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Máte-li rádi americké spirituály, využijte mož-
nost navštívit koncert v úterý 19. února v KD Vl-
tava. Představí se tu vokální skupina Let́ s Go!

S koncem zimy bude zahájeno několik 
dalších investičních akcí v našem městě, 
opraveny budou lávky, chodníky i vozovky.

Policie pátrá po muži, který druhou lednovou 
sobotu navštívil sázkovou kancelář  
v Lobečku, ale ne s cílem vsadit si…
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Kralupský

17. února 2019 
Tradiční nedělní masopustní slavnost nebude chybět ani letos. 
Zveme do Kralup všechny masky a maškary, přijďte s námi hodovat!

11:00 masopustní trh před KD Vltava

14:00-15:00 hry a soutěže pro děti na hřišti T.J. Sokol

15:00
masopustní průvod městem s muzikou, maškarami  
a pravou moravskou slivovicí

16:45 maškarní karneval pro malé i velké v KD Vltava (vstupné: 70 Kč)
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březen 2019

u Od 1. 2. 2019 bude v rámci odboru dopravy MěÚ 
zřízeno „oddělení silničního hospodářství a speciál-
ní silniční stavební úřad“.
u Termín dokončení projektové dokumentace k ak-
ci „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy 
nad Vltavou – IV. etapa“ byl prodloužen do 30. 4. 
2019. Důvodem je zatím nedořešená koncepce fi-
nální podoby Jungmannovy ulice včetně zdi drážního 
tělesa a přístup do podchodu. Zhotovitelem PD je 
ATELIER DUK s.r.o., Kováků 2, Praha 5.
u V souvislosti s plánovanou výstavbou parko-
vacího domu bude uzavřena smlouva o dílo na 
projektové práce s dodavatelem HESS-projekty 
a realizace staveb, spol. s r.o., za cenu 1 770 000 
Kč bez DPH.
u Ve výběrovém řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“ vy-
hrála společnost NOZA, s.r.o., Kladno. PD vytvoří za 
celkovou cenu 737 374 Kč s DPH.
u Radní pověřili komisi ve složení: Jan Doležálek 
(Kralupy Nová VLna), Mgr. Jindřich Kohm (STAN) a Li-
bor Lesák (ODS), aby připravila návrh koncepčního 
řešení fungování městských mediálních platforem 
(KTZ; Zpravodaj; web města a sociální sítě) včet-
ně personální a ekonomické analýzy současného 
stavu. Předpokládaný termín k předložení finálního 
výstupu je max. do 30. 6. 2019.
u Do rozpočtu města roku 2019 budou zapojeny 
finanční prostředky v celkové výši 180 000 Kč. Jed-
ná se o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., 
který je určen na úhradu výdajů spojených s pořá-
dáním a provozováním sportovních akcí a činností 
městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako 
finanční pro subjekty pořádající a provozující spor-
tovní akce a činnosti.
u Se společností PRAGOTRADE spol. s r.o., se síd-
lem Pchery, IČ: 16189612, bude uzavřena smlouva 

o dílo na akci „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou – III. etapa“, za celkovou 
cenu 17 981 197,96 Kč bez DPH.
u Rekonstrukci komunikace v ulici Nad Lobčí provede 
firma STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, IČ: 60838744, 
za celkovou cenu 6 178 974,83 Kč bez DPH. 
u Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Lávka přes Zákolanský 
potok v ul. Budečská stezka“ v souladu s Pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
u Po výběrovém řízení dojde k uzavření nájemní 
smlouvy s EU POLYMER CZ, IČ: 04464389, na pro-
nájem nebytových prostor v pravém křídle KaSS 
Vltava, Seifertovo náměstí, o rozloze 1.503,5 m2 
(suterén 683 m2, přízemí 683 m2, terasa 137,5 m2) 
za účelem provozování hostinské činnosti, za roční 
nájemné 1 000 000 Kč bez DPH. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 10 let od 1. 4. 2020. Veš-
keré úpravy a vybavení nebytových prostor prove-
de nájemce na vlastní náklady tak, aby byl provoz 
zahájen nejpozději do 30. 9. 2020. 
u Televizní reportáže pro Kralupy TV bude i v tom-
to roce natáčet pan Zbyněk Krátký, IČ: 10238913. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 
2019 do 31. 1. 2020.
u Radní schválili obsazení postů předsedů do ko-
misí: Ekologická - Mgr. Jakub Němeček; Výstavby 
a rozvoje města - Ing. Petr Listík; Dopravy - Ing. Vla-
dimír Vymětalík, Ph.D.; Majetkoprávní - Mgr. Jiří Boz-
děch; Kulturní - Marek Škabrada; Zdravotní, sociální 
a bytová - Mgr. Václav Gabriel; Redakční rada - Mgr. 
Jindřich Kohm; Školská a prevence kriminality - Mgr. 
Jiřina Hereinová; Sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. 
Bohuslava Glasslová.
u Členy Redakční rady byli radními jmenováni: Tel-
man Nersisjan, Jan Doležálek, Aleš Levý, DiS. a Rad-
ka Holeštová.

příjem inzerce do 15. 2. 2019  
do 12:00; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 2. 2019 do 12:00
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PONDĚLÍ 11. ÚNORA - 17:00
na MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Dobrý den, milé čtenářky, milí čtenáři!

P rvní měsíc nového roku uběhl jako mávnu-
tím proutku, alespoň já mám ten pocit… Ono 

všechno nějak rychle utíká – například už je to  
18 let od doby, kdy měl nastat konec světa po prv-
ním miléniu a svět se točí dál!  Letos si připome-
neme již 30. výročí sametové revoluce (a jako by to 
bylo včera…) a 30 let od jmenování Václava Havla 
do funkce prezidenta Československa. Vzpome-
neme i na začátek druhé světové války před 80 lety. 
Připomínkových výročí a pietních akcí bude letos 
opět několik, i ve Zpravodaji se jim budeme věnovat.

Toto číslo je poslední, nad jehož obsahem bděla 
redakční rada ve složení Petr Holeček, Jindřich 
Kohm, Aleš Levý, Hana Bozděchová a Kateřina Ho-
rová. Na druhém lednovém jednání radní města jme-
novali nové členy redakční rady (viz střípky níže),  
a tak bych těm, kteří v následujícím období v re-
dakční radě působit nebudou, na tomto místě ráda 
poděkovala za několik společných měsíců naplně-
ných tématem „Zpravodaj“. 

Děkuji bývalému starostovi Petru Holečkovi, re-
daktorkám Hance a Katce za spolupráci, za jejich 

podněty, připomínky, pří-
spěvky, pozdní příchody, úsměvy i dob-
rou náladu, kterou rozdávali. Věřím, že tím ale je-
jich spolupráce se Zpravodajem nekončí, a že bu-
dou i dále psát články o dění v jejich okolí. Nechci se 
loučit, věřím, že se budeme vídat i dále a přeji všem 
plno úspěchů v dalších měsících a letech, ať už v za-
městnání či osobním životě.

To samé přeji i vám, čtenářům Zpravodaje. Je 
únor, zima se hlásí o slovo, ve vyšších polohách je 
plno sněhu, zkuste využít alespoň několik dnů k re-
laxaci na horách, ať už pojedete lyžovat, na běžky 
nebo se opalovat do vysokohorských středisek. Ro-
diny s dětmi toho pravděpodobně využijí v době jar-
ních prázdnin, které v Kralupech budou poslední 
únorový týden. Načerpejte novou energii z horského 
sluníčka, čerstvého vzduchu, třpytícího se sněhu. 
Užijte si zimní radovánky bez úrazů, najděte nové 
přátele a usmívejte se!

Únor plný lásky a pohody všem přeje
RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

slovo úvodem� 



3www.mestokralupy.cz   AKTUALITY  ÚNOR 2019   KZ

Máte zájem  
o placené parkování?

M ěsto Kralupy nad Vlta-
vou zjišťuje zájem obyva-

tel sídliště Hůrka o parkování 
v placené parkovací zóně pro 
osobní automobily na nově vy-
budovaném parkovišti v ulici 
Dobrovského (podél železniční 
trati pod Hostibejkem). 

Cena za vyhrazené parkovací 
místo je 7 000 Kč / rok.

V případě zájmu o získání 
placeného parkovacího místa 
pište na e-mail: libuse.litero-
va@mestokralupy.cz, nebo vo-
lejte na tel. číslo 315 739 816 do 
13. února 2019.

O počtu placených parkova-
cích míst rozhodne rada měs-
ta.

Vminulém kalendářním roce 
se realizovalo několik úpl-

ných rekonstrukcí ulic a v ob-
dobném trendu bude pokračo-
váno i letos. Hned z počátku 
jara započnou práce na re-
konstrukci komunikace v ulici 
Nad Lobčí, jejímž předmětem 
je vybudování jednostranné-
ho chodníku a nových parko-
vacích míst. Součástí projektu 
jsou rovněž prostory určené pro 
separovaný odpad a nové veřej-
né osvětlení. 

Komunikace dostane asfalto-
vý povrch a chodníky tradiční 
zámkovou dlažbu, přičemž ur-
čitou pikantností je bezesporu 
vznik tzv. vsakovacího objektu, 
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Ulice Nad Lobčí bude opravena

V Podřipské dojde k rekonstrukci lávky
Z ima určitě ještě neřekla po-

slední slovo, nicméně vede-
ní města v součinnosti s odbo-
rem realizace investic se již nyní 
připravuje na zahájení několika 
zásadních akcí. Jednou takovou 
bude rekonstrukce lávky přes 
Zákolanský potok v Podřipské 
ulici. „Lávka je v havarijním sta-
vu. Kdybychom k opravě nepři-
stoupili, museli bychom ji nechat 
zavřít. Celý proces bude vypa-
dat tak, že stávající zkorodova-
ná lávka se odstraní a nahradí ji 
lávka zcela nová,“ říká Marcela 
Horčičková z odboru realizace 
investic a správy majetku. 

Zároveň ovšem dodává, že 
výměna mostku nebude jen 

o tomto: „Velmi důležitá je rov-
něž stavba nového podloží, 
které je pochopitelně také ve 
špatném stavu. I proto je třeba 
občany upozornit na to, že jen 
tyto práce budou trvat zhruba 
dva měsíce.“ 

Oprava lávky vyjde zhruba na 
5 100 000 Kč a nevyžádá si žád-
né dopravní omezení pro řidiče 
motorových vozidel. Chodcům 
bude průchod staveništěm po-
chopitelně zakázán. „Bohužel, 
nejen tato lávka je ve špatném 
stavu. Opravy se brzy budou tý-
kat také mostku přes Knovízský 
potok v Přemyslově ulici, zde se 
jedná o vozovku, a dále je třeba 
zmínit lávku přes Zákolanský 

potok na Budečské stezce. Ta 
je rovněž v havarijním stavu. 
Všechny tyto projekty budou 
realizovány v průběhu tohoto 

roku“, uvedl kralupský mís-
tostarosta Libor Lesák.   

   ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

který bude sloužit k odvedení 
srážkových vod. 

„Tento projekt v podstatě 
navazuje na vybudování ko-
munikace k rodinným do-
mům v lokalitě Nad Hosti-
bejkem, jež byla postavena 
v roce 2017. Totéž se týká sil-
nice v ulici Hostivítova, kte-
rá byla zrekonstruována ještě 

o rok dříve. Výstavbou komu-
nikace v ulici Nad Lobčí tak 
dojde k propojení obou těchto 
ulic,“ uvedla Marcela Horčič-
ková, vedoucí odboru realiza-
ce investic a správy majetku. 
Rekonstrukce komunikace vy-
jde na 7 800 000 Kč. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Nad Lobčí 

50 LET OD ČINU 
JANA PALACHA
Celá naše 
republika si 
připomněla 
16. leden 1969 
- den upálení 
studenta 
Jana Palacha. 
V Mělníku 
položil za 
Kralupy kytici 
k pomníku 
kralupský 
zastupitel, 
bývalý starosta, 
senátor Petr 
Holeček.2X
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Lávka před rekonstrukcí
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P říspěvky pro příspěvkové organizace 
města – mateřské a základní školy, mu-

zeum, kulturní středisko, Dům dětí a mlá-
deže, bytový podnik, technické služby, so-
ciální služby a Kralupskou sportovní spol. 
s r. o. jsou ve výši 94 430 470 Kč.

Byl schválen i plán žádostí o dotace z ev-
ropských a státních dotačních fondů. Pokud 
uspějeme ve 100 % svých záměrů, navýší 
se rozpočet v kapitole příjmů pro investiční 
akce a rozvojové projekty města o dalších 
79 863 000 Kč.

Došlo k navýšení podpory sportovních 
oddílů o částku 500 tisíc Kč na celkovou 
výši 5 700 000 Kč, na podporu zájmových 
organizací byl rozpočet navýšen na část-
ku 1 800 000 Kč. Příspěvky pro neziskové 
organizace vykonávající služby pro občany 
Kralup, např. Asociace samaritánů, Farní 
charita, Semiramis jsou schváleny ve výši  
1 mil. Kč, programy pro prevenci krimina-
lity ve městě 600 000 Kč.

S oučástí tohoto projektu je pořízení 
strategických rozvojových dokumen-

tů, které budou sloužit jako podklad při 
rozhodování zastupitelstva v letech 2020-
2030 o rozvoji a investicích města. V sou-
časné době připravujeme zadání výběro-
vých řízení na pořízení těchto plánů:
} Studie rozvoje sídelní zeleně
} Koncepce parkovacích systémů 
ve městě 2020-2030
} Plán dopravní obslužnosti centra města
} Energetický plán města 2020-2030 
} Strategický plán obnovy a rozvoje 
veřejného osvětlení
} Komunitní plán sociálních služeb města 
2020-2024
} Strategie likvidace odpadu ve městě 
a celém ORP 2020-2030
} Generel cyklistické dopravy na celém 
území ORP

Na zpracování dokumentů se kromě vy-
braných odborných společností budou po-
dílet i členové z řad občanů v nově usta-
novených komisích, úředníci městského 

úřadu a vedení města. Kromě podkladů pro 
rozvoj města budou dokumenty sloužit i ja-
ko podklad pro získávání finančních dota-
cí ze státních zdrojů v období po ukončení 
dotačních titulů z EU a bez nich nebude 
možno o dotace žádat.

Jedna z částí projektu Optimalizace pro-
cesů je i rozšíření elektronických úředních 

desek do obcí v ORP Kralupy. Tuto službu, 
která bude přenášet informace a rozhodnu-
tí odborů státní správy občanům v obcích, 
zajistí Město Kralupy pro obce jak finančně 
s pomocí získané dotace, tak i zajistí výběr 
dodavatel pro instalaci desek.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA 

Rozpočet na rok 2019 byl schválen
■  Dne 17. prosince 2018 zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019. Ten byl schválen jako 
vyrovnaný ve výši 369 670 500 Kč na straně příjmů i na straně výdajů. JEDNÁ SE O HISTORICKY NEJVYŠŠÍ 
ROZPOČET MĚSTA. 

■  Naše město obdrželo koncem roku 2018 finanční dotaci z Operačního programu zaměstnanost ve výši  
9 500 000 Kč na Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy.

dostavba pavilonu odborných učeben ZŠ Komenského 87 800 000 Kč

3. etapa rekonstrukce centra města 19 000 000 Kč

rekonstrukce ulice Nad Lobčí 6 200 000 Kč

rekonstrukce mostu v ul. Přemyslova 10 000 000 Kč

rekonstrukce lávky v ul. Podřipská 5 100 000 Kč

rekonstrukce lávky V Olších 3 000 000 Kč

rekonstrukce chodníku Přemyslova – 28. října 3 300 000 Kč

stavba nového chodníku v ul. Velvarská 2 900 000 Kč

vybudování Parku přátelství na Cukrovaru 2 100 000 Kč

cyklostezka Kralupy – Zákolany 23 500 000 Kč

parkoviště Třebízského ulice 2 500 000 Kč 

HLAVNÍMI INVESTIČNÍMI AKCEMI BUDOU:

V roce 2019 budou realizovány investi-
ce v objemu více jak 190 000 000 Kč. Ty-
to investice jsou financovány 67 000 000 

Kč ze získaných dotací z evropských fondů  
a 123 000 000 Kč z rozpočtu města.

 LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Rozvoj města pomůžou zajistit 
nové strategické dokumenty
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M ěsto Kralupy nad Vltavou připravuje 
spuštění nových webových stránek. 

Hlavním autorem inovovaného městského 
webu je informatik MěÚ David Kořínek. 
Během letošního února proběhne test webu 
paralelně s tím stávajícím a předpokládá 
se, že v březnu bude spuštěna ostrá verze 
nových webových stránek pro veřejnost.

