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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Městu Kralupy nad Vltavou 
se podařilo získat dotaci 
z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy 
na nové turistické centrum, 
které vyroste na terasách 
u mostu T. G. Masaryka.

Ozáměru vybudovat turis-
tické informační cent-

rum s občerstvením pod mýt-
ným domkem jsme informovali 
ve Zpravodaji v říjnu 2013. Teh-
dy byla podána žádost o dotaci, 
která je nyní schválena a při-
dělena. 

Cílem projektu je využití le-
vobřežního předmostí pro vznik 
certifikovaného informačního 
centra, galerie a prostor ke kul-
turním akcím, veřejné WC a ob-
čerstvení s dětským koutkem. 

Informační a turistické cen-
trum bude veřejně přístupné 
a bude poskytovat objektivní 
a ověřené informace o turistic-
kých cílech, službách cestovního 
ruchu, rekreační a kulturní na-
bídce nejen ve městě, ale i blíz-

kém okolí a na Mělnicku. Dále 
bude prostorem pro odpočinek 
při výletech, místo pro pořádání 
výstav, přednášek a i koncertů. 
Z turistického hlediska je daný 
prostor strategickým uzlem tu-
ristických, cyklistických a vo-
dáckých cest.  

Město Kralupy nad Vltavou 
podalo žádost a získalo dotaci 
nejen na zbudování zmiňované-
ho centra, ale i na obnovu cesty 

vedoucí od mostu nad nemocni-
cí k vlakovému nádraží. 

Celkové náklady akce jsou vy-
čísleny na 11.674.714,72 Kč a zís-
kaná dotace činí 9.339.771,77 Kč. 
Zbylé 2.334.942,95 Kč bude hra-
dit město jako spoluúčast ze své-
ho rozpočtu. 

K realizaci projektu – výběru 
zhotovitele a samotné výstavbě – 
by mělo dojít v letošním roce.
Lenka Moravcová, MěÚ kraLupy n. vLt.

Terasy pOd mOsTem 
projdou rekonstrukcí

KD Vltava ve spolupráci s DPS  
a TJ Sokol Kralupy nad Vltavou pořádají

v neděli 23. 2. 
od 10:00 hodin

❱❱❱Kralupský masopust
Masopustní průvod - 14:00 hodin - hřiště TJ Sokol - DPS - KD Vltava. 
Zábava, občerstvení, soutěž masek!  Více informací na str. 14.

V tomto čísle:

Zažádejte si 
o grant od města

str. 3 

I v Kralupech je 
„přetlak“ předškoláků
 str. 5

Děti se budou učit 
v lese str. 24

V kralupském bazénu 
je slaná voda str. 25

Hokejisté bojují 
   o krajskou ligu str. 26
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,
◆ Rada města schválila vícepráce u akce 
„Demolice objektů v areálu Aero v Kralupech nad 
Vltavou“. Během provádění demoličních prací 
byly objeveny různé podzemní prostory, štoly 
a technologické kanály, o jejichž existenci se 
původně vůbec neuvažovalo. S ohledem na budoucí 
možnost odprodeje těchto pozemků případnému 
developerovi doporučuje RM provést likvidaci 
všech výše uvedených podzemních prostor, které 
byly v rámci demolic objeveny.
◆ Firma CODE, s.r.o. z Pardubic byla schválena 
zpracovatelem projektové dokumentace na II. etapu 
rekonstrukce plaveckého bazénu. Druhá etapa se týká 
kompletní rekonstrukce šaten a sociálních zařízení 
(vč. veškerých rozvodů), zřízení nového wellness 
centra v místě stávající posilovny a rekonstrukce 
dětského bazénu (včetně bazénu z nerezu). 
◆ S Ing. Lněníčkem bude uzavřena nájemní 
smlouva na pronájem části pozemku v Mikovicích 
o výměře 300 m2, za účelem umístění 3 kusů 
kontejnerů pro skladování zásob zelené kávy, 
za částku 20,- Kč / m2 / rok. 
◆ S firmou SYNER, s.r.o. bude uzavřena nájemní 
smlouva na dobu určitou, do 31. 8. 2014. Pronájem 
se týká objektu budovy č.p. 68 na Palackého nám., 

za účelem zřízení staveniště (ke stavbě nového 
Technoparku), za částku 5.000,- Kč/měsíc. 
◆ Odbor životního prostředí MěÚ dostal 
za úkol provést kontrolu stavu dřevin a porostu 
nad Přemyslovou ulicí na svahu skalního masivu 
Hostibejk.

◆ Rada města schválila prodloužení termínu 
zahájení provozu občerstvení v budově MěÚ paní 
Janě Kosinové. 
◆ Dopravní komise dostala za úkol vytipovat 
další místa ve městě pro umístění parkovacího 
automatu a dále prověřit vhodnost parkování 
na můstcích ve městě. 
◆ Starosta města informoval RM o nutnosti 
obnovy dopravního značení přechodů a „žlutých 
pruhů“ na obrubnících i označení nových žlutých 
pruhů na frekventovaných místech.  

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města
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19.března

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 
se koná:

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

protože lednový úvodník patřil starostovi našeho 
města, zdravím vás prostřednictvím tohoto sloup-
ku poprvé v novém roce a věřím, že jste do něj 

vstoupili ve zdraví, s optimismem, dob-
rou náladou, láskou a že na vás tento 
rok čeká spousta překvapení, nezapo-
menutelných zážitků a samé dobré 
zprávy.

Únor se ponese ve znamení zimní 
olympiády (7. – 23. 2.). Většina z vás 
bude držet palce našim sportovcům 

a fandit u televizních obrazovek (nebo v kině Vl-
tava hokejistům), takže doufám, že si najdete 
chvilku a nezapomenete včas poslat své příspěvky 
a dotazy do Zpravodaje, protože v tomto nejkrat-
ším měsíci v roce bude uzávěrka pro zasílání pří-
spěvků už 18. února!

A co si můžete přečíst v tomto čísle? Mě osobně 
zaujal článek o Lesní mateřské škole, která by měla 
v Kralupech fungovat od září tohoto roku. Rodiče 
malých dětí mají rozhodně opět o čem přemýšlet. 
Určitě vás obohatí články Ing. Stupky a příběh 
v rubrice Osudy. Věřte, že i na první pohled dlouhé 
texty stojí za přečtení a skrývá se v nich spousta 
zajímavého. 

Přeji všem pohodové prožití únorových dnů se 
Zpravodajem a těším se na viděnou třeba na ma-
sopustu!

radka SaLáková, redaktorka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. IČ: 00353574. Náklad 2800 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 31. 1. 2014. Uzávěrka březnového čísla: 18. 2. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 28. 2. 2014.

Změna ukládání zásilek pro obyvatele Lobečku

Česká pošta s. p. oznamuje, že s platností od 1. 2. 2014 budou veš-
keré nedoručené listovní a balíkové zásilky pro obyvatele městské 
části Lobeček ukládány na poště Kralupy nad Vltavou 3, Tylova 733 
(vchod z nám. J. Seiferta). Změna se bude týkat i výplaty odnosných 
důchodů. Bližší informace získáte na pobočkách pošty v Kralupech 
nad Vltavou.

Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ 

Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

teRmíN moBIlNíHo sVoZu

ÚNOR
10. 2. - 14. 2. rozměrný odpad z domácností   
24. 2. - 28. 2. rozměrný odpad z domácností   

BŘEZEN
10. 3. - 14. 3. bioodpad
24. 3. - 28. 3. rozměrný odpad z domácností    

RoZPIs stANoVIŠŤ moBIlNíHo odPAdu 

adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
25. 2. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

Skalni 
masiv 
Hostibejk
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aKtuality

Kromě dotace na rekonstruk-
ci teras pod mostem T. G. M. 

(viz článek na titulní straně) 
získalo město Kralupy nad Vlta-
vou dále dotaci 4.779.158,23 Kč 
z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy na re-
konstrukci autobusových za-
stávek.

V období od června do lis-
topadu letošního roku dojde 
k rekonstrukci zastávek včet-

ně realizace nových přístřešků 
a úpravy povrchů jednotlivých 
zálivů. Patnáct zastávek bude 

doplněno o přístřešek, u 57 za-
stávek dojde k vybavení mobili-
ářem, u 53 k výměně označníků 
a v místech, kde je to potřeba, 
bude upravena i okolní zeleň. 

Celkové náklady akce činí 
5.973.947,79 Kč. 

Lenka Moravcová, MěÚ 

kraLupy n. vLt.

rada města Kralupy nad Vltavou dne 
28. 1. 2014 schválila vyhlášení řízení 

o poskytnutí grantu z Grantového schéma-
tu na podporu zájmových aktivit na rok 
2014 v Kralupech nad Vltavou, dle platných 
Pravidel pro udělení grantu v oblasti zájmo-
vých aktivit na rok 2014.

Účastníci řízení jsou povinni seznámit se 
s těmito Pravidly a důsledně se jimi řídit.

Zájemcům jsou všechny dokumenty upravující 
výběrové řízení Grantového schématu k dis-
pozici:
a) ke stažení na webových stránkách města Kralupy 
nad Vltavou (www.mestokralupy.cz) pod záložkou 
Grantové schéma.
b) v informačním centru města, které je vlevo 
u vstupu do budovy Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, na adrese Palackého nám. 1, Kralupy nad 
Vltavou.
c) na vyžádání budou zaslány na adresu / e-mail 
žadatele nebo předány při osobní návštěvě po do-
mluvě s Bc. Lenkou Hermanovou, tel.: 315 739 810, 
lenka.hermanova@mestokralupy.cz.

Stejně jako v předchozích letech je vypsáno  
5 programů grantového schématu: 
� Podpora volného času a prevence kriminality 
mládeže
� Podpora sportu a tělovýchovy v roce 2014
� Kulturní akce a výročí roku 2014
� Občané třetího věku
� Zdravý život občanů

Žádost musí být vyhotovena na předepsa-
né žádosti, která je dostupná na místech 
shodných jako dokumenty ke Grantovému 
schématu.
❱ Žadatel může podat maximálně 3 žádos-
ti o grant.
❱ Maximální požadovaná částka grantu ne-
může přesáhnout 100.000,- Kč.
❱ Minimální spoluúčast žadatele grantu či-
ní 15 %.

Termíny pro příjem žádostí: od 31. 1. 2014 
do 28. 2. 2014 (do 14:00 h.), žádosti došlé 
po stanoveném termínu nebudou posuzová-
ny. Pro posouzení včasnosti podání žádosti je 
rozhodující datum uvedené na otisku podací-
ho razítka podatelny MěÚ – nikoli pošty.

městské granty jsou vyhlášeny StěhOváNí ÚřaDů 
v KRaLuPECh
Jak jsme Vás již informovali a obecně již vešlo 

ve známost - město Kralupy vybudovalo no-
vou radnici a všechny odbory městského úřadu 
se na přelomu roku přestěhovaly a sídlí nyní pod 
jednou střechou v budově na Palackého nám. 1. 
 Z Přemyslovy ulice se stěhoval odbor dopravy, 
z Palackého nám. 6 odbor životního prostředí, 
výstavby a územního plánování; živnostenský 
úřad a odbor sociálních věcí, školství a kultury 
a dále se stěhovali všichni úředníci z budovy 
hotelu Sport na Cukrovaru.

Někteří občané si však pod názvem odbory 
představují i další instituce. Rádi bychom upo-
zornili, že na svých místech zůstaly a nestěho-
valy se tyto úřady:
❱ Městský bytový podnik, Hálkova 991;
❱ Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou, Pře-
myslova 502/63;
❱ Úřad práce ČR – zprostředkování zaměstnání 
a státní sociální podpora, Přemyslova 352/20;
❱ Úřad práce ČR – příspěvek na péči a dávky 
osobám se zdravotním postižením – Palacké-
ho nám. 6.

5 miliónů na rekonstrukce zastávek

Již šesté setkání sportovních oddílů a organizací 
působících v Kralupech nad Vltavou se usku-

tečnilo v úterý 21. ledna v hotelu Sport. Zúčastnili 
se ho zástupci dvaceti oddílů z pětatřiceti pozva-

ných, kteří si dokázali na dlouho dopředu avizo-
vané setkání udělat čas. Tradiční schůzi provázel 
tradiční program moderovaný předsedou sportovní 
komise, radním města a členem přípravného vý-

boru Sportovce Kralup Janem Špačkem. Říká 
se, že opakování je matkou moudrosti. Připo-
menutí pravidel, nároků i povinností při čerpání 
městských peněz, jejichž největší část putuje 
na podporu dětského a mládežnického sportu, 
je již každoročním evergreenem tohoto setká-
ní. Velmi názornou a srozumitelnou prezentaci 
na toto téma přednesl člen sportovní komise 
Zdeněk Vejrosta. Veškerá pravidla rozdělování 
peněz na mládežnický sport jsou zveřejněna 
na www.mestokralupy.cz. 

Blok věnovaný pravidlům ankety Sporto-
vec přednesl režisér a scénárista galavečerů 
Jindřich Kohm. Všem zúčastněným připomněl 
hlavní filosofii ankety, jejímž předmětem není 
bezduché anketní soutěžení, ale propagace do-
mácího sportu na všech výkonnostních úrov-
ních spojená s prolínáním generací. Důraz byl 
kladen na vysvětlení systému nominací do an-
kety, ve kterém vedoucí představitelé oddílů 
sehrávají klíčovou roli.
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Nad dopisy čtenářů

DětSKá hřIště v LObEČKu 
doručeno do redakce 16. 12. 2013

Hřiště pro malé děti (2 - 8 let) v Lobečku prak-
ticky nejsou. Jedno malé je u nábřeží Jana Ry-
sa, větší u KD Vltava (letos prakticky neustále 
zavřené kvůli rekonstrukci), hřiště s lanovou 
pyramidou u „Dřeváku“ rozhodně není pro malé 
děti vhodné, i když tam maminky chodí z nedo-
statku jiných možností. Hřiště ve Vltavské ulici 
už nutně potřebuje rekonstrukci, takže se snad 
ani nepočítá. :-) 

Kdy bude v Lobečku naplánováno a realizová-
no nějaké větší hřiště - jako například to V Zá-
tiší? Pokud nejsou peníze, nemohlo by napří-
klad město zpřístupnit s omezením hřiště u ZŠ 
Václava Havla, jako se to dělá v menších obcích 
(zákaz vstupu v hodinách určených ZŠ)?

Klára Němcová, Kralupy

REaKCE Martiny Kučerové, 
referentky odboru realizace 
investic MěÚ Kralupy n. vlt.

Zastupitelstvo města schválilo na letošní rok 
500.000,00 Kč na nová dětská hřiště. S ma-
lým dětským hřištěm (2 pružinová houpadla + 
kolotoč) je počítáno v Minicích (vedle stávají-
cího sportovního hřiště s umělým povrchem). 
Dále bude vybudováno dětské hřiště v Lobečku, 
kde vznikl prostor po bývalém hřišti na hokej-
bal ve Štefánikově ulici. Co se týče hřišť v za-
hradách základních škol, tento provoz je čistě 
v kompetenci ZŠ (jejich ředitelek).

OPRava KOMuNIKaCí v CENtRu
doručeno do redakce 4. 1. 2014 

Proč se asfaltuje centrum města, když jinde se 
centrum dláždí kvalitní kamennou příp. zám-
kovou dlažbou? U nového městského úřadu je 
krásná dlažba, ale pěší zóna a přilehlé komu-
nikace na náměstí se opět dočkaly živičného 
povrchu, který je ostudou pro pěší zónu a cen-
trum města. Zatímco v jiných městech je pěší 
zóna a centrum jakousi výkladní skříní a je mu 
věnována náležitá pozornost, v Kralupech to 
vypadá jako provizorium po živelné katastrofě. 
Odpovědní pracovníci z MěÚ by mohli navštívit 
třeba Mělník, Mšeno, Veltrusy, Všestudy atd., 
kde  dostaly komunikace a náměstí nový kabát. 
V jiných městech i vesnicích to jde, ale v Kra-
lupech ne? Z odpovědi p. Czechmanna v led-
novém Zpravodaji vyplývá, že město preferuje  
dlažbu, proč se tedy v centru asfaltuje?  Kdo 
určuje, jak budou ulice rekonstruovány a kdo 
je zodpovědný za realizaci? 

M. Pokorná

REaKCE Ing. Marka Czechmanna, 
místostarosty Kralup n. vlt.

Komunikace v centru byly poškozeny jednak 
povodní - Jungmannova ulice a jednak stavební 
činností spojenou s výstavbou radnice – uli-
ce u kostela a mezi novou a starou budovou 
MěÚ. Na opravu komunikací po povodni jsme 
obdrželi příspěvek od Ministerstva dopravy ČR 
s tím, že veškeré opravy musí být provedeny 
do konce roku 2013, a to ve stávajícím druhu 
povrchu. Potvrzení příspěvku od ministerstva 
proběhlo počátkem listopadu 2013. Takto se 
dále prováděly opravy ulic Sokolské, Havlíč-
kovy a Libušiny. Opravou povrchu ulice Jung-

mannova jsme chtěli zajistit její kvalitnější stav 
do další plánované rekonstrukce.

