy pro dospělé - více pokročilí

21:00 ....Pokračovací kurzy pro dospělé 
 - super pokročilí
Taneční mistr: Jan Kvasnička
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program KD vltava

připravujeme na duben:
6. 4...... Tančírna
8. 4...... Koncert kapely Wohnout
9. 4...... Velikonoční slavnost
11. 4.... Jarní koncert KODK
13. 4.... Švandovo divadlo: Krysař
20. 4.... 24. country salon 
 s Rangers band, host P. Černocká
26. 4.... Karneval s Rolničkou

plesY v březnu 2017:
10. 3. ...Maturitní ples SŠLVT 

 Odolena Voda

17. 3. ...Ples KD Vltava a ZUŠ Kralupy

26. 3. ...Ples kurzů tance

22. 3. – středa 19:00 hodin

HANA ZAgoRoVá 
A PEtR REZEK 
se skupinou Boom! Band Jiřího Dvořáka 

26. 3. – neděle 17:00 hodin

PLES KuRZů tANCE 
Je tu Ples kurzů tance, jarní ples, na kterém si 
skvěle zatančíte pod vedením tanečního mi-
stra Jana Kvasničky. K tanci i poslechu bude 
hrát skupina Largo.

Vstupné: 150 Kč

28. 3. – úterý 19:00 hodin

ESCuALo QuiNtEt 
Hudebně taneční vystoupení „Historia del 
Tango“ - průřez vývojem tanečního i koncert-
ního tanga s několika vstupy mistrovského ta-
nečního páru. Kombinace s tancem je úžasná 
a samozřejmě pro posluchače přináší ještě 
více vjemů.
Escualo kvintet je jedinečné uskupení pro-
fesionálních instrumentalistů, kteří se věnu-
jí hudebním stylům Tango argentino. Tento 
mladý soubor již absolvoval řadu prestižních 
vystoupení v dramaturgii mezinárodních fes-
tivalů, co do nástrojového obsazení je iden-
tický s kvintetem argentinského hudebníka 
a skladatele Astora Piazzolly.
V interpretaci se Escualo kvintet zaměřu-
je na kombinaci hudebních stylů tanečních 
Tango viejo, típico a koncertního stylu Tan-
go nuevo, které je strhující syntézou tempe-
ramentního argentinského folkloru, klasické 
hudby a jazzu. Svůj název dostal kvintet podle 
stejnojmenné Piazzollovy skladby „Escualo“, 
což znamená v překladu žralok.

Vstupné: 150 Kč

29. 3. – středa 16:30 hodin

Hravé divadlo: 

KDyž jDE KůZLE otEVřít 

Divadelní inscenace vznikla na motivy zná-
mé pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi, 
kterému se nepodařilo přes veškerou snahu 
kůzlátka přechytračit. Dějová osnova příběhu 
slouží jako odrazový můstek k rozvinutí řa-
dy hravých, vtipných akcí, výrazně blízkých 
dětským hrám.

Vstupné: 60 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Pohádka je součástí 
razítkové soutěže 
Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. 
Při nasbírání alespoň 
pěti razítek budete 
zařazeni do slosování 
o ceny, hlavní cenu 
věnovala CA Abaca 
Lenka Malíková.

30. 3. – čtvrtek 16:30 hodin

ČAj o PátÉ 

Jarní setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč 

31. 3. – pátek 19:00 hodin

SPoRtoVEC 
KRALuP 2016
(viz samostatná pozvánka na straně 22)

1. 4. – sobota 17:00 hodin

jAZZ PRo Děti 

V roce 2015 soubor Czech Philharmonic Jazz 
Band připravil hudebně vzdělávací program 
pro děti, který měl svou premiéru v Rudolfi-
nu v rámci výchovných koncertů pořádaných 
Českou filharmonií. V hodinovém programu, 
který uvádí dětem dobře známý Tomáš Kůgel 
ze Studia kamarád, zazní melodie z pohádek 
a večerníčků (Maxipes Fík, Pat a Mat, Potkali 
se u Kolína...), upravené lidové písničky (Hajej 
můj andílku, Já mám koně...), ale např. i známé 
Dvořákovo Largo z Novosvětské nebo Vodník. 
Děti jsou díky Tomáši Kůgelovi aktivně zapo-
jeny (otázky, zpěv, tanec), tzn., že se v žádném 
případě nejedná pouze o poslechový koncert. 
Czech Philharmonic Jazz Band je složený ze 
sólistů České filharmonie. Na domácí scéně 
působí od roku 2010 a svou kvalitou se již 
zařadil mezi špičkové ansámbly. Vedle čle-
nů České filharmonie zde stabilně hrají i hu-
debníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří 
portrét této jedinečné kapely. Více na www.
philharmonicjazz.cz

5. 4. – středa 16:00 hodin

VERNiSáž VýStAVy 
LoutKoVÉ SouBoRu 
RoLNiČKA 
(viz samostatná pozvánka na straně 14)

VyPRoDáNo

LoutKoVý SouBoR RoLNiČKA
uvede ve středu 22. 3. 2017 
od 16:30 hodin pohádku 
„PEKElNÉ srdíČKo“, 
režie I. Slabá. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

jarní koncert 
KodK   

11. 4. 2017 - 19:30 h.
K jarní sezóně koncertů krás-
né hudby neodmyslitelně pat-
ří koncert Komorního orches-
tru dvořákova kraje. letošní 
se uskuteční v úterý 11. dub-
na od 19:30 hodin ve velkém 
sále kulturního domu vltava. 
během večera zazní skladby  
v. vodičky, a. vivaldiho, G. ph. 
Telemanna, a. Filse aj.
přijďte si poslechnout díla kla-
sických mistrů, odpočinout si 
a potěšit se.

vstupné: 150 Kč
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZEN 2017Facebook  
Kino Vltava

BALERÍNA 
FRANCIE, ANIMOVANÝ, 2016, 89 min.

Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní 
je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří 
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. 

GHOST IN THE SHELL
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 98 min. 

Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální 
policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzloči-
nům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý 
na moderních technologiích ještě víc než dnes a každé narušení 
technologického řádu může mít nedozírné následky.

KONG: OSTROV LEBEK
USA, FANTASY, 2017, 12+, 118 min.

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, 
stejně krásného jako zrádného ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by 
měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA, FANTASY, 2017, 123 min.

Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou 
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí 
se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod ob-
ludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.

LOGAN: WOLVERINE 
USA, SCI-FI/DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 131 min. 

20. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 21. ÚT 15:00  KINO SENIOR – STRNADOVI sen. 60 Kč / 100 Kč

   20:00  MASARYK 130 Kč 

 22. ST 20:00  KONG: OSTROV LEBEK  2D/T 130 Kč

 23. ČT 20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 24. PÁ 17:00  MASARYK 130 Kč

    20:00  PATERSON 120 Kč 

 25. SO 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč

   20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 26. NE 14:30  LEGO BATMAN FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KONG: OSTROV LEBEK    150 Kč 

   20:00   MASARYK 130 Kč 

27. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 28. ÚT  20:00  MÍSTO U MOŘE 120 Kč 

 29. ST 20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 30. ČT 20:00  GHOST IN THE SHELL 130 Kč 
 31. PÁ  19:00  SPORTOVEC KRALUP 2016
 1. SO  14:30  ŠMOULOVÉ:  
    ZAPOMENUTÁ VESNICE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA  2D/T 130 Kč 
   20:00  GHOST IN THE SHELL 130 Kč 
 2. NE 14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   /DAB. děti 130 Kč / 150 Kč 
   20:00  ÚKRYT V ZOO 130 Kč 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

6. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 7. ÚT  15:00  KINO SENIOR – MILUJI TĚ MODŘE sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY  130 Kč

 8. ST  20:00  MILUJI TĚ MODŘE 130 Kč 

 9. ČT 20:00  MASARYK 130 Kč 

 10. PÁ  17:00  KONG: OSTROV LEBEK  2D/T 130 Kč

   20:00  AMADEUS 100 Kč 
 11. SO 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 Kč 

   20:00  MASARYK 130 Kč

 12. NE 14:30  PES RO©KU děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  LOGAN: WOLVERINE 130 Kč 

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč 

13. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 14. ÚT 20:00  KONG: OSTROV LEBEK   / T 150 Kč

 15. ST 20:00  MASARYK 130 Kč

 16. ČT  20:00  HAPPY DAY: KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D stud. 100 Kč / 130 Kč

 17. PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 děti 90 Kč / 110 Kč 
   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč 

 18. SO 14:30  LEGO BATMAN FILM    děti 130 Kč / 150 Kč 
    17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
   20:00  MASARYK 130 Kč 

 19. NE 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  LOGAN: WOLVERINE 130 Kč 

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 Kč

Z X-Menů přežívá už jen Logan a Charles Xavier známý také jako 
Profesor X, který je ale vážně nemocný. Společně se ukrývají 
v opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utaje-
ní ale skončí, když se objeví Laura, dívka, která má překvapivě 
stejné schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné 
pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. 

MASARYK
ČESKO, 2017, 12+, 106 min. 

Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milov-
ník života, má i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před 
svým jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém 
životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. 
Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného 
života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na něko-
lik měsíců mizí, kamsi do Ameriky...

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 88 min.

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to 
podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

ÚKRYT V ZOO
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 127 min.

Snímek, natočený na základě knihy Diane Ackerman podle deníků 
Antoniny Żabińske, zpracovává příběh manželů Żabińskych, kteří 
před druhou světovou válkou vedli ve Varšavě prosperující zoolo-
gickou zahradu. Za války se pak stali součástí odboje a v zahradě, 
zdevastované válečnými akcemi, ukrývali na tři sta varšavských 
židů.

ŽIVOT 
USA, SCI-FI, TITULKY, 2017

Šestičlenná posádka Mezinárodní vesmírné stanice se ocitá 
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Mar-
su. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi 
uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, kterou 
zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv 
očekával.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZEN 2017Facebook  
Kino Vltava

BALERÍNA 
FRANCIE, ANIMOVANÝ, 2016, 89 min.

Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní 
je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří 
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. 

GHOST IN THE SHELL
USA, SCI-FI, 2017, TITULKY, 12+, 98 min. 

Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální 
policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzloči-
nům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý 
na moderních technologiích ještě víc než dnes a každé narušení 
technologického řádu může mít nedozírné následky.