Proč došlo k výstavbě nového webu?
Stávající web jsme vytvořili v době, kdy ješ-
tě nebyl kladen takový důraz na použitel-
nost na mobilních telefonech, nelze jej tedy 
na menších displejích používat dostatečně 
pohodlně. Zároveň jsme se setkali s poža-
davky na zjednodušení struktury menu, 
vylepšení vyhledávání a celkovou moder-
nizaci stránek.

V čem bude nový web jiný? Jaké výhody by 
měl návštěvníkům přinést?
Nový web bude už na první pohled mno-
hem přehlednější, jednodušší a hezčí. 
Návštěvníkům nabídne interaktivního 
průvodce úřadem a městem, na několik 
kliknutí každého dovede přesně k těm in-
formacím, které shání. Web samotný bude 

Děkuji mnohokrát 
za renovaci sídliště

Ch těla bych se podělit se čtenáři KZ 
o příjemný pocit, který mám ze sou-

časného stavu sídliště V Zátiší. Bydlím ta-
dy 24 let a mohu tedy dobře posoudit, jak 
se během posledních dvou let naše sídliště 
proměnilo. Starý asfalt nahradily nové chod-
níky se zámkovou dlažbou, nově se upra-
vila cyklostezka a navýšil se počet nových 
laviček s opěrkami. Objevily se i zcela nové 
herní prvky, a to nejen pro děti. Hřiště na pe-
tanque, ping-pongový stůl, šachové stolky – 
a snad i dnešní děti vědí, jak se skáče panák. 

Nezapomnělo se ani na zeleň. Podél celé 
cyklostezky se vysázely okrasné keře a letos 
na podzim se na zelených plochách zasadily 
nové stromky. Musím také zmínit venkovní 
gril, kde se v létě střídaly party grilujících 
a linula se odtud vůně tak typická pro to-
to období. 

I panelová sídliště mohou být příjemným 
a vlídným prostředím pro své obyvatele. 
Chci poděkovat představitelům města, že 
nám tuto možnost poskytli. Ostatní už je 
na nás. Stále ještě prožíváme zimní období, 
ale osobně se už moc těším, až s jarem před 
naším vchodem růžově rozkvetou nově vy-
sazené sakury. BARBORA MATESOVÁ

P ečovatelská terénní služba zakoupi-
la nový automobil, který byl speciálně 

upraven pro přepravu vozíčkářů. 
V zadní části vozu je prostor opat-
řený nájezdovou rampou a kotvi-
cím systémem pro přímý vjezd 
vozíčkáře do vozidla. Dalším spe-
ciálním vybavením je otočné seda-

Převoz imobilních klientů

ROZHOVOR s... Davidem Kořínkem, informatikem městského úřadu

Městský web má nový kabát

reagovat na aktuální dění a na předních 
pozicích nabídne aktuální témata. Techno-
logicky stavíme nové stránky podle moder-
ních trendů, budou takzvaně responzivní 
a velice rychlé.

Město disponuje mnoha weby a dalšími 
sociálními sítěmi. Čeká i je nějaká další 
aktualizace?
Na sociálních sítích jsme velice úspěšní, 
uživatelé je často využívají jako hlavní 
zdroj informací, které dále sdílí mezi ostat-

ní. Naše působení na sociálních sítích po-
stupně rozšiřujeme o nové prvky, například 
vysíláme živé videopřenosy z akcí ve městě. 
Provozujeme i několik dalších samostat-
ných webů. Asi největším z nich je portál 
kralupytv.cz, kde zpřístupňujeme postup-
ně digitalizovaný archiv veškerých repor-
táží a dokumentů KTZ, které kdy vznikly. 
Dalším užitečným webem jsou dnykralup.
cz, kde návštěvníci najdou kompletní in-
formace o jedné z největších kralupských 
událostí.
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dlo vedle řidiče, které umožňuje obtížně se 
pohybující osobě snadné nastoupení. 

Praktickým pomocníkem pečovatel-
ské služby je také 
schodolez, který 
je využíván zdra-
votně postižený-
mi občany byd-
lícími v domech 
bez výtahu, pro 
něž jsou schody 
nepřekonatelnou 
překážkou. 

Využívání spe-
ciálně upraveného 
automobilu s ná-
jezdovou rampou 
a schodolezu za 

asistence pečovatelek umožňuje imobil-
ním klientům absolvovat cestu přes pře-
kážky tzv. „ode dveří ke dveřím“. Bližší in-
formace o přepravě speciálním vozidlem 
nebo schodolezem poskytne pečovatelská 
služba sídlící v Domě s pečovatelskou služ-
bou, V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou, tel. 
315 704 264.

MIROSLAVA BERITOVÁ,

ŘEDITELKA PO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA 
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Jak jste se s novou rolí ve vedení města 
sžil?
Jelikož jsem už osm let působil ve městě 
jako místostarosta, dokázal jsem si před-
stavit, co mě bude čekat. Práce, kterou nyní 
primárně vykonávám, je pochopitelně po-
někud jiná, ale zároveň není až tolik roz-
dílná. Myslím, že jsem si zvykl poměrně 
rychle, z míry mě zatím nic nevyvedlo. Je 
to samozřejmě i zásluha mých kolegů, pánů 
místostarostů. Vojta Pohl se během krátké 
doby s novou funkcí rychle sžil, Libor Le-
sák je naopak dlouholetým místostarostou, 
takže si celkově myslím, že naše spolupráce 
by mohla i nadále dobře fungovat. Jinak 
v prvních týdnech jsem se s funkcí starosty 

pochopitelně seznamoval a také jsem na-
vštívil všechny starosty kralupského ORP.

Jak jste si užil adventní oslavy, případně 
vánoční čas tady v Kralupech? Už 
pochopitelně ve funkci starosty.
Adventní oslavy byly moc hezké, přestože 
nám počasí příliš nepřálo. V příštím ro-
ce bychom rádi rozšířili adventní program 
na víc dnů, protože by byla škoda nevyužít 
potenciálu nového náměstí. I s přihlédnu-
tím k tomu, že by měla být tou dobou ho-
tova další část. Uvidíme. Nicméně již nyní 
mohu prozradit, že jsem dostal celou řadu 
pochvalných ohlasů na vánoční osvětlení, 
to se opravdu povedlo. Odbor realizace in-

ROZHOVOR s... Ing. Markem Czechmannem, starostou

Starosti a radosti 
nového starosty
■  Ing. Marek Czechmann byl v listopadu loňského roku zvolen starostou 
našeho města a má tak nyní za sebou první čtvrtletí v nové funkci. Nabízí 
se tedy krátké zastavení a zabilancování.

vestic, který toto zajišťoval, odvedl opravdu 
skvělou práci. Dovolím si tvrdit, že i příští 
rok na mnohé navážeme.     

Jaké máte v nejbližší době plány? Co Vás 
v následujících týdnech a měsících čeká?
Rada města schválila složení komisí a my 
se nyní budeme zabývat jejich obsazením. 
To je takový první úkol. Dále nás čeká 
zpracovávání projektových dokumentací 
na nové akce a v neposlední řadě chys-
tám svolat setkání starostů z našeho ORP. 
Ve vedení obcí je v současnosti celá řada 
nových tváří a my pochopitelně chceme 
všem starostům podat pomocnou ruku 
a seznámit je také s naší agendou. Dále 
nás čekají výběrová řízení na investiční 
akce, které začnou už v březnu. Práce bu-
de určitě hodně, ale i tak doufám, že vše 
podstatné zvládneme. 

V současné době je v řadě měst zaveden 
online přenos ze zasedání zastupitel-

stva, díky kterému mají občané ucelený 
přehled o průběhu jednání z pohodlí do-
mova. Na internetu dnes můžeme sledovat 
nepřeberné sportovní, zážitkové a kuchař-
ské výkony, jistě tam také patří tak důležitá 
věc, jako je jednání o nás, pro nás a za naše 
nemalé peníze. 

V nové budově kralupského městského 
úřadu se veřejná zasedání zastupitelstva 
konají v malém prostoru, kam se vejde  
z 18 tisíc obyvatel pouhých 30 lidí. Jde při-
tom o novou nákladnou stavbu, jejíž projekt 

jistě počítal s využitím moderních techno-
logií. K těm bezesporu patří také živé vy-
sílání ze zastupitelstva na internetu, aby 
se lidé mohli více dozvědět, o čem a jak se 
jedná, i když jsou poměrně hodně pracov-
ně a časově vytíženi. Mohli by se pak také 
snáze zapojit do dění ve městě a poskytovat 
zastupitelům cennou zpětnou vazbu ohled-
ně jejich působení v samosprávě. 

Zajistit online přenosy je možné pouze 
v souladu s platným zákonem o ochraně 
osobních údajů, tzv. GDPR, což není pro-
blém. Je potřeba uzavřít smlouvu s provo-
zovatelem, která bude obsahovat požadavky 

zákona, a schválit městskou radou provozní 
řád. Jak jsme zjistili, s těmito formalitami 
rádi pomohou a podklady poskytnou např. 
na Městském úřadě Mělník, protože není 
potřeba vymýšlet vymyšlené. 

Jde jen o to, zda bude mít naše nové za-
stupitelstvo dostatečnou vůli tuto moder-
ní změnu navrhnout a schválit. Nechme se 
překvapit na příští veřejné schůzi 11. února.

LENKA STROUHALOVÁ

REAKCE STAROSTY MĚSTA  
Ing. Marka Czechmanna:

Před několika lety byla snaha zasedání 
přenášet, dokonce se zasedání konala 

v kinosále KASS. Tento model se neosvědčil 
a nepokračoval. V současné době doposud 
nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem, aby 
se zasedání přenášela online. 

Minulý měsíc byla radou města ustanove-
na komise k přípravě návrhu koncepčního 
řešení fungování městských mediálních 
platforem (KTZ; Zpravodaj; web města 
a sociální sítě). Nejzazší termín k předlo-
žení finálního výstupu je 30. 6. 2019. Před-
pokládám, že komise se bude zabývat i tou-
to záležitostí. 

nad dopisy čtenářů� 

Téma: NOVÝ TREND - ONLINE PŘENOSY 
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Ustavující zasedání 
zastupitelů dne 31. 10. 2018 

v kinosále KD Vltava.
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J ak to ovšem bude s barevnými květy le-
tos? Bude okrasa rozšířena i do dalších 

destinací? Odpovědi na tyto otázky najdete 
v následujícím rozhovoru.

Mohou se i letos občané Kralup těšit na 
květinovou výzdobu Mostní ulice? Dostane 
se obdoba něčeho podobného také do 
dalších destinací ve městě?
Ano, s květinovou výzdobou mohou občané 
počítat. Zároveň prozradím, že bude rozší-
řena i na další místa ve městě. Rádi bychom 
realizovali nový park na Cukrovaru, to zna-
mená mezi plaveckým bazénem a tamním 
sídlištěm. Bude zde rozšířena květinová vý-
zdoba a rádi bychom zde vytvořili i určité 
terénní nerovnosti, a to hlavně díky tomu, 
že ne každý občan je s květinovou výsad-
bou spokojen. To se nám v praxi potvrdilo. 
Někteří jedinci nám naprosto svévolně pře-
cházeli přes travnaté plochy, čímž vznikly 
tak zvané „divoké cesty“. My tedy letos vy-
tvoříme dvě cesty oficiálně a byli bychom 
rádi, kdyby se jinudy nechodilo. Další vý-
sadby hodláme uskutečnit v ulici Generála 
Klapálka, před školami a školkami. V nepo-
slední řadě chceme zopakovat „šuplíkovou“ 
výzdobu lávky v podobě letniček. 

V Mostní ulici lze očekávat tytéž květy 
jako v předchozích dvou letech nebo se 
dočkáme i zde nějakých novinek?
Co se týče ulice Mostní, tak ta je osázena 
v celém rozsahu, a to od mostu až po kru-
hový objezd. Zde tedy není třeba cokoliv 
doplňovat, neboť tyto cibuloviny mají tr-
vanlivost přibližně osm let. To znamená, 
že po tuto dobu budou nakvétat stejným 
způsobem. Začíná se tedy krokusy, pak 
přichází narcisky, následně tulipány a na 
úplný závěr modřence, které kvetou téměř 
do podzimu. Vždy je to o tom, jaká se zvolí 
směs cibulovin. 

Například v ulici Generála Klapálka 
jsme se rozhodli pro trochu jinou směs, 
ovšem je třeba uvést, že vždy jsme ome-

zeni rozpočtem. Celá tato záležitost ne-
ní úplně nejlevnější. Nicméně se alespoň 
v tomto ohledu jedná o věc dlouhodoběj-
šího charakteru. 

Zkuste nám nyní trochu přiblížit onen 
proces výsadby. Jakými způsoby probíhá?
Když se zakládají nové výsadby, je tak pro-
váděno buďto na jaře nebo na podzim. Je 
to z toho důvodu, aby cibuloviny řádně za-
kořenily. Nikdo předem nepozná, na jakém 
místě byla výsadba provedena, neboť sázecí 
stroj je v tomto ohledu takřka dokonalý. Do 
trávníku vpraví cibuloviny, přičemž jejich 
počet není zrovna malý. Jedná se zhruba 
o čtyři stovky cibulek na metr čtvereční. 
Stroj pak po sobě všechno zaválcuje, tak-
že to spíše vypadá, jako bychom na onom 
trávníku provedli spíše jakousi rekultiva-
ci, případně jsme trávník pouze prořezali. 

U stávajících cibulovin jsou prováděny 
alespoň dílčí udržovací práce? 
Nikoliv. Na konci kalendářního roku jsme 
daná místa pouze posekali, jako každý jiný 
trávník. Květiny posléze začnou kvést, jako 
kdyby se jednalo o novou výsadbu. Z po-
čátku jsme měli trochu strach, aby cibu-
lovinám neškodily zimní posypy, ovšem 

ROZHOVOR s... Mgr. Janem Koberou, vedoucím odboru životního prostředí

Květiny k našemu 
městu patří
■  Koloritem Kralup se stává a do popředí vystupuje květinová výzdoba  
ve městě, ať na kruhových objezdech, v květnících, zavěšená na lampách 
či lávce. „Kdysi jsem podobnou výzdobu viděl ve francouzských Metách 
a pro sebe jsem si říkal, že by bylo naprosto skvělé, kdybychom něco po-
dobného měli v Kralupech. Jsem moc rád, že se nám tento nápad podařilo 
zrealizovat,“ tak vzpomíná Jan Kobera na počátky květinové výzdoby. 

ukázalo se, že naše obavy byly zbytečné. 
Pouze ne všechny květy byly třeba tak hez-
ké a naopak. To je ale dáno počasím, které 
se například minulý rok příliš nepovedlo. 
Nejvíce to odnesly tulipány, což jsou určitě 
ty nejviditelnější květiny. 

Zaznamenal jste od občanů Kralup nějaký 
pikantní postřeh, který Vás třeba i zaujal?
Nejpikantnější postřeh je asi ten, že tolik 
emailů jsem nikdy předtím nedostal. Jak 
kladných, tak záporných. Za posledních 
dvacet let, co na městském úřadě pracuji, 
se mi nic podobného nestalo. Je ale prav-
da, že těch pozitivních reakcí bylo docela 
dost. Úředníkovi se až tak často nestává, 
že by ho někdo pochválil. V minulém roce 
jsme mnoho lidí překvapili květinovou vý-
zdobou lávky, což byla novinka, pro kterou 
jsme se sami rozhodli. Myslím, že celé řadě 
lidí se tento nápad zalíbil. Bohužel, někteří 
naši spoluobčané si dobře povšimli toho, 
že vybrané květiny dorůstají nahoru a jsou 
i dobře vidět ze samotné lávky, čili nedělalo 
jim problém květiny vyjmout a ozdobit si 
jimi vlastní balkóny. Postupně nám někte-
ré květiny začaly rychle mizet a v podstatě 
okamžitě nám bylo jasné, že se v tomto pří-
padě nejednalo o vandalismus, ale o čistou 
krádež (květiny byly naprosto zřetelně vy-
loupnuty z truhlíku). Letos máme v plánu 
důkladnější spolupráci s městskou policií, 
která bude hlídat lávku mnohem intenziv-
něji, a to třeba i za asistence skryté kamery. 
Domnívám se, že člověk, který takto ničí 
okrasu patřící všem, si zaslouží opravdu 
velkou pokutu. 

Záhon nad 
terasami  
u Masarykova 
mostu
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Z imní údržba místních komunikací (vo-
zovek a chodníků) probíhá v souladu se 

schváleným operačním plánem, který je ka-
ždoročně aktualizován a schvalován radou 
města. Jde o poměrně rozsáhlý dokument, 
který kompletně stanovuje veškeré postu-
py. Jedná se například o použité metody, 
stroje, pořadí ulic, stanovení kompeten-
cí, rozdělení ulic dle důležitosti a dalších 
záležitostí nutných pro zvládnutí nástrah 
zimního počasí. 