Komunikace poškozené stavební činností 
při výstavbě nové radnice byly Technickými 
službami města Kralupy opraveny pouze provi-
zorně, abychom mohli do konce roku nový úřad 
zprovoznit. V letošním roce počítáme s tím, že 
bude zpracován projekt na obnovu komunikací 
včetně chodníků okolo kostela, a to včetně je-
jich realizace. Zde bychom se chtěli vrátit k pů-
vodním kamenným mozaikovým dlažbám.

Následně bychom rádi pokračovali v projektu 
dopravního řešení včetně úprav povrchů, drob-
né architektury a zeleně na Palackého náměstí 
včetně ulic Husova, Jungmannova a Palacké-
ho tak, abychom byli připraveni na definitivní 
úpravu náměstí s přilehlými plochami v návaz-
nosti na další rozvoj centra – tj. bývalých areálů 
pivovaru a zbývající části mlýna. 

DLažba PřED RaDNICí 
Proč se v mrazivých dnech mění dlažba před 
městským úřadem v kluziště?

REaKCE Ing. Marka Czechmanna, 
místostarosty Kralup n. vlt.

Problém s klouzající dlažbou na terase 
u úřadu jsme samozřejmě zaregistrova-
li. Okamžitě jsme jej řešili s dodavatelem 
dlažby - zda solit či použít solný postřik. 
Posyp inertním materiálem bohužel není 
možný vzhledem k zanášení spár mezi 
dlaždicemi a dále zanášení odtoků vody 
pod dlažbou. Zimní solení provádí spo-
lečnost INEX Česká republika, s. r. o., 
která má na starosti i úklid a drobnou 
údržbu budovy MěÚ.

Pokud jste nuceni navštívit kralupský městský úřad na čtyřech kolech, můžete své 
vozidlo zaparkovat jak na náměstí (zde je placené parkování pomocí parkovacích au-
tomatů), tak v podzemní garáži MěÚ.

Vjezd do podzemního parkoviště (z Jodlovy ulice) je možný od pondělí do čtvrtka 
v čase od 7:45 do 17:30 hodin a v pátek od 7:45 do 13:30 hodin. O víkendech a svát-
cích (v době, kdy je budova úřadu uzavřena), není parkoviště přístupné.
Vstup do budovy radnice z Palackého náměstí i podzemní garáže je umožněn denně 
od 7:45 hodin.

❱ první hodina parkování je zdarma
❱ za každou další započatou hodinu zaplatíte 30,- Kč
❱ maximální denní sazba je 200,- Kč

parkování u městského úřadu
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Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech

úterý 4. 2. a středa 5. 2. od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápisy dětí do 1. tříd 
základních škol pro školní rok 2014/2015 ve všech kralupských základních školách:

ZŠ a MŠ Třebízského ul. 523; ZŠ Václava Havla; ZŠ Komenského nám. č. 198; 
ZŠ Gen. Klapálka 1029; ZŠ ul. 28. října 182, Mikovice. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Zapsány budou děti 
narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. K zápisu je třeba přinést průkaz 

totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015

Během února dojde ve společnosti Středočes-
ké vodárny, a.s. (SVAS) ke stěhování středisek 
mšeno a Neratovice do mělníka a kralup. 

„Na provozním úseku vodovodu došlo 
ke sloučení střediska mšeno se střediskem 
mělník a střediska Neratovice se střediskem 
kralupy nad Vltavou. Posílením středisek do-
jde k lepšímu využití kapacit pracovníků a do-
pravních prostředků, ke zjednodušení řízení 
středisek,“ informoval Ing. Václav kodeš, ma-
nažer provozu vodovod. 
NOvé aDRESY:
❱ Středisko mšeno " Středisko mělník, Chlou-
mecká 2917, mělník.
❱ Středisko Neratovice " Středisko kralupy, 
ke koupališti (areál ČOV), za statkem Stra-
chov, kralupy nad Vltavou                                                                                           

Střediska vodovod mělník a kralupy, spo-
lečnosti Středočeské vodárny, a.s., je možné 
i nadále kontaktovat písemně pouze na ad-
rese: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 
3085, 272 80 kladno. 

Pro osobní kontakt je možné využít rovněž 
i kontaktní centrum na adrese Chloumec-
ká 2917, 276 01 mělník a U Vodojemu 3085, 
272 80 kladno, úřední hodiny: pondělí a stře-
da 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 a pátek 8:00 
– 12:00 hod. 

Pro telefonický kontakt je možné i nadále 
využívat služeb zákaznické linky společnosti 
na telefonu 840 121 121, která je k dispozici 
sedm dní v týdnu po 24 hodin.

vODáRNY OZNaMují 
přestěhování svých středisek
do Mělníka a Kralup

POhOtOvOSt ORL 
v Nemocnici Mělník
Ušní, nosní a krční pohotovost, jejíž provoz poza-
stavila Nemocnice Mělník vloni během prázdnin, 
obnovila od Nového roku svoji činnost. 

Nově najdou pacienti pohotovost ORL v po-
sledním patře polikliniky mělnické nemocnice. 
Každý všední den budou lékaři akutní případy 
ošetřovat od 15:30 do 20:00 hodin, v soboty, 
neděle a svátky pak od 8:00 do 20:00 hodin. 

Zajištění ústavní pohotovostní služby na Měl-
nicku je plně v kompetenci krajských nemocnic, 
pro okres Mělník jsou nejblíže v Mladé Boleslavi 
a Kladně. Lékařská služba první pomoci v Měl-
níku je v sídle středočeské záchranné služby 
v Bezručově ulici. Ve vážných případech je sa-
mozřejmě vhodné volat na linku 155.

bc. Lucie Zikmundová, DiS.,  
Nemocnice Mělník

Nemocnice Mělník, Pražská 528, 
tel.: 315 639 111, 315 639 112,

www.nemocnicemelnik.cz

Zápisy – noční můra rodičů
Vmédiích se teď hodně mluví a píše 

o nedostatku volných míst v 1. třídách 
základních škol. Zejména zodpovědné ro-
diče tato situace trápí a obávají se, zda se 
jejich předškolaček dostane na školu, kte-
rou pro něj vybrali. Zjišťovala jsem tedy, 
jaká je letos situace v kralupských školách. 
Zda došlo – stejně jako v celé republice – 
i v Kralupech k nárůstu počtu předškolá-
ků. Odpovídá Lenka Mudrová, referentka  
odboru sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ Kralupy nad Vltavou:

„V loňském roce bylo dle evidence obyva-
tel na území města Kralup nad Vltavou hlá-
šeno 160 předškoláků, kteří se měli dostavit 
k zápisu pro školní rok 2013/2014. 

K zápisu do kralupských škol se dostavilo 
214 dětí – toto číslo obsahuje děti mimokra-
lupské a i ty, které ve městě bydlí, ale ne-
jsou nahlášeny k trvalému pobytu. Přijato 
bylo pro školní rok 2013/2014 dle výkazů 
MŠMT 180 žáků do devíti prvních tříd. 

V letošním roce je dle evidence obyvatel 
v Kralupech nad Vltavou hlášeno k trvalé-

mu pobytu 218 předškoláků pro školní rok 
2014/2015.  

V kralupských mateřských školách je v le-
tošním roce celkem 239 předškoláků, to 
ale neznamená, že stejný počet bude přijat 
i do 1. tříd ZŠ – odklady, výběr ZŠ v jiné 
obci apod. Nárůst zde tedy je.

Kapacita pěti základních škol v Kralu-
pech nad Vltavou je celkem 2.550 žáků. 
Naplněnost těchto ZŠ ke dni 30. 9. 2013 
byla 1.689 žáků. Rezervy tedy jsou.

Předpokládáme, že v letošním roce při zá-
pisech do ZŠ může docházet k rychlejší napl-
něnosti v některých kralupských školách. 

Přednostně se do každé konkrétní ško-
ly dostanou žáci s trvalým bydlištěm, dle 
Obecně závazné vyhlášky města Kralupy 
nad Vltavou č. 1/2012,  kterou se stanovují 
části školských obvodů základních škol zří-
zených městem Kralupy nad Vltavou.

Ostatní děti a jejich zákonní zástupci bu-
dou moci využít nabídky jiné kralupské 
školy.“

radka SaLáková

Již před rokem jsme ve Zpravodaji infor-
movali o plánu rekonstruovat Hostivíto-

vu ulici (z Lobče na Hostibejk). Na otázku, 
jak se situace kolem rekonstrukce vyvinula 
a kdy dojde k realizaci, odpovídá pan Libor 
Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou: 

„Projekt pro územní řízení na rekonstrukci 
je připraven, smlouva s vlastníky pozemků, 
po kterých povede objízdná trasa, je uza-
vřena. Projekt na objízdnou trasu je zadán 
a zpracován má být do 15. 2. – doprava bu-
de vedena mimo trasu stávající komunikace 
a bude řízena světelnou signalizací. Po do-
končení projektu na objízdnou trasu bude 
zažádáno o územní řízení – trvá cca 60 dní. 
Během procesu schvalování územního řízení 
bude dopracován projekt pro stavební řízení. 

Žádost o stavební řízení bude podána ihned 
po vydání územního rozhodnutí – trvá cca 
90 dní. Během procesu schvalování staveb-
ního povolení bude dopracován prováděcí 
projekt a výkaz výměr a podklad pro vyhlá-
šení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Výběrové řízení trvá cca 30 dní. Vyhodnoce-
ní výběrového řízení, schválení dodavatele 
radou města a podpis smlouvy o dílo zabe-
rou cca 15 dní. Stavba by tedy mohla začít 
koncem srpna 2014. Pokud dojde k připo-
mínkám a odvoláním účastníků územního 
a stavebního řízení anebo případným poda-
ným námitkám k výběru dodavatele, může 
dojít k prodloužení procesů až na dvojnáso-
bek, a potom by nebylo dobré začínat stavbu 
v zimním období, ale až na jaře 2015.“

rekonstrukce Hostivítovy ulice



nakládání s komunálním odpadem 
ve městě Kralupy nad Vltavou je 
upraveno obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2010 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
na území města Kralupy nad Vltavou, 
včetně nakládání se stavebním 
odpadem na území města. 

K aždý občan našeho města je povinen se 
touto obecně závaznou vyhláškou řídit 
a se svými odpady musí nakládat tak, jak 

je v ní stanoveno. Nerespektování tohoto závaz-
ného předpisu je posuzováno jako přestupek, 
za který je možno udělit nemalou pokutu. Práv-
nické osoby a fyzické osoby podnikající mohou 
tohoto systému využívat jen na základě smlouvy 
uzavřené s městem. Pokud by při kontrole tako-
vého subjektu bylo zjištěno, že zneužívá systému 
zavedeného obcí nebo nemá zajištěno využití ne-
bo odstraňování odpadů jiným způsobem, např. 
přes oprávněnou osobu k nakládání s odpady, 
může mu být dle § 66 odst. 1) zákona č. 185/2001 
Sb., zákona o odpadech, v platném znění, uložena 
pokuta až do výše 300.000,- kč. 

A jaké odpady tedy mohou ve vaší domácnos-
ti, rekreačním objektu nebo na vaší zahrádce 
vznikat? 

vYužItELNé SLOžKY ODPaDu
Jsou to: papír a lepenka, plasty, sklo a nápojový 
karton. Tyto druhy odpadů ukládáme do barevných 
kontejnerů rozmístěných po našem městě. 

Co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří: 
papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. 
tetrapakové krabice od mléka), mokrý, mastný  
či jinak znečištěný papír, bakelit, guma, PVC, lino-
leum, pneumatiky, silně znečištěné nebo mastné 
plastové obaly, zářivky, porcelán, keramika, ple-
xisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné 
sklo, zrcadla atd.

Dalšími využitelnými složkami, které se dají 
vytřídit ze směsného komunálního odpadu, jsou 
kovy a biologicky rozložitelný odpad. kovy mů-
žete zdarma odevzdat na sběrný dvůr do Tech-
nických služeb města v Libušině ulici (dále jen 
TSm) nebo do jedné ze sběren kovů, které jsou 
v ulici Přemyslova a U Dýhárny, kde od vás kovy 
odkoupí dle platného ceníku.

Vytříděný rostlinný odpad ze zahrádek a do-
mácností je možno kompostovat na svém po-
zemku či zahrádce, odkládat ho do přistavených 
kontejnerů v době mobilního svozu, odvést ho 
do sběrného dvora nebo využít možnosti proná-
jmu biopopelnice se svozem 1x za 14 dnů v ob-
dobí od dubna do listopadu. Spalovat rostlinný 
odpad je možno pouze pokud je suchý, s maxi-
mální ohleduplností a s přihlédnutím k místním 
a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtě-
žovat sousedy). Spalování rostlinného odpadu, 
který není suchý, je zakázáno!!!

NEbEZPEČNé ODPaDY
Nebezpečný odpad (zbytky rozpouštědel, barev, 
lepidel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, che-
micky znečištěné obaly atd.) vždy odevzdávejte 
do sběrného dvora TSm nebo při mobilním svozu 
nebezpečného odpadu. Prošlé léky odebírají bez-
platně také všechny lékárny ve městě.

ObjEMNý ODPaD
Vyřazené kusy nábytku, matrace, koberce apod. 
odevzdávejte ve sběrném dvoře TSm nebo při 
mobilním svozu objemného odpadu. Spalování 
objemného odpadu, jako je např. nábytek, je za-
kázáno!!!

StavEbNí ODPaD
Cihly, tašky, asfaltové směsi, zemina a kame-
ní, izolační materiál atd. lze odevzdat buď pří-
mo na skládce odpadů nebo ve sběrném dvoře 
TSm. Stavební odpad je jediný odpad, jehož sběr 
je zpoplatněn.

POužIté výRObKY PODLéhajíCí 
tZv. ZPětNéMu ODběRu
Elektrospotřebiče pocházející z domácností, 
elektrické akumulátory, galvanické články a ba-
terie, výbojky a zářivky lze bezplatně odevzdat 
u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře TSm. 
menší elektrozařízení (fény, kulmy, mobilní te-
lefony, elektronické hračky atd.) včetně baterií 
je možno uložit do velkých červených kontejne-
rů. Použité světelné zdroje je možno odevzdat 
v TSm. 

ZbYtKOvý ODPaD
Odpad z domácnosti po vytřídění všech využi-
telných složek, nebezpečného, objemného, sta-

vebního odpadu a použitých výrobků podléhající 
zpětnému odběru, patří do popelnic na směsný 
komunální odpad. Svoz komunálního odpadu za-
jišťují TSm kralupy nad Vltavou. 

autOvRaKY
Autovrak jste povinni předat pouze osobám, které 
jsou provozovateli schválených zařízení k využí-
vání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. 
Na místě Vám bude vystaven protokol o ekologic-
ké likvidaci, na základě kterého budete moci svůj 
automobil odhlásit z evidence vozidel. 

CO DěLat, KDYž:
Objevili jste někde černou skládku? 

Ohlaste ji na měÚ, odbor životního prostředí, 
odpadové hospodářství, tel.: 315 739 944.

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou 
skládku nebo nádobu na odpad?

Pro okamžitý zásah volejte městskou policii  
- linka 156, jinak vše ohlaste na městský úřad, 
odbor životního prostředí, odpadové hospodář-
ství, tel.: 315 739 944 nebo Českou inspekci ži-
votního prostředí, oddělení odpadového hospo-
dářství, tel.: 233 066 111. 

Nezapomeňte si zapsat SPZ, barvu a typ vozi-
dla, čas, datum, případně druh odpadu, vhodné by 
bylo pořídit fotodokumentaci nebo jiný záznam.

PRaKtICKé INFORMaCE
kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, 
stavební suť, odpad ze zeleně a kam můžete 
odnést své odpady, které jste vytřídili ze svého 
směsného komunálního odpadu?

technické služby města – sběrný dvůr, Libuši-
na 123, kralupy n. Vlt., tel.: 315 726 589. Provozní 
doba: Po – Ne 9:00 – 17:00 h.

České sběrné suroviny, a. s., U Dýhárny 916, 
kralupy n. Vlt. (výkupna a autovrakoviště), tel.: 
315 734 128. Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00 h., 
So 8:00 – 12:00 h.                 

Sběr druhotných surovin Slaný, ul. Přemyslo-
va 79, kralupy n. Vlt., tel.: 315 726 851. Provozní 
doba: Po – Pá 8:00 – 16:00 h., So 8:00 h – 12:00 h. 
(pouze každou první a třetí sobotu v měsíci) 

Sběr druhotných surovin Slaný, U Dýhárny 
916, kralupy n. Vlt., tel.: 315 734 128. Pro-
vozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00 h., So 8:00 
– 12:00 h.

helena traxlová, odpadové hospodářství

Seriál 
na pokračování

díl čtvrtý

Životní prostředí: 
ODPADY VE MĚSTĚ

pokračování v příštím vydání: vodní hospodářství
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Ve většině případů s tím 
však samotná policie 

buď nemůže, nebo nedoká-
že nic udělat. Ochránit svůj 
majetek preventivními pro-
středky by mělo být především 
v zájmu samotného majitele, 
i když v mnohých případech 
je opak pravdou. Lidé hojně ne-
chávají batohy, tašky či kabel-
ky ve svých autech na parko-
vištích před obchodními domy 
nebo v nákupních košících bez 
dozoru či jízdní kola zamykají 
zámky, které přeštípne pachatel 
i obyčejnými štípacími kleště-
mi. Lidé by si měli uvědomit, 
že pokud preventivně ochrá-
ní svůj majetek, předejdou tak 
možnosti stát se obětí této ma-
jetkové trestné činnosti. 