KONG: OSTROV LEBEK
USA, FANTASY, 2017, 12+, 118 min.

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, 
stejně krásného jako zrádného ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by 
měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA, FANTASY, 2017, 123 min.

Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou 
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí 
se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod ob-
ludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.

LOGAN: WOLVERINE 
USA, SCI-FI/DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 131 min. 

20. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 21. ÚT 15:00  KINO SENIOR – STRNADOVI sen. 60 Kč / 100 Kč

   20:00  MASARYK 130 Kč 

 22. ST 20:00  KONG: OSTROV LEBEK  2D/T 130 Kč

 23. ČT 20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 24. PÁ 17:00  MASARYK 130 Kč

    20:00  PATERSON 120 Kč 

 25. SO 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč

   20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 26. NE 14:30  LEGO BATMAN FILM děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KONG: OSTROV LEBEK    150 Kč 

   20:00   MASARYK 130 Kč 

27. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 28. ÚT  20:00  MÍSTO U MOŘE 120 Kč 

 29. ST 20:00  ŽIVOT 130 Kč 

 30. ČT 20:00  GHOST IN THE SHELL 130 Kč 
 31. PÁ  19:00  SPORTOVEC KRALUP 2016
 1. SO  14:30  ŠMOULOVÉ:  
    ZAPOMENUTÁ VESNICE  děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA  2D/T 130 Kč 
   20:00  GHOST IN THE SHELL 130 Kč 
 2. NE 14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   /DAB. děti 130 Kč / 150 Kč 
   20:00  ÚKRYT V ZOO 130 Kč 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

6. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 7. ÚT  15:00  KINO SENIOR – MILUJI TĚ MODŘE sen. 60 Kč / 130 Kč

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY  130 Kč

 8. ST  20:00  MILUJI TĚ MODŘE 130 Kč 

 9. ČT 20:00  MASARYK 130 Kč 

 10. PÁ  17:00  KONG: OSTROV LEBEK  2D/T 130 Kč

   20:00  AMADEUS 100 Kč 
 11. SO 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 Kč 

   20:00  MASARYK 130 Kč

 12. NE 14:30  PES RO©KU děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  LOGAN: WOLVERINE 130 Kč 

   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč 

13. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 14. ÚT 20:00  KONG: OSTROV LEBEK   / T 150 Kč

 15. ST 20:00  MASARYK 130 Kč

 16. ČT  20:00  HAPPY DAY: KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D stud. 100 Kč / 130 Kč

 17. PÁ 17:00  ANDĚL PÁNĚ 2 děti 90 Kč / 110 Kč 
   20:00  VŠECHNO NEBO NIC 130 Kč 

 18. SO 14:30  LEGO BATMAN FILM    děti 130 Kč / 150 Kč 
    17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
   20:00  MASARYK 130 Kč 

 19. NE 14:30  BALERÍNA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  LOGAN: WOLVERINE 130 Kč 

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 130 Kč

Z X-Menů přežívá už jen Logan a Charles Xavier známý také jako 
Profesor X, který je ale vážně nemocný. Společně se ukrývají 
v opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utaje-
ní ale skončí, když se objeví Laura, dívka, která má překvapivě 
stejné schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné 
pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. 

MASARYK
ČESKO, 2017, 12+, 106 min. 

Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milov-
ník života, má i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před 
svým jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém 
životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. 
Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného 
života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na něko-
lik měsíců mizí, kamsi do Ameriky...

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 88 min.

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to 
podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

ÚKRYT V ZOO
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 127 min.

Snímek, natočený na základě knihy Diane Ackerman podle deníků 
Antoniny Żabińske, zpracovává příběh manželů Żabińskych, kteří 
před druhou světovou válkou vedli ve Varšavě prosperující zoolo-
gickou zahradu. Za války se pak stali součástí odboje a v zahradě, 
zdevastované válečnými akcemi, ukrývali na tři sta varšavských 
židů.

ŽIVOT 
USA, SCI-FI, TITULKY, 2017

Šestičlenná posádka Mezinárodní vesmírné stanice se ocitá 
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Mar-
su. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi 
uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, kterou 
zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv 
očekával.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v březnu 2017
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

80 let Brzová Helena

41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
vás zve na komentovanou prohlídku

budovy Národního divadla
Kdy? V sobotu 18. 3. 2017. POZOR! Odjíždíme již v 7:41 hodin!

P rohlédneme si vybrané prostory Národního 
divadla s výkladem odborného průvodce. 

Na vycházku je nutné se zaregistrovat do 10. 3. 
na telefonním čísle 737 901 360 (Jana Spurná), 
abychom zajistili dostatek průvodců.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 7:41 hod. 
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat 
pěšky k Národnímu divadlu. Sraz s mimo kralup-
skými bude v 9 hodin před vchodem do divadla.

Vycházku připravila Jana Spurná

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VYchÁZkA bUDE SPOLUfINANcOVÁNA Z DOTAcE měÚ krALUPY NAD VLTAVOU

Veřejné blahopřání k jubileu může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.

SVAZ ZDRAVotNě PoStižENýCH, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka č. 1041,  
oznamuje úřední hodiny v roce 2017 a to: 28. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6., 26. 9., 24. 10.  
a 28. 11. 2017 vždy od 12:30 do 13:30 hodin. Zvoňte na zvonek označený Pavlíková.

Informace o členství v kPP je možno získat V ODPOLEDNÍch hODINÁch na tel. č. 606 459 970.

SOUKROMÁ INZERCE
} Hledám byt 1+1 v Kralupech n. Vlt. pro 
mladou matku s tříletým dítětem. Děkuji! 
Tel.: 722 412 759

} Hledám někoho, kdo se zabývá duchovní, 
ale hlavně andělskou tematikou „Jak 
nám andělé pomáhají zvládnout život?“. 
Nezabývám se věštěním ani spiritismem. 
Tel.: 607 149 267

} Jmenuji se Marek, 36 let, nekuřák, touto 
cestou hledám kamarádku (nejl. zrzku, 
z Kralup), nekuřačku. Silnější postava nevadí 
a jedno dítě není překážkou. Prosím jen vážně.
Tel.: 722 412 759

KomorNá - čtvrtek 16. 3. 2017 
 od 20:15 hodin

(klubovna nad sokolovnou)

Město Veltrusy vás zve na další z fil-
mových večerů, tentokrát s filmem 

Chan-wook Parka - Komorná. 
Šlechtična Hideko žije v ústraní na ven-

kovském panství se svým strýcem a poruč-
níkem. Chlípný strýc vychovává Hideko přís-
nou rukou a čeká, až dospěje, aby si ji mohl 
vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě 
se však objevuje podvodník, který zosnuje 
příchod mladé komorné Sukhui, ve skuteč-

nosti chudé kapsářky, která mu má pomoci 
nebohou Hideko svést. Dobře promyšlený 
plán ale začíná hatit vášeň, která mezi dvě-
ma dívkami zahoří. Brzy navíc přestává být 
jasné, kdo koho ve skutečnosti podvádí. 

Příběh bestselleru Zlodějka spisovatelky 
Sarah Waters do japonsko-korejských reálií 
30. let 20. století převedl jeden z nejvýraz-
nějších jihokorejských režisérů současnos-
ti Chan-wook Park a vytvořil dynamický 
thriller plný zvratů prodchnutý podmani-
vou erotickou atmosférou.

baRbORa bělKOVá

letošní sezónu zahajují „Rodáci“ návště-
vou městského muzea a zvou na výstavu 

„Jarní lidové zvyky“ ve čtvrtek 23. 3. 2017. 
Sraz je ve 14 hodin před budovou muzea. 
Výstava slibuje ukázky lidových tradic, kte-
ré naši předkové dodržovali od masopustu 
až do Velikonoc. Všichni jste zváni!

Proč se rádi vracíme do minulosti? Svědčí 
o tom různé retropořady v televizi, retro-
výstavy po celé republice. Hledáme dobu, 
kdy nám mohlo být dobře, nebo je to útěk 
od špatných zpráv a nejisté budoucnosti? Je 
to hledání klidu, jistoty, spokojenosti?

Bylo by hrozné zjištění, že se člověk cítil 
nejsvobodnějším a tudíž šťastným v prvo-
bytně pospolné společnosti a začal o ni usi-
lovat. A nestálo by to ani mnoho námahy, 
stačilo by zmáčknout knoflík a jsme tam! 
To by došlo na slova Alberta Einsteina, 
který neví, čím by se bojovalo v třetí svě-
tové válce, ale ví, že v té čtvrté by to byly 
kameny a klacky.

S vědomím, že nám zachováte přízeň, 
zdravíme a těšíme se na setkání na vý-
stavě.

Vaši „ROdáci“

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. 3. 2017 oslaví diamantovou svatbu 
manželé EvA a JArOSLAv KNOrOvi. 
zároveň bude v květnu pan Jaro-
slav Knor slavit další významné ži-
votní jubileum – 80. narozeniny. 
s láskou blahopřejeme a na další společné 
cestě životem přejeme hodně šťastných 
dnů plných radosti a zdraví. 

Rodina

Vracíme se do minulosti?

filmový večer ve Veltrusích
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 23. 1. Jaroslav REKtOŘíK ............. 73 let
 24. 1.  Jiří HORSKÝ ........................... 69 let
 27. 1. Stanislav KOHOUt .............. 79 let
 28. 1.  Josef KŘíČEK ......................... 84 let
 30. 1. dobromila KAŇKOVÁ ....... 89 let
 30. 1.  Jiří ONDRIŠíK........................ 62 let
 31. 1. Marcela ŠtURSOVÁ ........... 82 let
 1. 2. Marie RŮŽENCOVÁ ............ 82 let
 11. 2.  danuška BOROVIČKOVÁ 78 let
 12. 2. Martina HUSÁKOVÁ .......... 45 let
 22. 2. Ruggero KApLAN ............... 72 let
 23. 2. Etela REJDíKOVÁ ................ 85 let

OpuStili náS

Jsou rány,
co čas nezahojí
a ztráty,
které nepřebolí.
Dne 2. března 2017 to bylo již 
15 roků, kdy nás navždy opustil 

drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan ČEStMíR NoVáK z Kralup n. Vlt. S láskou 
vzpomínají manželka a dcery Marie Pichová 
a Hana Kábová s rodinami.