Výčet veškerých komunikací je k dohle-
dání ve zmíněném operační plánu uveřejně-
ném na webových stránkách města i tech-
nických služeb. 

Solení ano či ne?
V případě menších sněhových úhrnů je za-
jišťován úklid sněhu především mechanic-
kým metením, v případě větších sněhových 
úhrnů plužením. Obvykle pak bývají vzá-
pětí na komunikace aplikovány prostřed-
ky pro zajištění následného bezpečného 
pohybu vozidel a občanů. V návaznosti na 
aktuální meteorologickou situaci se jedná 
o aplikaci soli případně soli s pískem při 
teplotách nižších než -5 °C. 

Primární úklid
Z hlediska důležitosti jsou městské komu-
nikace rozděleny do tří skupin. Postup pro-
bíhá chronologicky.

V první skupině jsou zařazeny nejfrek-
ventovanější ulice našeho města, zastávky, 
školy a kopcovité úseky a podobně, v další 
skupině jsou pak zařazeny méně vytěžo-
vané a okrajové komunikace. Pro každou 
skupinu jsou stanovené časy, kdy musí být 
zajištěna schůdnost a sjízdnost. 

Pro první skupinu chodníků a vozovek 
musí být provedena údržba do čtyř hodin 
od započetí zásahu, používáme dva stroje 
Holder a vozidlo Multicar na chodnících 
a vozidlo Unimog na vozovkách.

Dále pak následuje druhá skupina se zá-
sahem do 12 hodin od výjezdu a třetí skupi-
na se zásahem do 48 hodin, pokud je zajiš-
těna schůdnost a sjízdnost v prvních dvou 
skupinách ulic. 

Poslední skupinou jsou komunikace, 
které jsou vzhledem ke své důležitosti vy-
řazeny ze zimní údržby. Časový limit pro 
zahájení zásahu je 60 minut od zjištění 
podmínek pro ošetřování po spadu sněhu 
nebo tvorbě náledí.

První štace
} Holder 1 - Trojanova, Nádražní, zastáv-
ky autobusů, Žižkova, Komenského nám., 
Jodlova
} Holder 2 - Libušina, Havlíčkova, Na Hrád-
ku, Rybova, chodník přes park k nemoc-
nici, chodník pravá strana mostu, chod-
ník z Lobečku k mostu TGM (současně se 
silnicí II/101) a spojka na nábřeží J. Rysa
} Multicar - stezka od křižovatky Na Fran-
tišku přes lávku až po zastávku MHD u Te-
sca, stezka od křižovatky Na Františku po 
ulici Chelčického
} silnice - Hostivítova, Vojenova, Neklano-
va, Nad Skalou, Na Vyhlídce, Nad Lobčí,  
Na Skalách, Písečná, Nad Vodou

Rychlost úklidu
Ke každodennímu zásahu jsou připraveny 
dvě čety pracovníků, které se střídají v tý-
denních intervalech počínaje listopadem 
a konče březnem následujícího roku, v běž-
né pracovní době jsou pak k dispozici i další 
zaměstnanci technických služeb. 

Celý proces údržby se odehrává na cca 
80 km vozovek a chodníků našeho města 
s určitým množstvím strojní techniky a lid-
ských kapacit. Zametač / sypač chodníku se 
pohybuje průměrnou rychlostí 4 km v ho-
dině, je tedy jasné, že nemohou být všechny 

ulice uklizeny v jeden okamžik a údržba 
zabere prakticky celý den.

Připomínky občanů
Proč sypeme již při třech centimetrech 
sněhu? V tomto případě zastáváme názor, 
že zimy u nás nebývají tak silné a dlouhé, 
jako v jiných městech a volíme tak přede-
vším zajištění bezpečného užívání našich 
komunikací. Někdy se i objeví připomín-
ka, proč je zameten jen jeden chodník, pří-
padně proč je zametena jen část širokého 
chodníku? Protože v objemu prací, které 
je nutné zajistit v poměrně krátkém čase, 
je v některých případech zajištěna ome-
zená údržba. Část městských komunikací 
je vzhledem k jejich důležitosti z údržby 
vyňata, aby mohly být zajištěny ty nejfrek-
ventovanější. 

Tímto apelujeme na naše spoluobčany, 
kteří parkují v rozporu s pravidly silnič-
ního provozu, například v křižovatkách. 
Není pak možné dostat se s naší techni-
kou například na chodníky, které tím pá-
dem bývají delší dobu neudržované, než 
se na místo opět dostaneme. A díky bez-
ohlednosti jednoho občana jsou omeze-
ni další.

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM

Padá sníh? Protože je zima!
■  V lednu nás několikrát navštívila ta pravá zima – se vším všudy – sníh, mráz, vítr. Protože jsme v našem 
regionu těmto průvodním jevům zimy odvykli a spousta občanů se stále rozčiluje nad úklidem sněhu ve městě, 
přinášíme podrobné informace k tomuto tématu.
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střípky z linky 156 � 
u 13. 12. v 19:39 na l. 156 oznámil pan N., že 
v ulici Přemyslova u přechodu pro chodce, v blízkosti 
kruhového objezdu, leží muž. Hlídka MP se dostavila 
na místo, kde v ulici Dobrovského u kruhového 
objezdu viděla mladého muže ve zjevně podnapilém 
stavu. Byl ztotožněn mladistvý K., který s hlídkou 
komunikoval velmi nesouvisle, nesrozumitelně a jeho 
pohyby byly značně nekoordinované. U mladistvého 
byla provedena orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem přes tři 
promile alkoholu. Z důvodu podezření na možnou 
otravu alkoholem byla na místo přivolána RZS, 
která jej následně převezla do FN Motol v Praze. 
Hlídka MP neprodleně o celé věci informovala matku 
mladistvého, která uvedla, že se nachází mimo katastr 
Kralup n. Vlt., ale dostaví se do FN Motol. Celá věc 
byla také předána na OSPOD MěÚ Kralupy k dalšímu 
šetření. 

u 20. 12. v 16:00 hlídka MP při pochůzkové kontrolní 
činnosti v ulici Jiráskova zahlédla volně pobíhajícího 
psa černé barvy. Hlídka MP psa odchytila a umístila 
do kotce na služebně MP, odkud jej později převezla 
do městského útulku Lesan. 

u 28. 12. v 14:15 na l. 156 oznámil pan Š., že si 
své osobní vozidlo zaparkoval v garážích na MěÚ 
Kralupy, ty jsou již zamčené a on se ke svému vozidlu 
nemůže dostat. Hlídka MP se spojila se správcem 
MěÚ a informovala jej o vzniklé situaci. Jelikož se 
na MěÚ t. č. již nikdo nezdržoval, vpustila hlídka MP 
pana Š. do garáží MěÚ. Hlídka MP pana Š. poučila 
o provozním řádu a otvírací době garáží MěÚ Kralupy, 
ten si následně své vozidlo převzal a místo opustil. 

u 1. 1. v 00:39 na l. 156 přijato oznámení od 
paní L., že na nábřeží J. Rysa se pohybuje skupina 
mladíků a ničí pouliční osvětlení. Dále uvedla, že 
tito muži jdou směrem na Chvatěruby. Hlídkou MP 
byly v místě oznámení zaznamenány čtyři lampy 
veřejného osvětlení, které měly poškozené plastové 

kryty ve tvaru kopulí. Hlídka MP provedla kontrolu 
místa oznámení a přilehlého okolí, kdy při vjezdu do 
ulice Třebízského zaznamenala dva muže, kteří se 
při spatření hlídky MP dali na útěk. Tito byli následně 
hlídkou MP zadrženi u ubytovny v ulici U Dýhárny 
a ztotožněni, jednalo se o pana V. a pana F. Oba 
muži se hlídce MP doznali, že poškozovali reklamní 
plakáty umístěné na oplocení zahrádek v ulici 
Třebízského. S poškozením veřejného osvětlení dle 
jejich slov neměli nic společného. Hlídkou MP byla 
pořízena fotodokumentace poškozeného veřejného 
osvětlení, která byla spolu s ÚZ postoupena k dalšímu 
opatření na MěÚ. Poškození reklamních plakátů bylo 
postoupeno k dalšímu řešení na MěÚ jako podezření 
z přestupku proti majetku a poškozování cizí věci.

u 2. 1. v 09:17 na l. 156 oznámil pan P., že v ulici 
Přemyslova pod Hostibejkem se v altánu nachází 
skupinka dětí školního věku a ničí vybavení altánu 
tím, že převracejí a kopou do stolu uvnitř altánu. 
Hlídka MP na místě zjistila čtyři mladistvé, kteří 
uvedli, že stůl uvnitř altánu byl zničen již před jejich 
příchodem. Jeden ze skupiny dětí dále uvedl, že vzal 
pouze jeden z kusů zničeného stolu a přenesl jej na 
chodník před altán. Dále byli kontaktování rodiče dětí, 
aby se dostavili na místo, kde byli hlídkou MP poučeni 
a poté si své děti odvedli. O celé věci byla informována 
pracovnice RIaSM MěÚ Kralupy a pracovnice OSPOD 
MěÚ Kralupy. Zaměstnanec MěÚ předběžně vyčíslil 
škodu na 5 000 Kč. Z důvodu podezření trestného 
činu poškození cizí věci byla věc předána na OO PČR 
a MěÚ Kralupy k dalšímu opatření. 

u 2. 1. v 12:19 bylo na l. 156 přijato oznámení od 
pana S., strojvůdce vlaku z Ústí n. Labem, že ve vlaku 
na nástupišti v Kralupech sedí žena, která je zmatená 
a zřejmě pod vlivem návykových látek. Hlídka MP na 
místě zjistila ženu, která neměla platnou jízdenku. 
Dále uvedla, že u sebe nemá žádnou hotovost 
a vlak opustit nechce. Z důvodu neprokázání své 

totožnosti byla žena hlídkou MP předvedena na OO 
PČR ke zjištění totožnosti. Z důvodu jejího agresivního 
a vulgárního chování byla hlídkou MP při předvedení 
použita pouta. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že 
se jedná o paní N., která není osobou hledanou ani 
pohřešovanou. Žena poté oddělení opustila. 

u 6. 1. v 08:36 bylo na služební telefon přijato 
oznámení od pana L., vlakvedoucího, že do stanice 
Kralupy nad Vltavou přijede vlak, ve kterém se 
nachází muž, jenž nemá uhrazené jízdné v plné výši. 
Hlídka MP se dostavila na nástupiště, kde se spojila 
s oznamovatelem. Ten hlídce označil muže, který 
neměl uhrazené plné jízdné. V muži byl ztotožněn 
pan F., který za přítomnosti strážníků vlakvedoucímu 
uhradil zbývající část jízdného, vč. přirážky. 

u 10. 1. v 09:40 bylo na l. 156 přijato 11 oznámení, 
že v ulici Mostní se na mostě T. G. Masaryka pohybuje 
labuť, která brání plynulému provozu na silnici. Hlídka 
MP Kralupy na místě zjistila, že labuť byla nejspíš 
sražena vozidlem, přesto je schopna se pohybovat. 
O události byl informován zaměstnanec z ochrany 
ptactva Kladno. Aby nedošlo k vběhnutí labutě do 
silnice, prováděla hlídka MP na labuť dohled do 
příjezdu zaměstnanců z ochrany ptactva, kteří si po 
příjezdu na místo labuť převzali. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY 

MĚSTSKÉ POLICIE KRALUPY NAD VLTAVOU

MP – městská policie 
DS MP – dozorčí služba městské policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
ÚZ - úřední záznam
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
RIaSM – Realizace investic a správa majetku

V pondělí 14. ledna 2019 ve večerních ho-
dinách zadrželi středočeští kriminalis-

té dva muže ve věku 32 a 26 let, podezřelé 
z loupežného přepadení benzinové čerpací 
stanice Podhořany, nacházející se u silnice 
č. 608 v katastru obce Nelahozeves, okres 
Mělník, kterého se dopustili v noci z 2. na 
3. prosince 2018 a při němž jeden z nich 
výstřelem z krátké střelné zbraně usmrtil 
osmapadesátiletou ženu – obsluhu čerpací 

stanice. Mladší z podezřelých byl zadržen 
kriminalisty ve svém bydlišti v Kralupech 
nad Vltavou, starší z podezřelých pak zá-
sahovou jednotkou ve svém bydlišti ve Voj-
kovicích, okres Mělník.

Dne 15. ledna 2019 bylo zahájeno trestní 
stíhání mladšího z podezřelých pro zločin 
loupež podle § 173 odst. 1 trestního zákoní-
ku, kdy v případě odsouzení mu hrozí trest 
odnětí svobody v délce trvání 2 až 10 let, 

a staršího z podezřelých pak pro zločin 
vražda podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. j) 
trestního zákoníku, kdy v případě odsou-
zení mu hrozí trest odnětí svobody v dél-
ce trvání na 15 až 20 let nebo i výjimečný 
trest. U obou obviněných byl vyšetřova-
telem podán podnět k návrhu na vzetí do 
vazby.

POR. MGR. PAVEL TRUXA,

TISKOVÝ MLUVČÍ 

K loupežnému přepadení sázkové kancelá-
ře v přízemí prostředního věžáku v uli-

ci Tylova 734 došlo v sobotu 12. ledna 2019  
po půl čtvrté odpoledne. Neznámý pachatel 
pod pohrůžkou krátké střelné zbraně vylákal 
po obsluze hotovost a následně z místa utekl. 
Policisté okamžitě zahájili pátrání, které však 
bylo bezúspěšné. (Pozn. redakce: Informace 
k datu uzávěrky tohoto čísla).

Jednalo se o muže kolem 40-50 let, štíh-
lé 180 cm vysoké postavy. Oblečen byl do 
světle modrých riflí, světle modré zimní 
bundy se světle šedými pruhem přes prsa. 
Na hlavě měl světle modrou zimní pletenou 
čepici s šedým vzorem. Obličej měl mas-
kován světle modrou šálou, na očích brýle 
s lehce zabarvenými skly. Mluvil plynně 
česky.

Mělničtí kriminalisté na případu inten-
zivně pracují. Pokud by někdo k tomuto 
případu měl jakékoliv informace, nechť se 
obrátí na policisty osobně nebo telefonicky 
na kterékoliv služebně v rámci ÚO policie 
Mělník. Volat můžete také na linku 158. 

 POR. MGR. MARKÉTA JOHNOVÁ DIS.,

KOMISAŘ

V případu v Nelahozevsi padla obvinění

V Lobečku byla vyloupena sázková kancelář
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L iterární soutěž je určená 
všem občanům ČR bez ome-

zení věku a probíhá ve dvou ka-
tegoriích, a to: 14 až 18 let (do-
vršených do 30. 6. soutěžního 
roku) a nad 18 let bez omezení. 
Do soutěže lze přihlásit jednot-
livé básně i cykly. Podmínkou je 
zaslat maximálně 200 původ-
ních, dosud nepublikovaných, 
česky psaných veršů, elektro-
nicky nebo vytištěné ve čtyřech 
exemplářích. Jedna z básní mu-
sí mít formu sonetu. Soutěž je 

anonymní, a proto práce nesmí 
být podepsány ani jinak ozna-
čeny. 

Práce zasílané poštou bu-
dou obsahovat: tři neoznačené 
exempláře a neporušenou, za-
lepenou obálku, ve které bude 
čtvrtý exemplář se jménem, 
příjmením, věkem a bydlištěm. 
V elektronických verzích budou 
údaje vypsány v těle e-mailu, ni-
koli v přiložených básních, které 
budou ve formátu doc nebo pdf. 
Zaslané práce se nevracejí.

Seifertovy Kralupy 2019
■  Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku 
básníka Jaroslava Seiferta autorskou literární soutěž 
v rámci 24. ročníku festivalu poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy.

UZÁVĚRKA JE 30. 5. 2019
Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků 
proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, „Seifertovy 
Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
V případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. č. 778 772 635, e-mail: ales.levy@
mestokralupy.cz.

Koncerty se konají od 19:30 v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden před koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, 
tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 ze zastávky MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

Dny Kralup 
2019
V ážení zástupci místních 

vzdělávacích, zájmových 
a sportovních subjektů, v ter-
mínu od 5. 6. do 9. 6. 2019 
proběhne další ročník již tra-
dičních městských oslav Dny 
Kralup. Dovolujeme si vás oslo-
vit jako organizace a uskupení, 
která se aktivně podílejí na roz-
voji města a jeho okolí s nabíd-
kou spolupráce a možností za-
pojení se do programu letošních 
slavností.

Máte-li zájem o prezenta-
ci vašich aktivit a zapojení se 
tak do programu, pošlete na 
emailovou adresu tereza.ho-
dovska@kralupy.cz do 28. 2. 
2019 vyjádřený souhlas a vy-
plněný formulář (Informace 
účastníka DK 2019), který na-
leznete na webových stránkách 
kasskralupy.cz.