V případě cizího majetku lidé 
často nad touto skutečností jen 

mávnou rukou. Ale je třeba mít 
na paměti, že pokud pachatel 
není dopaden jen proto, že prá-
vě neokradl Vás, ale „jen“ Vaše-
ho souseda a Vy raději sklopíte 
hlavu, příště si může ten samý 
pachatel vybrat tu Vaši garáž či 
automobil.

A proto Vás tímto žádáme, 
abyste ke svému okolí nebyli 
„slepí“ a lhostejní a v případě, 
že uvidíte cokoliv, byť jen po-
dezřelého, ihned to oznamte 
na tísňovou l. 156 nebo 158. 

Bc. tereZa doBrovoLná

Manažer prevence kriMinaLity

MěStSká poLicie  

kraLupy nad vLtavou

☛ Dne 15. 12. 2013 ve 21:09 h. na l. 156 po-
žádalo OO PČR Kralupy o prověření ozná-
mení. Na sídl. Hůrka v jednom z panelových 
domů by měl z bytu v 8. patře vycházet kouř. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, tato se spo-
jila s RZS a HZS, kteří se již na místě nachá-
zely. Majitel bytu zapomněl hrnec s brambo-
rami na plotně. K žádné škodě na majetku ani 
zdraví nedošlo.

☛ Dne 29. 12. 2013 v 11:10 h. na l. 156 pan Z. 
oznámil, že v jeho bytě v ul. Chelčického ne-
chal na plotně guláš a zabouchl si vchodové 
dveře. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP 
a HZS, která byt otevřela a zabránila škodě 
na majetku.

☛ Dne 31. 12. 2013 ve 12:40 h. na l. 156 ozná-
mil pan L., že na ubytovně zimního stadionu 
mají problém s ubytovaným hostem. Na mís-
to byla vyslána hlídka MP, která se spojila již 
s přítomnou hlídkou OO PČR Kralupy a RZS. 
V jednom z pokojů ubytovny byla zjištěna že-
na, u které přítomná lékařka následně kon-
statovala smrt. Muž, který se nacházel v uve-
deném pokoji, byl hlídkou OO PČR Kralupy 
zadržen pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu. 

☛ Dne 1. 1. 2014 ve 4:16 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na Sei-
fertovo nám., kde mělo dojít k fyzickému na-
padání a byla již přivolána RZS. Hlídka MP by-
la vyslána na místo, kde zjistila, že pan R. byl 

údajně napaden panem D., který se na místě 
již nenachází. Pan R. měl vyraženy 3 přední 
zuby a RZS ho převezla do pražské nemoc-
nice. Hlídka MP prověřila okolí dle údajného 
popisu s výsledkem negativním.

☛ Dne 1. 1. 2014 ve 4:39 h. na l. 156 po-
žádalo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP 
do ul. Přemyslova, kde měl být napaden pan 
V. a na místo byla již přivolána RZS. Hlídka 
MP byla vyslána na místo, kde zjistila, že pan 
V. se s někým popral a má krvácející tržnou 
ránu na bradě. RZS pana V. následně pře-
vezla do slánské nemocnice. Hlídka MP pro-
věřila okolí dle údajného popisu s výsledkem 
negativním.

☛ Dne 5. 1. 2014 ve 13:30 h. požádalo OO 
PČR Kralupy na l. 156 o spolupráci při pátrání 
po pachateli, který měl odcizit ženě na nádra-
ží ČD finanční hotovost 2.000,- Kč. Hlídka MP 
byla vyslána k nádraží ČD, kde poblíž nalezla 
muže odpovídajícího popisu. Tento byl ná-
sledně předán hlídce OO PČR Kralupy, která 
si muže převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 5. 1. 2014 ve 14:58 h. na l. 156 ozná-
mil zaměstnanec HM Tesco záchyt zloděje 
na prodejně. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že muž odcizil Kinder vajíčka 
v celkové hodnotě 6.001,- Kč. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo při-
volána hlídka OO PČR Kralupy, která si muže 
převzala k dalšímu opatření. 

Z linky 156:

Vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie Čes-
ké republiky Kralupy nad Vltavou

HZS – Hasičská záchranná služba
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ – Městský úřad

pOlicie

Poučte své děti
Dne 13. 1. 2014 v 17:03 h. na l. 156 oznámil 
anonym (žena), že její 8letá dcera šla s kamarád-
kou na zájmový kroužek do ul. Třebízského, kde 
je kontaktovali dva muži v osobním automobilu 
Škoda Felicia, barvy bílé, s tím, zda nechtějí ně-
jaké bonbóny a popř. někam odvézt. Obě děv-
čata poté utekla. K osobě jednoho z mužů dívka 
uvedla, že měl blonďaté, krátce střižené vlasy. 
Poznatek byl předán na OO PČR Kralupy a ve-
dení všech kralupských základních škol. 

Prevence kriminality
Dne 3. 1. 2014 od 22:30 do 3:00 h. proběh-
la bezpečnostně-preventivní akce zaměřená 
na kontrolu nalévání alkoholu mladistvým oso-
bám v restauračních zařízeních a zábavních 
podnicích, hraní mladistvých na výherních au-
tomatech v non-stop provozovnách a barech, 
na kontrolu vytipovaných lokalit, kde se zdržují 
uživatelé drog, občané bez domova a mnohdy 
osoby v celostátním pátrání a také kontrolu do-
držování zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích.

V průběhu akce bylo zkontrolováno 78 osob, 
z toho byly zjištěny 2 mladistvé podnapilé osoby, 
nebyly zjištěny žádné osoby v pátrání, dále by-
ly zkontrolovány 4 vytipované lokality, 3 osobní 
vozidla a 22 restaurací, heren a barů.

můj dům, můj hrad...
Majetková trestná činnost vykazuje dlouhodobý  
statistický nárůst a bohužel tomu není jinak ani v našem 
městě. V poslední době narůstá počet případů především 
v oblasti vykrádání sklepů, zahradních chatek, garáží, 
movitých věcí ze zaparkovaných vozidel a neméně pak 
kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, železného šrotu, 
kanalizačních poklopů, popelnic, železných roštů či 
okapových svodů a žlabů. 
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KNiHOvNa

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

PůjčOVNí DOBa V KNIHOVNě

Oddělení pro děti a mládež:
Po ............12:30 - 17:00
St ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 17:00
Čt ............12:30 - 17:00
Pá ............12:30 - 17:00
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Po ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 18:00
St ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 18:00
Čt ............12:30 - 18:00
Pá ..............8:00 - 11:30 ............. 12:30 - 17:00
So ..............8:00 - 11:00
Studovna – čítárna:
Po ..............8:00 - 11:00 ............. 12:30 - 18:00
St ..............8:00 - 11:00 ............. 12:30 - 18:00
Čt ..............8:00 - 11:00 ............. 12:30 - 18:00
Pá ..............8:00 - 11:00 ............. 12:30 - 15:00

Dětské oddělení nabízí časopis JUNIOR a ČASOSTROJ.

V dospělém oddělení naleznete LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU, 
ARMÁDNÍ TECHNICKÝ MAGAZÍN a AUTO7.

Návštěvníky studovny upozorňujeme na mož-
nost bezdrátového připojení k internetu. Nyní 
se můžete na internet přihlásit také na svém 
notebooku v provozních hodinách studovny.

Tak jako každé pondělí i dnes se rovnou ze školy Elvíra vydala do knihovny. 
Musela vrátit knížky a chtěla si půjčit pokračování nejnovějšího trháku. Jakmile 

však vstoupila do půjčovny, měla zvláštní pocit, že něco není, jak má být. 
V regále u dobrodružných knih, kde je vždy největší nával, tentokrát nestál žádný 

čtenář. I internetové stanice zely prázdnotou. „To se mi snad zdá,“ pomyslela 
si Elvíra. „Co se to tady dneska děje? Nikde nikdo, ani paní knihovnice!“...

Milí čtenáři, vaším úkolem je dokončit příběh ZÁHaDa V KNIHOVNě. Nezáleží 
na tom, jestli vaše vysvětlení záhady bude mít dvě věty nebo dvacet. Hlavně musí 

být originální, zajímavé, napínavé či vtipné. Je to zkrátka na vás a vaší fantazii. 

Dokončený příběh odevzdejte do 12. března 2014 buď osobně v knihovně, 
nebo zašlete na e-mailovou adresu: detske@knihovnakralupy.cz.

V Březnu - měsíci čtenářů, proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a předání odměn.

PřIPRavujEME
Na 18. března  
připravujeme ces-
topisnou přednáš-
ku Peru – země 
Inků a nádherné 
přírody. Více in-
formací nalezne-
te v březnovém 
Zpravodaji.

Dětské ODDělENÍ vyhlašuje literární 
soutěž (nejen pro děti) - 

Zkus být spisovatelem 
a dopiš tento 

příběh nazvaný

„DOPIŠ TO“

ZÁHADA 
V KNIHOVNĚ: 

Zajímají vás změny v novém občanském zákoníku?

Nové časopisy v knihovně:

Ve studovně knihovny si můžete 
prezenčně vypůjčit tyto tituly:

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny

Občanský zákoník: Zákon o obchodních 
společnostech a družstvech. Zákon 
o mezinárodním právu soukromém.
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Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

program na únor 2014

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(Autentický přepis)

Táto kronika málo stačí na to, aby sme v nej 
vyjadrili úžasné dojmy a vďaku za túto 
vytvorenú prácu s muzejnými exponátmi 
toho na histórii bohatého mestečka Kralúp.
Budeme o tom všade rozprávat a odporúčať 
návštevu!

Mama Magdaléna,  
dcéra Zuzana z Bardejova – SR; 

 dňa: neděla 29.dec. 2013
Srdečné díky!

verNisáž výstavy 16. 1. 2014 
ladislav ČepeláK

Děkuji za zajímavou výstavu a poutavý 
výklad a těším se na další.         

Kamila Kubcová

Vřelý dík městskému muzeu za možnost 
uspořádání výstavy LČ

Jan Čepelák, Čepeláková Alena

Stále je co nového nacházet v Čepelákově 
díle.  (podpis nečitelný)

Do neděle 2. března
trvá výstava Ladislav Čepelák (1924-2000) 
GRaFICKá tvORba 

11. února - úterý  17:30 hodin
Koncert Zuš

12. února - středa  8:00 - 15:30 hodin
Konference KOMORY SPECIaLIStů PRO KRIZOvé 
říZENí a INSOLvENCI v ČR 

13. února - čtvrtek  18:00 hodin
Koncert francouzské šansoniérky CECILE Da COSta 
s kytarovým doprovodem. vstupné: 70,- Kč

16. února - neděle  15:00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy L. ČEPELáKa 
(výstavou provede ředitel muzea PaedDr. Jan Ra-
cek)

19. února - středa  15:00 hodin
Výroční schůze SDRužENí RODáKů a PříZNIvCů 
MěSta Kralupy nad Vltavou

Koncert francouzsKé 
šansoniérKy

Cecile da Costa je mladá umělky-
ně francouzského původu, která 
několik posledních let žije a tvoří 
převážně v Praze. Můžete ji vidět 
např. v Divadle v Celetné, ve Farmě 
v jeskyni nebo na představeních Spitfire company. Zabývá se 
tím, čemu se říká fyzické a výtvarné divadlo, propojením hlasu 
s tělesnou akcí. Pomocí hlasových a dechových technik dospívá 
k tělesnému performativnímu vyjádření. 

Při vystoupení v městském muzeu se budeme moci přesvědčit 
o síle a účinku jejího hlasu, protože zde bude účinkovat v roli 
šansoniérky, ale kdo ví, k čemu ji prostor inspiruje...

 PaedDr. jan Racek

Vás zve ve dnech 4. 2. – 2. 3. na výstavu snímků dokumentujících vybrané obyčejové 
tradice v mělnickém regionu -  obyčejové tradice na mělnicku obrazem.

Regionální muzeum Mělník

Dále muzeum vyhlašuje soutěž 

O NEJHEZČÍ KRASLICI 
aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ 
uzávěrka je 6. 4. 2014
Ozdobte kraslici tradičním způsobem či novou, moderní techni-
kou, doručte svůj výtvor do 6. 4. do muzea a zúčastněte se soutěže 
o zajímavé ceny. 
Kraslice budou od 15. 4. do 27. 4. vystaveny v muzeu a také na muzej-
ním Velikonočním jarmarku a hodnoceny návštěvníky. 

Otevírací doba muzea: 
úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin 

Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 
tel.: 315 630 936, 

www.muzeum-melnik.cz
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Osudy

Když člověk dosáhne úctyhodného věku, 
kdy už má nárok na oslovení „velebný 

kmete!“, tak se u něj může dostavit potřeba 
ohlédnout se a zhodnotit dosavadní život. při-
znám se: i mně se to stalo, a proto vznikly ty-
to řádky.

v životě je mnoho náhod a někdy i omylů, 
o kterých nikdy nevíme, jak moc ovlivní náš 
život a teprve zpětně si uvědomíme, kdy jsme 
se ocitli na důležité křižovatce a nabrali no-
vý směr. u mne to byl zásadní omyl v před-
školním věku, kdy jsem v necelých čtyřech 
letech – jaká pošetilost! – zoufale toužil cho-
dit do školy. shodou okolností v té době vyšel 
v novinách inzerát houslové školy v praze, kam 
přijímali děti mladší šesti let, a tak mne rodiče 
přihlásili. při talentových přijímacích zkouš-
kách jsem ovšem tragicky neuspěl: z možných  
20 bodů za rytmus a intonaci jsem získal pou-
ze 3, ale zasáhla náhoda. v té době bylo málo 
žáků, a tak mne podmínečně přijali. po roce 
jsem již z 20 získal celých 18 bodů, a tak jsem 
mohl ve studiu pokračovat. a pak, po deseti 
letech dojíždění do prahy, zasáhla v roce 1976 
další náhoda. václav Mazáček byl požádán, aby 

Osudy aneb Život není peříčko
o tom, že osud nemusí být jen trpký, ale i velice zajímavý a naplněn zážitky, vypráví tento příběh:

Můj život s Komorním 
orchestrem Dvořákova kraje

Čtvrté narozeniny, 6. 2. 1967, 
Nelahozeves

pŘÍBěH dvanáctý vladislav uher (nar. 6. 2. 1963)

S profesorem Žlábkem  
9. 4. 1968, Praha
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Osudy

obnovil činnost orchestru v Kralupech nad 
vltavou, a proto sháněl hráče na smyčcové 
nástroje. a protože jeho manželka Jaruška 
pochází z Nelahozevsi, kde jsem v té době 
bydlel, a věděla, že se učím na housle, tak 
jsme ještě s o rok mladším kamarádem to-
mášem Čapkem začali každý týden dojíždět 
na zkoušky.

Můj profesor v praze mi říkával: „drž se 
houslí, budeš mít bohatý život!“. Nemyslel 
tím finanční situaci, ale život bohatý na zá-
žitky. a to se mi s orchestrem vyplnilo mě-
rou vrchovatou. Nemám na mysli pouze hu-
dební stránku – protože ať si kdo chce, co 
chce, říká, návštěvníci koncertů se jenom 
přiživují na radosti z hudby, kterou si mu-
zikanti způsobují při hraní sami sobě. pra-
videlné týdenní zkoušky by se mohly zdát 
nudné, kdyby nepřinášely stále něco nové-
ho. repertoár orchestru se od jednodušších 

a na interpretaci snadných opusů postupně 
rozšířil na náročné, technicky a výrazově slo-
žité skladby. v každé sezóně bylo provedeno 
několik koncertů, pravidelně v Kd vltava, 
ale zpočátku na zámcích v Nelahozevsi, vel-
trusích, liběchově, Mnichově Hradišti, ale 
i v Náchodě, Frýdku-Místku, Hukvaldech. 
po sametové revoluci v roce 1989 se otevřely 
možnosti k vycestování na zahraniční zájez-
dy do Francie, Holandska, Německa, sloven-
ska, rakouska a chorvatska. s orchestrem 
jsem nahrával v Českém rozhlase, vystupo-
val v pořadech v České televizi. takový, pro 
čtenáře nudný výčet, však pro mne znamená 
spoustu vzpomínek a silných zážitků, třeba 
když jsme ve Francii hráli v rehabilitačním 
ústavu pro postižené, které museli do sálu 
přivézt na postelích a kolečkových křeslech, 
nebo na koncert pod palmami na kolonádě 
za šumění mořského příboje, nebo nejvyšší 

dosažitelná meta českého hudebníka, vystou-
pení v rudolfinu...

ale za své největší životní štěstí považuji 
to, že jsem se v orchestru setkal a stále se-
tkávám se skvělými lidmi. Fakt, že neprofe-
sionální těleso jako je KOdK završí letos již  
38. sezónu, když spousta podobných se dáv-
no rozpadla, je nezpochybnitelnou zásluhou 
pana dirigenta profesora václava Mazáčka. 
Jeho styl vedení neprofesionálních hráčů 
je nedostižný. dokáže každého motivovat 
a i když se třeba něco hned nedaří, nedává 
najevo svoje rozladění, naopak žertovnou 
výtkou pečuje o dobrou náladu. a proto se 
všichni snaží, aby se dílo dařilo co nejlépe 
a rádi „do orchestru“ chodí. Já sám si už 
po takové době nedovedu život bez orches-
tru představit. samozřejmě vím, že čas se 
zastavit nedá, ale bláhově si přeji: „ať KOdK 
trvá věčně!“.