Již dlouhou dobu nám v rodinném 
kruhu chybí milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní MiLADA PiCHoVá, která nás 
tak nečekaně brzy opustila před 
10 lety, 13. března 2007. S úctou 

a láskou na ni stále vzpomínáme. Děkujeme všem 
těm, kteří spolu s námi na ni vzpomenou. Manžel 
a děti s rodinami

Dne 18. března 2013 zemřel 
pan FRANtiŠEK ŤáPAL, 
dlouholetý zaměstnanec 
kralupské dráhy. Dne  
9. dubna 2016 nás opustila 
jeho manželka, naše maminka, 
paní FRANtiŠKA ŤáPALoVá.
Stále vzpomínají děti 
s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou s námi.

Děkujeme všem přátelům 
a známým za projevy účasti 
k úmrtí milovaného manžela, 
tatínka a dědečka pana 
toDoRA SiRAKoVA, který nás 
14. 12. 2016 náhle opustil. 
Zarmoucená rodina

Ten, koho jsme milovali, nás 
náhle 26. března 2015 opustil. 
Vzpomeňte si, prosím, s námi 
na pana joSEFA FALtuSE.  
Děkuje manželka a synové 
s rodinami.

31. března to bude 10 let, co 
nás navždy opustil milovaný 
manžel a tatínek pan FRANtiŠEK 
gRAuMANN. S láskou vzpomínají 
manželka, dcera Bára a ostatní 
příbuzní s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Ani čas nemá moc,
by utěšil tu bezmoc,
kdy taťka schází nám,
3. 3. 1992 odešel k výšinám.
Panu ANtoNíNu StARÉMu
věnujte, prosím, vzpomínku 

s námi, s vřelými díky, dcery s rodinami.

Dne 7. března 2017 uplyne  
1 rok, co nás navždy opustil 
pan VLADiSLAV SRBA. 
S láskou v srdci vzpomínají děti 
a Radka s rodinou.

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky

Svaz diabetiků ČR, územní organizace, Kralupy nad Vltavou, pořádá 
ve dnech 18. 9. - 25. 9. 2017 ve Vysokém nad Jizerou

 

PŘihláŠKy - v měsíci březnu, 
každou středu od 13.00 do 14.00 hod.  
v hale krytého bazénu na Cukrovaru (tj. 8., 15., 22. a 29. 3. 2017).
Ostatní potřebné informace o pobytu, dopravě apod. budou včas oznámeny. 
Milí diabetici, těšíme se na vás! Výbor spolku

REKONDIČNÍ POBYT SE USKUTEČNÍ S DOTACÍ  
MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU NA PODPORU ZÁJMOVÝCH AKTIVIT. 

PŘiJĎTE MEZi NÁS 
PŘiJÍMÁME NOvé čLENy!
co s námi zažijete?
}  Koncerty v kostele v Kralupech,  

v praze – chrám sv. víta, muzeum české hudby; festivaly.
}  spolupráci s dalšími sbory jako jsou hlahol, rad-host apod.
}  rozmanitý repertoár – hudba starých mistrů, duchovní, lidová,  

spirituály...
}  radost, přátelství, podporu a dřinu. Jediné, co potřebujete,  

je chuť zpívat. znalost not a sborová zkušenost výhodou.

Zkoušky v DPS na cukrovaru, kralupy n. Vlt. – úterý 18:30-21:00 hod.
kontakt: Sandra Štropová – 603 255 898
www.dvorakuvkomornisbor.cz BASy VítáNy!!

rEKoNdiČNí 
PoByT 
sE ZdraVoTNím 
ProgramEm

iNZErCi 
oBJEdNáVEJTE 

Na E-mailu
ZPRAVoDAj@MEStoKRALuPy.CZ
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9. galavečer kralupského sportu přinese

Č ervený koberec roztažen, poháry na-
leštěny, promítačka kina v permanent-

ním zápřahu, zaplněné hlediště? ano, 
nemýlíte se! nastal čas pro již deváté 
mezigenerační setkání milovníků 
sportu z města nad vltavou. gala-
večer sportu je zde a s ním pest-
rý, zábavný a pevně věříme, že 
v ledasčem i poučný program. 

Kino vltava je v pátek  
31. března od 19:00 hodin vy-
hrazeno pro setkání sportov-
ních nadšenců. soutěžení v ne-
porovnatelných kategoriích není 
vůbec podstatné. nejdůležitějšími 
atributy večera totiž jsou poznávání, 
respekt, úcta a inspirace. maskot všech 
kralupských sportovců Kralupák se bude 
prakticky i filozoficky poměřovat s feno-
ménem našeho věku hi–technology. 

přípravu celé ankety včetně slavnost-
ního večera zajišťuje od prvního ročníku 
sehrané organizační trio ve složení lenka 
císlerová, Jan Špaček a Jindřich Kohm. 
Jedinečnost večera opakovaně potvrdily 
i velké osobnosti světového sportu. Jestli 
jste atmosféru sportovce na vlastní kůži 
ještě neprožili, máte nejvyšší čas. veče-

rem vás s humorem na rtech provedou 
lektorka aerobiku Karmela Beránková 
a ultramaratonec rené Kujan.

jindřicH KOHm

JEDNOTLIVEC do 15 let vč.

Čechová lenka a Čechová Eliška
LEHKÁ ATLETIKA
góralczyková michaela
KICBOX, POINTFIGHTING
Kopecká alexandra
KRASOBRUSLENÍ
Kotoučová adéla
BĚH, PLAVÁNÍ, STŘELBA
mostková  Viktorie
PLAVÁNÍ

JEDNOTLIVEC 16-50 let vč.

Forman miroslav
LEDNÍ HOKEJ
loukotka david
VODNÍ MOTORISMUS
loužecká aneta
SPORTORTOVNÍ LEZENÍ NA OBTÍŽNOST  
– BOULERING LEZENÍ NA RYCHLOST
svítek adam
JUDO

Štěpán martin
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

JEDNOTLIVEC nad 51 let vč.

Borecká světla
STOLNÍ TENIS
Freyová michaela
ORIENTAČNÍ BĚH
Veselý ivan
BENČPRES

KOLEKTIV do 15 let vč.

mladší dorost hK Kralupy
LEDNÍ HOKEJ
u10 – rC Kralupy
RUGBY
Pakandlová Kristýna, 
hrušková aneta, Částková sára
SPORTOVNÍ AEROBIC
družstvo minivolejbalu
VOLEJBAL
starší žáci, FK KraluPy
FOTBAL

KOLEKTIV od 16 let vč.

družstvo žen
BASKETBAL

gladiators
OCR-EXTREMNÍ PŘEKÁŽKOVÝ ZÁVOD

starší žákyně
VOLEJBAL

TRENÉR ROKU

Běhounek Bohumil FOTBAL

Bělíková Blanka, mgr. AEROBIC

Vlasák Zdeněk TENIS

Votipka robert RUGBY

tým cvičitelek dětí T.J. sokol Kralupy 
 SOKOL

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ

Kasal František FOTBAL 

Kratochvíl Jiří  HOKEJ

NOMINACE NA SPORTOVCE ROKU 2016 fo
to

: K
K

 f
o

to
 m

ic
h

a
l 

K
r

o
u

P
a

Informace o dostupnosti  
vstupenek získáte na emailu  
sportovec2016@email.cz
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HI-TECHNOLOGY SHOW 31. 3. 20179. galavečer kralupského sportu přinese

Dokončení rozhovoru s R. Kujanem ze str. 1

dotkl ses technologie. Je to i ústřední téma 
devátého galavečera sportovců, který 
moderuješ…
K technologii mám takový ambivalentní 
vztah. Navíc to mám dost ve vlnách. Člověk 
je z ní zpočátku hodně nadšený, je to pecka, 
vědět třeba, kolik milisekund stráví tvoje 
chodidlo na zemi, než se zase odrazí nebo 
jakou máš vertikální oscilaci. Máš pak z to-
ho počítač plný grafů a najednou zjišťuješ, 
že víc sedíš za počítačem, než běháš. Pak ti 
dojde, že je to asi chyba, protože tebe baví 
běhat a ne někde vysedávat. Takže se na to 
zase vykašleš. Ale po nějaké době si říkáš, 
že by bylo zajímavé porovnat ty výsledky 
tenkrát a teď… a už jsi v tom zase. 

To, co jsi uvedl, přímo souvisí s tím, že sám 
sebe nepovažuješ za sportovce. 
Když se řekne „sport“, nic moc mi to neříká. 

Vybaví se mi takoví ti pantátové u piva, co 
remcají nad nějakým fotbalem nebo hoke-
jem. Případně nejrůznější aférky s dopin-
gem, simulováním, napadáním rozhodčích… 
Nemám rád sport. Mám rád pohyb. Myslím 
si, že pohyb je to, co všichni potřebujeme 
a co nás na tom všem vlastně baví. A po-
hyb je také nezbytnou a nutnou součástí 
našich životů. Ve sportu je důležité to, kdo 
proběhne cílem jako první. U pohybu jde 
především o tu radost. A kdo ví, možná 
ten, co doběhl někde uprostřed pole, musel 
v konečném důsledku makat třeba víc než 
vítěz, protože má jen jednu nohu a všechno 
to odfrčel o berlích… Nikomu svůj pohled 
na věc nevnucuju, takhle mě to naučil ži-
vot a nemůžu úplně posuzovat to, co zase 
naučil někoho jiného. 