Pokud se rozhodnete do pro-
gramu aktivně nezapojit, bude-
me rádi, když si slavnosti při-
jdete užít jako návštěvníci. 

 
ZA ORGANIZAČNÍ TÝM 

TEREZA HODOVSKÁ,

KD VLTAVA

Kruh přátel 
hudby Kralupy 
nad Vltavou

47. ročníku 
Hudebních slavností 

Antonína Dvořáka 
v jeho rodném kraji

vás zve  
na koncerty

21. 2. 2019
Kvarteto Apollon – Silivie Hessová (housle), Radek Křižanovský (housle), Pavel Ciprys (viola) a Pavel Verner 
(violoncello)

21. 3. 2019
Klavírní recitál Radoslava Kvapila cyklus Setkání s hudbou a osobností - antologie české a světové klavírní 
tvorby

23. 5. 2019
Koncert v rámci festivalu Americké jaro - Štěpán Filípek (violoncello) a Katelyn Bouska (klavír)  
- Musical bridge Brno-Philadelphia (Hudební most mezi Brnem a Filadelfií)

19. 9. 2019 Koncert Adama Malíka (klarinet) a Adama Farany (klavír)

24. 10. 2019 Pěvecký koncert Lucie Kaňkové (soprán) a Bohdana Petroviče (tenor)

listopad 2019 koncert je v jednání Zm
ěn
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Kvarteto Apollon
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Do 2. 3. trvá výstava: Otakar Čemus 
– Obrazy a ilustrace 7. 2. - čtvrtek - 17:00 

ŠUMAVSKÉ NÁVRATY - představení 
a prodej stejnojmenné knihy. Mluvené 
slovo, hudba, projekce fotografií. Účinkují: 
Toník „Yetti“ Jelínek a Vladimír Kunc. 

Vstupné: 50 Kč

V muzeu je možné v řádných otvíracích 
dnech a hodinách zakoupit knihu věnovanou 
legiím s názvem PŘÍBĚH RUSKÝCH 
LEGIÍ, Jan Racek, 330 Kč a dotisk brožury 
ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 

PŘIPRAVUJEME:
21. 3. – 18. 5. – Krátkodobou výstavu 
obohacenou o školní edukativní program: 
KLUBÍČKO SE VRACÍ…  (předtkalcovské 
techniky). Vernisáž 21. 3. v 17:00
6. 6. – 10. 8. – František Saifrt 
– obrazy, 12. muzejní noc
12. 9. – 16. 11. – Výstava 
věnovaná 17. listopadu 1989
20. 9. – 21. 9. – Seifertovy Kralupy
28. 11. – 11. 1. – Betlémy

Změna programu vyhrazena

Městské MUZEUM ÚNOR 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Městská KNIHOVNA ÚNOR 2019
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

PICTOMANIA
Hra vhodná pro děti od 8 let  
Délka hry 30-45 min. 
Určeno pro 3-6 hráčů 

Pictomania je kreslicí hra, ve které nemusíte umět 
kreslit! Všichni kreslí i hádají zároveň, na dokonalá 
díla není čas. Ten, kdo zvládne načrtnout zadané slovo 
několika rychlými tahy, bude mít více času na hádání 
obrázků ostatních hráčů.

CARCASSONNE
Hra vhodná pro děti od 7 let  
Délka hry 35 min. 
Určeno pro 2-5 hráčů 

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které 
se vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na 
cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí kolem Carcassonne. 

MACHI KORO
Hra vhodná pro děti od 8 let  
Délka hry 30 min. 
Určeno pro 2-4 hráče

Postavte malé město, které budete postupně budovat 
a dále rozšiřovat.

KRYCÍ JMÉNA
Hra vhodná pro děti od 10 let  
Délka hry 15 min. 
Určeno pro 2-8 hráčů

Skrytou identitu všech 25 agentů znají jen hlavní špióni. Ostatní hráči znají agenty 
pouze pod jejich krycími jmény. Týmy spolu soupeří o prvenství v úspěšném kontak-
tování všech svých agentů. 

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, 
VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Č trnáctý únor je kromě svátku sva-
tého Valentýna také Mezinárod-

ním dnem darování knih. Smyslem 
celé akce je jednak poukázat na to, že li-
dé mají doma knihy, které již nechtě-
jí, a mohou je tak poskytnout někomu, 
kdo by si je rád přečetl. Dále také připome-

nout, že všude kolem nás je spousta míst, 
kde by knihy udělaly radost a přesto tam 
chybí. Stejně jako ve světě se i v Česku do 
akce nejvíce zapojují knihovny. Mezinárod-
ní den darování knih myslí především na 
děti a na budování jejich vztahu ke čtení. 
Darujte v týdnu od 11. do 15. února do 

dětského oddělení knížku pro děti. Vyberte 
knížky, které by udělaly radost dětem v kra-
lupském Azylovém domě pro matky s dětmi, 
kam je předáme. Samozřejmě můžete daro-
vat také knihy pro dospělé a udělat tak ra-
dost i maminkám z tohoto Azylového domu.  
Děkujeme všem, kteří se zapojí!

14. únor - Mezinárodní den darování knih

Deskové hry na dětském
V pondělí 25. února od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:00 mohou děti trávit prázdninový 
den při hře deskových her v dětském oddělení. Pod vedením knihovníka si zahrajete např.: 

Deskové hry půjčujeme i domů. Nabídku deskových her najdete v online katalogu. Bližší informace o půjčování her se dozvíte ve studovně knihovny.
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Ekologické centrum kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

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

}  analyzuje informace o stavu životního prostředí ve Středočeském kraji
}  poskytuje veřejnosti aktuální informace o životním prostředí
}  informuje obyvatele o stavu životního prostředí
}  propaguje ekologická témata mezi veřejností, 
 zejména dětmi a mládeží

}  pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
}  poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 
 a plnění legislativních povinností
}  zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, 
 veřejnou správou a veřejností

N aše děti jsou naše budoucnost – to ne-
ní klišé, to je prostě fakt! Být vzorem 

nejen jim, ale i okolí, je proto opravdu důle-
žité. Týká se to samozřejmě také životního 
prostředí. Pokud se k němu chováme šetr-
ně, šetříme zároveň svoje zdraví i zdraví 
nejbližších, spoříme rodinné prostředky 
a dáváme dobrý příklad ostatním. Pojď-
me se chovat zodpovědně a neubližujme 
prostředí, ve kterém žijeme. Současná spo-
lečnost bohužel není zatím k přírodě příliš 
přátelská, dochází často k plýtvání a zby-
tečné nadměrné spotřebě. 

Proto je tu „ekospotřebitel“. Tedy člověk, 
který se snaží odolávat reklamám, módním 
trendům i slevám, snaží se kupovat množ-
ství nutné pro skutečnou spotřebu. Pečlivě si 
vybírá výrobky a odmítá ty, které poškozují 
přírodu. Je důležité, abychom chování ta-
kových lidí nezavrhovali a sami neodmítali 
následovat jejich příkladu. Naše planeta má 
přeci jen omezené možnosti a limity, které 

si možná nechceme připouštět. Jak může 
každý z nás přispět k environmentálně šetr-
nějšímu chování? Nejde jen o šetření zdroji, 
jakými jsou energie, teplo nebo voda. Ale 
také o snížení znečištění vody v domácnosti 
používáním ekologicky šetrných prostředků 
nebo vytvářením co nejméně odpadu včetně 
pečlivého třídění (bioodpadu, plastů, papí-
ru, kovů, nebezpečných odpadů a podobně). 
V České republice třídí odpady zhruba 70 % 
občanů, každý Čech za rok vytřídí zhruba 
20 kg papíru, 12 kg plastů, stejné množství 
skla a 0,5 kg nápojových kartonů. Největší 
rezervy jsou ve třídění rostlinných odpadů, 
tzv. kompostování. 

Věci je dobré nechat dosloužit a snažit 
se je opětovně využít. Zachovalé mohou 
dál posloužit – nabídněme je známým 
nebo v bazaru, na internetu či v charitě. 
A naopak, některé si můžeme jen vypůjčit, 
například sportovní náčiní, ruční nářadí, 
společenské oblečení apod. Důležité je roz-

hodně kupovat jen to, co opravdu potře-
bujeme. Nepodléhejme lákadlu slev a růz-
ných výhodných akcí, ve kterých kupujeme 
mnohdy nepotřebné zbytečnosti. 

Podporujme či preferujme také regionál-
ní produkty, místní výrobce a zpracovatele. 
Buďme hrdí na potraviny od známých far-
mářů z okolí! Je dobré vybírat s rozvahou, 
nejlépe výrobky označené ekoznačkou a zá-
roveň české výrobky. Snažme se nakupovat 
bez zbytečných obalů, do vlastních tašek 
nebo výrobky s minimem obalů, které se 
pak dají ještě recyklovat. A pokud máme 
vlastní zahrádku, není nad potěšení z vy-
pěstovaného ovoce nebo zeleniny! 

Češi se naštěstí v této oblasti stále více 
snaží přispět vlastními silami a prací – roz-
šiřují se například domácí chovy včel, za-
kládají se vlastní chovy slepic pro potřebu 
vajec. To vše oceňujeme a považujeme za 
velmi pozitivní pro budoucnost.

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY NAD VLTAVOU

Staňte se ekospotřebitelem!

Semínkovna = osivo ke sdílení. Tak 
jako se v knihovně půjčují knihy, 
semínkovna nabízí osivo do vaší 
zahrádky. Tak jako se do knihovny 
knihy po přečtení vracejí, tak 
i při sklizni vaší zeleniny myslete 
na sdílení sklizených semínek 
v semínkovně…

Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 
2015 na podporu svobodného sdílení osi-

va, semenaření a přírodního zahradničení. 
Vzorem jí byly francouzské Les Grainothe-
ques a americké The Seedbanks.

Semínkovna je místem, kde zahradní-
ci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osi-
vo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být 

výhradně v „bio“ kvalitě, tedy nemořené 
a z chemicky neošetřovaných rostlin. Mů-
že jít o přebytky zakoupeného nehybrid-
ního osiva (nesmí být na sáčku označené 
značkou F1), nebo výsledek domácího se-
menaření.

V Kralupech semínkovnu najdete v Me-
dové prodejně v Riegrově ulici 169. Otevře-
no je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8:30-
11:30, 12:30-17:00. Podrobnosti najdete 
také na seminkovny.wordpress.com.

KAMILA RUBEŠOVÁ

Sázejte, sklízejte, sdílejte… 
nová semínkovna u nás
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ÚNOR 2019

5. února – úterý   19:00

Divadlo Kalich, Petr Abraham: 

MOJE HRA

Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková / 
Radana Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla 
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin 
Kubačák
Komedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho ži-
vot právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef 
Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně 
starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby 
uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho 
počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného 
„mistra“ schází šest žen různého věku, postavení i svě-
tonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného 
bonvivána osudovou roli…
Délka představení: 130 minut včetně přestávky

Vstupné: 450 Kč / 420 Kč

6. února – středa   16:30

ČAJ O PÁTÉ 
Příjemný taneční podvečer s Kozelkovou trojkou. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

8. února – pátek   19:30

TOTÁLNÍ NASAZENÍ, 
E!E, THE FIALKY
Totální nasazení, které na společné koncertní šňů-
ře s E!E a The Fialky představí i zbrusu nové CD/LP, 

vyráží už dvacátým devátým rokem na turné. Totální 
nasazení uvidíte v sestavě Sváťa, Franky, Karloss 
a na postu druhého kytaristy a zpěváka se představí 
staronový člen – Pavel Pešata alias P.P. Cvok. Kapela 
s sebou přiveze nový koncertní repertoár, ve kterém 
samozřejmě nebudou chybět známé a žádané hitov-
ky.Line up sledujte na webu KaSS Kralupy.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji,  
250 Kč v den akce (vč. dříve vytvořených rezervací)

12. února – úterý   18:30

TANEČNÍ GALAVEČER
Pozvánka na straně 12.

13. února – středa   8:00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH 
TANEČNÍCH KURZŮ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ 
Zápis na období září – prosinec 2019. Kurz obsahuje 
10 lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček. Zápis se 
koná v kanceláři KD Vltava, 1. patro. Přihlásit se mů-
žete i další dny. Je také možné si zakoupit gardenku 
pro doprovod, která platí na všech 10 lekcí, nikoli na 
prodloužené a věneček.
Rezervace (telefonem, mailem) není možná – je třeba 
rovnou zaplatit kurzovné na místě. Odpolední kurz bu-
de probíhat od 18:00 do 19:45, večerní kurz od 20:15 
do 22:00. Není nutné hlásit se v páru.

Cena kurzu: 2.200 Kč pro jednu osobu
Cena gardenky: 300 Kč

Taneční kurzy v únoru: 3. a 10. 2.
16:00 Pokračovací taneční kurzy pro mládež

18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé

19:10 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – mírně a středně pokročilí

20:20 Pokračovací taneční kurzy pro dospělé – super pokročilí

14. února – čtvrtek   19:30

TANČÍRNA
Oblíbený taneční večer pod taktovkou tanečního mi-
stra Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč /120 Kč pár

17. února – neděle   16:45

KRALUPSKÝ MASOPUST 
Maškarní karneval pro malé i velké

Vstupné: 70 Kč

18. února – pondělí   19:00

ZDENĚK IZER  
– NA PLNÝ COOLE

VYPRODÁNO

19. února – úterý   19:00

LET´S GO!
Koncert mezinárodní hudební vokální skupiny, která 
zpívá výhradně americké spirituály. Všech pět zpěvá-
ků je celoživotně plně oddáno tomuto žánru a veškerý 
svůj hudební a osobní potenciál věnují jeho podpoře, 
rozvoji a šíření. 

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč

21. února – čtvrtek   19:00

PETR VONDRÁČEK 
A KNEZAPLACENÍ
Dvojkoncert skupiny Knezaplacení a výborného kla-
víristy i zpěváka Petra Vondráčka je netradičním spo-
jením folku a rock ń́ rollu. Petr Vondráček je známým 
milovníkem rock ń́ rollu, to uplatňuje i ve skupině 
Lokomotiva. Skupina Knezaplacení je seskupení pě-
ti muzikantů, kteří hrají převážně folk a hlavně svoji 
vlastní tvorbu.
Stolkové sezení bez zasedacího pořádku. Koncert je 
s přestávkou.

Vstupné: 220 Kč

27. února – středa   19:00

TANČÍME
Taneční večer s živou hudbou formace Tomáše Vejvody 
a Markéty Wagnerové.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč

Z technických důvodů jsme byli nuceni 
ZRUŠIT PŘEDSTAVENÍ DS SCÉNA 
KRALUPY – Kdo hledá, najde…, 
plánované na 9. 2. 2019. 
Děkujeme za pochopení.

ZRUŠENO� 
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
7. 3. Čaj o páté

8. 3. Ples GJP Mělník

9. 3. Sokolské šibřinky

10. 3. Divadlo v Rytířské – Hrdinové

14. 3. Tančírna

16. 3. 
Se sluníčkem za 
dobrodružstvím, DS Scéna – 
Malý člověk jménem Ngali

22. 3. Prokop – Andršt – Hrubý

27. 3. 
Se sluníčkem za 
dobrodružstvím, Loudadlo 
– Veselá pouť

28. 3. 
Václav Hudeček a Martin 
Hroch – Perly barokní hudby

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 27. 2. 2019 od 16:30 a 17:30 
pohádku „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“, 
režie V. Řeháková. Vstupenky koupíte  
na místě před představením.

Rolnička� 

Kino Vltava uvede ve čtvrtek 28. 2. 2019 
v 19:00 dokumentární film Vše o živo-

tě po životě. Film je vyprávěním lidí, kteří 
překročili hranici smrti, a bylo jim umož-
něno vrátit se zpět. Obsahuje nejen prů-
běh prožitku, ale celkovou změnu, která 
těmto lidem klinická smrt do života při-
nesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. 
Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, 
že člověk je neustále v možnosti a jediné, 
co nás brzdí, jsme my sami. 

Po projekci filmu bude následovat před-
náška Dalibora Stacha, který je režisérem 
filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarní-
kem a fotografem v jedné osobě. Sám kli-
nickou smrt dvakrát prožil. Proložena bude 
vyprávěním o setkání s Milošem Forma-

nem a dalšími zajímavými lidmi, besedou 
s dotazy návštěvníků a po skončení bude 
možné zakoupit režisérovy knihy. Na zákla-
dě osobních zkušeností s klinickou smrtí 
jich napsal několik, jedna z nich se stala 
knižní předlohou pro film Za oponou noci, 
který Dalibor Stach natočil s plejádou čes-
kých herců a dvou hollywoodských hvězd.