Momentka ze zkoušky, 
Francie, katedrála  

v městě Toucy, srpen 2006

Vystoupení 
KODK 
v Rudolfinu  
3. 4. 1999

KODK před koncertem  
na hradě Houska, září 2012
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ÚtuleK

TOužíTE PO PEjsKOVI? aDOPTujTE HO Z KRaLuPsKéHO ÚTuLKu!

saNDy RICky

Kříženec, fena, narozena v roce 2004, 36 cm, 7 kg, kastrovaná. 
sandy se k nám do útulku dostala po smrti své majitelky. je 
energická, milá, mazlivá, na vodítku chodí dobře. je vhodná 
k dětem, stejně tak i ke starším lidem.

Kříženec, pes, narozen v roce 2008, 63 cm. Rickymu zemřel majitel, 
a proto se dostal k nám do útulku. Ricky je milý, kontaktní k lidem, 
byl zvyklý žít venku na zahradě, v noci přespával v domě. Psy 
moc nemusí, zvládá přivolání na povel rukou, s dětmi je v pohodě, 
miluje vodu a rád plave.

LESaN - MěStSKý ÚtuLEK PRO PSY 
Kralupy nad vltavou – Na hrombabě

 Monika Kolková, u  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

Další fotky a videa nejen těchto dvou psů 
najdete na webových stránkách útulku  

a nově také na Facebooku.

Leden v kralupském útulku byl ozvlášt-
něn dvěma vzácnými návštěvami. Nej-

prve ve středu 8. ledna přijela herečka Bára 
Hrzánová, aby jako patronka charitativní 
sbírky „Smutný čumáček“, kterou uspořá-
dal Dogs magazín, předala vybrané dary. 
Výtěžek sbírky byl rozdělen mezi tři útulky 
– útulek Lary, depozit Dogpoint a kralupský 
útulek Lesan. Každý ze tří útulků dostal 
na 150 kg granulí, úklidové a dezinfekční 
pomůcky, antiparazitika, pamlsky, psí hrač-
ky, obojky a další nezbytnosti. 

Ve čtvrtek 9. 1. pak útulek navštívily 
modelky Romana Pavelková (finalistka 
Miss ČR 2008), Lucie Křížková (Miss ČR 
2003) a Barbora Vida (2. Vicemiss ČR 
2006). Přijely společně s filmovým štá-
bem pořadu Top Star Magazín, který zde 
natáčel reportáž.

Zaměstnanci kralupského útulku všem 
dárcům srdečně děkují, ze všech dárků 
a návštěv mají velkou radost.

Další fotografie najdete na Facebooku  
a webových stránkách útulku.

VýcVik psů

V ýcvikáři z Kynologického klubu Bašť 
nabízejí všem současným i budou-

cím majitelům pejsků z kralupského 
útulku výcvik zdarma. A to jak v KK 
Bašť, tak konzultace a výcvik u útulku 
Lesan, kam dojíždějí většinou v sobotu 
dopoledne. Lze domluvit i konzultace 
individuální. Zájemci mohou psát na Fa-
cebook Útulek Lesan Kralupy nad Vl-
tavou, na e-mail: coracos@seznam.cz 
nebo na níže uvedené kontakty kralup-
ského útulku.

Děkujeme těmto skvělým lidem za tak 
báječnou nabídku. 

Dana Bočková, 
Útulek Lesan

Útulek Lesan v zájmu celebrit
POZOR – POZOR!

Jedinečná nabídka pro majitele 
pejsků z kralupského útulku

Herečka Bára Hrzánová 
s dary v útulku.
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HistOrie

130 let kralupského Sokola

p řipomeňme si nejprve his-
torii vzniku kralupské tě-

locvičné jednoty. Ta sahá až 
do 19. století, kdy byly v ro-
ce 1867 vyhlášeny zákony 
o svobodě spolkové a shro-
mažďovací. Zavedení spolko-
vého a shromažďovacího práva 
v Rakousku znamenalo značný 
pokrok a stalo se základem pro 
masový rozvoj organizované-
ho hnutí občanstva. Za povo-
lený spolek byl pokládán ten, 
jenž nebyl ve čtyřtýdenní zá-
konné lhůtě od ohlášení úřed-
ně zakázán. Spolčovací právo 
umožňovalo pořádat veřejná 
shromáždění občanů v uza-
vřených místnostech i pod ši-
rým nebem a veřejné průvo-
dy a vymezovalo podmínky 
jejich konání. Zmíněné záko-
ny sice obsahovaly řadu ome-
zení, avšak podstatně přispěly 
k uvolnění a rozšíření spolko-
vého života. Konec konců byly 
po pádu Rakouska převzaty no-
vě vzniklou Československou 
republikou.

Během krátké doby byl zalo-
žen v Čechách nespočet spol-
ků. Jen v Kralupech jich bylo 
několik desítek. Do dnešního 
dne se však zachovaly pou-
ze dva: „Sbor dobrovolných 
hasičů“ (1882) a „Tělocvičná 
jednota Sokol v Kralupech 
nad Vltavou“ (1884). Kralup-
ská sokolská jednota je tedy 
druhým nejstarším spolkem, 
který vznikl ve století devate-
náctém, přečkal století dvacá-
té a pokračuje ve své činnosti 
i ve století jednadvacátém.

S myšlenkou založit v Kra-
lupech sokolskou jednotu 
přišel člen pražského Sokola 
Karel Štulík, který nastoupil 
do kralupského cukrovaru ja-
ko chemik. Po dvou letech,  

26. července 1884, dosáhl toho, 
že byla svolána do hostince 
„U Gregorů“ ustavující schůze. 
Dům, kde se konala ustavují-
cí schůze, stojí dodnes. Najde-
me ho v Jungmannově ulici 
na místě, kde později vznikla 
kavárna s cukrárnou „U Klu-
sáčků“. Dnes je zde samoobslu-
ha. Toto důležité místo, kde se 
zrodil kralupský Sokol, by si 
zasloužilo pamětní desku.

Prvním starostou kralupské-
ho Sokola se stal místní lékař 
MUDr. Antonín Čtrnáctý. Byl 
známou osobností a stál v čele 
i jiných organizací. Jeho syn 
Miloš Čtrnáctý byl redaktorem 
pražské Národní politiky a za-
kladatelem československého 
rozhlasu. Podrobnosti o něm 
uvádí loňské květnové číslo 
Zpravodaje. První starosta kra-
lupského Sokola Antonín Čtr-
náctý zemřel v roce 1892 a je 
pohřben na minickém hřbito-
vě. Opuštěný hrob se železným 

zábradlím zarůstá travou a jis-
tě by si k letošnímu výročí za-
sloužil vzpomínku v podobě 
věnce nebo květin.

Na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století byl několi-
krát za sebou náčelníkem kra-
lupského Sokola rodák z Ko-
zince Tomáš Beneš. V roce 
1880 se přihlásil ke studiu 
na Českém vysokém učení 
technickém a na jeho ima- 
trikulační přihlášce, která se 
zachovala dodnes, je kromě 
rektora podepsán i sekretář 
techniky. Není to nikdo men-
ší, nežli slavný básník Jaroslav 
Vrchlický. Podepsán je ovšem 
svým skutečným jménem Emil 
Frída. Básník získal trvalej-
ší zaměstnání na technice 
po svém návratu z Itálie.

Hned v prvním roce svého 
založení čekala kralupské so-
koly smutná povinnost. Jejich 
zakladatel Dr. Miroslav Tyrš 
tragicky zahynul a kralupská 

delegace krojovaných sokolů 
se 8. listopadu 1884 zúčastni-
la jeho pohřbu v Praze. Cvi-
čit chodili kralupští sokolové 
na školní dvůr dívčí školy 
č.p. 111 a v zimě do budovy 
místního cukrovaru v Lobči. 
Teprve po deseti letech, v ro-
ce 1894, získali sokolové vlast-
ní tělocvičnu. Krásnou budo-
vu v novorenesančním pojetí 
s nepřehlédnutelnou balustrá-
dovou atikou nad hlavní řím-
sou postavil kralupský stavitel 
Alois Nový. Jak již bylo řeče-
no, je kralupská sokolská jed-
nota druhým nejstarším kra-
lupským spolkem. Na rozdíl 
od spolku dobrovolných ha-
sičů, jehož činnost probíhala 
nepřetržitě, byla činnost so-
kolů několikrát zakázána. By-
lo tomu tak za první světové 
války, za druhé světové války 
a po válce za totalitního ko-
munistického režimu.

ing. JoSef Stupka

Jak jste se mohli ve zpravodaji již dočíst, připravuje Tělocvičná jednota Sokol 
v Kralupech nad Vltavou pro rok 2014 řadu akcí v rámci výročí 130 let jednoty. 

do oslav se zapojí i kralupské městské muzeum.

Hrob prvního starosty kralupského Sokola 
Antonína Čtrnáctého na hřbitově v Minicích.
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prOGraM Kd vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kass.kralupy.cz. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

PROGRaM Na ÚNOR

Čtvrtek 13. 2. 19:30 hodin 

Tančírna
Příjemný večer strávený ve víru tance, kterým 
Vás provede Jan Kvasnička.

vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Neděle 23. 2.  10:00 – 17:00 hodin

KRALUPSKÝ 
MASOPUST

Zveme všechny na tradiční kralupské maso-
pustní veselí. Přijďte v maskách i bez, s dob-
rou náladou, užít si svátek hodování a hoj-
nosti. Od 10 hodin navštivte před KD Vltava 
masopustní trh s mistrem řezníkem, ochut-
nejte koláče, trdelník a další dobroty. A pokud 
bude slunko trošku hřát, přijede i kolotoč. 
V kině Vltava jsme pro děti i dospělé připravili 
překvapení v podobě tříhodinového progra-
mu Kočovného muzea strašidel. To sehra-
je dvě roztomilé pohádky - v 10:00 hodin to 
bude ,,Perníková chaloupka“ a ve 12:15 ho-
din ,,Vodnická pohádka“. Od 11:15 hodin je 
pro děti připravena Pohádková škola. Vstupné 
do kina: 60,- Kč.
Od 13 do 14 hodin si mohou děti zasoutěžit 
a zahrát hry na sokolišti a chybět nebudou 
ani oblíbené projížďky na koních. Ve 14 ho-
din vyrazí průvod k DPS a dále ke KD Vltava, 
kde oslavy masopustu vyvrcholí.

Úterý 25. 2. 16:30 hodin

Divadlo Matýsek Nový bor

MALÍŘSKÁ 
POHÁDKA

Pohádkový příběh plný fantazie nás přivede 
do malířského ateliéru Huga Pastelky, který 

právě namaloval nový obraz. Obraz, který je 
jiný, než všechny předešlé. Je jiný, odlišný. 
A to je, stejně jako u lidí, problém. Všichni 
se mu smějí a nechtějí ho přijmout. A tak se 
náš obraz raději vydá do světa. Jenže ani tam 
nemá příliš štěstí a dostane se do nesnází. 
Jediný, kdo ho může vysvobodit, je ten, kdo 
mu dal život. Ten, kdo ho má rád takového, 
jaký je. Ten, kdo mu věří. vstupné: 60,- Kč

Do 23. 2. trvá výstava 

Plakát Celé Česko 
čte dětem

na malém sále KD vltava 

Sobota 1. 2. 15:00 hodin

DS jiří Poděbrady – jan Drda:

HrÁtKy 
S čerteM

Přijďte do divadla na půvabnou po hádku pro 
děti i dospělé od Jana Drdy.

vstupné: 60,- Kč

Pondělí 3. 2. 19:30 hodin 

Divadlo Na jezerce

DArDA

Nenechte si ujít závěr trilogie (Hrdý Budžes, 
Oněgin byl Rusák) spisovatelky Ireny Dous-
kové o Helence Součkové, kterou opět ztvární 
kouzelná Bára Hrzánová. V Dardě je již dospě-
lou 40letou ženu, která svůj osud bere stejně 
s nadhledem a ironií, s jakou už jste byli zvyklí 
ji zažít v představení Hrdý Budžes.
Režie: Arnošt Goldflam
hrají: Bára Hrzánová, Lenka Vlasáková, Mi-
luše Šplechtová, Petr Racek, Jan Hrušínský, 
Rostislav Novák, Martin Sitta, Michal Kern.

vstupné: 420,- Kč; 
370,- Kč senioři, studenti

PLESY V ÚNOrU 2014:
7. 2. Gymnázium Jana Palacha Mělník
14. 2. Rybářský ples
15. 2. Gymnázium Jana Palacha Mělník
21. 2. SOŠ Odolena Voda

DĚTI, POZOR! NOvá sOuTĚž
Po zhlédnutí každého divadélka namaluj doma obrázek z pohádky, 
kterou jsi viděl/-a v KD Vltava. Obrázek přines na další dětské 
představení. V červnu na akci Vítání prázdnin si pak uděláme z obrázků 
vernisáž a odměníme ty nejkrásnější výkresy, ale i ty nejpilnější malíře.

LOutKOvý SOubOR ROLNIČKa
uvede dne 26. února 2014 
od 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku „Okurková 
pohádka“, režie I. Slabá.

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
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PřIPRavujeme Na břeZeN:
11. 3. Pohádkový karneval
13. 3. Tančírna
17. – 19. 3. Festival Jeden svět
20. 3. Studio Dva „Ženy přežijí“ 
(hrají: Vojtěch Kotek, Jana Krausová, 
Jitka Schneiderová/ Gabriela Míčová, 
Anna Šišková/ Zuzana Mauréry)
21. 3. Sportovec Kralup nad Vltavou
22. 3. Ples DS Scéna
24. 3. Koncert Karla Plíhala 
  „Vzduchoprázdniny“
25. 3. Sváťovo dividlo
29. 3. Ples KaSS

16:30......Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
18:30......Základní taneční kurzy pro dospělé 
20:30 .....Pokračovací taneční kurzy pro mládež 

vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční kurzy neděle 2., 9. a 16. 2. 2014

ve středu 19. února
začíná v 8:00 h. zápis do tanečních kurzů 
pro mládež na období září - prosinec 2014. 
Kurz obsahuje 10  lekcí,  2 prodloužené  
a 1 věneček. Zápis se koná v kanceláři KD 
vltava, 1. patro.

Cena kurzu je 2.000,- Kč / os.
Přijímáme  pouze  páry.  je  také možné 
zakoupit si gardenku pro doprovod, která 
platí na všech 10 lekcí i obě prodloužené, 
NIKOLI vŠaK Na vĚNeČeK.

Cena gardenky je 400,- Kč.
ReZeRvaCe (telefonem, mailem) NeNÍ 
mOžNá - je třeba rovnou zaplatit kurzovné 
na místě. Odpolední kurz bude probíhat 
od 18:00 do 19:45 hodin a večerní kurz 
od 20:15 do 22:00 hodin.

Čas adventu je tím nej-
krásnějším časem v ro-
ce. Otevíráme svoje 
srdce v očekávání zá-
zraků, jsme si vzájem-
ně blíž. Vánoční koncert 
komorního orchestru 
Dvořákova kraje v kra-
lupském kostele Na-
nebevzetí Panny marie 
a sv. Václava dozajista 
přispěl k vytvoření slav-
nostní adventní atmosfé-
ry. Výborná volba autorů 
a skladeb a jejich profe-
sionální prezentace za-
nechali ve všech poslu-
chačích hluboký dojem. 
Touto cestou za vánoč-
ní koncert kODk děkuji 
a přeji celému soubo-
ru a jeho uměleckému 
vedoucímu a dirigen-
tovi panu mazáčko-
vi úspěšný pracovní 
a osobní rok, mnoho 
radosti a inspirace.
Všechny příznivce kODk 
srdečně zvu na jarní 
koncert, který se bude 
konat v úterý 15. dubna 
2014 od 19 hodin v kul-
turním domě Vltava.  

jitka Košťálová, 
KD vltava Kralupy

divíte se, proč podlaha v sále KD Vltava 
stárne rychleji, než byste očekávali? 

Zde je jeden z mnoha důvodů: po matu-
ritním plese 4.B DG a SOŠE Kralupy nad 
Vltavou zůstaly po celé podlaze šmouhy 
a „umělecké“ nápisy, vytvořené podrážkou 
boty, a dále těžko odstranitelné červené 
skvrny. Myslíte si, že je tento přístup k pro-
najatému prostoru správný?