V tvé osobě našla anketa sportovec Kralup 
velkou oporu i s filozofickým zakotvením. 
Neboť v Kralupákově jedenácteru jsou 

uvedeny právě ty myšlenky, které by měly 
„krotit“ vyhrocené soutěžení. 
Jak se říká u nás: No tak určitě! Právě tím 
je mi anketa i celý večer tak sympatický. 
Na sportovních kolbištích jsou oceňováni 
ti první, ti, co byli nejrychlejší, nasbírali 
nejvíc bodů, dali nejvíc gólů. My se v ten 
večer ale můžeme zaměřit i na výkony nebo 
i celé sporty, které nestojí v záři reflektorů, 
ale do kterých také někdo dal hodně ze se-
be sama. Prostě oslavit sporty a sportovce 
s přihlédnutím právě k tomu pohybu. Při-
znávám, že jsem taky z rodu snílků, a tak 
si i na tom svém běhání cením víc, když se 
mi podaří někoho inspirovat, přimět třeba 
k pohybu nebo vlít novou krev do žil, když 
ten dotyčný je třeba upoutaný na vozík, 
než abych za každou cenu musel být první 
v cíli.  jindřicH KOHm

Další odpovědi Reného Kujana najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz
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dva roky trvala cesta am-
biciózního Kaučuku Kra-

lupy k extraligovým břehům 
a přesně dva roky přivykali li-
dé z městečka nedaleko Prahy 
vášni zvané lední hokej. Strmý 
let vzhůru, označovaný v ku- 
loárech za podobný vsetínskému 
zázraku, přinesl ovoce. Kralupy 
si zahrají hokejovou baráž o ex-
traligu! Tenhle úvodník není ze 
světa sci-fi! Přesně takhle deník 
Sport referoval o úspěchu míst-
ního hokejového klubu, jenž pod 
tehdejším názvem HK Kaučuk 
Kralupy dosáhl mimořádného 
úspěchu. Letos v březnu tomu bu-
de přesně 20 let, co Kralupy za-
chvátilo pravé hokejové šílenství, 
které si nyní můžeme připome-
nout prostřednictvím rozhovoru 
s bývalým hokejovým obráncem 
Dušanem Sikelou, místním ro-
dákem, jenž patřil k základním 
pilířům tehdejšího týmu. 

Kralupský hokejový klub zažil 
v letech 1996/97 doslova zá-
zračnou sezónu, která vyústila 
v hokejovou baráž o extraligu. 
Zkusíte ji nyní čtenářům přiblížit 
očima tehdy aktivního hráče? 
Jednalo se o druhou sezónu 
v první lize, přičemž hned v té 
první jsme se dost překvapivě 
dostali do play-off. Ten další rok 
se pak podařilo mužstvo vhodně 
doplnit, všichni příchozí hráči 
se stali posilami a hned od prv-
ních zápasů bylo znát, že Kra-
lupy mají kvalitu. Od začátku 
soutěže jsme byli na předních 
místech tabulky, dlouhodobě 
jsme dokonce tabulku vedli, 
a přestože jsme později měli 
určitou krizi, tak jsme se doká-
zali znovu nastartovat. Nakonec 
z toho bylo krásné druhé mís-
to a postup do baráže. Pro mě 
osobně to byla nejlepší sezóna 
v hokejové kariéře. Na všech-
ny ty skvělé zápasy moc rád 
vzpomínám. Derby zápasy byly 
vždycky s Berounem a Karlový-
mi Vary. Především tedy zápasy 
s tehdejší Becherovkou byly na-
prosto neuvěřitelné. 

Vzpomenete si ještě na ambice 
tehdejšího týmu? už podle 
jmen a zkušeností jednotlivých 
hráčů se dalo předpokládat, že 
Kralupy rozhodně nebudou chtít 
hrát v i. lize druhé housle… 
Ambice nějaké byly, ale kdyby-
chom tehdy hráli střed tabulky, 
nic zásadního by se nejspíš ne-
stalo. Vedení si přálo, abychom 
se pohybovali kolem čtvrtého 
místa, ovšem pod velkým tlakem 
jsme nebyli, navíc si nemyslím, 
že jsme na začátku patřili k těm 
úplně největším favoritům sou-
těže. Tím samozřejmě byly Kar-
lovy Vary, mnohem větší město 
s patřičným zázemím a snahou 
se do extraligy dostat. 

Nakonec si však i Kralupy baráž 
o extraligu zahrály, a to proti 
jednomu z nejslavnějších klubů 
československé historie, dukle 
Jihlava. Jaké vzpomínky jste si 
z celé série odnesl? 
I po letech vzpomínám na tu 
krásnou atmosféru, která ve měs-
tě i v týmu panovala. Jako hráči 
jsme to měli hodně v hlavách, 
ono to ani jinak nešlo, přesto-
že jsme tušili, že to proti tra-
dičnímu českému týmu nebude 
jednoduché. Nakonec se bohu-
žel ukázalo, že o osudu baráže 
rozhodly dva zápasy v Jihlavě, 
kde jsme alespoň jeden měli vy-

hrát. Hráči Jihlavy byli hodně 
nervózní, nešlo jim to, byli pod 
tlakem a je škoda, že jsme toho 
nedokázali využít.

uvažovali jste na začátku 
vyřazovacích bojů nad tím, co 
by se stalo, kdyby se takhle 
malé město dostalo do extraligy 
na úkor „velké“ dukly Jihlava? 
Vnímali jste např. nějaké tlaky 
ze zákulisí? Většina české 
hokejové veřejnosti si totiž 
tenkrát nedokázala dost dobře 
představit, že by tak tradiční 
klub nakonec sestoupil. 
Ano, určitě to bylo znát. Ten tlak 
na to, aby Jihlava v extralize zů-
stala, tu byl. Oni se pochopitel-
ně mohli spolehnout na řadu 
funkcionářů, hokejových jmen 
a samozřejmě se toho snažili vy-
užít. Z tohoto pohledu jsme se 
jim rovnat nemohli. Na ledě to 
bylo ale jinak. Myslím si, že se 
nás docela báli a hlavně si těžko 
dokázali představit, co je čeká 
na kralupském ledě. Oni však ty 
dva domácí zápasy zvládli a nám 
bylo jasné, že to s otočením série 
nebude vůbec jednoduché. 

Nejslavnější zápas kralupské 
hokejové historie, na který se už 
roky vzpomíná, nastal právě při 
třetím zápase play-off, kdy jste 
dokázali Jihlavu porazit… 

Když jsme odjížděli z Jihlavy, 
bylo nám jasné, že už to nej-
spíš neotočíme. Doma jsme je 
ale chtěli za každou cenu po-
razit, a to hlavně kvůli skvě-
lým fanouškům a vůbec všem 
lidem, kteří na nás chodili. Na-
štěstí se tak stalo a ta radost 
fanoušků, to bylo něco nesku-
tečného, do smrti na to nezapo-
menu. Na zimáku nebylo slyšet 
vlastního slova.

od památné série s Jihlavou 
uteklo neuvěřitelných dvacet 
let. Jak často se dostáváte 
ke vzpomínkám na tuto dobu? 
Zapovídají se s Vámi o hokeji 
někteří pamětníci? 
Nevím, čím to je, ale poslední 
dobou se mi to stalo už něko-
likrát. Možná je to i tím, že se 
více pohybuji ve městě a mezi 
lidmi vůbec. Dokonce mi o ho-
keji povídají lidé, které jsem 
dříve vůbec neznal, což samo-
zřejmě potěší. Člověk si až teď 
zpětně uvědomuje, jak moc ten 
hokej pro místní fanoušky zna-
menal. 

Je podle Vás třeba tyto 
výjimečné sportovní okamžiky 
i nadále připomínat? 
Asi ano, ale nesmí to být zas 
až tak často, aby to neztratilo 
potřebné kouzlo. Když se ale 
jedná o tak velké výročí, ur-
čitě je dobře, aby si lidé tuto 
dobu znovu připomněli. Mož-
ná si to ani neuvědomujeme, 
ale z hlediska Kralup a zvláš-
tě z dnešního pohledu, to byl 
úspěch veliký. Myslím, že jsme 
si tehdy ani neuvědomovali, co 
tady vlastně máme. Dnes je to 
trochu jako příběh ze sci-fi. Pro 
mě osobně to bylo asi to nejlep-
ší, co mě ve sportu potkalo. Hrát 
na malém městě, doma, kde Vás 
skoro každý zná a zažít tako-
vý úspěch. Na to se jednodu-
še zapomenout nedá. Když to 
přeženu, tak celá sezóna 96/97 
pro mě byla takovým malým 
Naganem. 

děKuji Za ROZHOVOR! aleš leVý

ROZHOVOR s... dušanem sikelou, bývalým hráčem HK Kaučuk

Sezóna 96/97 byla pro mě malým naganem

Nepřehledná situace před brankou Radka Totha - zleva: Bedřich Ščerban 
(Jihlava), Dušan Sikela (Kralupy), Radek Toth (brankář Kralup), za bránou: 
Jiří Poukar (Jihlava), Jiří Petrus (Kralupy), Petr Kaňkovský (Jihlava).



K Zsport

 březen 2017 25

Jak Vás napadlo věnovat se tomuto 
projektu?
Oslovil mě hned z několika důvodů – je 
určen dětem ve věku 4-9 let, věnuje se vše-
stranné aktivitě, což dětem v dnešní době 
chybí. Děti projdou základy atletiky, gym-
nastiky, míčových her, motorického cviče-
ní - rozvíjí se jejich koordinace a obratnost. 
Naučí se vše, co by mělo dítě před nástupem 
do školy umět.

Jak cvičení konkrétně vypadá?
Vždy proběhne společné rozcvičení. Pak se 
děti rozdělí do skupin a postupně projdou 
čtyřmi stanovišti – jedno je atletika, druhé 
gymnastika atd. Např. dělají kolébku, což je 
příprava na kotoul vpřed, na druhém stano-
višti cvičí rovnováhu, na dalším manipulaci 
s míčem – točí s ním kolem pasu, driblují 
do obruče atd. Na posledním stanovišti, kde 
se trénuje motorika, prolézají obručí, cvičí 
se šátky, seznamují se s různým tělocvič-
ným nářadím atd. 

Od svazu FISAF dostaly děti deníčky, kde 
se mimo jiného zaznamenává, co již zvlád-
nou a co se ještě budou učit. I rodiče tak 
mají přehled o tom, co jejich dítě umí.

Kdy u vás můžu své dítě přihlásit?
Kdykoli během roku při tréninku, tedy 
ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 18:00 
hodin, čtvrtek od 17:30 do 18:30 hodin. Při-
jímáme všechny děti bez ohledu na jejich 
postavu, talent a sportovní výbavu.

Jak často by mělo dítě trénink navštěvovat?
Je na rodičích, jak se rozhodnou. I třikrát 
týdně by dítě trénink zvládalo, protože při 
takovémto cvičení nedochází k zatížení or-
ganismu jako v konkrétním sportu – je to 
všestranný pohyb, takže tělo prakticky vy-
konává pohyby, které by vykonávat mělo, 
mělo být zvyklé a mělo umět.