ONDŘEJ FRANĚK, PRODUKČNÍ KINA VLTAVA

PLESY V ÚNORU:
2. 2. Ples SPŠS Mělník

16. 2. Rybářský ples

22. 2. Ples SŠLVT O.Voda

Vše o životě po životě 
– dokument s lidmi, kteří přežili svou smrt 

ZVEME VÁS NA CHARITATIVNÍ KONCERT, 
jehož výtěžek bude věnován na obnovu varhan 
kostela Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách.
V pátek 15. března vystoupí v KD Vltava se svým 
autorským písňovým koncertem
varhanice a klavíristka Daniela Valtová Kosinová.
D. Valtová ve své tvorbě překračuje hranice kla-
sické hudby a dává prostor inspiraci jazzem, 
folkem, blues a podobnými žánry. Zazní písně 
z anglického alba Meeting point a z chystaného 
českého alba Kreslím si ticho. Zpěv: Jarmila Kosi-
nová. Vstupné: 120 Kč
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ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
USA, SCI-FI, 2019, DABING / TITULKY, 12+, 120 MIN.

Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, 
přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Tak třeba 
kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prolézá skládky, aby našel 
funkční součástky, které může implantovat lidem, co o část 
těla přišli. Takhle objeví Alitu, poničeného kyborga se srdcem 
a duší dospívající dívky, a vrátí jí život. Alita je ale zároveň velice 
zvědavá a postupem času začne poznávat i odvrácenou stranu 
města Iron City.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 104 MIN.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování 
úspěšné dobrodružné animované série. Společně budou 
hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího 
společenství. Velkou roli zde odehraje i bílá dračice Bleskoběska, 
do které se Bezzubka beznadějně zamiluje.

LEGO PŘÍBĚH 2
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 102 MIN.

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé 
města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO 
DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města 
stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě 
LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do 
vzdálených neprobádaných světů.

LÉTO S GENTLEMANEM
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 98 MIN.

Muž (Igor Bareš) svůj čas už dlouho dělí mezi karban s kamarády 
v hospodě a výrobu modelů lodí, jeho žena Anna (Alena Antalová) 
je pro něj prakticky neviditelná. Jednoho dne se ve vesnici objeví 
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, 
jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Mezi 
Arturem a Annou přeskočí jiskra. Artur je galantní a zahrnuje ji 
pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě 
vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…

POTOMEK
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 92 MIN.

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném 
místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o 
několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se 
znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. 
Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá 
nějaká špatná, nadpřirozená síla…

 1.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA – ŽENY V BĚHU 200 Kč

 2.  SO 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 3.  NE 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BALÓN sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  TICHO PŘED BOUŘÍ 130 Kč

 6.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 7.  ČT 19:00  METALLICA – KONCERT V NIMES 180 Kč

 8.  PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

    20:00  NA STŘEŠE 130 Kč

 9.  SO  14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 10.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč 

 12.  ÚT 19:00  POTOMEK 130 Kč

 13.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 14.  ČT 19:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/T 130 Kč

 15.  PÁ 17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč 

    20:00  NA STŘEŠE 130 Kč

 16.  SO  14:30  LEGO PŘÍBĚH   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 17.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    20:00  LÉTO S GENTLEMANEM 130 Kč

 18.  PO 18:00  PRSAKOULE – VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP  
     předpr. 60 Kč / na místě 80 Kč

19.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – CENA ZA ŠTĚSTÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  RAUBÍŘ RALF A INTERNET  2D/T 130 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+ 

Snímek je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na 
URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných 
životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do 
svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do 
okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném 
místě. V hl. rolích: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, Jiří 
Vyorálek a Patrik Holubář.

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 100 MIN.

Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný 
vrahoun permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní 
nemůžete vrátit. Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý 
narozeninový den, na jehož konci na ni místo dortu čeká smrt.

ŽENY V BĚHU
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 93 MIN.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta přesto, že žádná z nich nikdy neběhala. V hl. 
rolích: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, 
Jenovéfa Boková a Ondřej Vetchý.

 20.  ST 19:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 21.  ČT 19:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč 

 22.  PÁ 17:00  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 23.  SO 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D 130 Kč

    20:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč

 24.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  LÉTO S GENTLEMANEM 130 Kč

 25.  PO 16:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 26.  ÚT 16:30  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    19:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč

 27.  ST 16:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3     /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    19:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL  2D/T 130 Kč

 28.  ČT  19:00  VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ + BESEDA 100 Kč

 1.  PÁ 17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč

    20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 130 Kč

 2.  SO  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL     /D 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 3.  NE  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 130 Kč / 150 Kč  

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI   2D/D 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
4. a 11. 2.
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ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
USA, SCI-FI, 2019, DABING / TITULKY, 12+, 120 MIN.

Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, 
přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Tak třeba 
kyberdoktor Ido (Christoph Waltz) prolézá skládky, aby našel 
funkční součástky, které může implantovat lidem, co o část 
těla přišli. Takhle objeví Alitu, poničeného kyborga se srdcem 
a duší dospívající dívky, a vrátí jí život. Alita je ale zároveň velice 
zvědavá a postupem času začne poznávat i odvrácenou stranu 
města Iron City.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 104 MIN.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování 
úspěšné dobrodružné animované série. Společně budou 
hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího 
společenství. Velkou roli zde odehraje i bílá dračice Bleskoběska, 
do které se Bezzubka beznadějně zamiluje.

LEGO PŘÍBĚH 2
USA, ANIMOVANÝ, 2019, DABING, 102 MIN.

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé 
města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO 
DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města 
stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě 
LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do 
vzdálených neprobádaných světů.

LÉTO S GENTLEMANEM
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 98 MIN.

Muž (Igor Bareš) svůj čas už dlouho dělí mezi karban s kamarády 
v hospodě a výrobu modelů lodí, jeho žena Anna (Alena Antalová) 
je pro něj prakticky neviditelná. Jednoho dne se ve vesnici objeví 
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, 
jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Mezi 
Arturem a Annou přeskočí jiskra. Artur je galantní a zahrnuje ji 
pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě 
vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…

POTOMEK
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 92 MIN.

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném 
místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o 
několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se 
znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. 
Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá 
nějaká špatná, nadpřirozená síla…

 1.  PÁ 19:00  DÁMSKÁ JÍZDA – ŽENY V BĚHU 200 Kč

 2.  SO 14:30  LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT   2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč 

 3.  NE 14:30  RAUBÍŘ RALF A INTERNET   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  SKLENĚNÝ 130 Kč

 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BALÓN sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  TICHO PŘED BOUŘÍ 130 Kč

 6.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 7.  ČT 19:00  METALLICA – KONCERT V NIMES 180 Kč

 8.  PÁ 17:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

    20:00  NA STŘEŠE 130 Kč

 9.  SO  14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PSÍ DOMOV   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 10.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč 

 12.  ÚT 19:00  POTOMEK 130 Kč

 13.  ST 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 14.  ČT 19:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/T 130 Kč

 15.  PÁ 17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč 

    20:00  NA STŘEŠE 130 Kč

 16.  SO  14:30  LEGO PŘÍBĚH   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 17.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH 2   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    20:00  LÉTO S GENTLEMANEM 130 Kč

 18.  PO 18:00  PRSAKOULE – VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP  
     předpr. 60 Kč / na místě 80 Kč

19.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – CENA ZA ŠTĚSTÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  RAUBÍŘ RALF A INTERNET  2D/T 130 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+ 

Snímek je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na 
URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných 
životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do 
svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do 
okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném 
místě. V hl. rolích: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, Jiří 
Vyorálek a Patrik Holubář.

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 100 MIN.

Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný 
vrahoun permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní 
nemůžete vrátit. Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý 
narozeninový den, na jehož konci na ni místo dortu čeká smrt.

ŽENY V BĚHU
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 93 MIN.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta přesto, že žádná z nich nikdy neběhala. V hl. 
rolích: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, 
Jenovéfa Boková a Ondřej Vetchý.

 20.  ST 19:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 21.  ČT 19:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč 

 22.  PÁ 17:00  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 23.  SO 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D 130 Kč

    20:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč

 24.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  LÉTO S GENTLEMANEM 130 Kč

 25.  PO 16:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 26.  ÚT 16:30  LEGO PŘÍBĚH 2   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

    19:00  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 130 Kč

 27.  ST 16:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3     /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    19:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL  2D/T 130 Kč

 28.  ČT  19:00  VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ + BESEDA 100 Kč

 1.  PÁ 17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL   2D/D 130 Kč

    20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 130 Kč

 2.  SO  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL     /D 150 Kč

    20:00  BOHEMIAN RHAPSODY 120 Kč

 3.  NE  14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 3   2D/D děti 130 Kč / 150 Kč  

    17:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

    20:00  CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI   2D/D 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na webu a Facebooku kina.

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE  TYTO DNY:
4. a 11. 2.
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blahopřání� 

Rubrika blahopřání je zpoplatněna, osobní údaje 
jubilantů jsou uveřejněny s jejich písemným 
souhlasem dle ustanovení zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Naše milovaná babička, 
prababička MARIE 
JELÍNKOVÁ oslavila  
19. 1. své 95. narozeniny. 
Přejeme jí hodně zdraví 
a štěstí do dalších let. 
Vnučky Milča, Vendul 
a Maruška s rodinami.

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na prohlídku výstavy 100 let česko-slovenské koruny
Kdy? V sobotu 16. února 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Výstava seznámí návštěvníky s fenoménem vývoje 
československých a českých platidel, bankovek, 
státovek a oběžných mincí. Platidla představují 
mimořádný pramen, v němž se zrcadlí osudy státu 
a jeho jak společenský, tak i výtvarný a technický 
vývoj. Obdobný význam mají i jejich návrhy, které 
snad dokonce ještě více ukazují na dobové trendy, 
ať se jedná o oblast motivů nebo uměleckého 
a technického zpracování. Nakonec nelze 
opomenout návrhy, které byly vybrány k realizaci, 
dokonce byly i vyrobeny, ale nakonec z politických 
důvodů nebyly nikdy dány do oběhu. 

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

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně v 8:42. Pak se tramvají přesuneme na Pražský hrad.  
Sraz s mimo kralupskými bude v 10:00 před Císařskou konírnou.

L etošní zámeckou sezónu zahajujeme 
v den pololetních prázdnin, tedy 1. úno-

ra. K této příležitosti jsme si připravili ro-
dinné prohlídky zámku. K zahájení sezóny 
se přidá i Bistro „Kravín“, které na sobotu 
2. února připravuje pro návštěvníky zabi-
jačkové hody v areálu hospodářského dvora 
zámku Veltrusy. 

Zámecký okruh „Aristokracie: začá-
tek konce“ a výstava „Míry, váhy, závaží 
na zámku Vám ukáží“ budou otevřeny od 
února do konce dubna vždy o víkendech. 
V infocentru bude otevřena nová výstava 
„Chotkové s knížecí korunou“. 

Další novinkou je zprovoznění nové části 
obory, do které se v brzké době nastěhují 
daňci. Tato část obory má celkem šest vstu-
pů a bude se jednat o veřejně přístupnou 
daňčí oboru. 

Více informací na zamek-veltrusy.cz.
BARBORA FRINDOVÁ,

ZÁMEK VELTRUSY

N ejnovější komedii „Central Park West“, 
která měla v Kralupech premiéru v lis-

topadu na Scéna festu a nestihli jste ji, mů-
žete vidět již 5. 2. v Praze v Klubovně Pova-
leč v Dejvicích. Více informací najdete na 
facebooku DS Scéna nebo na 
webových stránkách kralu-
py.cz/scena.

Aktuálně na zámku Veltrusy

DS Scéna hraje i v Praze

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

80 let

Jaroslav Suk

Vladimír Böhm

Karel Topinka

Marie Klejzarová

Vlasta Froncová

Jiří Macháček

Jaroslav Paroulek

Jiří Řehák

85 let Svatopluk Slabý

90 let
Jaroslav Černý

Božena Slapničková

91 let Gisela Brožková

93 let

Anna Křížková

Věra Skrbková

Marie Vidímová

97 let
Antonie Millerová

Milena Poláková

80 let
Miloslav Fiala

Věra Kalmánová

85 let Josef Loužecký

96 let Lucie Klimentová

jubilanti� 
PŘEJEME našim spoluobčanům, kteří slaví

v únoru 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

Dodatečně také blahopřejeme 
lednovým jubilantům
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Starat se o blízkého člověka, který trpí 
ztrátou paměti, znamená postarat se 

o všechny jeho potřeby. Co konkrétně se 
ale ode mne, jako rodinného pečujícího, 
vlastně očekává? Postupně přicházím na 
to, že musím omezit vlastní zaměstnání 
a věnovat se obdobné práci jako profesio-
nální pečovatelé a ošetřovatelé, aktivizač-
ní pracovníci, sociální pracovníci, fyzio-
terapeuti, či nutriční terapeuti. Zároveň 
že musím vše zvládnout dobře zorganizo-
vat, protože informace dostávám postup-
ně a „od každého něco“. A to vše bez toho, 
aby mě tomu někdo naučil, a v rozsahu až  
24 hodin denně…

Právě vás všechny, kteří jste se v minu-
losti nebo nedávno ocitli v této nelehké roli, 

zveme na setkání pečujících, které v Kra-
lupech pořádá organizace Dementia I.O.V., 
z.ú. každý druhý čtvrtek v měsíci od 17:00. 
Scházíme se v prostorách DPS Kralupy nad 
Vltavou, na adrese: U Cukrovaru 1171. Další 
setkání proběhne ve čtvrtek 14. února 
2019. 

V úterý 12. 2. 2019 od 17:00 proběhne 
v DPS také přednáška institutu Demen-
tia na téma „Jak při péči myslet i na sebe 
a nevyčerpat všechny své síly“. Přednášku 
povede PhDr. Jaroslava Dvořáková. Pokud 
věnujete svůj čas péči o druhé, ať už pár 
hodin týdně nebo každý den, nejste si jistí, 
zda umíte správě doplňovat energii anebo 
už na sobě vnímáte určité vyčerpání, nevá-
hejte a přijďte. Přednáška je určena široké 
veřejnosti a je zdarma. Bližší informace na 
tel. č. 606 888 938.

Konkrétní informace o projektu „Nefor-
mální péče“ naleznete na webových strán-
kách dementia.cz.

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

VERONIKA MASLÍKOVÁ,

ŘEDITELKA Z. Ú. DEMENTIA                            

Můj život s Alzheimerem...

V ýbor zve rodáky a příznivce Kralup  
n. Vlt. na výroční členskou schůzi ve čtvr-

tek 14. 2. 2019 od 14:00 do jídelny DPS.
Na programu bude zpráva o činnosti za 

rok 2018, zpráva o hospodaření s finanč-
ními prostředky za rok 2018, ohlédnutí za 

rokem 2018 a plán činnosti na rok 2019. 
Před závěrem budeme diskutovat.

Na schůzi bude možné zaplatit členské 
příspěvky ve výši 100 Kč a bude všem pře-
dán program zájezdů na rok 2019.

NA DALŠÍ SETKÁVÁNÍ SE TĚŠÍ VÝBOR RODÁKŮ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se 17. pro-
since přišli rozloučit do obřadní síně s mým man-
želem Ing. Rudolfem Poštulkou. Děkuji myslivcům 
za čestnou salvu. Zvlášť děkuji svým skvělým sou-
sedům Pod Hradištěm za jejich vstřícnost a vydat-
nou pomoc v mé smutné situaci.

Ludmila Poštulková

Rodáci zvou na sezónu 2019

soukromá inzerce� 
} Koupím byt v Kralupech, nabídněte, prosím. 
Tel.: 777 889 546

} Hledám práci na HPP příp. na DPČ v Kra-
lupech nad Vltavou a blízkém okolí - práce v 
administrativě, přepisy textů, korespondence 
apod. - nejlépe v advokátní či notářské kanceláři 
(20letá praxe v soudnictví). Tel.: 733 327 582

22. 12. Vlasta SLEZÁKOVÁ 91 let

26. 12. Ivan MOUDRÝ 52 let

31. 12. Jitřenka ŠETLÍKOVÁ 59 let

31. 12. Jaroslav FORMÁNEK 72 let

4. 1. Renata BERGMANNOVÁ 77 let

13. 1. Ing. Drahoslav BROULÍK 91 let

15. 1. Stanislava JECHOVÁ 67 let

17. 1. Václav MÜLLER 69 let

20. 1. Antonín JŮZA 78 let

opustili nás� 

vzpomínky� 

Dne 1. února 2019 by se dožila 
100 let paní Mgr. JIŘINA JARSKÁ, 
dlouholetá profesorka cizích jazyků. 
S láskou vzpomíná syn Čeněk Jarský 
s rodinou.