2014

Všichni mladí zpěváci ve věku 6 - 20 let, 
kteří mají zájem přihlásit se do pěvecké 

soutěže Kralupský talent 2014, mají 
tuto možnost do 14. 2.2014 na e-mailu: 
jitka.kostalova@kralupy.cz nebo přímo 
na konkurzu, který proběhne v neděli 16. 2. 
2014 v 10:00 hodin ve velkém sále KD Vltava. 
Své pěvecké základy si vezměte s sebou.

ÚČaSt v 5. jubILEjNíM ROČNíKu 
PřISLíbILI: zpěvák Petr Kolář, zpěvačka 
a pedagožka Lída Nopová, herečka Bára 
Štěpánová, zpěvačka a herečka Míša 
Doubravová a herec a zpěvák Milan Peroutka.

těšíme se na vaše pěvecké výkony!

Koncerty KODK

po maturitním plese...
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program Kd vltava
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706, 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNOR 2014Facebook  
Kino Vltava

12 LET V ŘETĚZECH
USA, 2013, 12, 134 min.

Skutečný příběh, kdy v 19. století Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) 
prožil 12 let v otroctví – zažil snad všechno, co černého otroka mohlo 
potkat. „Hodný“ otrokář. Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových plantážích. 
Pokus o lynčování. Bičování. Psychický teror. Neúspěšné pokusy o útěk. 
Víru ve svobodu a pomoc...

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 120 min.

Pokračování divácky úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu 
nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž 
se někteří i najdou. 

BLÍZKO OD SEBE
USA, 2013, 121 min.

Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě 
na pohřeb otce (Sam Shepard), básníka a opilce, který spáchal 
sebevraždu. Jeho žena, cynická a celoživotně konfliktní Violet (Meryl 
Streep) takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami 
(Julia Roberts, Julianne Nicholson a Juliette Lewis). Ani jedna z nich to 
nemá jednoduché...

CVRČEK A SPOL.
Česko, animovaný, 66 min.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Česko, 2014, 106 min., hrají: B. Polívka, A. Polívková, A. Goldflam a další

Další osudy zvláštního života Bohumila Stejskala, multimilionáře z vůle 
Boží. Trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti, ale 
ztratil ženu svého života – Vlastička umřela a vzpomínky na ni Bohuše 
stále pronásledují a Bohuš se po letech vrací k flašce... 

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
USA / Nový Zéland, T, D, 2013, 161 min.

Druhý díl úspěšné trilogie Hobit. Bilbo Pytlík se svými společníky 
tentokrát čelí dračí nestvůře – Šmakovi.

JÁ, FRANKENSTEIN
USA, Austrálie, 2014, 93 min.

V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému 
se podařilo přežít až do dnešní doby. Démoni, vedeni temným princem 
Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamovy nesmrtelnosti, chrliči, 
v čele s královnou Leonore, se snaží Adama ochránit...  

KRÁSNO
Česko, 2014, 100 min.

Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou 
Michalovu maminku. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy 
je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je podezření, se kterým se musí 
Michal vyrovnávat... 

LEGO PŘÍBĚH
Austrálie / USA, animovaný, 2014, 100 min.

Nad světem z kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
Zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA, 2013, D, animovaný, 109 min.

Krásná animovaná pohádka o lásce, odvaze a přátelství...

www.kass.kralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NĚŽNÉ VLNY
Česko, 2013, 103 min.

Píše se rok 1989 a Vojta bojuje o přízeň své rusovlasé spolužačky Ely, 
okouzlující akvabely, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli 
Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy 
za železnou oponou... 

NIKO 2
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2012, animovaný, D, 75 min.

Sobík Niko opět musí řešit své trable a překonat spoustu překážek...

NYMFOMANKA - 2. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / Velká Británie, 2013, T, 18, 130 min.

Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
USA, 2013, 12, 111 min.

Třináctiletý Henry Wheeler se svou matkou Adele potkají během 
víkendového nákupu Franka Chamberse, muže, který potřebuje pomoc, 
zároveň ale působí nebezpečně. Přesvědčí Adele, aby ho u sebe 
ubytovala, protože právě uprchl z vězení a nemá se kde ukrýt. Události 
společně prožitého prodlouženého víkendu všem třem změní život...

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
VB / USA / Austrálie, 2013, animovaný, 81 min.

Dlouhá cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce. V tisícihlavých 
stádech se dinosauři stěhují za potravou na jih...

ROBOCOP
USA, 2014, 12, 121 min.

Píše se rok 2029. Polda Alex Murphy (Joel Kinnaman) je ve službě 
smrtelně zraněn. Nadnárodní společnost OmniCorp mu pomocí své 
robotické technologie zachrání život. Do ulic města se Alex vrací s řadou 
neuvěřitelných schopností, ale také s problémy, jakým žádný smrtelník 
doposud nemusel čelit...

ŠPINAVÝ TRIK
USA, 2013, 15, 129 min.

Špičkový podvodník Rosenfeld (Christian Bale) je společně se svou 
obdobně vychytralou partnerkou Sydney (Amy Adams) přinucen 
ke spolupráci s agentem FBI (Bradley Cooper), který je zavede do 
nebezpečného světa jerseyských politických machinátorů a mafiánů...

V NITRU LLEWYNA DAVISE
USA / Francie, 2013, 105 min.

Příběh mladého talentovaného muzikanta, který se snaží získat si trochu 
uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Bez peněz 
a trvalé adresy se protlouká životem. Jako šance na záchranu se jeví 
cesta do Chicaga, kam se vydává s nadějí na získání nového manažera...

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Kanada / Jižní Korea / USA, 2014, animovaný, 85 min.

Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy řeší, kde ve městě 
nashromáždí zásoby na zimu. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto 
se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale 
není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo...

ZIMNÍ PŘÍBĚH
USA, 2014, T, 118 min.

V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává 
příběh filmu „Winter‘s Tale“ plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého 
konfliktu dobra a zla. 

 22.  SO 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  80,- KČ

   17:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

 
   20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 23.  NE 14:30  NIKO 2  80,- KČ

   17:00  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   20:00  PRODLOUŽENÝ VÍKEND  110,- KČ

24.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT 20:00  V NITRU LLEWYNA DAVISE  100,- KČ

 26.  ST 20:00  ROBOCOP  110,- KČ

 27.  ČT 20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

 28.  PÁ 17:00  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ      130,- KČ

   20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti. FIXNÍ VSTUPNÉ 
v rámci HAPPY DAYS: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

 1.  SO 14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  100,- KČ 
   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ 
   20:00  KRÁSNO  110,- KČ 
 2.  NE 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  80,- KČ 
   17:00  KRÁSNO  110,- KČ

   20:00  JÁ, FRANKENSTEIN  120,- KČ 
3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 20:00  12 LET V ŘETĚZECH  110,- KČ

 5.  ST 20:00  BLÍZKO OD SEBE  110,- KČ

 6.  ČT 20:00  PRODLOUŽENÝ VÍKEND   110,- KČ

 7.  PÁ 17:00  KRÁSNO  110,- KČ

   20:00  12 LET V ŘETĚZECH  110,- KČ

 8.  SO 14:30  LEGO PŘÍBĚH  100,- KČ

   17:00  ROBOCOP 110,- KČ

   20:00  BLÍZKO OD SEBE  110,- KČ

 9.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   17:00  ŠPINAVÝ TRIK  120,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA - 2. ČÁST  90,- KČ

10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00  ROBOCOP  110,- KČ

 12.  ST 18:00  ZOH – HOKEJ – ČESKO x ŠVÉDSKO  30,- KČ

 13.  ČT 20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 14.  PÁ 17:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

   20:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

 15.  SO 14:30  LEGO PŘÍBĚH 100,- KČ

   18:00  ZOH – HOKEJ – ČESKO x ŠVÝCARSKO  30,- KČ

 16.  NE 10:00  CVRČEK A SPOL.  40,- KČ

   14:30  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   17:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

   20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

17.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 18.  ÚT 20:00  KRÁSNO  110,- KČ

 19.  ST 20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 20.    HAPPY DAYS V KINĚ: 
  ČT 20:00  ROBOCOP  80,- / 110,- KČ

 21.  PÁ 17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ    /D  120,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  90,- KČ



únor 2014

K Z

17

program Kd vltava
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706, 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNOR 2014Facebook  
Kino Vltava

12 LET V ŘETĚZECH
USA, 2013, 12, 134 min.

Skutečný příběh, kdy v 19. století Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) 
prožil 12 let v otroctví – zažil snad všechno, co černého otroka mohlo 
potkat. „Hodný“ otrokář. Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových plantážích. 
Pokus o lynčování. Bičování. Psychický teror. Neúspěšné pokusy o útěk. 
Víru ve svobodu a pomoc...

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 120 min.

Pokračování divácky úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu 
nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž 
se někteří i najdou. 

BLÍZKO OD SEBE
USA, 2013, 121 min.

Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě 
na pohřeb otce (Sam Shepard), básníka a opilce, který spáchal 
sebevraždu. Jeho žena, cynická a celoživotně konfliktní Violet (Meryl 
Streep) takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami 
(Julia Roberts, Julianne Nicholson a Juliette Lewis). Ani jedna z nich to 
nemá jednoduché...

CVRČEK A SPOL.
Česko, animovaný, 66 min.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Česko, 2014, 106 min., hrají: B. Polívka, A. Polívková, A. Goldflam a další

Další osudy zvláštního života Bohumila Stejskala, multimilionáře z vůle 
Boží. Trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti, ale 
ztratil ženu svého života – Vlastička umřela a vzpomínky na ni Bohuše 
stále pronásledují a Bohuš se po letech vrací k flašce... 

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
USA / Nový Zéland, T, D, 2013, 161 min.

Druhý díl úspěšné trilogie Hobit. Bilbo Pytlík se svými společníky 
tentokrát čelí dračí nestvůře – Šmakovi.

JÁ, FRANKENSTEIN
USA, Austrálie, 2014, 93 min.

V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému 
se podařilo přežít až do dnešní doby. Démoni, vedeni temným princem 
Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamovy nesmrtelnosti, chrliči, 
v čele s královnou Leonore, se snaží Adama ochránit...  

KRÁSNO
Česko, 2014, 100 min.

Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou 
Michalovu maminku. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy 
je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je podezření, se kterým se musí 
Michal vyrovnávat... 

LEGO PŘÍBĚH
Austrálie / USA, animovaný, 2014, 100 min.

Nad světem z kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
Zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA, 2013, D, animovaný, 109 min.

Krásná animovaná pohádka o lásce, odvaze a přátelství...

www.kass.kralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NĚŽNÉ VLNY
Česko, 2013, 103 min.

Píše se rok 1989 a Vojta bojuje o přízeň své rusovlasé spolužačky Ely, 
okouzlující akvabely, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli 
Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy 
za železnou oponou... 

NIKO 2
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2012, animovaný, D, 75 min.

Sobík Niko opět musí řešit své trable a překonat spoustu překážek...

NYMFOMANKA - 2. ČÁST
Dánsko / Německo / Francie / Belgie / Velká Británie, 2013, T, 18, 130 min.

Film je divokou a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe 
od útlého věku až do jejích 50 let.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
USA, 2013, 12, 111 min.

Třináctiletý Henry Wheeler se svou matkou Adele potkají během 
víkendového nákupu Franka Chamberse, muže, který potřebuje pomoc, 
zároveň ale působí nebezpečně. Přesvědčí Adele, aby ho u sebe 
ubytovala, protože právě uprchl z vězení a nemá se kde ukrýt. Události 
společně prožitého prodlouženého víkendu všem třem změní život...

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
VB / USA / Austrálie, 2013, animovaný, 81 min.

Dlouhá cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce. V tisícihlavých 
stádech se dinosauři stěhují za potravou na jih...

ROBOCOP
USA, 2014, 12, 121 min.

Píše se rok 2029. Polda Alex Murphy (Joel Kinnaman) je ve službě 
smrtelně zraněn. Nadnárodní společnost OmniCorp mu pomocí své 
robotické technologie zachrání život. Do ulic města se Alex vrací s řadou 
neuvěřitelných schopností, ale také s problémy, jakým žádný smrtelník 
doposud nemusel čelit...

ŠPINAVÝ TRIK
USA, 2013, 15, 129 min.

Špičkový podvodník Rosenfeld (Christian Bale) je společně se svou 
obdobně vychytralou partnerkou Sydney (Amy Adams) přinucen 
ke spolupráci s agentem FBI (Bradley Cooper), který je zavede do 
nebezpečného světa jerseyských politických machinátorů a mafiánů...

V NITRU LLEWYNA DAVISE
USA / Francie, 2013, 105 min.

Příběh mladého talentovaného muzikanta, který se snaží získat si trochu 
uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Bez peněz 
a trvalé adresy se protlouká životem. Jako šance na záchranu se jeví 
cesta do Chicaga, kam se vydává s nadějí na získání nového manažera...

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Kanada / Jižní Korea / USA, 2014, animovaný, 85 min.

Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy řeší, kde ve městě 
nashromáždí zásoby na zimu. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto 
se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale 
není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo...

ZIMNÍ PŘÍBĚH
USA, 2014, T, 118 min.

V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává 
příběh filmu „Winter‘s Tale“ plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého 
konfliktu dobra a zla. 

 22.  SO 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  80,- KČ

   17:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

 
   20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 23.  NE 14:30  NIKO 2  80,- KČ

   17:00  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   20:00  PRODLOUŽENÝ VÍKEND  110,- KČ

24.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT 20:00  V NITRU LLEWYNA DAVISE  100,- KČ

 26.  ST 20:00  ROBOCOP  110,- KČ

 27.  ČT 20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

 28.  PÁ 17:00  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ      130,- KČ

   20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti. FIXNÍ VSTUPNÉ 
v rámci HAPPY DAYS: 2D 80,- Kč; 3D 100,- Kč. 

 1.  SO 14:30  PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  100,- KČ 
   17:00  NĚŽNÉ VLNY  130,- KČ 
   20:00  KRÁSNO  110,- KČ 
 2.  NE 14:30  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  80,- KČ 
   17:00  KRÁSNO  110,- KČ

   20:00  JÁ, FRANKENSTEIN  120,- KČ 
3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 20:00  12 LET V ŘETĚZECH  110,- KČ

 5.  ST 20:00  BLÍZKO OD SEBE  110,- KČ

 6.  ČT 20:00  PRODLOUŽENÝ VÍKEND   110,- KČ

 7.  PÁ 17:00  KRÁSNO  110,- KČ

   20:00  12 LET V ŘETĚZECH  110,- KČ

 8.  SO 14:30  LEGO PŘÍBĚH  100,- KČ

   17:00  ROBOCOP 110,- KČ

   20:00  BLÍZKO OD SEBE  110,- KČ

 9.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   17:00  ŠPINAVÝ TRIK  120,- KČ

   20:00  NYMFOMANKA - 2. ČÁST  90,- KČ

10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00  ROBOCOP  110,- KČ

 12.  ST 18:00  ZOH – HOKEJ – ČESKO x ŠVÉDSKO  30,- KČ

 13.  ČT 20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 14.  PÁ 17:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

   20:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

 15.  SO 14:30  LEGO PŘÍBĚH 100,- KČ

   18:00  ZOH – HOKEJ – ČESKO x ŠVÝCARSKO  30,- KČ

 16.  NE 10:00  CVRČEK A SPOL.  40,- KČ

   14:30  LEGO PŘÍBĚH      130,- KČ

   17:00  ZIMNÍ PŘÍBĚH  100,- KČ

   20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

17.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 18.  ÚT 20:00  KRÁSNO  110,- KČ

 19.  ST 20:00  DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ  130,- KČ

 20.    HAPPY DAYS V KINĚ: 
  ČT 20:00  ROBOCOP  80,- / 110,- KČ

 21.  PÁ 17:00  HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ    /D  120,- KČ

   20:00  NĚŽNÉ VLNY  90,- KČ
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spOleČNOst

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v únoru 
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

95 let alberovská marie
92 let millerová antonie
85 let strnadová eliška
 pígl Josef
 poláková milena
 slapničková Božena
 Černý Jaroslav
80 let Brotánková eva

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na prohlídku Domu U Zlatého prstenu a výstavu o historii Galerie hlavního města Prahy

KDY? V sobotu 8. února 2014
Dům U Zlatého prstenu se nachází 
v Týnské uličce nedaleko Staroměst-
ského náměstí. Je jednou ze součástí 
Galerie hlavního města Prahy. Svojí velice 
členitou dispozicí, jež vznikla staveb-
ním sjednocením dvou samostatných 
středověkých domů, umožňuje kurátorům 
vytvářet velice rozmanitou expozici, kde 
každá z místností na vás může zanechat 
jiný dojem.

Galerie hlavního města Prahy 
oslavila v roce 2013 padesátiny. Právě 
probíhající výstava představuje nejen dějiny galerie 
od roku 1963, ale odráží také české dějiny.