Jaké plány máte do budoucna?
Pokud tento projekt zaujme paní učitelky 
z MŠ, je možné jej realizovat přímo v MŠ. 
Stačí nás kontaktovat. Na prázdniny jsme 
připravili příměstský tábor – hlavní náplní 

bude všestrannost – formou hry. A v příš-
tím roce samozřejmě budeme pokračovat 
hodinami v AC na zimním stadionu. Pro-
blém dnešních dětí je v nedostatku pohybu 
anebo naopak v rané specializaci pouze 
na jeden sport, kde všestrannost chybí. Vě-
řím, že tímto projektem se dá dětem ukázat, 
že sportování je fajn a každý z nás nemusí 
být vrcholový sportovec. 

děKuji Za ROZHOVOR! RadKa HOleštOVá

ROZHOVOR s... mgr. blankou bělíkovou, vedoucí lektorkou FITFORYOU, z.s.

Přiveďte také své děti na start!
stále více dětí se zapojuje do celorepublikového projektu „děti na startu“, který 
zaštiťuje český svaz aerobiku a fitness – fisaf. tento projekt, jenž přivede 
děti k všestrannému pohybu, prosadila v Kralupech mgr. blanka bělíková 
z fitforyou. v letošním školním roce jej absolvuje 60 dětí! tréninkové hodiny 
probíhají pravidelně v areálu zimního stadionu v aerobik centru a vedou je 
proškolení lektoři

11. 3. .......ženy x Neratovice ............................... 10:00, 14:00 

19. 3. ......starší žákyně / finále KP ................................ 10:00

25. 3. ......ženy x Mladá Boleslav ..........................10:00,14:00

domáCí VolEJBal

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

Změny VyhRaZeny! 

Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají Krajský přebor, kadetky 
a juniorky 1. ligu. Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách  

ZŠ Generála Klapálka.  
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

Prakiáda 
proběhne tentokrát v kD Vltava

V sobotu 18. března se uskuteční v kulturním domě 
Vltava Mistrovství republiky družstev ve střelbě z praku 
(pohár ETSGA). 
Prakiáda je otevřená i veřejnosti, zúčastnit se mohou  
jak dospělí tak děti. 
Prezentace: 9:00 hodin
Začátek soutěže: 10:00 hodin
Startovné: 100,- Kč (v ceně startovného je občerstvení), 
pro děti je soutěž zdarma
Střílí se na papírový terč ze vzdálenosti 10 m 4x 10 ran ocelovou nebo olově-
nou municí o průměru 8 až 12 mm. Na závěr vyhlášení výsledků je připravena 
cena pro KAŽDÉHO účastníka. Další informace na www.kralupsky-prak.cz

Blanka Bělíková  
s dětmi
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Pokračování rozhovoru najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz 

a kontakty na www.fitforyou.cz
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KČT Kralupy nad Vltavou pořádá v sobotu 25. března 2017

TURISTICKÝ ZÁVOD 
Mistrovství Středočeského kraje a Prahy, pohár Středočeského a Ústeckého kraje, veřejný závod

Závod je přístupný veřejnosti - pravidla na www.turisticky-zavod.cz.  
Přihlášky se přijímají do 20. 3. 2017 na e-mailu vejrost.ovi@tiscali.cz.

Prezentace od 8:30 do 9:30 hod. na turistické základně Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou.  
Předpokládaný start závodu je v 10 hodin.

Během Turistického závodu bude probíhat v cíli doprovodná akce    

STAVBA STANU
soutěž dvojic ve stavbě a složení klasického stanu „A“ na čas 

Doba konání: od 9:30 do 12:30 hod. na turistické základně v Kralupech n. Vlt.
Kategorie: do 10 let (2007 a mladší); 11-14 let (2003 - 2006); 15 let a starší (2002 a starší)

Rozhoduje rok narození staršího člena dvojice.

Iv únoru pokračovala závodní sezóna sjez-
dařů, během níž poznali naši závodníci 

ze Ski klubu Kralupy sladké i hořké stránky 
závodního lyžování.

Mezi žáky dosáhl svého nejlepšího život-
ního výsledku Šimon Šindelář (13 let), který 
na republikových závodech v Říčkách v Or-
lických horách obsadil ve slalomu mlad-
ších žáků 4. místo, když porazil i několik 
žákovských reprezentantů. Svou formu po-
tvrdil i na dalších republikových závodech 
v Peci pod Sněžkou, kde ve vyřazovacím 
závodě postoupil osmým časem do 15člen-
ného finále. Zde však Šimon svou jízdu 
nezvládl, upadl a obsadil tak 15. místo. Při 
následujícím tréninku na nejprudší české 
sjezdovce Stohu zachytil při slalomu lyží 
o tyč, ošklivě upadl a zlomil si holenní kost. 
Letošní sezóna tak pro něj tímto skončila. 

Další členka žákovského družstva Andrea 
Biňovcová (15 let) obsadila na závodech 
na Ještědu ve slalomu starších žákyň krásné  
7. místo v silné konkurenci dětí z Krkonoš 
a Jizerských hor.

Po dvaceti letech se na území ČR kona-
ly závody ve sjezdu. Na červené sjezdov-
ce ve Špindlerově Mlýně dosahovali zá-
vodníci rychlosti až 125 km/h a skákali  
40-50 metrů. Na těchto závodech se ne-
ztratil ani člen Ski klubu Kralupy Martin 
Štěpán (21 let), který v klasifikaci Českého 
poháru v jednom ze závodů obsadil 5. mís-
to. Před ním tak v tomto závodě skončili jen 
členové reprezentačního A-družstva (včetně 
Čechokanaďana Jana Hudce, stříbrného me-
dailisty ze ZOH v Soči). Vyjeté body Mar-
tinovi vynesly 10. místo na žebříčku ČR 
v disciplíně sjezd.

Martin následně odjel na Světovou zim-
ní univerziádu do Kazachstánu. Zde upadl 
v rychlosti kolem 110 km/h v závodě super-G 
a zachytily ho až záchranné sítě. Martin 
z pádu vyšel relativně dobře, byl „jen“ potlu-
čen na celém těle. Tato zranění však ovlivni-
la jeho další výsledky, další dva závody nedo-
končil a povedlo se mu dojet pouze slalom, 
kde obsadil 33. místo (z 86 startujících).

Na juniorském a akademickém mistrov-
ství ČR v Bílé v Beskydech zaznamenal hez-
ký úspěch Tomáš Dub (17 let), který obsadil 
8. místo v Mistrovství ČR mladších juniorů 
ve slalomu. Dobře našlápnuto měl i Martin 
Štěpán, který po prvním kole slalomu vedl 
v absolutní klasifikaci a aspiroval na titul 
Akademického mistra ČR, v druhém kole 
upadl a závod nedokončil.

maRtin štěpán st., sKi Klub KRalupy

Úspěchy i pády kralupských lyžařů

Medailisté z červeného, zeleného 
a modrého minivolejbalu. 
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DALŠí VELKý ÚSPěCH 
v barevném minivolejbale 
V Neratovicích se 29. 1. 2017 konal Středočeský Fes-
tival v barevném minivolejbale. Sešlo se zde přes 
200 družstev (cca 600 dětí) z celého kraje, celkem 
z 25 oddílů.

V pěti kategoriích, rozdělených podle věku, bo-
jovaly děti o postup na mistrovství republiky. Pouze 
sedm týmů z každé kategorie má právo se mistrovství 
republiky zúčastnit.

A na Festivale kralupští minivolejbalisté opět bo-
dovali! Z celkového počtu šesti pohárů pro vítěze zís-
kaly Kralupy 4! Z celkového počtu 18 medailí máme 
více jak třetinu a k tomu celkem 12 postupů na MČR. 
Druhý nejúspěšnější oddíl Festivalu (Kolín) získal  
4 nominace a 2 medaile. 

Celkem 30 kralupských dětí získalo nominaci 
na mistrovství republiky. První část MČR se bude 
konat v červnu jako Oblastní kolo západ. Nejlepší tý-
my pak postoupí do celostátního kola. Věříme, že se 
opět kralupským týmům bude na republikovém finále 
dařit. V loňském roce vybojovali naši minivolejbalisté 
tři medailová umístění a Kralupy se tak staly nejú-
spěšnějším oddílem republikového finále.

}  12 naŠICh TÝmŮ POSTUPUJe  
na mISTROVSTVÍ RePUBLIKy

} ZÍSKaLI JSme CeLKem 7 meDaILÍ

}  POPÁTÉ V ŘaDě (od roku 2013)  
VyhRÁVÁme mODRÝ mInI

jitKa KubištOVá, tRenéRKa

46. ročník pochodu Do Okoře bez oře
se koná v sobotu 1. dubna 2017
akci zajišťují: Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou
a TOM 3511 Vltavský paprsek

StARt
Kralupy nad Vltavou - od městského úřadu
Pěší trasa .........................................6:15 – 10:30 hod.
Cyklotrasa .......................................8:00 – 10:30 hod.
Trasa běžecké turistiky ...................sraz v 10:20 hod.

CÍL
OKOŘ  
(louka pod hradem)
9:00 – 15:00 hod.

startovné: 
20 Kč

doposud prošlo či projelo cílem 43.050 účastníků.
další informace na www.kralupska-turistika.cz
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policie

Z LiNky 156

☛ 25. 1. ve 20:10 h. na l. 156 oznámila 
obsluha restaurace U Kolejí v ul. Grégrova, 
že zde mají muže, který do restaurace 
přišel ve velmi podnapilém stavu, upadl 
na zem a velmi silně se udeřil do hlavy. 
Nyní je v bezvědomí. Na místo byla 
přivolána hlídka MP, která zjistila muže, 
který se již v bezvědomí nenacházel, ale 
zvracel. Z důvodu podezření na poranění 
hlavy byla na místo přivolána RZS, která 
muže následně převezla do mělnické 
nemocnice. 

☛ 1. 2. ve 12:12 h. na l. 156 oznámila 
zdravotní sestra lékařského střediska 
v ul. Dr. E. Beneše, že do ordinace jim 
přišel známý bezdomovec pan V., který 
od lékaře požadoval nějaké léky, odmítá 
odejít a chová se agresivně. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila dle místní 
znalosti pana V., který usnul v čekárně 
lékaře. Pan V. byl strážníky poučen 
a z objektu vyveden. 