Dne 12. 2. uplyne pět let, co 
nás navždy opustila MILENA 
ZÍBAROVÁ. Kdo jste ji měl rád, 
vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 22. 2. 2019 to budou již dva 
roky, kdy nás navždy opustil pan 
RUGGERO KAPLAN. Vzpomínáme 
každý den. Manželka a dcera 
s rodinou

Dne 28. 2. 2019 tomu bude již  
10 let, kdy nás po dlouhé těžké 
nemoci opustil drahý manžel a 
tatínek, pan ZDENĚK MĚKOTA 
z Kralup n. Vlt. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 17. února 2019 uplyne  
13 let od doby, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý manžel 
OLDŘICH KOKOŠKA z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomínám a nikdy 
nezapomenu.
Manželka Anna Kokošková s celou 
rodinou

Od 3. února 2010 je v srdci smutno
a čas to stále nemění,
ve vzpomínkách se vrací často
a hlas mamky v uších zní.
Věnujte, prosím, myšlenku malou
na mamku - paní VLASTU STAROU.
S díky vám dcery s rodinami.

Tato rubrika je zpoplatněna, osobní údaje jsou 
uveřejněny se souhlasem zadavatele vzpomínky.
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Na dny před 39 lety nikdy 
nezapomeneme. Tehdy tragicky 
zemřel náš otec JAROSLAV HÁJEK 
a poté podlehla zhoubné nemoci 
naše maminka JARMILA HÁJKOVÁ. 
S úctou stále vzpomínají dcera 
Eva Plášilová s manželem, synové 
Plášilovi s rodinami a synovci 
Hájkovi s rodinami. Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.



20 KZ   ÚNOR 2019  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

Základní organizace ČSCH v Kralupech nad Vltavou
pořádá ve dnech 

16. - 17. února 2019 
v Kralupech nad Vltavou

VÝSTAVU 
DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA

s expozicí okrasného ptactva, morčat 
PRODEJ ZVÍŘAT – OBČERSTVENÍ

areál je v Kralupech - Lobečku ulice Ke Koupališti - „DŘEVÁK“ 

Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin, 

neděle od 8 do 12 hodin  
(v neděli od 10:00 ukázka králičího hopu)

Děti do 15 let vstup zdarma 
V areálu také prodej medu, medoviny aj.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
ZO Kralupy nad Vltavou Hůrka č. 1041

oznamuje úřední hodiny v roce 2019 a to: 26. 2., 26. 3., 27. 4., 28. 5., 25. 6. 
vždy od 12:30 do 13:30. Zvoňte na zvonek označený: Pavlíková

P říchodem rodiny bratra Ro-
da začala soustavná práce 

Církve bratrské v Kralupech 
nad Vltavou a okolí. Po množ-
ství stěhování, studiích v ma-
ďarské Gyolle, německém Esse-
nu, deseti letech manželství, se 
dvěma dcerkami, maminkou 
Antonií a sestrou Pavlíčkovou, 
se nakonec 19. října 1928 usa-
dili v Kralupech nad Vltavou. 
Toto místo ihned vnímali jako 
Bohem vyvolené místo pro je-
jich službu. 

Od počátku, s neskutečnou 
obětavostí, širokým srdcem, 
bezesnými nocemi, vytrvalý-
mi modlitbami, nezištnou služ-
bou, kámen po kameni, spolu 
s novými bratry a sestrami bu-
dovali malé společenství odda-
né Pánu Ježíši Kristu. Nedá se 
vypsat, co stálo úsilí za vzni-
kem této služby. Než přišli Ro-
dovi, byl to právě smíchovský 
sbor Církve bratrské, který se 
zde snažil oslovit hladové po 
evangeliu. 

Přes velkou snahu nakonec 
práci opustil. Bylo to pro „tvr-
dost srdcí obyvatel“? V roce 

1934 čítalo kralupské shromáž-
dění kolem třiceti dospělých. 

Dne 27. ledna 2019 jsme si 
připomněli 90 let služby Círk-
ve bratrské v místě obvyklého 
shromáždění - v bývalé syna-
goze v ul. S. K. Neumanna. Dě-
kovnou bohoslužbou doprová-
zel koncert pěveckého sboru 
z Církve bratrské v Soukenické 
v Praze. Bohoslužby se účastni-
li i zástupci a přátelé ostatních 
církví z Kralup nad Vltavou. 

RADISLAV NOVOTNÝ

Rodina Rodova
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BARBORA KOVÁŘOVÁ, 
ŘEDITELKA FARNÍ CHARITY

Náš letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je spočítán. Vybrali jsme rekordních 189 549 Kč 
(loni 157 tis). Moc děkujeme všem koledníkům a dárcům za podporu. Letos už díky 
vám okna v azylovém domě v Minicích určitě doděláme. Přejeme krásný rok 2019. 
Výtěžek dle jednotlivých obcí:

Církev bratrská slaví
90 let v Kralupech

Kralupy 119 372 Kč

Nelahozeves 26 289 Kč

Velvary 21 184 Kč

Kozomín 6 430 Kč

Lhotka u Mělníka 7 140 Kč

Zeměchy 3 184 Kč

Nová Ves 5 950 Kč
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Kdy se u Vás zrodila láska k historii?
Ještě před válkou v roce 1933 jsem se zú-
častnil prázdninového pobytu dětí zaměst-
nanců kladenské Poldiny Huti v Trhanově 
na Chodsku. Již v sedmi letech jsme po-
znali, že se blíží těžká doba a hltali každý 
poznatek z naší historie. Obdivovali jsme 
statečnost Chodů, kterou jedinečně popi-
suje spisovatel Jindřich Šimon Baar, ro-
dák z Klenčí pod Čerchovem. Jeho pomník 
od Ladislava Šalouna, postavený na Vý-
hledech, nese jeho známé vyznání: „Pa-
ne Bože? Všechny struny v srdci mém již 
popraskaly, jedna jediná mi zbyla. 
Miluješ-li mě – dej – abych 
směl na ni zahrát píseň 
o lásce k této tvrdé kameni-
té zemi.“ Milovníci Chodska 
soustředili všechny památky 
na svého milovaného spisova-
tele v krásném muzeu v Klen-
čí pod Čerchovem. V roce 1933 
jsem zde ještě zastihl pana Kr. 
Šindeláře, který básníka spou-
štěl do hrobu. K vyprávění se 
nedal pobízet a věnoval mi svoji 
podobiznu s jeho oblíbenou prů-
povídkou: „Hdo pjil, humříl, hdo 
ne teky, tak tera jaké pak fraky.“ Dneska 
zcela určitě vím, že to byla doba, možno 
říci v předvečer světové války, která u mě 
probudila lásku k historii. 

Jakým tématům z historie města jste 
se nejvíce věnoval a jaké příspěvky jste 
zpracoval?
Velice si vážím knížek a článků, které na-
psali zapálení Kralupáci Ing. Otakar Špecin-
ger a Ing. Josef Stupka. Na toto téma jsem 
s nimi několikrát hovořil a přiznali, že Lo-
beček ošidili a od obou jsem dostal povzbu-
zení, abych zjištěnou mezeru doplnil. Nej-
prve jsem začal s příběhy Kralupáků, kteří 
to měli v životě těžké. Vznikla nová rubrika 
– od vás – pro vás – Osudy aneb Život není 
peříčko. Čtenáři se tak seznámili s osudy 
lidí, kteří měli v Kralupech přímo nelidské 
překážky a dokázali si s nimi poradit díky 
jejich nezměrné vůli. V seriálu se objevili: 
Josef Vlach; kpt. Josef Čermák; Miloslava 

ROZHOVOR s...

Má láska k historii se zrodila 
v předvečer světové války
■  Seriál po stopách historických písemných pramenů pokračuje čtvrtým 
dílem. O své životní poznání se s námi podělí nadšený milovník historie, 
kralupský rodák a patriot pan Vlastimil Řada.

Vlastimilem Řadou, kralupským rodákem, milovníkem historie a patriotem
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Tento muž - pan Šindelář - 
probudil u mladého Vlastimila 

lásku k historii

17
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11. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI

Vté době byli malíři a lakýrníci vybave-

ni téměř stejnými pomůckami. Byla to 

dvoukolová kára nebo vozík, štafle, vědra, 

nádoby různých velikostí, ve starém kufru 

štětky, špachtle, klubko motouzu, klih, pra-

vítko, válečky, metr, pásmo, hlinka a barvy 

na tónování.

Uznávaným „šlechticem“ mezi malíři byl 

František Kdér. Jeho odvedená práce byla 

přímo ukázková. Po válce byl krátkou dobu 

předsedou MNV. Blízko hřiště bývalé Če-

chie měl svou provozovnu malíř František 

Poštolka. V chalupě č. 11 si založil malíř-

skou dílnu Karel Radikovský. Snad nejdéle 

soukromou živnost provozoval Josef Himl. 

Malíře a lakýrníky Satlera uživil maličký 

„rajon“ ve Starém Lobečku. Když malíř An-

tonín Kocourek onemocněl, vedl firmu jeho 

nejlepší dělník pan Gusta Velič. 

Dělníci a učedníci pana Rudolfa Nedvěda 

pracovali samostatně, protože jejich „šéf“ 

se více věnoval politické a veřejně prospěš-

né činnosti. Jeho podobiznu bylo možno 

spatřit na tablu představenstva Městské 

spořitelny. Rád hrál divadlo a v Lobečku 

dokonce založil divadelní společnost „Be-

seda“.

Absolutní špičkou v cechu malířském a la-

kýrnickém v Lobečku byl rod Čiperů. Ře-

meslo se dědilo z otce na syna.

Zakladatelem malířského cechu rodu Či-

perů byl zřejmě Čipera František, lakýrnic-

ký tovaryš ve Vídni, narozený ale v Lobečku 

v roce 1887. Jeho manželkou byla švadlena 

Anna Panochová, která pocházela z Kout 

na Šumavě.

Novomanželům se narodili tři chlapci - 

v roce 1908 Karel, 1910 František a 1917 

Ladislav, který dostal od Lobečáků přezdív-

ku Standa.

Všichni zůstali malířskému cechu věr-

ni. Otec František dokonce vystavil Karlo-

vi vysvědčení za odpracování 12 let, které 

potřeboval k otevření vlastního malířského 

závodu v Praze, Štěpánské 3.

Máme ještě v živé paměti, že v padesátých 

letech neměli živnostníci na růžích ustláno. 

Komunisty záměrně zvýšené daně nebylo 

možno splatit a malířské zlaté české ručičky 

musely odhodit štětce.

Když jsem dělal vážného* při kampani 

v cukrovaru v Úžicích, tak jsem se tam od 

Ladislava Čipery dověděl, jak dopadl po zá-

kazu živnosti. Měl obrovské štěstí. V té době 

byl v kurzu sběr odpadových surovin a on 

se prací v různých sběrnách propracoval na 

ředitelské místo kladenské sběrny. Za dob-

ré pracovní výsledky byl dokonce odměněn 

zájezdem na Kubu a do Sovětského svazu.

Ladislav nezahálel ani v důchodovém vě-

ku. Včelařský ústav v Dole u Libčic označil 

med od včeliček pan Čipery nejvyšší znám-

kou. 
I v tak velkém pracovním nasazení si do-

vedl Ladislav najít chvilku pro sport. Hrál 

dobře fotbal a na snímku je vidět, jak chodí 

po Kozích Hřbetech v Krkonoších.

Zemřel v roce 2009, kdy oslavil 92. naro-

zeniny a je pochován na veltruském hřbi-

tově.

VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Při nové výstavbě a při udržování bytů nestačili uspokojovat rostoucí poptávku po svých službách malíři 

a lakýrníci. Jejich firmy byly vyhlášené v širokém okolí. Nekonkurovali si, všichni měli dostatek práce, žili 

v dokonalé shodě. I tu ukazuje obrázek, na kterém je vidět, jak se společně připravují na alegorickém voze 

do prvomájového průvodu.

František 

Čipera st.

Ladislav 

Čipera

Ladislav Čipera - turista a fotbalista

Když při rozdělování hodin nezůstaly pro 
mne hodiny tělesné výchovy a zeměpisu, 
úvazek byl doplněn třeba dějepisem, který 
jsem nestudoval. Bylo třeba se na hodiny 

připravovat. Proto jsem také 
svou knihovnu doplnil o díla 
dějepisná. Pomohlo mi to i při 
psaní příspěvků do Zpravoda-
je. K dalšímu doplnění nad rá-
mec obecně známých zdrojů 
bylo zapotřebí navštívit starší 
pamětníky a vyzpovídat je. 

Myslíte, že Kralupy mají dobře 
zpracovanou historii? V čem spa-
třujete silné a slabé stránky? 
Kralupská historie je dobře zpra-
covaná díky Ing. Otakaru Špecin-

gerovi a Ing. Josefu Stupkovi. Hodně lze ta-
ké získat z článků a publikací prof. Františka 
Schustera a Prokopa Masnera. Hodně po-
znatků přesto chybí, mnohé věci se změnily. 
Nejlepší cesta, jak nedostatky napravit, by 
podle mého soudu bylo sestavit kolektiv pod 
vedením ředitele muzea Dr. Racka a sepsat 
zcela novou knihu o historii našeho města.

Jaké téma z historie města Vás nejvíce 
zajímá a proč?
Nejdelší část svého života jsem prožil v Lo-
bečku, a proto mne také zajímá vše, co se 
v této části města zlepšilo.

Jak důležité je podle Vás znát historii 
města a místa, které je naším domovem? 
Jestliže má člověk milovat svou zem, mu-
sí začít tím, aby poznal své město a vše, co 
vedlo k jeho zkrášlení. Pokud mě dovolí můj 
zdravotní stav, jsem ochoten se zapojit do 
díla, které Kralupy potřebují. 
 JINDŘICH KOHM

Hellerová-Pátková; Radomír Pokorný; Filip 
Prokop Masner; Vojtěch Bradáč; Doc. Ota 
Setzer; Bedřich Arnet; Jan Arnet; Eliška 
Arnetová; Gen. Karel Klapálek; Vladislav 
Uher; Stanislav Zeinert; Vlasta Štěpánko-
vá-Koseová; Gen. Alois Šiška. 
Druhý můj seriál nesl název Živnostníci 
minulého století v Lobečku. 

Jaké historické písemné prameny jste při 
vaší práci využíval?
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba Kralupana Josefa Fričla začala v létě loňského roku a jeho zážitky můžete sdílet  
s ním. Jak se stalo již zvykem, liché díly seriálu najdete v online verzi Zpravodaje, sudé díly v tištěné verzi. 
Materiálu je tolik, že by nám jen papírové stránky Zpravodaje nestačily...

Když něco chcete, musíte tomu věřit

K otviště v zátoce ve městě Arrecife 
je výborné. Je kryté hrází od pev-

nosti Castilo de San Gabriel. Je otevře-
né jenom na jižní stranu. Jelikož tu není 
moc velká hloubka, jen něco málo přes 
čtyři metry, mám strach, abych nesko-
čil na mělčině. Jaká výhra. Voda je tu 
čistá a je vidět na dno. Objevuji betono-
vý kvádr s okem, ke kterému se uvazují 
lodě. Ihned beru brýle, šnorchl a lano, 
pod vodou provléknu lano okem a uvá-
žu na něj loď. 

Vyrážím do města doplnit potraviny 
a naplnit plynové lahve. Nevím, jak je 
to možné, ale to jídlo mi stále ubývá. Asi 
mám v lodi šotka a on mi ujídá ze zásob. 
Musím přiznat, že ten plyn se mě natrá-
pil. Co jsem nachodil kilometrů, než jsem 
zjistil, kde se dá vyměnit. A ta drahota. 
Za naplnění dvou a půl kilové lahve dva-
cet pět euro.

Další den ráno mě překvapí velký 
rejnok, který pomalu plaval kolem lodi. 
Měl v průměru asi dva metry. Bezstarost-
ně proplul kolem lodi a zmizel v hloubce.

V Arrecife jsem si odpočinul týden a už 
zase pluju dál. Jedu podél pobřeží, pro-
tože musím ještě někde v marině natan-

kovat naftu. Navigace mi hlásí, že nejblíž 
je pumpa v Puerto Calero. Uvazuji loď 
u stojanu a hledám pumpaře. Na dveřích 
kanceláře je napsaná pracovní doba do 
19:30, teď je 17:00 a je zamčeno. Nikde 
nikdo. Čekám půl hodiny a potom se od-
vazuju a pluju dál. Zvedl se vítr a je to tu 
zase. Vlny, déšť a silný protivítr. Abych 
neskočil zpět v Arrecife, musím křižovat 
proti větru. Vlny dosahují 6 - 8 m. Pluju 
v té bouřce celou noc.