Odjezd z kralupského nádraží v 8.41 
hodin na masarykovo nádraží. Odtud 
pěšky do Týnské ulice. Vstupné 
do galerie je 120,- kč, snížené 60,- kč. 
kPP bude svým členům na vstupné 
přispívat (vezměte s sebou platnou 
členskou průkazku a občanský 
průkaz). S ostatními se sejdeme před 
vchodem do galerie v 9.50 h. komentář  
k historii domu i k výstavě nám podá 
profesionální průvodce GHmP.
Tato vycházka se uskuteční s přispěním 

měÚ kralupy nad Vltavou.
Akci připravila Milena Vovsová

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

dovolujeme si pozdravit všechny členy 
i širokou veřejnost, která je nám přízni-

vě nakloněna, a všem popřát v novém roce 
2014 nejen stálé zdraví, zmírnění všech útrap 
a bolestí, ale i hodně elánu, kterého bude po-
třeba k přežití dalšího roku, abychom mohli 
rok 2015 přivítat alespoň v takové kondici, 
v jaké se nacházíme dnes, ne-li lepší!
Ve středu 19. 2. 2014 podáme v sále měst-

ského muzea zprávy o činnosti sdružení, sta-
vu členstva a hospodaření za uplynulý rok 
a hlavně chceme zvolit nový výbor, který by 
plánoval a vedl další program našeho sdru-

žení. Doufám, že se nám to s Vaší pomocí 
povede. Zájemci o spolupráci se mohou hlásit 
na tel. č. 315 704 145 nebo každé první úterý 
v salónku DPS od 13:00 hodin.

Děkujeme redakci Zpravodaje za odevzda-
nou práci v roce 2013. Časopis je nejen zdro-
jem informací, ale i luxusním reprezentan-
tem našeho města. Přejeme v novém roce 
hodně síly a trpělivosti a hlavně šťastnou 
ruku při výběru reportáží, na které se tě-
šíme.

Za SdruženÍ rodáků a pŘÍZnivců MěSta 

kraLupy n. vLt. ZdravÍ B. faBiánová

sdružeNí rOdáKů 
a příznivců města

tříKRáLOvá SbíRKa
Letošní tříkrálová sbírka, kterou pořá-
dala kralupská Farní charita, vynesla re-
kordních 97.027,- Kč. Mezi koledníky bylo  
11 dospělých a cca 40 dětí ve věku  
4 - 13 let. Koledníci se vydali do ulic Kra-
lup, Nelahozevsi a Velvar v pondělí 6. led-
na a koledovali až do středy 8. ledna.

Ze získaných finančních prostředků 
budou podpořeny tyto projekty: 
� Nízkoprahový klub pro děti a mládež
 v Kralupech nad Vltavou
� Charitní domov pro seniory 
 v Mukařově
� Projekt odstranění podvýživy matek
 a dětí v Africe

Všem, kteří do sbírky přispěli a na její 
organizaci a průběhu se podíleli, velice 
děkujeme!
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Drazí přátelé,
pranostika říká „únor bílý, pole sílí“, bu-
de to ale platit i o tom letošním? V lednu 
nás příroda překvapovala teplým počasím 
a zimní radovánky se tak nějak nekonaly. 
Naše pravidelné schůzky však ano a hned 
ta první se velmi vydařila. Sešli jsme se 
téměř v plném počtu, pěkně jsme si za-
zpívali a zatancovali při hudbě kapely 
pana Kozelky, zavzpomínali na prožité 
vánoční svátky. 

V únoru již na prvním setkání bude-
me připravovat naše výlety za poznáním 
po naší vlasti.

Z množství návrhů, které jsme obdrže-
li, vybereme ty nejzajímavější a lákavé, 
o které je největší zájem. Dále se budeme 
snažit o zajištění co nejpoučnějších a za-
jímavých přednášek a vystoupení podle 
témat, která jsou nám blízká. 

Tímto bychom také chtěli poděko-
vat členkám komise sociálně zdravotní 
a prevence proti kriminalitě za jejich 
pomoc při přípravě realizace přednášek 
a besed.

S pozdravem členové  
Městského klubu důchodců

městský klub důchodců vzpomínky
Dne 17. února 2014 
uplyne již 8 let, co mě 
navždy opustil můj 
milovaný a obětavý 
manžel OLDřICh 
KOKOšKa z Kralup 
nad Vltavou. Stále 

vzpomíná a nikdy nezapomene jeho žena 
Anna Kokošková s celou rodinou.

Dne 26. 2. to bude rok, 
co nás navždy opustila 
všemi milovaná žena 
a naše prababička 
tONIČKa DuRLíNOvá. 
S láskou a stále vzpo-
mínají Terezka a Adélka.

28. 2. 2014 tomu 
bude 5 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

A zase se rok s rokem sešel,
a smutek v srdci - neodešel,
laskavá slova mamičky,
nám chybět budou navždycky.
Věnujte, prosím, chvilku malou
pro naši mamku vLaStu StaROu.
S díky a vzpomínkami
dcery s rodinami.

 19. 12. BíLKOVá Vlasta ........................... 80 let

 22. 12. paJmOVá růžena ...................... 67 let

 22. 12. pŘIByLOVá alena ....................... 80 let

 22. 12. KaŇKa Václav ............................. 78 let

 22. 12. JeCHOVá Jana ............................. 64 let

 23. 12. eIsNer Jaroslav ........................... 67 let

 28. 12. rNdr. phmr. KuLHáNeK Jiří .... 88 let

 4. 1. mILLer Jiří ..................................... 77 let

 5. 1. BaLON Viktor ............................... 71 let

 9. 1. HeGedÜŠ Bartoloměj ............... 84 let

 15. 1. peKarOVIČOVá Hana .............. 67 let

 16. 1. FOrmáNeK miloslav ................. 88 let

 17. 1. LaNGOVá Zdeňka ..................... 94 let

 18. 1. mudr. GrImOVá Jaroslava ..... 70 let

 19. 1. NOVá anna ................................100 let

 23. 1. ČerNá dagmar ............................74 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

VDomě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) na Cukrovaru bude znovu 

otevřen další běh kurzu pro seniory: „Na-
učte se ovládat počítač“ a „Internet pro 
seniory“. Tento kurz je určen pro úplné 
začátečníky a má za úkol seznámit se-
niory s používáním počítače. Zájemci, 
přijďte se podívat, kurzy probíhají kaž-
dou středu od 16:30 do 18:30 hodin v po-
čítačové učebně v DPS, ulice V Luhu 1181 
(žlutý dům). 

Další aktivitou pro seniory v DPS  je 
„Zdravotní cvičení“ na zlepšení celkové 
fyzické a psychické kondice, koordinace 
pohybu a lehké posilování. Toto cvičení je 
každé pondělí v tělocvičně v DPS, U Cuk-
rovaru 1171 (zelený dům) od 10:00 do 11:00 
hodin. Přijďte se podívat a vyzkoušet!

Senioři, neseďte doma, buďte aktiv-
ní. Všichni jste vítáni! Zájemci se mo-
hou blíže informovat na telefonním čísle 
315 704 264. MiroSLava Beritová, dpS 

Opomoc, najít svého bratra prostřed-
nictvím Kralupského Zpravodaje, po-

žádala paní josefa Simmerl, která žije již 
dlouhá léta v Německu. Dopátrala se, že by 
její bratr - Karel Fodor – měl momentálně 
bydlet v Kralupech n. vltavou.

„Můj bratr Karel Fodor (cca 70 let) po-
chází z města aš, byl vyučen instalatérem 
a měl 4 děti s ženou z Polska. Léta jsme se 

neviděli. jsem jeho nejmladší sestra z ot-
covy strany. všichni sourozenci se rozu-
tekli do světa, zbyly mi jen vzpomínky. a já 
bych ráda svého bratra opět viděla...“.

Pokud budete mít jakékoli informace  
o K. Fodorovi, kontaktujte, prosím, redakci 
KZ, informace bude předána dál:
zpravodaj@mestokralupy.cz,
tel.: 734 695 013.

aktivity v dps pro seniory

HleDáM braTra 
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Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Na měsíc ÚNOR 2014 z jednorázových akcí nabízíme: 

KuRZ MasÁží PRO MIMINKa – od 7. 2. každý pátek 
od 9:30 do 11:00 h. – pravidelná masáž dítěte uvolňuje tělíčko, 
podporuje zdravý růst a vývin dítěte na fyzické i psychické 
úrovni.  Cena kurzu: 1.000,- Kč / 4 lekce

FIMO – sobota 8. 2. od 13:00 do 17:00 h. – přijďte si 
vlastnoručně vytvořit korále z FIMO hmoty ve Vaší oblíbené 
barevné kombinaci. Vhodné i pro začátečníky.  Cena: 450,- Kč

EFEKTIVNí PRÁCE s PaPíROVÝM DIÁŘEM – sobota 15. 2. 
od 10:00 do 13:00 h. – jak z tohoto nástroje dostat co nejvíc, 
aby nám sloužil.  Cena: 300,- Kč

sPOuŠŤOVé BODY BOLEsTI VE sVaLECH a jEjICH 
ODsTRaŇOVÁNí – pondělí 24. 2. od 18:30 h. – vlivem 
přetížení (fyzického i psychického) dochází k zatuhnutí 
svalů a vytvoření tzv. „spoušťových bodů bolesti“, což 
jsou mikrospasmy ve svalech. Účelem přednášky je naučit 
posluchače tato místa ošetřit a zbavit se jich.  Cena: 200,- Kč

inzerce

nově v Kralupech

REKONDIČNĚ – MEDITAČNÍ
CVIČENÍ 

Dnešní dobu charakterizuje stres, minimum přirozené-
ho pohybu a jednostranné zatěžování těla. Důsledkem 
jsou pak bolesti hlavy a zad, podrážděnost, nesoustře-
děnost, ale také například problémy s otěhotněním 
nebo nadváhou. 

Proto jsem se rozhodla využít svých dvacetiletých zku-
šeností instruktorky a terapeutky a sestavila jsem uni-
kátní cvičení určené výhradně ženám bez rozdílu věku.

Jmenuji se Eva Šlehoferová a dovolte mi, abych Vám 
právě toto cvičení představila.

Základy programu tvoří prvky pilates, jógy a medita-
ce. Tím dosáhnete vyváženého posílení vnějších i vnitř-
ních svalů a odbourání mechanických i energetických 
bloků v těle. Budete se tak cítit uvolněněji, vitálněji 
a v lepší psychické pohodě.

První lekce jsou připraveny pro začátečníky. Nemusí-
te se tedy bát náročných poloh z jógy ani náročných me-
ditačních technik. Vše je velmi jednoduché a pozvolné.

Těším se na setkání a Vaše přihlášky
na tel. č. 603 225 272.

Cvičení bude probíhat v pondělí od 19:30 hodin  
v sálku Diamond Gym, Tyršova 535,  

Kralupy nad Vltavou. www.terapieprozeny.cz
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

MasOPusT

Připomínáme, že ve čtvrtek 20. 2. můžete 
od 9 hodin před DDM nakoupit masopustní 
dobroty z řeznictví „Kohout a synové“.

jaRNí PRÁZDNINY s DDM
MoKrosuKy
Všem zájemcům nabízíme v době jarních 
prázdnin nebo v jiných jarních termínech 
ubytování v příjemném prostředí areálu 
v Mokrosukách. Podrobné informace Vám 
podá paní Jitka Špinarová osobně nebo 
na tel.: 315 722 236.

Užijte si Týden 
se strašidly

od pondělí 3. 3. do pátku 7. 3. bude v DDM 
probíhat příměstský tábor na téma „Týden 
se strašidly“.

Cena na 1 den je 180,- Kč. V ceně je za-
hrnut teplý oběd, pitný režim, odborný pe-
dagogický dozor, materiál na činnosti a za-
jištění programu na celý den.

Ve středu se uskuteční výlet do Prahy. Při 
procházce Prahou děti navštíví Muzeum 
pověstí a strašidel a Muzeum alchymistů. 
Cena: 300,- Kč. V ceně je zahrnuto jízdné, 
vstupné a pedagogický dozor.

Tábor bude probíhat od 8:00 do 16:00 ho-
din. Přihlášku si můžete vyzvednout v DDM 
nebo stáhnout na www.ddmkralupy.cz. 
Závazné přihlášky a platby odevzdávejte 

do 21. 2. 2014. Tábor bude uskutečněn při 
minimálním počtu 10 dětí.

VYHLÁŠENí VELIKONOčNí 
sOuTěžE
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Vítáme ja-
ro“, která bude probíhat během velikonoční 
výstavy v DDM od 7. do 11. 4. Soutěže se 
mohou zúčastnit mateřské školy, základní 
školy a školní družiny, jednotlivci, děti, do-
spělí i celé rodiny, zkrátka každý. Použitá 
technika je libovolná a letošní téma nabízí 
i mnoho možností: jarní zvířátka, květiny 
atd. Přijaty do soutěže budou i velikonoč-
ní vajíčka.
Hotové výrobky označené jménem auto-
ra můžete odevzdávat v kanceláři DDM 
do 2. 4. 2014.

TuRNaj VE HŘE aKTIVITY 

Přijďte si k nám zasoutěžit v zábavné hře 
Aktivity, a to dne 20. 2. od 16:00 hod. Zú-
častnit se mohou 4členná družstva ve vě-
ku 8-12 let. Přihlásit se můžete nejpozději 
do 14. 2. Startovné na družstvo je 50,- Kč.

PODěKOVÁNí 

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vlta-
vou děkuje všem sponzorům, kteří přispě-
li do tomboly 14. Reprezentačního plesu 
DDM. Speciální poděkování patří firmám 
Bidvest Czech Republic s.r.o. a synthos Kra-
lupy a.s.

POděKOvání za Krásný vánOční výlet dO drážďan 
Poslední listopadovou sobotu uspořádal Dům dětí a mládeže výlet do Drážďan. Výlet byl velice dobře zorganizovaný. Počasí nám přálo, krásná atmosféra 
Vánoc, na trzích mnoho stánků, bylo co prohlížet, u nás to takové není. Poděkování za organizaci a velice náročnou přípravu a hladký průběh patří Tereze 
Vítkové. Děkujeme a těšíme se na další výlet. Za účastníky zájezdu j. š.
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ŠKOly

ZŠ a MŠ tŘeBÍZSkéHo třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz

                                          

Vletošním školním roce se 
v naší škole vyučuje no-

vý předmět. Žáci 8. ročníku 
se seznamují s designem. No-
vý předmět se v rámci pra-
covního vyučování jmenu-
je „design a konstruování“.  
Co je vlastně design? Design 
[dyzajn] znamená návrh a mů-
že označovat jak činnost návr-
háře, tak výsledný produkt jeho 
činnosti. To říká literatura. Ale 
jak s tím seznámit děti? 

Samy si vyhledávají designéry 
a jejich výrobky a návrhy. Sesta-
vují objekty ze stavebnic podle 
návodu a plánu. A co bylo pro 
žáky obrovským zážitkem? V říj-
nu navštívily Designblok v Pra-

ze. Designblok je každoroční 
přehlídka světového a českého 
designu. Naše děti, podle infor-
mace pořadatelů, byly na výsta-
vě asi nejmladší školou a sklidi-
ly obrovskou pochvalu. Protože 
předem některé výrobky zna-
ly, nadšeně se zajímaly o další 
práce. 

Půlroční projekt a vlastně zá-
věrečná práce, je vlastní návrh 
svojí vily snů. Musely si nakres-
lit „projekt“ a nyní se snaží svůj 
návrh realizovat. Vznikne dva-
náct projektů, které si budete 
moci ve škole prohlédnout. Když 
tento předmět vznikal, nikdo ne-
tušil, jaký bude mít úspěch.

Bc. eva ČerMáková

Zápisy proběhnou v úterý 4. a ve středu 
5. 2. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin.

Vážení rodiče, zvažujete, do které školy za-
píšete své dítě? Zde je několik důvodů, proč 
si vybrat školu na Komenského náměstí:
u v případě zájmu rodičů škola od příštího roku 
zavede výuku písma Comenia script
u anglický jazyk se začne vyučovat od 1. třídy
u od 6. ročníku bude rozšířena výuka anglické-
ho jazyka
SaMOZřEjMOStí tétO šKOLY jE:
u dobrá autobusová a vlaková dostupnost
u rozvrh hodin, suplování, virtuální prohlídka školy 
a všechny důležité informace na webových strán-
kách školy
u škola je zapojena do mnoha projektů – viz we-
bové stránky školy
u elektronická žákovská knížka, elektronická tříd-
ní kniha – rodiče vidí ihned i v mobilním telefonu 
zapsané známky a domácí přípravu
u papírová žákovská knížka na míru – vypsané 
všechny důležité kontakty, termíny celoškolních 
akcí, prázdnin apod., žádost o uvolnění, úplný text 
školního řádu 
u školní poradenské pracoviště – prevence riziko-
vého chování dětí
u dvě klimatizované počítačové učebny
u žáci se zapojují do mnoha sportovních, výtvar-
ných i vědomostních soutěží a olympiád
u výuka plavání pro 1. a 2. třídu

u výběr ze dvou jídel denně po celý školní rok
u elektronické odhlašování obědů
u školní mléko a ovoce
u nápojový a svačinový automat
u individuální přístup vyučujících k žákům
u ambulantní dyslektický nácvik (pro žáky 1. – 6. 
ročníků)
u informační centrum s knihovnou pro dojíždějící 
žáky čekající na spoj – s pedagogickým dozorem
u výběr z mnoha zájmových útvarů, cvičná lezecká 
stěna na budově školy
u keramická dílna
u zoologický koutek přístupný žákům po celou 
dobu vyučování
u kavárničky pro rodiče – nepravidelně – diskusní 
odpoledne na zajímavá témata za účasti odborníků 
v dané problematice
u kvalifikovaní pedagogové, kteří se neustále 
vzdělávají a ve své práci využívají nové, moderní 
metody učení
u všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny interak-
tivními tabulemi
u na druhém stupni je několik interaktivních tabulí, 
ve všech třídách je PC a dataprojektor
u školní průkazy (platí jako sleva – ČD tento prů-
kaz akceptují)
u školní družina nabízí ranní provoz od 6.00 hod. 
a odpolední do 17.00 hod. pro žáky 1. – 6. tříd
u školní zahrádka s novými herními prvky a per-
golou pro venkovní výuku 

ZŠ koMenSkéHo

PROČ jít Na KOMENDu?
Je čas zápisů do prvních tříd a každá 
základní škola se snaží představit, na co 
se můžou u nich budoucí prvňáčci těšit. 
rozhodli jsme se zeptat přímo našich 
žáků, co se jim na komendě líbí a z jakého 
důvodu by naši školu doporučili.