☛ 3. 2. ve 23:21 h. na l. 156 oznámila 
paní K., že v ul. Palackého před místním 
zlatnictvím leží nějaký mladík na zemi. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 

následně zjistila, že se jedná o mladistvého 
chlapce, který je pod vlivem alkoholu. 
Provedením orientační dechové zkoušky 
na přítomnost alkoholu v dechu byla 
zjištěna hladina 2,287 promile. Na místo 
byla z důvodu nízkého věku mladíka 
přivolána zaměstnankyně příslušného 
odboru při MěÚ Kralupy, která si jej 
převzala, a za asistence strážníků byl 
následně mladistvý předán jeho příbuzné 
v místě bydliště. Celá věc byla následně 
postoupena na příslušný odbor při MěÚ 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ 8. 2. v 13:42 h. na l. 156 oznámil 
pan V., že v prodejně autodílů v ul. 
Přemyslova jsou otevřeny vchodové 
dveře, ale uvnitř se však nikdo nenachází. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s majitelem objektu, který si vše 
zkontroloval a uvedl, že nic není odcizeno 
ani poškozeno. Prodejna byla následně 
uzavřena a zabezpečena.

☛ 13. 2. v 03:42 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o asistenci při vloupání 
do potravin v ul. Pražská. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která se spojila s hlídkou 

PČR. U vstupních dveří byla zjištěna 
vypáčená mříž. Pachatel se na místě již 
nenacházel. Celou věc si převzala hlídka 
PČR k dalšímu opatření. 

☛ 15. 2. v 13:32 h. na l. 156 požádala 
HZS o prověření oznámení ohledně úniku 
provozních kapalin z vozidla, které mělo 
údajně jet od kruhového objezdu u firmy 
Synthos směrem k nádraží ČD. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která prověřila 
danou lokalitu, bylo zjištěno, že stopy 
kapaliny vedou do areálu bývalé Vitany. Zde 
se hlídka MP spojila s hlídkou PČR, která 
si na místě již celou věc řešila s řidičem 
nákladního vozidla, který uvedl, že mu 
zřejmě praskla nádrž, ze které následně 
unikly pohonné hmoty. Informace byla 
předána zpět na HZS k dalšímu opatření. 

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

Čistota veřejného prostranství, 
ať jsou tím myšleny parky, uli-

ce, chodníky nebo dětská hřiště, je 
vizitkou každé společnosti, každého 
města, ale zároveň i každého z nás. 
Společnost, která se považuje za vy-
spělou a do které se řadí i občané 
našeho města, by měla mít vlastní zá-
jem na tom, v čem občané žijí, po čem 
chodí nebo kde si hrají naše děti...

Obleva, která přišla v polovině minu-
lého měsíce, odkryla (jako každý rok) 
neskutečné množství psích exkremen-
tů. Chodníky a parky v okolí velkých 
sídlišť jsou jich plné. Psí výkaly, o nichž 
si majitelé psů zřejmě mysleli, že pod 
sněhovou pokrývkou samovolně zmizí, 
opět zdobí naše město. 

Proč ale majitelé neuklízejí po svých 
psích miláčcích? Za vším hledejme 
pouhou lenost... I malé dítě ví, že 
samotný pes za to nemůže a vyko-
nat potřebu někde musí. Ale každý 
„pejskař“, který po svém psovi od-
mítá uklízet, by měl být hnán k zod-
povědnosti. Mnoho velkých měst 
a obcí vlastní a využívá „vysavače“ 
na výkaly psů a jiných nečistot, ale 
uklidit po svém psovi zvládá každý 

sám. Úklid po svém psovi zkrátka pat-
ří k základní péči o něj, ale především 
ke slušnému chování. Každý přece ví, 
jak je nepříjemné se na chodníku vy-
hýbat psím hromádkám, nebo do nich 
přímo šlápnout. 

Neuklízení psích exkrementů je ne-
jen nehygienické a ostudné, ale ma-
jitel psa se tím dopouští přestupku 
ve smyslu ust. § 47, odst. 1, písm. e), 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
za který hrozí buď bloková pokuta 
na místě až 5.000,- Kč, v případě opa-
kování takového jednání až 30.000,- 
Kč a pokud přestupce s uvedeným 
přestupkovým jednáním nesouhlasí, 

pak ve správním řízení hrozí pokuta 
do výše 20.000,- Kč. 

Majitelé psů se velmi často vy-
mlouvají na chybějící papírové sáčky 
u košů, na to, že u sebe právě nemají 
pytlík, který však běžně nosí, na mo-
mentální střevní problémy svého pejs-
ka a tudíž nemožnost úklidu této „for-
my“ ho*** atd. Na jedné straně jsou 
mezi námi lidé, kteří výše uvedené 
papírové sáčky odcizí z naprosto ne-
známých důvodů, na té druhé jsou 
však lidé, kteří i takto umístěné ko-
še se sáčky ani tak nepoužívají. Zá-
leží jen a jen na chování samotných 
majitelů. 

Nemůžete se ohnout nebo nemá-
te do čeho sbírat psí výkaly? Existuje 
mnoho pomůcek a věcí, které Vám 
to usnadní. Volně ke koupi jsou různé 
sběrače s rukojetí, speciální kleště 
atd. Mimo jiného každý z nás dostává 
v obchodech igelitové pytlíky, které se 
vejdou do kapsy a náklady na pořízení 
jsou nulové. 

Mnozí majitelé také uvádí, že se 
o čistotu města má starat především 
samo město. Jistě, ale když si Váš pes 
uleví u vchodu do domu, na chodníku 
nebo jiném místě, jen stěží ihned při-
běhne pracovník technických služeb 
a ho*** uklidí. Stejně tak jako kontro-
ly strážníků MP jsou v poslední době 
intenzivnější a při svých pochůzkách 
a kontrolách danou problematiku řeší, 
nemohou ani jedni, ani druzí být stále 
všem nezodpovědným v patách. Vždy 
je zodpovědnost jednotlivců základním 
předpokladem pro společné soužití. 

Je tedy především na nás obča-
nech, jaké město chceme a jaké jej 
budeme mít. 

mgR. teReZa dObROVOlná, manažeR 

pReVence KRiminality, městsKá 

pOlicie KRalupy nad VltaVOu

uklízejte po svém psovi
fo

to
: i

n
te

r
n

e
t



K Z

 březen 201728 

ŠKoly

Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a kultury Městského 
úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech úterý 4. 4. 2017 a středa 
5. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol pro 
školní rok 2017/2018.

ZáPiSy BuDou PRoBíHAt V těCHto ŠKoLáCH:

} ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523
} ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční ul. 682
} ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198
} ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029
} ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 
ke školní docházce. K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců 
pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

do krajského kola ve hře 
na klavír postoupili tito 

naši žáci: Julie Formánková 
(p. učitelka T. Prolatová), Jo-
zef Majerčák a Kateřina Živná 
(p. uč. Marie Demeterová) a Ni-
kola Míšková (p. uč. M. Luby-
necká).

Druhá místa obsadili Nathalie 
Claire Pelikánová, Hana Pavlů 
a Daniel Pelikán (p. učitelka T. 
Prolátová), ze třídy p. učitelky 
M. Lubynecké pak Matouš Jan 
Pechač. Třetí cenu získali Lumír 
Zoel Seeger (p. učitelka T. Prola-
tová), Anna Pokorná (p. uč. M. 
Demeterová) a Samuel Brou ze 
třídy p. uč. A. Moroze.

V houslové soutěži uspěly 
a do krajského kola byly vyslány 
Michaela Jureková a Ema Zoe 
Shipstead ze třídy p. uč. Evy 
Myšíkové.

V krajském kole kytarové sou-
těže nás budou reprezentovat ti-
to žáci: Vojtěch Šustr, Jáchym 
Jan Pechač a Jan Šidák ze třídy 
p. učitele Zdeňka Dvořáka. Ze 
třídy p. uč. H. Němcové dále po-
stoupily Kristýna Rapprichová 
a Pavlína Bajčanová. Do „kraje“ 
se podívá rovněž i naše kytaro-
vé kvarteto ve složení Pavlína 
Bajčanová, Zuzana Królová, Jů-
lie Phuong Pham Phu Anh a Já-
chym Jan Pechač. Vojtěch Topor 

Únor a březen v Základní umělecké škole Kralupy

A KDy MůžEtE VýSLEDKy NAŠEHo SNAžENí ViDět A SLyŠEt V BřEZNu?
7. 3. ...........18:00 .............sál školy v hotelu Sport ................Koncert souborů a populárních melodií
15. 3. .........17:30 .............Muzeum Kralupy n. Vlt. ................Noc vrahů a jiné monology – účinkují žáci LDO a HO
17. 3. .........19:30 .............velký sál KD Vltava .......................Ples KD Vltava a ZUŠ Kralupy nad Vltavou
   (lístky jsou v prodeji v kanceláři školy)
21. 3.  ........17:30 .............Muzeum Kralupy n. Vlt. ................Jarní koncert

měsíc únor proběhl především ve znamení soutěže mšmt 
ve hře na klavír, housle a kytaru. ve dnech 7. a 9. února totiž 
proběhla v neratovicích a Kralupech nad vltavou její okresní 
kola, ve kterých si změřili své dovednosti žáci naší školy 
s žáky zuš neratovice, zuš mělník a zuš mšeno.

ze třídy p. uč. Němcové obsadil 
druhé místo.

Pro naše žáky a naši školu 
jde o značný úspěch, postupu-
jícím přejeme do dalšího kola 
mnoho zdaru a všem soutěží-
cím a jejich pedagogům děku-
jeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Nejen MŠMT však vyhlašu-
je umělecké soutěže. Naši žáci 
se zúčastnili rovněž krajského 
kola soutěže v sólovém zpěvu 
„Karlovarský skřivánek“, je-
jímiž vyhlašovateli jsou Me-
zinárodní pěvecké centrum  
A. Dvořáka a Základní ško-
la a Základní umělecká škola 
Karlovy Vary.

I z této soutěže si naši mladí 
pěvci Jiří Langr a Jakub Hakl ze 
třídy p. učitelky Markéty Wag-
nerové odnesli jedny z nejvyš-
ších ocenění a budou naši školu 
reprezentovat v celostátním kole 
ve dnech 20. – 22. března v Kar-
lových Varech.