Kolem půlnoci nade mnou krouží vr-
tulník záchranné služby. Udělal pár ko-
leček a odletěl. V ranních hodinách, ještě 
za tmy, se za mnou najednou rozsvítily 
reflektory. Byla to pobřežní hlídka. Dva-
krát propluli kolem lodi, přečetli si iden-
tifikační číslo lodi a odpluli. 

Počasí se uklidnilo a já zamířil na již-
ní cíp Lanzarote do mariny Morro Jable, 
kde je další pumpa. Přirazím ke stojanu 
a… zlá můra mě provází. Stojany přikry-
té igelitem a cedule rekonstrukce, mimo 
provoz. Otáčím loď a odplouvám na Gran 
Canaria do Las Palmas. 

Fouká slabý zadní vítr a tak se snažím 
alespoň něco ulovit. A skutečně přijde 
záběr a táhnu hezkého půl metrového 

mořského okouna. Při vytahování z vo-
dy sebou škubne a je zpátky v moři. Mám 
na sebe zlost. Už jsem ho viděl na talí-
ři. Znovu nahodím a za chvíli zase záběr. 
Teď jsem byl obezřetnější. Chvilka tahání 
a ryba je na palubě v kbelíku. Není zas tak 
velká, tak čtyřicet centimetrů, ale bude 
večeře. Něco se mi na té rybě ale nelíbí. 
Vypadá trochu jako papoušek a začíná se 
nafukovat. Podíval jsem se pro jistotu do 
atlasu. Opět někdo stál nade mnou. Chytil 
jsem totiž čtverzubce. Je to jedna z nejje-
dovatějších ryb. Má jedovaté vnitřnosti 
a krev. Ryba šla zpět. 

Na obzoru vidím zářit světla měst, ale 
ještě celou noc pluju směrem na Las Pal-
mas. Za mnou se začíná blýskat. Zase se 
žene bouřka. Doufám, že to stihnu do pří-
stavu. Když se proplétám přístavem pl-
ným velkých lodí, začne pršet. Lije jako 
z konve a zase zezadu. Hned jsem pro-
močený. Připlouvá ke mně člun přístav-
ní stráže. Doprovázejí mě až do kotviště. 
Spouštím kotvu a celý promočený se svlé-
kám a jdu konečně ráno spát. Doplul jsem 
do Las Palmas.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

8. díl Devátý díl najdete již nyní v online verzi Kralupského Zpravodaje

Arrecife



23www.mestokralupy.cz  DDM / ŠKOLY  ÚNOR 2019   KZ

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ÚNOR 2019
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

AŤ ŽIJE MASOPUST!
I letos vás čeká masopustní veselí spojené s rejem masek a dobrým 
jídlem, a to hned dvakrát. Poprvé se můžete veselit a hodovat ve 
čtvrtek 14. února 2019 před DDM, kde pro vás budou připraveny 
klasické zabijačkové dobroty (černá ovarová polévka, zabijačko-
vý guláš, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka atd.). Podruhé se můžete 
zastavit a občerstvit u DDM v neděli 17. 2. 2019 s masopustním 
průvodem.

MADEIRA, OSTROV VĚČNÉHO JARA
Druhý letošní cestovatelský večer nás ve středu 13. února 2019 
od 18:00 přenese na exotickou Madeiru, ostrov nekončícího ja-
ra. Vydejte se s námi tam, kam nevlídný vítr v 15. století zavál 
portugalské mořeplavce, do pozemského ráje u afrických břehů. 
Přednáší Mgr. Jan Fišar.

VÍKEND S KERAMIKOU
Není nic příjemnějšího než strávit odpoledne hnětením hlíny 
a zažíváním toho zázraku, když pod vašima rukama hlína získá-
vá konkrétní tvar. Zkusit si to můžete právě v keramické dílně, 
kterou vede Gabriela Junášková v sobotu 23. 2. 2019.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY
Pobytové tábory v Mokrosukách se budou konat v těchto termínech: 

Pro informace sledujte v měsíci únoru web a facebook DDM.

ZŠ GEN. KLAPÁLKA
Dopravní výchova je jedním 
z aktuálních témat na školách a je 
důležité, aby děti měly základní 
povědomí o bezpečném chování 
v dopravě. Bývá zařazována i jako 
průřezové téma do jednotlivých 
ročníků. 

L oňský i letošní školní rok vedla pro-
gram s našimi žáky paní Kouřilová. 

Svými materiály, vyprávěním příkladů 
z vlastní zkušenosti a především způso-
bem, jakým dětem informace předávala, 
si je získala hned na začátku a tři hodiny 
každé besedy utekly jako voda. Žáci se do-
zvěděli nejen to, jak se mají starat o vlastní 
bezpečnost, ale i jak být ohleduplní k ostat-
ním účastníkům provozu, jak se vyznat na 
křižovatkách, co znamenají některé značky 
nebo třeba jak má vypadat povinná výba-
va cyklisty. 

Jelikož se aktivně účastní dopravního 
provozu všichni – ať už na kole, na koloběž-
ce či na kolečkových bruslích, nechala pa-
ní Kouřilová na závěr děti napsat krátký 
test. V něm měly prokázat, že jsou zdatní 
v pravidlech silničního provozu, mohou te-
dy pokračovat na dopravní hřiště a tam si 

zasloužit první „řidičák“. Všichni se už teď 
těší na jaro, až jí budou moci ukázat své ři-
dičské schopnosti.

Co jsme se při dopravní výchově na-
učili? (odpovědi žáků 4.C)
} značky dej přednost v jízdě, slepá ulička 
a podchod
} například stopka: na stopku musíš vždy 
zastavit, i když nejede žádné auto
} koukali jsme se na crash testy
} hodně nás bavilo, když jsme postupně 
rozjížděli vozidla na křižovatce
} když světelné signály nefungují, buď se-
mafor vůbec nesvítí, nebo bliká oranžová

MICHAELA HÁDKOVÁ, 

TŘÍDNÍ UČITELKA 4.C
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20. 7. - 26. 7. 2019  tábor pro nejmenší (děti ve věku 5-7 let)

26. 7. - 4. 8. 2019 tábor

4. 8. - 12. 8. 2019 tábor

12. 8. - 18. 8. 2019 taneční tábor

Na jaře budeme mít „řidičák“
JAN FIŠAR, PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
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Já jsem malý předškoláček,
školy se už nebojím.
To, co neznám,
s Třebíkem se naučím.

Předškoláček

                                         

ZŠ a MŠ Třebízského

12. 2.  
a 19. 3. 
2019
od 16:30

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ 
LAVIČKY
} Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří  
    a my hádáme, co to je.

} Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí,  
    ale vzniká poctivou prací.

} Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.

} Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
Inzerci můžete objednávat na:

zpravodaj@mestokralupy.cz

uvízl  
na síti
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ZŠ KOMENSKÉHO

U ž v minulém čísle Kralup-
ského Zpravodaje se mohli 

čtenáři dočíst, jaké změny če-
kají naši školu. Kromě rekon-
strukce školní kuchyně a pří-
stavby odborných učeben, které 
nově vzniknou nad škol-
ní jídelnou a budou 
sloužit pro výuku 
poly technických 
předmětů, nás če-
kají další změny:

Návrat k výuce 
klasického 
vázaného písma 
v 1. třídě
Na základě výsledku ankety 
mezi rodiči dětí z mateřských 
škol, která ukázala jednoznač-
nou preferenci psacího písma, 
jsme se rozhodli tomuto přání 
vyhovět a navrátit se k jeho vý-
uce. Protože jsme si ale v rám-

ci několikaleté praxe ověřili, že 
písmo Comenia Script vyhovuje 
i levákům a žákům se specific-
kými vzdělávacími potřebami, 
dokonce napomáhá výuce ang-
lického jazyka, budeme možnost 
psaní písmem Comenia Script 
nabízet od 2. ročníku v rámci 

zájmového útvaru.

Rozšířená výuka 
přírodovědných 
předmětů od 
6. ročníku

Kromě rozšířené vý-
uky anglického jazyka 

(výuka formou konverzace 
s rodilým mluvčím) nabídne 
škola od 6. ročníku žákům ta-
ké rozšířenou výuku přírodo-
vědných předmětů.

Žáci budou zařazeni do těch-
to tříd na základě rozřazovacích 
testů z Aj a Př. 

JIŘINA HEREINOVÁ, 

ŘEDITELKA ŠKOLY

ZŠ JODLOVA

J iž delší dobu na naší škole 
aktivně recyklujeme. V tom-

to školním roce se třídění od-
padu rozšířilo. Do obou pater 
byly umístěny čtyři papírové 
kontejnery (papír, plast, sklo 
a nápojové kartony). Naším cí-
lem je nejen naučit děti, jak tří-
dit, ale také proč je to tak dů-
ležité. Tohoto dlouhodobého 
projektu se ujala paní učitelka 
Mgr. Kočí, která se mu i nadále 
velmi svědomitě věnuje. Spo-
lečně s dětmi z 3. třídy vynalo-
žila již velkou snahu edukovat 
ostatní žáky školy. Například 
si žáci zmíněné třídy vyrobili 
názorné a snadno pochopitel-
né plakáty, se kterými aktivně 
obešli všechny třídy a zábavnou 
formou vysvětlili, co do kterých 
nádob patří a proč bychom na 
třídění měli pamatovat.

Naše škola je také aktivně za-

pojena do projektu Recyklohra-
ní. Cílem projektu je prohlou-
bit znalost žáků v oblasti třídění 
a recyklace odpadů a umožnit 
jim osobní zkušenost se zpět-
ným odběrem baterií a použi-

Novinky školního 
roku 2019/2020
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Recyklujeme tých drobných elektrozařízení. 
Nad projektem převzalo záštitu 
MŠMT České republiky.

Recyklohraní rozvíjí vztah 
dětí k životnímu prostředí for-
mou tematických her, praktic-
kých činností, kvízů a menších 
projektů, ale také přímou účas-
tí dětí na sběru použitých ba-
terií a vysloužilého drobného 

elektrozařízení. Za plnění úko-
lů a sběr získávají školy body, 
které si pak mohou v interneto-
vém katalogu vyměnit za růz-
né odměny. Jedná se například 
o hry, školní pomůcky, nebo také 
vstupenky do divadel, kin a zoo 
(zdroj: www.recyklohrani.cz).

ANNA KUNŠTOVÁ, 

KOORDINÁTORKA AP
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S bor Dvořákova gymnázia 
a SOŠE rozezpíval před Vá-

noci Staroměstské náměstí. °° 
Akce „Přines si svou židli“ vy-
tvořila další 
odpočinkové 
místo v na-
ší budově. 
Vládne v něm 
duch krea-
tivity a „vý-
tvarna“. °° Celoškolní vánoční 
besídka byla kouzelná, báječ-
ná, sváteční…, prostě vánoční. 
°° Při studentském projektovém 
dni jsme navštívili více než dva-
cet „zdrojů“ poznání a aktivity 
– od plzeňské Techmánie, přes 
Scioškolu, ropnou rafinerii, jó-
gu, streetart až po Život s bílou 
holí či prohlídku Prahy s prů-
vodcem bez domova. °° Vánoč-
ní Drážďany byly opět krásné, 
německy mluvící studenti si je 
užili. °° Tercie byla v Rudolfi-
nu na Janáčkovi, Mistr by je 

pochválil, jak mu rozumějí. °° 
V krajském finále byli naši bas-
ketbaloví hoši čtvrtí. °° Vánoční 
turnaj tříd ve florbalu strhnul 

svojí drama-
tičností i di-
váky ke skvě-
lému výkonu. 
°° Roboti své 
tvůrce – na-
še studenty 

poslouchají – 7. místo v celore-
publikové přehlídce je více než 
slibné. °° Studentský projekt 
„Obleč si Dvořáka!“ představil 
novou kolekci školních triček 
a mikin. Sluší. °° Zprávy z lyžá-
ků: „Je tolik sněhu, že se skoro 
nedá lyžovat, ale my to zvládá-
me dobře! Na sjezdovkách i na 
běžkách.“ °° Čeká nás velmi za-
jímavá beseda o tom, jak pomo-
ci: Kola pro Afriku. °° 

ANDREJ PLECHÁČEK,

ŘEDITEL ŠKOLY

SOŠ A SOU KRALUPY

D ěvčata a chlapci, deváťáci, nyní vypi-
sují přihlášky na střední školy. Budou 

od září jezdit do jiných měst? 
Chtějí trávit hodně vzácného 
času v dopravních prostřed-
cích? Chtějí své studium ro-
dičům prodražit? Nebo vystu-
dují v Kralupech? Naše město 
má tři střední školy, tak proč 
by jezdili jinam, řeknete. Máte 
pravdu. Dvě z nich jsou technic-
ké a nabízejí perspektivní obory, 
žádané na trhu práce i na vysokých 
školách.

V SOŠ – střední odborné škole lze stu-
dovat moderní chemický obor analýza po-
travin a neméně atraktivní obor informač-
ní technologie se zaměřením na počítačové 
sítě. 

V SOU – středním odborném učilišti se 
připravují pro vstup do praxe nejen řeme-
slníci s výučním listem strojní mechanik 
a elektromechanik pro zařízení a přístroje, 

ale i žáci maturitních oborů, je-
jichž někteří absolventi pokra-
čují ve studiu na vyšších nebo 
vysokých školách, mechanik 
elektrotechnik a chemik ope-
rátor se zaměřením na farma-
ceutickou výrobu.

Vše podstatné o škole, obo-
rech a přijímacím řízení se do-

zvíte buď při osobní návštěvě naší 
školy (možno kdykoli dle předchozí do-

mluvy na adrese: sekretariat@edukra.cz), 
nebo na webových stránkách školy www.
edukra.cz.

Rádi přivítáme kralupské deváťáky mezi 
techniky – středoškoláky! 

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

DG A SOŠE

P ro nové uchazeče o stu-
dium z pátých a devátých 

tříd organizujeme ve středu  
6. února od 8:00 zkoušky 
nanečisto. Bude to ostrá gene-
rálka na skutečné přijímačky 
do našich nových tříd. Osmile-
té studium neměníme, ve čtyř-
letém nastanou naopak změny 
zásadní. Otevřeme dvě třídy. 
Noví žáci si budou moci vybrat 
v jedné z nich studium s pří-
rodovědně technickým zamě-
řením, v druhé pak studium 
se společenskovědním zamě-
řením. 

Těšíme se na aktivní žáky 
těchto prvních ročníků. I pro-

to jim v přijímacích zkouškách 
přiznáme body navíc za umě-
leckou, sportovní i jinou orga-
nizovanou zájmovou činnost. 
Podrobněji si vše můžete pře-
číst na našich webových strán-
kách www.dgkralupy.cz

ANDREJ PLECHÁČEK, 

ŘEDITEL ŠKOLY

Zkoušky nanečisto i načisto

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 Š

K
O

LY

Termín přihlášek  
na střední školy se blíží

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ - 
ŘEMESLA 2019
14. - 16. 2. 2019 
Výstaviště Lysá nad Labem

Pořádá Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy. Představí se střední školy 
z regionů Nymburk, Mladá Boleslav, 
Mělník, Kolín, Praha-východ a Praha.
Zahájení akce dne 14. 2. 2019 v 10:00, 
v dalších dnech je program zahájen již 
v 9:00.
Další informace na khkstrednicechy.cz 
a kralupskyzpravodaj.cz.
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ROZHOVOR s... Matějem Kozubovským, jedničkou bojových sportů v Kralupech

BOJOVÉ SPORTY 
nemůže dělat blbec

■  Dvaadvacetiletý Matěj Kozubovský má jméno nejen v Kralupech a oko-
lí, ale hlavně ve světě bojových sportů. Účastní se nejprestižnějších sou-
těží ve světě, v roce 2017 se stal vítězem evropské ligy mezi profesionály, 
kromě toho má na kontě nespočet titulů mistra republiky. Jak se připravu-
je na zápasy, co všechno sportu musí podřídit, a jaké jsou jeho další cíle?  

V jaké fázi sezóny teď jsi a jak 
často trénuješ?
Momentálně jsem v přípravě. Tré-
nuji každý den. V přípravě se mu-
sím věnovat několika faktorům, ať 
se jedná o techniku v boxu, sparrin-
gy nebo kondici. Vše podřizuji to-
mu, za jak dlouho mě čeká zápas.

Na sparringy jezdíš do Prahy, 
proč? 
Musím trénovat s cizími lidmi. Když 
člověk chodí boxovat každý den se 
stejnými lidmi, se kterými se zná 
několik let, už to není moc prospěš-
né. Nehledě na to, že v Kralupech 
jsou především boxeři a já potřebuji 

boxovat ale zároveň i kopat – thaibox nebo 
K1. Jinak máme perfektní zázemí ve fitku 
Diamond Gym Kralupy, kde nás trénuje 
Luboš Šuda, vynikající trenér.