„Doporučil bych školu kvůli skvělým učitelům, 
kteří jsou trpěliví, spravedliví a zábavní.“

Marek Danyi, 9.a

„Komenda je sice veliká, ale to neznamená, 
že tu není rodinná atmosféra.“

Martina Nedbalová, 9.b

„Je to moderně vybavená škola a hlavně 
se mi líbí, že se každý problém řeší 
a nic se nezamete pod koberec.“

Daniela šnýdrová, 6.C

„Učitelé vysvětlují látku tak, že to 
všichni pochopí. Škola je hezky 
upravená a vyzdobená.“

anička Nováková, 8.a

„Protože na Komendě se dostane 
každému dítěti individuální přístup.“

Magdalena Karásková, 6.C

Proč jít k zápisu na Komendu?

design a konstruování
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MY MáME NOvé  
POČítaČE, NO NE!
Od 6. třídy se počítače staly ne-
dílnou součástí naší výuky. No, 
dobře. „Jdeme na počítače“, byla 
dobrá zpráva do té doby, než jsme 
zasedli k těm postmoderním be-
dýnkám, na kterých šel sotva in-
ternet. A najednou, šup, wow. Nové 
počítače, Windows 7, sluchátka. 
Nevěřícně jsme zírali na to zje-
vení. Bylo to někdy koncem roku 
2013, a proto se to dalo považo-
vat za takový malý vánoční dárek. 
A líbí se nám tam, můžeme tam 
pracovat. Škoda jenom, že mě 
na škole čeká už jen slabý půl rok. 

andrea Lhotská, 9. a

ZŠ vácLava HavLa

Leden je v naší škole, stejně 
jako každý rok, časem setká-

vání se s budoucími prvňáčky 
a přípravou na zápis. I letos nás 
přišly navštívit děti z mateřských 

školek, ze kterých se brzy stanou 
školáci s barevnými aktovkami. 
Jejich návštěvy v prvních třídách 
byly provázeny lehkou nesmě-
lostí a zvědavostí, ale poté, co 

ZŠ praktická

Začátkem ledna byli žáci naší školy po-
zváni Kruhem přátel opery Národního 

divadla na taneční představení Petr Pan, 
které nastudoval soubor Taneční konzer-
vatoře hl. m. Prahy Bohemia Balet v no-
vé choreografii Francouzky Bérangre An-
dreo. Děti se slavnostně naladěné vypravily 
do Stavovského divadla v Praze, kde zhlédly 

magickou pohádku o chlapci, který nechtěl 
vyrůst, malé holčičce Wendy, která se bojí 
usnout a jejich společné cestě rozzářenou 
noční oblohou do kouzelné Země Nezemě. 
Během jejich fantastické cesty se i naši žá-
ci setkali s nebezpečnými piráty, mořský-
mi pannami, indiány i vílou Zvoněnkou.  
Pohádku doplnilo ještě baletní představení 

Záskok, nastudované stejným tanečním sou-
borem. Žáci se vraceli domů plni krásných 
kulturních zážitků a okouzleni krásou budo-
vy Stavovského divadla a Prahy vůbec.   

Mgr. Jana kněZů

Ve dnech 4. a 5. 2. od 14:00 h. proběhne 
na naší škole zápis žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami do 1. roč. ZŠ.

Vážení rodiče, milé děti, příznivci školy, dovolte 
mi malé ohlédnutí za rokem 2013. 

Doufám, že se mnou budete souhlasit, že to byl 
pro naši školu rok úspěšný. Podařilo se nám rozšířit 
nabídku o výuku dalších uměleckých předmětů, za-
čalo pracovat občanské sdružení pro podporu ZUŠ 
Artuš, proběhl první ročník výtvarných a kytaro-
vých dílen, naši žáci reprezentovali školu v národ-
ních kolech soutěže základních uměleckých škol, 
do pedagogického sboru byli přijati noví kvalitní 
a kreativní pedagogové.

Žáci všech čtyř vyučovaných oborů vystupo-
vali na mnohých koncertech a vystoupeních ne-
jen v Kralupech, ale i širokém okolí. Rozvinula se 
spolupráce s okolními školami a DDM, jakožto 
i s ostatními kulturními a společenskými orga-
nizacemi.

Kaňkou na průběhu roku byla červnová povodeň, 
kterou však náš kolektiv ve spolupráci se zřizo-

vatelem školy zvládl na jedničku, za což jim patří 
velké poděkování. 

V závěru roku navštívila naši školu Česká školní 
inspekce, která neshledala žádné závažné nedo-
statky a ohodnotila naši školu ve všech sledovaných 
oblastech veskrze pozitivně.

V prosinci byla provedena ve spolupráci pedago-
gů, žáků, rodičů, členů Komorního orchestru Dvořá-
kova kraje, Dvořákova komorního sboru, pěveckého 
sboru Scandula z Libčic nad Vltavou, místní kato-
lické farnosti a MěÚ Kralupy nad Vltavou Rybova 
Česká mše vánoční, která by se měla stát základ-
ním kamenem nové kralupské tradice.

a jaKé MáME PLáNY DO ROKu 2014?
V prvé řadě chceme pokračovat v započaté práci. 
Pracujeme na vzniku kralupského swingového Big 
bandu a stálého komorního orchestru, budeme na-
dále rozšiřovat loni vzniklý dechový orchestr, na po-

slední týden v srpnu plánujeme 2. ročník letních 
výtvarných a kytarových dílen, které letos rozšíříme 
i o dílnu dramatickou, budeme pořádat okresní kolo 
ve hře na smyčcové nástroje a krajské kolo ve hře 
na kytaru, plánujeme autobusový zájezd do Muzea 
hudebních nástrojů v Leipzigu, pokusíme se navá-
zat spolupráci s uměleckými školami partnerských 
měst Kralup nad Vltavou atd. atd.

V druhé řadě budeme samozřejmě i nadále pra-
covat na dalším zkvalitňování výuky uměleckých 
předmětů a na rozšiřování jejich nabídky.

Naším hlavním cílem však je a bude, aby se žáci cí-
tili v naší škole dobře a odnesli si z ní do svého dalšího 
osobního i profesního života správné návyky, doved-
nosti a pozitivní morálně osobnostní vlastnosti.

Bližší informace o průběhu vzdělávání najdete 
na www.zuskralupy.cz.

Těšíme se na shledanou a na další spolupráci.
Luboš harazin, ředitel školy

ZuŠ

rok 2013 v ZuŠ Kralupy nad Vltavou

Návštěva Stavovského divadla

přípravy na školu jim starší kamarádi předvedli, co 
všechno už umí, se zapojily i dě-
ti ze školky do společné práce.

Kromě těchto setkání v hodi-
nách byly děti pozvány na od-
polední setkání budoucích prv-
ňáčků. To první je již za námi 
a děti zde byly velmi šikovné 
a pěkně si pohrály a seznámily 
se s prostředím školy. Kdo náho-
dou toto setkání nestihl, může 
přijít i na ta příští, která se ko-
nají 11. 3. a 13. 5. vždy od 15:30 
do 16:30 hodin. Pro děti si paní 
učitelky připravují pěkný pro-
gram a už teď se na všechny 
děti moc těší.   

koLektiv uČiteLek 1. Stupně
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Jsme vesnická malotřídní Základní škola 
Černuc, škola rodinného typu, jejíž výho-

dou je nízký počet žáků ve třídě, celkově je 
koncipována pro tři třídy s počtem 62 žáků. 
Naši kvalifikovaní pedagogové a speciální 
pedagogové se věnují dětem s velkým na-
sazením a individuální péčí. Kolektiv ško-
ly tvoří Mgr. Jaroslava Veselá - ředitelka, 
Mgr. Ivana Hančová - speciální pedagožka, 
Mgr. Eliška Roberts - výuka anglického jazy-
ka, Jaroslav Buňata Dis. - hudební výchova, 
Ing. Pavel Kolář - výtvarná výchova a tě-
locvik. Specializujeme se i na vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
– na děti se specifickými poruchami učení 
(dyslektiky, dysortografiky, dysgrafiky), děti 
s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, 
děti s lehkou vadou řeči. 

Na škole pracuje každé pondělí od 14:30 h. 
Klub Krteček – přípravka pro předškoláky 
před nástupem do 1. třídy.

V 1. třídě se čtení učí metodou SFU-
MATO – splývavé čtení, metoda založená 
na vnímání písmen všemi smysly. Písme-
na si žáci osvojují prostřednictvím tvoři-
vých úkolů, písmena se nejen čtou a pí-
ší, ale také tvoří z různých materiálů. 
Je využíváno mezipředmětových vztahů, 
do výuky jsou zapojeny všechny smysly. 
Do nácviku je zapojena dramatická vý-
chova, která rozvíjí mluvní projevy dětí, 
vytváří prostor pro fantazii. Od počátku 
se učí velká, malá, tiskací i psací písme-
na nejen číst, ale žáci je dokreslují, se-
stavují, modelují, což pomáhá k lepšímu 
zapamatování. 

Škola má v každé třídě nainstalovánu 
interaktivní tabuli, využívanou v hodinách 
matematiky, prvouky, českého a anglického 
jazyka, každý žák má pro výuku k dispo-
zici svůj počítač. Od 1. třídy se vyučuje 
anglický jazyk.

Zřízena a plně využívána je školní druži-
na. Ve škole je hudební kroužek, který vede 
učitel hudby a žáky učí hře na zobcovou 
flétnu a zpěv.

K pohybovým aktivitám využíváme uza-
vřený sportovní dvůr vybavený košem 
na basketbal a stolem na stolní tenis. 

Bližší informace o škole získáte na na-
šich webových stránkách www.zs-cernuc.cz 
a na telefonních číslech 315 761 302, 
739 035 297.

Mgr. JaroSLava veSeLá, ŘediteLka ŠkoLy

ZŠ Černuc

Skautské středisko Střelka podporuje 
iniciativu občanského sdružení  
Havran, lesní mateřskou školku.  
Ta nabízí rodičům a dětem ve městě 
Kralupy nad Vltavou další možnost 
alternativního vzdělávání pro děti 
předškolního věku.

Zakládajících členů je celkem sedm, z to-
ho čtyři aktivně vedou skautské oddíly 

ve středisku Střelka. Jsme přesvědčeni, že 
skauting má k lesní pedagogice velice blíz-
ko a naše zkušenosti v něm nabyté nám 
budou dobrým základem pro život v pří-
rodě s předškolními dětmi. Hlavní koor-
dinátorkou projektu Lesní mateřské školky 
Kulíšek v Kralupech nad Vltavou je Blanka 
Dymáčková, Dis.

jak funguje Lesní mateřská školka?
Děti v takové školce jsou prakticky stále 
v kontaktu s přírodou. Program celého dne 
probíhá v lese. Les je jako jedno veliké hřiště 
a příroda je moudrá učitelka – trpělivá, pří-
větivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě 
to, co právě potřebují. Příroda je jejich tělo-
cvičnou i učební třídou pod širým nebem. 
Dnů kdy jsou děti „uvnitř“, je minimum. Spí 
se ve velkém stanu, maringotce či jurtě. Jí se 
pod širým nebem nebo v zastřešené jídelně. 
I při pobytu venku se dodržují hygienické 
návyky, jako je mytí rukou, čisté stolování 
apod. Pedagogové připravují program, který 
přirozeně navazuje na roční období. Každé 

místo v lese, na louce, dává dětem nový a šir-
ší pohled na svět okolo nich. Příroda se stává 
dětem přirozeným prostředím, ve kterém se 
naučí „správně“ pohybovat, žít a nerušit její 
děj. Pomůckami jsou často přírodniny – kla-
cík jako tužka na kreslení v písku, kamínky 
jako hudební nástroj nebo počitadlo. Kamín-
ky, šišky, klacíky jako stavebnice. Děti tak 
mohou snadno poznávat všemi smysly. 

Lesní mateřská školka Kulíšek zahájí svou 
činnost od září 2014, bude přijímat děti 
od 3 do 6 let. Dny v lesní školce budou děti 
trávit především v lese. Pro pobyt v přírodě 
má Kulíšek k dispozici velký stan (typ Berg- 
hans), ve kterém mohou děti jíst a odpočí-
vat. Kulíšek se chystá do lokalit Rusavky, 
Lutovník, Minice, Zeměchy. Cílem je tedy 
nejen pobyt v přírodě, ale i poznávání okolí 
svého bydliště. Školka však také disponu-
je pevným zázemím, při nepřízni počasí, 
v silném dešti, inverzi či mrazech. Zázemí 
školce poskytne skautské středisko Střelka 

ve skautském domě Bára (Šafaříkova ul., 
Kralupy nad Vltavou). V lesní školce bude 
maximálně 15 dětí „ve třídě“, a to vždy se 
dvěma pedagogy a jedním asistentem.

Během jara budeme pořádat několik setká-
ní s veřejností a zájemci o tuto alternativu 
předškolního vzdělávání. Plánujeme také zku-
šební provoz v měsíc květnu/červnu (2 dny 
v týdnu, dopoledne). Provozní doba školky 
od září 2014 bude obdobná jako v běžných 
mateřských školkách. Rodiče si budou moci 
zvolit dvoudenní nebo třídenní docházku, 
případně celotýdenní. Maximální cena plné-
ho školkovného bude 7.900,- Kč za měsíc. Je 
běžné, že rodiče kombinují docházku do les-
ní školky s klasickou mateřskou školou nebo 
jiným typem péče o dítě. Veškeré aktuální 
informace najdete na přípravném webu Ku-
líšku http://kulisek.netluk.cz/ a na Facebooku 
https://www.facebook.com/lmskulisek.

BLanka dyMáČková, Sára Hardtová, 

Jan vrZáČek

Ještě hledáte školu pro prvňáčka?

Lesní mŠ v Kralupech podporují skauti
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ani v zimních měsících, kdy 
se většině z nás nechce 

sportovat venku, není nutné 
zahálet nebo shánět sportovní 
vyžití v okolí. V našem městě 
je k dispozici spousta sportov-
ních areálů, ať již zimní stadion, 
sportovní haly, tak také krytý 
plavecký bazén. A protože je 
mezi veřejností stále plno ne-
zodpovězených otázek, přináší 
Zpravodaj odpovědi na ty nej-
častější z nich.

s jakými novinkami vstoupil 
kralupský bazén do nového 
roku? Změnily se ceny 
vstupného či provozní doba 
bazénu? 
V letošním roce jsme zavedli pla-
vání pro kralupské seniory, které 
bude probíhat ve středu jednou 
za 14 dní od 13:00 do 14:00 ho-

din. Pokud senior prokáže pobyt 
v Kralupech nad Vltavou, tak je 
pro něj plavání v této hodině 
zdarma. Dále se nám podařilo 
zprovoznit a zavést úpravu dět-
ského bazénku solí z Jadranské-
ho moře. Soustředili jsme větší 
pozornost na vybudování záze-
mí pro páteční plavání batolat, 
a to například pořízením dět-
ského koutku, který je vždy při 
pátečních kurzech pro nejmenší 
k dispozici. Ceny i provozní do-
ba veřejného plavání zůstávají 
v novém roce beze změn.