„Zuška“ však v únoru pouze 
nesoutěžila, ale představila se 
i veřejně hned na několika dal-
ších akcích, z nichž bych jmeno-
val především Taneční galave-
čer, který se konal ve spolupráci 
se spolkem Artuš dne 7. února 
ve velkém sálu KD Vltava. To-
hoto již 3. ročníku taneční pře-
hlídky se zúčastnili žáci taneč-
ních oborů ze ZUŠ Kralupy nad 
Vltavou (p. uč. Silvie Hodková), 
ZUŠ Velvary (p. uč. Pavlína Kra-
tochvílová a Marcela Odvodyo-
vá) a Tanečního a pohybového 
studia Zuzany Štarkové. Trou-
fám si tvrdit, že naše škola zalo-

žila další pěknou tradici a všem 
účinkujícím a pořádajícím, včet-
ně zaměstnanců KaSS Kralupy 
nad Vltavou, patří naše velké 
poděkování.

Závěrem oznamuji termíny 
přijímacích zkoušek do hu-
debního oboru: 24. května  
a 15. června v odpoledních ho-
dinách. Podrobnosti o přijíma-
cích zkouškách do všech oborů 
najdete během března na webo-
vých stránkách naší školy www.
zuskralupy.cz.

Těšíme se na shledanou!
Za Zuš KRalupy nad VltaVOu 

lubOš HaRaZin, ředitel

Nová soutěž 
pro děti

MAS Nad Prahou o.p.s. 
ve spolupráci s Městem 
Kralupy nad Vltavou vy-
hlašuje výtvarnou a lite-
rární soutěž na téma:  
dEN ŠKoláKa. uzávěr-
ka soutěže je 12. 4. 2017.
Bližší informace na we-
bových stránkách města 
a v základních školách.
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ve hře na kytaru - 
mladší děti.
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Zš VáclaVa HaVlaZš gen. KlapálKa

Zš pRaKticKá

Již několik let funguje na na-
ší škole Žákovský parlament. 

Zástupci ze 4. - 9. ročníků se 
scházejí pravidelně 1x měsíčně 
ve středu v prostorách školy. 
Cílem parlamentu je zlepšení 
komunikace mezi žáky a ve-
dením školy, příprava různých 
akcí atd. 

V březnu by rád Žákovský 
parlament připomněl význam 
práce učitelů. Na 29. března při-
pravuje parlament Den naruby. 
Tento den si vyzkouší žáci na-
ší školy na druhém stupni vy-
učovat. Ve spolupráci se svými 
učiteli si připraví výuku na ur-
čité téma. Doufáme, že nejen 
dobrovolníci ze strany žáků, ale 
všichni si uvědomíme důležitost 
učitelského poslání. 

Zamyšlení nad významem po-
slání učitele pro společnost se 
objeví v krátkém rozhlasovém 
vysílání, které si připraví žáky-
ně 6.A ve spolupráci s Mgr. Či-
perovou. Tato akce nebude 
v tomto školním roce posled-
ní, čeká nás Velikonoční turnaj 
ve vybíjené, Barevný den, Tep-
lákový den. Žákovský parlament 
zaštiťuje také floorbalovou ligu 
na naší škole. Redakční rada by 
se ráda pokusila o elektronické 
vydávání školního občasníku. 
Rádi bychom v našich řadách 
přivítali aktivní spolužáky, kteří 
naši práci přijdou podpořit. Již 
nyní se těšíme na další realizo-
vané akce na naší škole.

žáKOVsKý paRlament  

na Zš VáclaVa HaVla V KRalupecH

Každoročně se na-
še škola Václava 

Havla zúčastňuje 
Národního testová-
ní žáků 9. tříd, kte-
ré organizuje spo-
lečnost Scio. Velkou 
radost máme z vý-
sledků žákyně Ale-
ny Peciválové, kte-
rá získala certifikát 
za výborný výsledek v testování 
v oblasti matematiky, českého 
jazyka a všeobecného vědomost-

ního přehledu. Ale-
na obstála a zařadi-
la se mezi nejlepší 
žáky ve Středočes-
kém kraji.

Tímto gratuluji 
Aleně Peciválové 
i pedagogickému 
sboru naší školy 
k dosaženým vý-
sledkům a přeji hod-

ně úspěchů ve vaší další práci.
ing. stanislaVa bednářOVá, 

ředitelKa šKOly

Jarní nálada začíná ovládat 
i dění v naší škole. Sotva 

jsme ukončili první pololetí, plá-
nujeme další akce pro druhou 
část školního roku. Již tradičně 
se v březnu vydáme na jazyko-
vě-poznávací pobyt do Anglie, 
tentokráte do krásného staroby-
lého města římských lázní Bath. 
Konverzační výuku zpestří ná-
vštěvy památek, jako jsou napří-
klad Stonehenge, Cardiff Castle, 
Bristol, Salisbury nebo Londýn. 
Týden v přírodě plný sportov-
ních aktivit si užijí naši osmáci 
v dubnu. Turistiku budou střídat 
sportovní hry a zájemci si bu-

dou moci vyzkoušet i horolezec-
ký výstup. V květnu navštívíme 
naši sousední zemi Německo. 
Během dvoudenního výletu po-
znají děti nejdůležitější památky 
Berlína. Tyto velké akce doplňu-
je řada menších událostí, které 
se již staly samozřejmou součás-
tí života školy. 

Na závěr bych ráda pozvala ty 
nejmenší děti – naše předškolá-
ky na zápis do prvních tříd, kte-
rý se bude konat 4. a 5. dubna 
tohoto roku. Plánujeme otevřít 
maximálně tři první třídy s cel-
kovým počtem 75 žáků. Těšíme 
se na vás. micHaela gleicHOVá

Měsíc březen je již něko-
lik let znám jako Měsíc 

knihy. Naše škola si na tento 
měsíc připravila projekt Roste-
me s knihou, který se zaměřu-
je na podporu čtenářství žáků 
prvního stupně. Cílem projektu 
je zvyšování čtenářské gramot-
nosti, zlepšování a obohacová-
ní komunikačních schopností 
a prohlubování čtenářské vy-
spělosti. Žáci si přinesou své 
oblíbené knihy, které předsta-
ví ostatním dětem. Společně si 
přečteme úryvky z těchto knih, 

prohlédneme si ilustrace, žáci 
si sami zkusí vymyslet příběh, 
který výtvarně znázorní. Nebu-
de chybět volba nejoblíbenější 
knihy pro děti a mládež či ná-
vštěva městské knihovny. Hra-
vá forma projektu má napomoci 
vzbudit v dětech zájem o knihy 
jako zdroj potěšení, zábavy, ale 
i nových a zajímavých informa-
cí. Rádi bychom, aby žáci přijali 
četbu jako běžnou součást svého 
života a jednu z možností, jak 
příjemně strávit volný čas.

bc. micHaela ObytOVá HacmacOVá

Zš a mš třebíZsKéHO

                                          

Hans Christian Andersen byl 
dánský spisovatel a nejslav-

nější světový pohádkář. Letošní 
měsíc knihy zakončíme v na-
ší škole 31. 3. již tradiční akcí, 
která se jmenuje Noc s Ander-
senem. 

Začínáme v pátek odpoledne 
připraveným programem, který 
se tematicky vztahuje ke kni-
hám a všemu, co se literatu-
ry týká. Žáci se mohou těšit 

na dobrodružné spaní ve ško-
le a na program, který pro ně 
připravili pedagogové ZŠ Tře-
bízského.

V letošním roce budou téma-
tem tvořivých literárních dílen 
hrdinové komiksového časopisu 
Čtyřlístek, připomeneme si 180 
let od napsání pohádky Císařo-
vy nové šaty a jiných pohádek.

paVla slaVíčKOVá 

a miROslaVa pRažáKOVá

Den učitelůJaro v naší škole

Ocenění v národním koleRosteme s knihou

noc s andersenem se blíží Hans 
Christian 
Andersen

Alena 
Peciválová
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ŠKoly

Zš KOmensKéHO

}  rozvrh hodin, suplování, virtuální prohlídka školy 
a všechny důležité informace na webu školy

}  elektronická žákovská knížka, elektronická tříd-
ní kniha – rodiče vidí ihned i v mobilním telefonu 
zapsané známky a domácí přípravu

}  papírová žákovská knížka na míru – vypsané 
všechny důležité kontakty, termíny celoškolních 
akcí, prázdnin apod., žádost o uvolnění, úplný 
text školního řádu

}  výuka zjednodušeného, moderního písma Come-
nia script a anglického jazyka od 1. třídy

}  od 6. ročníku navazující rozšířená výuka ang-
lického jazyka – anglická konverzace s rodilým 
mluvčím

}  výuka etické výchovy – etické dílny realizovány 
kvalifikovanou lektorkou

} programy o.s. Semiramis

}  školní poradenské pracoviště (výchovný porad-
ce, školní metodik prevence, speciální pedagog) 
– prevence rizikového chování dětí

} dvě klimatizované počítačové učebny

} výběr ze dvou jídel po celý školní rok

} elektronické odhlašování obědů

} projekt dovozu ovoce, zeleniny a mléka do škol

} individuální přístup vyučujících k žákům

}  ambulantní dyslektický nácvik (pro žáky 1. – 6. 
ročníků)

}  informační centrum s knihovnou pro dojíždějící 
žáky čekající na spoj – s pedagogickým dozo-
rem

}  výběr z mnoha zájmových útvarů, cvičná lezecká 
stěna na budově školy

} keramická dílna

}  zoologický koutek přístupný žákům po celou do-
bu vyučování

}  kavárničky pro rodiče – nepravidelná odpolední 
diskusní setkání rodičů za účasti odborníků v da-
né problematice

}  kvalifikovaní pedagogové, kteří se neustále vzdě-
lávají a ve své práci využívají nové, moderní me-
tody učení

}  všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny interak-
tivními tabulemi

}  na druhém stupni je několik interaktivních tabulí, 
ve všech třídách je PC a dataprojektor

} školní průkazy

} školní družina (od 6.00 do 17.00 hodin)

} školní klub (pro žáky od 6. tříd)

}  školní zahrádka s herními prvky a pergolou pro 
venkovní výuku

lenKa šafRatOVá, 

Zš KOmensKéHO

Studenti stavební fakulty Českého vysokého učení technického dostali 
za úkol vypracovat návrhy využití budovy bývalého pivovaru v cent-

ru města Kralupy nad Vltavou. 22 studentů se zadání zhostilo zajímavým 
způsobem a nyní si výsledné práce můžete prohlédnout v budově radnice, 

ve třetím patře. Po obvodu chodby jsou rozmístěny jednotlivé návrhy všech 
studentů a je to velmi zajímavá podívaná, která stojí za zhlédnutí. Jedná se 
pouze o studentské práce, nikoli návrhy, které budou realizovány.

lenKa mORaVcOVá, RefeRentKa Oddělení ROZVOje města

novinky z Komendy a pozvání k zápisu

fo
to

: l
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Pokud vás zajímá moderní architektura, přijďte se podívat do budovy městského úřadu

Těsně před jarními prázdninami uspořádala naše škola tur-
naj ve vybíjené Komenda cup. Tento rok přijeli poměřit své 

síly žáci z Vraňan, Dolan, Slatiny a Řeže. Po krátkém přivítání 
a prohlídce školy se přecházelo do sportovní haly, kde se turnaj 
odehrával. Hrálo se metodou každý s každým, celé dopoledne se 
neslo v duchu fair play. Rozhodčí se snažili spravedlivě a správ-
ně posuzovat jednotlivé situace na hřišti. Po několikahodinovém 

klání se vítězem stali žáci ze ZŠ Vraňany, druhé místo obsadila 
ZŠ Slatina a třetí místo ZŠ Řež.