Ve všech sportech hraje roli i psychika, 
jak je to u tebe? 
Psychika je velká část úspěchu. Jakmile 
člověk není psychicky v pořádku, ať už se 
jedná o problémy v běžném životě nebo 
například sportovní problémy, nikdy ten 
výkon nemůže být takový, jako u člověka, 
který je naprosto uvolněný. 

Jaké zápasy tě čekají v nejbližší době?
Připravoval jsem se na zápas 2. února v rus-
kém Jekatěrinburgu, nicméně celý turnaj 
zrušili kvůli zimě. Věřím, že na únor něja-
ký zápas bude, ať už v zahraničí nebo zde 
na domácí půdě. Tak či tak, chtěl bych mít 
každý měsíc jeden zápas. 

Když jsi ve 14 začal boxovat u Luboše 
Šudy, napadlo tě, že se budeš později 
účastnit nejprestižnějších soutěží na 
světě?
Určitě by mě to nenapadlo. Jako prcek jsem 
dělal několik let taekwondo a následně jsem 
začal boxovat u Luboše. Sport mě velice ba-
vil, už od prvopočátku jsem věděl, že chci 
zápasit a něco vyhrát. Nevěřil bych, že se 
dokážu dostat až na místo české jedničky.

Jaký je Luboš Šuda trenér?
Trenér je to přísný, ale zároveň lidský. Umí 
s lidmi zacházet. Má obrovské zkušenos-
ti, sám si jako zápasník všemi těmi věcmi 
prošel. Nejen, že býval excelentní zápasník, 
přesně takový je i trenér. Hodně se rozví-
jí, není jeden z těch lidí, co by stagnoval 
na stejném místě už několik let. Pořád se 
učí nové a nové věci, které fungují a ty věci 
a techniky předává nám.

Co máš na bojových sportech nejradši?
Líbí se mi asi ta originalita. Lidé hrají fot-
bal, hokej, já zase mlátím lidi. Ať si každý 
říká, co chce, bojové sporty nemůže dělat 
blbec. Je to individuální sport, nikdo vám 
v tom ringu nebo kleci nepomůže. Člověk 
tam je odkázaný na svou výkonnost a dů-
vtip. Když u toho člověk nepřemýšlí, tak je 
v koncích. Hrubou silou tenhle sport dělat 
nejde. Nejen, že je to perfektní na kondici, 
lepší než cokoliv jiného, ale je to úctyhodné 
i z hlediska toho, že to je náročný sport na 
přemýšlení a intelekt.

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Pokračování rozhovoru najdete 
v online verzi Zpravodaje
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P rvní ročník soutěže Kra-
lupská klička se konal už 

v roce 1976, letos krasobrus-
lařský závod proběhne již po 
třiačtyřicáté. Domácí oddíl 
bude reprezentovat více než 
třicet závodnic a jeden závod-
ník, přičemž se představí po-
četná skupina dívek v katego-
rii Žačky (přibližně 13-15 let), 
ale i nejmenší z oddílu, kteří 
se závodnímu krasobruslení 
věnují první sezónu. A v obou 
skupinách má oddíl samozřej-
mě i medailové naděje. 

Simona Majrychová, hlavní 
trenérka oddílu, dodává: „Za 
celý oddíl zvu všechny, aby se 
v sobotu 23. února 2019 
přišli podívat na zimní stadion 
a podpořit nejen domácí zá-
vodnice a závodníky. Celý zá-
vod bude probíhat přibližně od 
7 do 21 hodin.“  

 KATEŘINA HOROVÁ

Nejsou k dispozici soupeři nadstavby lig. Možné jsou i přesuny termínů.
Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka.

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

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

2. 2. juniorky – dvojzápas 1. ligy 10:00, 14:00

9. 2. kadetky – dvojzápas 1. ligy 10:00, 14:00

10. 2. 
starší žákyně – Krajský přebor  
(Příbram, Kolín, Nymburk)

10:00

17. 2. 
mladší žákyně – Krajský přebor  
(Roztoky, Kolín, Příbram, Kladno)

10:00

23. 2.  juniorky – dvojzápas 1. ligy 10:00, 14:00

Program domácích volejbalových  
zápasů - únor

Kralupská klička opět přivítá 
závodníky z celé republiky
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Mikulášská na ledě

O víkendu 26. a 27. 1. se v Ne-
ratovicích konal Středo-

český festival pro volejbalisty 
ve věku 7-12 let. Zúčastnilo se 
ho přes 200 družstev z 25 od-
dílů. Každoročně zde kralup-
ský volejbal patří mezi ty nej-
úspěšnější. V sobotu dokázaly 
kralupské děti vybojovat pět 
medailí. Nejstarší kluci získali 
druhé místo, nejstarší děvčata 

byla třetí, obě družstva v modré 
barvě. V zeleném minivolejbale 
vybojovaly děti první a druhé 
místo, v červeném vyšel bronz 
na chlapce. 

Nedělní výsledky jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
kralupyvolejbal.cz.

JITKA KUBIŠTOVÁ,

TRENÉRKA
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Děti přivezly další medaile

Kralupští volejbalisté v Neratovicích

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků MŠMT.

T.J. Sokol Kralupy 
vás srdečně zve na 

Den otevřených 
dveří

aneb kralupský Sokol v novém
1. 2. 2019 – 17:00

Prohlídka prostor,  
promítání fotografií, občerstvení

Těšíme se na vás!
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Pro svou tréninkovou i zá-
vodní činnost malí závod-

níci používají vybavení čás-
tečně financované z programu 
podpory sportu města Kralupy 
nad Vltavou.

Předžákovské družstvo pod 
vedením trenéra Michala To-
pinky vyrazilo o prvním led-
novém víkendu na první závo-
dy do Rokytnice nad Jizerou. 
Zde se na prvních závodech 
letošního LEKI cupu v kon-
kurenci mnoha oddílů z Krko-
noš a Jizerských hor výborně 
prosadili Karolína Topinková 
i František Štros. Oba obsadi-
li ve svých kategoriích shodně 
třetí místo, a to vždy v konku-
renci cca 60 dětí. Dokázali si 
tak, že jejich tréninková dřina 
má smysl.

Letitá opora Ski klubu Kralu-
py Martin Štěpán (člen repre-
zentačního B-týmu ČR) zahájil 

letos sezónu již v srpnu výletem 
na jižní polokouli. V Chile kro-
mě řady tréninků absolvoval 
i několik závodů Jihoamerické-
ho poháru. Své možnosti ukázal 
v jednom ze závodů ve slalomu, 
kdy byl v těžké konkurenci po 
prvním kole na 3. místě, avšak 
v druhém kole vypadl.

Poté Martin absolvoval v lis-
topadu a prosinci řadu závodů 
v Itálii, Rakousku a ve Slovin-
sku, kde si zlepšil své FIS body 
a žebříčkové postavení ve slalo-
mu (6. místo v rámci ČR), sjezdu 
a super-G (v obou disciplínách 
7. místo v rámci ČR).

Dva dny před Silvestrem se 
Martin zúčastnil exhibičního 
závodu předních českých sjez-
dařů ve Špindlerově Mlýně 
Předsilvestrovská show 2018. 
Zde za asistence kamer Čes-
ké televize v nabité konkuren-
ci obsadil skvělé druhé místo, 
když Martina porazil pouze 
jeho kolega z B-týmu ČR Jan 
Skořepa.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

Kralupský oddíl silového 
trojboje (TJ KRALUPY) 

bude poprvé v historii pořádat 
Mistrovství České republiky, 
kde budou k vidění obdivuhod-
né výkony sportovců a repre-
zentantů ČR, jak v ženských, 
tak mužských kategoriích.

Klání o nejsilnější ženy a muže 
proběhne v sobotu 23. února 
od 10:00 v „bývalé malé hoke-
jové hale“ u kralupského zimní-

ho stadionu (ul. Mostní, čp. 812).
Rádi bychom tímto pozvali 

příznivce silových sportů a ši-
rokou veřejnost na naše závody 
v „liftu“, můžete se těšit na dře-
py a mrtvé tahy s váhou převy-
šující 300 kilogramů.

Přijďte podpořit závodníky 
a dožeňte je k nadlidským vý-
konům.

ZDENĚK TUHÁČEK,

PŘEDSEDA ODDÍLU

Kdy: 23. 3. 2019, od 16:00 do 21:00
Kde: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Dva doprovodné programy: 
} Aneta Loužecká a její vyprávění o ledolezení
} Komentovaná prohlídka expozice v muzeu
Pořadatel: Oddíl orientačních běžců
Určitě přijďte! Kromě zábavy vás čeká i drobné občerstvení 

FILMOVÝ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ OPĚT V NAŠEM MĚSTĚ

Závody v silovém trojboji 
se vrací do Kralup

Skvělý start do sjezdařské sezóny
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Další lyžařskou sezónu zahájili malí alpští lyžaři z kralupského SKI klubu už během 
podzimu. Předžákovské družstvo (děti ve věku 6-10 let) absolvovalo koncem 
listopadu týdenní soustředění na ledovci Stubai v Rakousku, na které navázalo 
dvoutýdenní vánoční soustředění konané na tréninkové základně v Roudnici 
v Krkonoších a v blízkém Ski areálu Aldrov. 
Fanda Štros 
se raduje 
z třetího místa 
v Rokytnici.
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...atrakcí z roku 2004. Nachází se na kopci stejného jména o nadmořské výšce 501 metrů severně od Sedlčan. 
Jedná se o válvocou betonovou věž s krásným kruhovým výhledem na krajinu středního Povltaví.
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386, e-mail: 
centrumd8kralupy@email.cz, az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

I v letošním roce opět pořádáme 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
určené pro děti od 5 do 11 let

FILMOVÉ LÉTO 2019
Témata a plány táborů podle nejúspěšnějších animovaných filmů za uplynulý rok!

termín  téma
1. turnus 8. 7. - 13. 7. 2019 Pračlověk
2. turnus 15. 7. - 19. 7. 2019 Transylvánia 3 příšerózní dovolená
3. turnus 22. 7. - 26. 7. 2019 Příběh koček
4. turnus 29. 7. -   2. 8. 2019 Příšerky z vesmíru
5. turnus 5. 8. - 9. 8. 2019 Sherlock Koumes
6. turnus 12. 8. - 16. 8. 2019 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
7. turnus 19. 8. - 23. 8. 2019 Yeti: ledové dobrodružství
8. turnus 26. 8. - 30. 8. 2019 Úžasňákovi 2
Byl spuštěn zápis do kurzů na 2. pololetí, tak neváhejte a vybírejte z naší nabídky!

Kurzy pro děti:
Hudební škola Yamaha  – Rozvíjím se pro miminka – Rozvíjím se pro batolata – 
Znakujeme se zpěvem a hrou – Pohybovky se zvířátky – Angličtina pro nejmenší – 
Výtvarníček + keramika – Tanečky

Kurzy pro dospělé: 
Jóga – Taichi – Cvičení pro těhulky – Do kondice nejen po porodu

Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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

Kalendář akcí na únor 

1. 2. pá
17:00 Den otevřených dveří – T.J. Sokol

19:00 Dámská jízda – Ženy v běhu – KD Vltava

5. 2. út 19:00 Moje hra – divadlo Kalich – KD Vltava

6. 2. st

8:00 Zkoušky nanečisto a Den otevřených dveří – DG Kralupy

16:00 Hudební setkání budoucích prvňáčků – ZŠ V. Havla

16:30 Čaj o páté – KD Vltava

7. 2. čt
17:00 Šumavské návraty – městské muzeum

19:00 Metallica – koncert v Nimes – záznam koncertu v kině Vltava

8. 2. pá
19:30 Totální nasazení, E!E, The Fialky – koncert – KD Vltava

20:00 Ples sportovců – hotel Sport

11. 2. po 17:00 Veřejné zasedání zastupitelstva města

12. 2. út

16:30 Předškoláček – ZŠ a MŠ Třebízského

17:00 Setkání pečujících – DPS 

18:30 Taneční galavečer – KD Vltava

13. 2. st
8:00 Zápis do tanečních kurzů – KD Vltava

18:00 Cestovatelský večer – Madeira – DDM 

14. 2. čt

Masopustní trh před DDM

14:00 Výroční členská schůze „Rodáků“ – DPS

19:30 Tančírna – KD Vltava

Do 28. 2. ....... probíhá výstava fotografií Olgy Havlové v KD Vltava
Do 2. 3. .......... probíhá v městském muzeu výstava obrazů 
 a ilustrací Otakara Čemuse 16. 2. so

8:00 Výstava drobného zvířectva – Dřevák

8:42 Výlet s KPP na výstavu 100 let česko-slovenské koruny

20:00 Rybářský ples

17. 2. ne

8:00 Výstava drobného zvířectva – Dřevák

11:00 Masopustní trh před KD Vltava

15:00 Masopustní průvod

14:45 Maškarní karneval – KD Vltava

18. 2. po
18:00 Prsakoule – workshop – kinosál Vltava

19:00 Zdeněk Izer – Na plný coole – KD Vltava

19. 2. út
15:30 Vernisáž výstavy dětských prací – Galerie VK37 (do 1. 3.)

19:00 Let´s Go! – koncert – KD Vltava

21. 2. čt
19:00 Petr Vondráček a Knezaplacení – KD Vltava

19:30 Kvarteto Apollon – Rytířský sál zámku Nelahozeves

23. 2. so

7:00-
21:00

Kralupská klička – zimní stadion

10:00
MČR v silovém trojboji  
– víceúčelová hala na zimním stadionu

13:00 Keramická dílna – DDM

25. 2. po 8:00 Den deskových her – knihovna

27. 2. st

16:30 Perníková chaloupka – LS Rolnička

17:30 Perníková chaloupka – LS Rolnička

19:00 Tančíme – KD Vltava

28. 2. čt 19:00 Vše o životě po životě – film s besedou – kino Vltava

INZERCE
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ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

PÁNEVNÍ DNO A HSS
- akreditovaná metoda MŠMT -

zdravotní cvičení a semináře
 CVIČENÍ PRO HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHU

zaměření na žlázy s vnitřní sekrecí
 HATHAJOGA

uvolnění, posílení, zklidnění
KDE: Kralupy KROK, Velvary, Kladno

KAMILA JIŘÍKOVÁ
certifikovaná lektorka jógy 

a Školy pánevního dna

OZNÁMENÍ
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81
Kralupy nad Vltavou

OPĚT ZAHÁJILA PROVOZ v běžných ordinačních hodinách
Objednávat je možno na tel. č. 723 452 017

PŘIJME DO TRUHLÁRNY V KRALUPECH 
ZAMĚSTNANCE.

Práce na plný, částečný úvazek  
nebo možnost brigádně. 

Dobré platové podmínky. Vyučení není 
podmínkou, šikovnost a spolehlivost ano.

Volejte 727 977 425 nebo pište na 
janina@posteleorisek.cz 

VÝROBA

posteleoříšek.cz

ÚNOROVÁ NABÍDKA: PETRKLÍČE, CIBULOVINY 
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny 
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

ZIMNÍ PROVOZ 
Po - Pá 8 - 16:30,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

PŘIJMEME:
	prodavačka	

	 v	zahradním	centru

	pracovník/-ce	údržby		
	 venkovní	zahrady	v	zahr.	centru

	vedoucí	zahradního	centra

	brigádníky	pro	jarní	sezónu

	administrativně expediční 
 pracovník/-ce	ve	středisku	
	 výroba	bylinek

	Pracovník/-ce	
	 velkoobchodního	prodeje

	Pracovník/-ce	
	 do	výroby	okrasných	rostlin

Podrobnosti	k	jednotlivým	pozicím	naleznete	na	
www.zahradnictvi-jelinek.cz
V	případě	zájmu	zašlete	svůj	životopis	na	email:	
lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo	volejte	724 750 706, Veltrusy

PŘIJME TRUHLÁŘE, MONTÉRA 
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: rebys@rebys.cz 

Bližší informace na tel: 603 531 842 - pan Kejmar

KUCHYŇSKÉ 
A KOUPELNOVÉ STUDIO 

Bezpečnostní agentura nabízí 
POZICI STRÁŽNÉHO 

V OBLASTI ŘEŽ – 
KRALUPY  

NAD VLTAVOU. 
Možnost plánování směn. 

HP. Vhodné  
zejména pro OZP.  

Plat: 100 Kč / hod. 
Slušné jednání 

samozřejmostí.  
Po zapracování  
nab. příspěvek  

+ příspěvek na dopravu. 
TEL. 734 154 896

v rozsahu 0,75 úvazku. Nástup dle dohody.  
Nabídky, prosím, zasílejte na adresu:  

bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz nebo 
na tel. 315 727 293 nebo 739 631 666.

Základní škola Jodlova 111,  
Kralupy nad Vltavou,
nabízí pracovní 
místo na pozice 

ŠKOLNÍK 
A ASISTENT 
PEDAGOGA 