V březnu se žáci sedmých ročníků těší na lyžařský kurz, který 
absolvují v Peci pod Sněžkou a žáci celé školy na zájmové vyučo-
vání, při kterém se učí nejen zajímavou, ale i zábavnou formou, 
leckdy mimo lavice tříd. Brzy se budou moci rozhodnout, na které 
téma se přihlásí a čemu se budou chtít tento den věnovat. 

Zápis do 1. tříd
Zápisy do prvních tříd proběhnou v celém městě ve dnech 4. a 5. dubna od 14:00 do 17:00 hodin. 

A proč by zrovna Vaše dítě mělo chodit na Komendu? 

Samozřejmostí této školy je:
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DDm

Aktuální informace naleznete na webových stránkách DDM  nebo na  facebooku

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

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

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz

Připomínáme všem zájemcům, ať se nezapomenou přihlásit na sobotní kurzy HáčKOVání 11. 3.,  
naVRHOVání ZaHRad 18. 3., pletení Z pedigu 25. 3. a VeliKOnOční deKORace 1. 4. 2017.

oTVírámE NoVý ZáJmoVý ÚTVar

diskotéka pro děti
Zveme děti z 1. až 5. tříd na Karnevalovou 
diskotéku Piráti z Karibiku. Konat se bude 

v hotelu Sport 27. 3. od 17:00. Vstupné 30,- Kč.

Děti ve věku od 12 let se mohou hlásit 
do nového zájmového útvaru 

Kresba světlem
Vedoucí Pavel Pližingr bude mládež učit, 

jak pomocí fotoaparátu a světelného 
zdroje malovat portrét, psát, vytvářet 

nádherné abstraktní obrazce.
Přihlášky přijímáme během celého měsíce 

března. První schůzka se bude konat 

4. 4. od 18:00 do 19:00 hodin.

proběhne jako každoročně v rámci velikonoční výstavy. téma té letošní je:

Kouzelné jaro
soutěže se mohou zúčastnit mateřské školy, základní školy a školní 

družiny, jednotlivci, děti, dospělí i celé rodiny, zkrátka každý, kdo má 
tvořivého ducha. použitá technika je libovolná. hotové výrobky označené 

jménem autora můžete odevzdávat v kanceláři DDm do 30. 3. 2017.

Velikonoční VýtVarná soutěž

Nabídka 
Mokrosuk
Nabízíme rodinám s dětmi volnou 
kapacitu v Mokrosukách od soboty 
29. července do soboty 5. srpna.
Podrobné informace a rezervace u paní 
Špinarové v kanceláři DDM nebo na 

tel.: 315 722 236

} Zahájíme tanečním vystoupením Svěcení jara 
na hudbu Igora Stravinského. Zatančí studenti Dun-
canovy taneční konzervatoře 7. března od 10:00 
hodin v KD Vltava. V úvodu zahraje mladý, talen-
tovaný klavírista Jan Čmejla.  Vstupné 50,- Kč.
} 2. 4. od 17:00 hod. zveme širokou veřejnost 
do KD Vltava na Taneční pásmo otvírání studá-
nek od Bohuslava Martinů a Svěcení jara Igora 
Stravinského.

} 3. 4. od 15:00 hod. se bude konat u městského 
úřadu Vynášení Morany.
} Velikonoční výstava bude probíhat 4. - 8. dubna 
a budete zde mít možnost nejen hodnotit soutěžní 
práce a načerpat inspiraci, ale také zakoupit drobné 
dárky a velikonoční dekorace.
} 8. dubna můžete s dětmi kromě výstavy zavítat 
před a do DDM na velikonoční dílničky nebo se po-
těšit a nakoupit na Velikonočním jarmarku.

Vítání jara
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KomerČnÍ inzerce

ing. michaela Koušová
Přístrojová pedikúra

více na www.pedikura-kralupy.cz, nebo na facebooku @kralupypedikura

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou
aplikuji nehtová rovnátka,  
která účinně a bezbolestně řeší 
problémy se zarůstajícími nehty.
Tel.: 732 674 853

VíCE iNFormaCí a PŘihláŠENí:
třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: azcentrumkralupy@email.cz 

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

i V lEToŠNím roCE oPěT PoŘádámE 
lETNí PŘíměsTsKÉ TáBory,  

urČENÉ Pro děTi od 5 do 11 lET
Chcete svému dítěti o letních prázdninách zajistit zábavu 

a dobrodružství? Na každý turnus je pro Vaše děti připraveno 
plno her, pohybových aktivit a soutěží, výtvarných, hudebních 

a dramatických činností, výletů, poznávání, vzdělávání 
a v neposlední řadě samozřejmě i nového kamarádství.

Tentokrát jsme celé prázdniny nazvali 
„FilmoVÉ TrháKy“

1. turnus ........10. 7. - 14. 7. ............... Zootropolis
2. turnus ........17. 7. - 21. 7. ............... Hodný dinosaurus
3. turnus ....... 24. 7. - 28. 7. ............... Doba ledová – Mamutí drcnutí
4. turnus ........31. 7. - 4. 8. ................. Trollové
5. turnus ......... 7. 8. - 11. 8. ............... Croodsovi
6. turnus ....... 14. 8. - 18. 8. ............... Konečně doma
7. turnus ....... 21. 8. - 25. 8. .............. Robinson Crusoe na ostrově zvířátek
8. turnus .......28. 8. - 1. 9. ................. Tajný život mazlíčků
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KomerČnÍ inzerce

zedníK 
požadavky:
} vyučení v oboru zedník (případně praxe v oboru)
} řidičský průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny C výhodou
} pracovitost, svědomitost, flexibilita a samostatnost

náplň práce:
} opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, dopravního značení
} účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

eleKTriKář
požadavky:
} vyučení v oboru elektro silnoproud
} praxe v oboru
}  technické a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, 

samostatnost
} 100% nasazení a pečlivost práce
} řidičský průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou

náplň práce:
}  opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, světelné signalizace,  

vánoční výzdoby
} účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

popelář / údržba zeleně – 2 volná místa
požadavky:
} pracovitost, svědomitost, flexibilita
} spolehlivost, dochvilnost, ochota učit se novým věcem
} dobrý zdravotní stav
} řidičský průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou

náplň práce:
} svoz komunálního odpadu v lokalitě města Kralupy nad Vltavou
} sekání trávy, řezání větví, úklid města

HrobníK
požadavky:
} střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru
} praxe v oboru vítána
} technické myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita
} 100 % nasazení a pečlivost práce
} řidičský průkaz skupiny B

náplň práce:
} kopání hrobů včetně zahazování a konečné úpravy, ukládání uren, 
provádění rozptylů a vsypů, exhumace, zajištění základní činnosti 
provozovatele hřbitovů + účast na zimní údržbě

nabízíme:
dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned; 

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

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

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Technické služby města 
Kralupy nad vltavou 

přijmou:
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}  kvalifikovanou učitelku 1. stupně  
(požadujeme VŠ vzdělání)

} vychovatelku do školní družiny
}  pracovnici provozu do školní jídelny  

na celý úvazek
}  uklízečku na ½ úvazek, s výhledem  

(po ukončení přístavby ZŠ) na úvazek celý

ZŠ Nelahozeves, okres mělník, přijme na hlavní pracovní poměr od srpna 2017

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

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

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

Kamila jiříKová certifikovaná lektorka
pravidelné lekce 

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

semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

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

VÍTÁNÍ JARA
18. a 19. března

ProGram  8 – 18 hodin:
º aKční nabídKa zboží
º jarní dekorace, aranžmá
º svíčky Yankee – jarní novinky
º čokoládové pralinky
º kavárnička, občerstvení 
dětsKý ProGram:
- hledání ukrytých vajíček v zahradě
- výroba marcipánových vajíček
- zdobení perníčků
- výroba látkových zajíců

 mulčovací kůra 60 l   59,90 Kč

☎ 315 781 019 Veltrusy WWW.ZaHRadnictVi-jelineK.cZ

Prostory po rekonstrukci jsou pro Vás volné od května 2017. 
Studio se nachází v přilehlé lokalitě centra města.

Bližší informace na telefonu: 722 594 467  
anebo pište na e-mail: studiokralupy@gmail.com

Hledáme 3 Kadeřnice

KosmeTiČKupediKérKu maniKérKu

do již zavedenéHo sTudia v KralupecH nad vlTavou. 

švadlena
Mezinárodní společnost Initial Ecotex s.r.o. zabývající se pronájmem 

a servisem pracovních oděvů hledá nové zaměstnance na pozici

pro opravy a úpravy pracovních oděvů

nabízíme:
� zajímavé finanční ohodnocení
�  zázemí stabilní zahraniční 

společnosti
�  perspektivní obor, uplatnění 

získaných zkušeností

�  práci v příjemném 
pracovním kolektivu

� firemní benefity
�  termín nástupu ihned, 

nebo dle dohody

místo výkonu práce: 
V Pískovně 2058, Kralupy nad Vltavou

Kontakt:
Kristýna Herclíková
E-mail: 
kristyna.herclikova@rentokil-initial.com

Tel.:  +420 315 743 231 
+420 736 754 422