čím je mořská voda v dětském 
bazénu přínosem? 
Slaná voda má hned několik vý-
hod a pro nás asi takovou hlav-
ní je, že tato forma desinfekce 
je získávána z přírodního pro-
duktu. Mezi další výhody moř-

dva roky po skončení rekonstrukce 
bazénu se Plavecký oddíl Kralupy 

(POKr) vrátil počtem členů k dřívějším 
číslům. S takřka 150 členy opět patříme 
k největším sportovním oddílům v Kra-
lupech. Co potěší nejvíce, jsou pak velké 
počty těch úplně nejmenších, v plavecké 
přípravce máme letos přes 60 dětí z první 
až třetí třídy. Oddíl zároveň spolupracu-
je s plaveckou školou, odkud se rekrutují 
další děti.

sportovní úspěchy
Rok 2013 byl pro kralupské plavce nad-
míru úspěšný. Na celorepublikové úrovni 
jsme zvítězili a získali medaile na více 
než desítce závodů. V kategorii dospě-
lých Honza Šára zvítězil na mistrovství 
Prahy a Středočeského kraje, medaile zde 
získal Zbyněk Šturza, ve starších žácích 
Michaela Svobodová získala bronzovou 
medaili na prestižní Velké ceně Chomu-
tova (všichni z tréninkové skupiny J. Šáry 
a J. Davídka). Viktorie Mostková zvítězila 
na velké ceně Jablonce, Mostu, Chomutova 
a Vánoční ceně města Kladna (mladší žá-
ci, trenér T. Brtník). Skvěle se pak umístili 
svěřenci Evy Rázkové, kteří v nejmladší 
kategorii devítiletých obsadili v soutěži 

středočeského poháru žactva (6 závodů/
rok) celkově 3. místo, a to v konkurenci 
více jak 30 oddílů z celých Čech.

Mistrovství republiky
Plavání patří k velkým sportům, kde je 
v každé věkové kategorii registrováno 
zhruba 1.000 dětí. Za největší úspěch tak 
bývá považováno, když se závodník kva-
lifikuje na mistrovství republiky, tam dle 
disciplíny plave v každé věkové kategorii 
16 až 32 nejlepších. Probojovat se na mi-
strovství republiky přitom znamená uspět 
na 3 krajských kvalifikačních závodech, 
a to se několika našim závodníkům po-
dařilo. 

Kateřina Berková, Marie Martínková 
a Michaela Svobodová (všichni od J. Šá-
ry a J. Davídka) získaly na kvalifikacích 
několik pódiových umístění a Michaela 
se pak nominovala na mistrovské závody 
do Trutnova. Stejně tak výborně zaplaval 
Karel Schejbal, který na krajském přebo-
ru získal stříbrnou medaili v závodě prsa 
200 m a Jakub Kořínek, který bodoval zejmé-
na ve sprintech, Jakub se pak kvalifikoval 
na mistrovství republiky do Plzně (všich-
ni od T. Brtníka a T. Mostkové). Dokonce 
i v neprestižnější kategorii dospělých jsme 

měli na republice svého závodníka, stal se 
jím Honza Šára. 

Kralupské plavání do reprezentace
Nejsou jen úspěchy závodnické, ale i trenér-
ské. Tak velice potěší, že dlouholetý kralup-
ský trenér T. Brtník nastoupil od podzimu 
na místo jednoho z trenérů české reprezen-
tace. V Praze trénuje osm z dvanácti repre-
zentantů, například i Simonu Baumrtovou, 
naši nejúspěšnější plavkyni, mistryni Evropy 
z posledního ME v dánském Herningu. To-
máš je absolventem FTVS a jedním z mála 
držitelů první trenérské třídy v ČR. Skvělou 
zprávou jistě je, že i nadále bude působit jako 
trenér i v našem kralupském oddíle POKr.

Poděkování
Dovolte mi závěrem za celý plavecký oddíl 
poděkovat panu V. Lánskému z Kralupské 
sportovní spol. s r. o. a též vedení města 
v čele s panem starostou P. Holečkem za pod-
poru, které plavání v Kralupech má. To, 
že stovka dětí netráví čas lumpačením, ale 
smysluplně v bazénu, je i jejich zásluha.

ing. Mgr. petr HantycH

Informace o náborech do přípravky lze průběžně 
nalézt na www.plavanikralupy.cz

roZHovor s... ing. vojtěchem pohlem, manažerem krytého bazénu v kralupech nad vltavou

V zimě ve vodě ské vody patří léčebné účinky 
(především dermatologické a dý-
chací problémy) a její relaxační 
účinek. Celkově je pro většinu 
dětí šetrnější vůči pokožce ne-
bo očím. Úprava mořskou solí 
je zároveň doporučována hygi-
enickými ústavy právě pro pla-
vání batolat. Tato změna úpravy 
vody zatím vyvolala pozitivní 
ohlasy.

jak jste se vypořádali 
s technickými problémy 
loňského roku? (= rozbitý 
dávkovač na chemikálie apod.) 
Většina technických problémů, 
se kterými jsme se potýkali, 
vznikla v důsledku červnové po-
vodně nebo stářím technologií. 
S některými problémy jsme se 
dokázali vypořádat během pro-
vozu a některé se bohužel muse-
ly řešit krátkou provozní odstáv-
kou. Nicméně pevně doufám, že 
jsou tyto potíže již za námi.

Proč došlo k ukončení 
spolupráce s Tj sokol a vodní 
aerobik nabízíte ve vlastní režii? 
TJ Sokol nepodepsala novou 
smlouvu se stejnými podmín-
kami jako doposud a my jsme 
tím nechtěli občany o tuto služ-
bu ochudit, tak jsme ji převza-
li do vlastní režie. Naopak by-
chom se spíše přikláněli k tomu, 
aby se na našem bazénu nabíd-
ka podobných vodních aktivit 
ještě rozšířila.

jaká je teplota vody 
v bazénech? 
Voda ve velkém bazénu je vy-
hřívána na 27,9° C, což je maxi-
mální možná hranice dle teplot-
ní normy pro plavecké bazény 
v ČR. V dětském bazénku má 
voda 30° C a během pátečního 
kurzu batolat se bazén ještě při-
hřívá na 31° C. 

děkuJi Za roZHovor! 

radka SaLáková

skvělý rok 2013 kralupských plavců
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Na zimním stadionu v Kralupech 
nad Vltavou budou v průběhu 

února a března probíhat boje A muž-
stva mužů o postup do krajské ligy 
mužů. V loňské sezóně bohužel naši 
muži z této skupiny sestoupili, a tak 
se pokusí o úspěšný návrat. Bojovat 
o postup budou naši hráči s týmy 
HC Žabonosy, HC Zlonice a SK Sršni 
Kutná Hora. Naši hráči se v průběžné 
tabulce drží na 2. místě, a to pouze 
o skóre. Budeme rádi, když přijdete 
naše hráče podpořit na domácí zá-

pasy, které se budou hrát v sobotu 
od 18:00 hodin. 

Vzhledem ke stále probíhající sou-
těži nejsou ještě známé dny, kdy bu-
dou zápasy sehrány, a proto sleduj-
te naše stránky www.hkkralupy.cz, 
kde budou upřesněny termíny zápasů. 
Tímto Vás také chceme pozvat na zá-
pasy ostatních týmů našeho hokejo-
vého klubu. I o těchto zápasech se 
více dozvíte na stránkách klubu.

výkonný výbor
hK Kralupy nad vltavou

SIN

POZváNKa Na DOMáCí hOKEjOvé ZáPaSY
4. tříDa
1. 2. v 10:45 HK Kralupy – PZ Kladno
15. 2. v 10:45 HK Kralupy – SC Kolín
StaRší žáCI
8. 2. v 10:45 HK Kralupy – SK Kutná Hora
16. 2. v 10:45 HK Kralupy -  Tatran Sedlčany
DOROSt
9. 2. v 10:00 HK Kralupy – HC Rakovník
23. 2. v 10:00 HK Kralupy – Spartak TOS Žebrák
juNIOřI
23. 2. v 15:00 HK Kralupy – SK Černošice 

Krasobruslařský oddíl pořádá 
jako každý rok krasobruslař-

ský závod Kralupskou kličku. 
Tentokrát připadne na sobotu 
22. února 2014. 

Oddíl krasobruslení fun-
guje již několik desítek let. 
V nynější době krasobrus-
lařky a krasobruslaři trénují 
na zrekonstruovaném zimním 
stadionu pod vedením několi-
ka trenérek a připravují se jak 
na domácí, tak ostatní závo-
dy. Sezóna je v plném proudu. 
Oddíl čítá 24 zkušených kra-
sobruslařek a krasobruslařů 
a dalších 12 dětí v přípravce, 
do které v průběhu celého ro-
ku probíhá v době tréninků 
nábor. Můžete se tak s vaši-
mi dětmi přijít podívat na zá-
vody nebo trénink a třeba se 
i z nich stanou úspěšní kra-
sobruslaři. 

Rádi bychom vás tedy po-
zvali 22. února 2014 na zimní 
stadion. Závod bude probíhat 
celý den a domácí závodnice 
se představí v různých věko-
vých kategoriích, od nejmlad-
ších v přípravce po nejstar-
ší seniorky. Přijďte podpořit 
vaše spolužačky, kamarádky 
a vytvořit jim co nejlepší at-
mosféru, aby se „doma“ cítily 
dobře. Vstup je samozřejmě 
zdarma.

Touto cestou také děkujeme 
všem sponzorům, díky jejichž 
podpoře se mohou závodnice tě-
šit na pěkné věcné ceny. Velké 
poděkování patří tradičně MěÚ 
Kralupy n. Vlt., od kterého ti 
nejlepší získají Pohár starosty 
města, a také hlavnímu sponzo-
rovi, vydavatelství Mladá fron-
ta a. s.

kateŘina Horová

baSKEtbaL
1. liga žen
BK Kralupy – Olomouc .........................................78:83
BK Kralupy – Ostrava ...........................................85:69

FLORbaL
Ph+SČ Soutěž mužů 
FBC Kralupy n/V B - FBC Falcons Žižkov B  ............9:5
FBC Kralupy n/V B - Athletics Praha C  ................... 7:5    

Ph+SČ Liga žen
FBC Kralupy n/V - T.B.C. Králův Dvůr  ....................2:6
FBC Kralupy n/V - TJ Sokol Královské Vinohrady B  ..0:8

Ph+SČ Liga juniorů
FBC Kralupy n/V - FBC Unhošť  ..............................8:0
FBC Kralupy n/V - Sokol Rudná  .............................6:5

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers  ............................2:6
FBC Kralupy n/V - FBC Teplice  ............................... 1:5

2. liga dorostenců
FBC Kralupy n/V - FBC Kladno B  ............................5:8
FBC Kralupy n/V - T.B.C. Králův Dvůr  ....................2:8
Ph+SČ Liga starších žáků  
FBC Kralupy n/V - AC Sparta Praha Florbal Yellow  ...0:3
FBC Kralupy n/V - FC Bučis Team B  ...................... 1:9
FBC Kralupy n/V - AC Sparta Praha Florbal Black  ...2:6
Kids Floorball League - Elévové
FBC DDM Kralupy n/V - BLACK ANGELS I  ............ 4:8 
FBC DDM Kralupy n/V - BLACK ANGELS II  ........... 3:4 
FBC DDM Kralupy n/V - Čakovice  .......................... 4:3  
FBC DDM Kralupy n/V - Chabry  ............................. 7:4

Kids Floorball League - Přípravka

FBC DDM Kralupy n/V - BLACK ANGELS  .............. 2:1 
FBC DDM Kralupy n/V - FBŠ Bohemians  ............... 1:8 
FBC DDM Kralupy n/V - Čakovice  ..........................3:5

Minipřípravka
FBC DDM Kralupy n/V - BLACK ANGELS  .............. 1:3
RFL - Regionální florbalová liga 
Pink Guys - Drogerie  ............................................... 6:4
ASPV Veltrusy - FBC Sokol Kralupy  ................... 6:5 sn
All Stars Kralupy - Lokomotiva 90210  ................... 4:6
Team of Luckers - Zuřivé Karety  ...........................11:3
Pink Guys - FBC Rapid Hands  ................................ 7:6
Pink Guys - Lokomotiva 90210  .............................. 7:6
All Stars Kralupy - FBC Rapid Hands  .....................6:9

hOKEj
4. třída
HK Kralupy – BK Ml. Boleslav   ................................ 1:3
Starší žáci (Sž)
HK Kralupy - HC Benešov  ....................................... 4:8
HC Kobra Praha – HK Kralupy  ...............................1:17

Krajská liga dorostu (KLD)
HK Kralupy - HC Slavoj Zbraslav ............................. 4:3
SK Černošice – HK Kralupy  ....................................6:0
Tatran Sedlčany - HK Kralupy  ................................9:0

Krajská liga juniorů (KLj)
SK Černošice - HK Kralupy   ....................................2:6
SK Sršni K. Hora – HK Kralupy  ............................... 4:2
HK Kralupy – HC Benátky  ................................. 3:4 SN
HK Kralupy – HC Benátky  .......................................5:3

Krajská soutěž mužů (KSM)
Hvězda Kladno - HK  Kralupy    ................................0:8
HK Kralupy – HC Cvočkaři Hořovice   ................... 12:1

Výsledkový servis kolektivních sportů
vOLEjbaL 

Mladší žákyně, Pohár krajů
Kralupy - Loko Plzeň ................................................0:2
Kralupy - Hlincovka Č. Budějovice ........................... 2:1
Kralupy - Kladno ...................................................... 2:1
Kralupy - 15. ZŠ Plzeň .............................................0:2
Kralupy - Olymp Praha.............................................0:2

Starší žákyně, Krajský přebor 
Kralupy „A“ - Příbram „A“ .......................................0:2
Kralupy „A“ - Komárov ............................................2:0
Kralupy „A“ - Hořovice ............................................ 1:2
Kralupy „B“ - Mladá Boleslav ..................................0:2
Kralupy „B“ - Nymburk ............................................ 2:1
Kralupy „B“ - Kladno „B“ ........................................2:0
Kralupy „B“ - Příbram „B“....................................... 2:1

Kadetky, 1. liga
Kralupy - Chodov  ....................................................3:0
Kralupy - Chodov .....................................................3:0
Kralupy - Sokolov .....................................................3:2
Kralupy - Sokolov .....................................................2:3

juniorky, 1. liga
Kralupy - Karlovy Vary .............................................0:3
Kralupy - Karlovy Vary .............................................0:3
Kralupy - Dansport Praha ........................................3:0
Kralupy - Dansport Praha ........................................3:0

ženy, Krajský přebor
Kralupy - Zruč n. Sáz. .............................................. 3:1
Kralupy - Zruč n. Sáz. ..............................................3:0

Muži, Krajský přebor
Kralupy - Rakovník ...................................................0:3
Kralupy - Rakovník ................................................... 3:1

38. ročník Kralupské kličky

Hokejové zápasy A mužstva mužů
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sobotní zápas byl zahájen minutou ticha 
za zesnulého Ing. Jaromíra Čermáka, 

který zemřel 17. 1. 2014 ve věku 84 let. Pan 
Čermák byl zakladatelem ženského basket-
balu v Kralupech nad Vltavou a od roku 
1958 trenérem ženských družstev. Spolu 

s manželkou Ing. Terezitou Čermákovou 
spolu vychovali hodně nadějných basketba-
listek a celou dobu své kariéry drželi kra-
lupský ženský basketbal na předních mís-
tech v ligových a extraligových soutěžích. 
Všichni členové klubu tímto chtějí vyjádřit 
velké díky za jejich práci a soustrast jeho 
rodině a blízkým.

V sobotu 18. 1. se ženy utkaly se 7. druž-
stvem v tabulce s Olomoucí (Kralupům pa-
tří zatím 6. místo). Začátek zápasu nebyla 
děvčata v psychické pohodě a nedařila se 
ani střelba. V druhé polovině zápasu holky 
bojovaly a stále dotahovaly dvanácti bo-
dový náskok soupeře. Nakonec kralupské 
basketbalistky prohrály rozdílem pouhých 
5 bodů 78:83. 

V nedělním zápase s Ostravou, která je 
na 5. místě v tabulce, měla děvčata od za-
čátku převahu, dařila se střelba a svojí bo-
jovností a vyrovnanými výkony všech hra-

jících hráček dovedla zápas do vítězného 
konce 85:69. 

Oba dva zápasy odehrálo pouze 8 hráček, 
z důvodu nemoci a zranění chyběly Schi-
nerová, Hanzlíková a Farská. 

Po tomto kole se v tabulce dělíme s Os-
travou o 5. - 6. místo ze 12 družstev. Dou-
fáme, že si umístění udržíme a tím si zajis-
tíme postup do play off, které hraje prvních  
8 družstev tabulky.

Kapitánka Jana Nováková je na 1. místě 
jako nejlepší střelkyně 1. ligy v ČR s 287 
nastřílenými body, s průměrem 19,13 bodů 
na zápas a odehrála od začátku sezóny skrz 
zranění pouze 15 zápasů. Barbora Němcová 
je na 2. místě s 286 body, s průměrem 15,90 
bodů na zápas a ta odehrála od začátku se-
zóny všech 18 zápasů.

Další informace na www.bkkralupyjuni-
or.cz a Facebooku BK Kralupy Junior

renáta procHáZková

Vsekci něžného pohlaví má-
me zatím pouze dva cel-

ky, a to tým juniorek hrajících 
první ligu a oddíl žen. Aktu-
álně proto hledáme primárně 
hráčky ročníků 2000-2003 pro 
nově vznikající oddíl starších 
žákyň a dále hráčky ročníků 
1999 a starších pro doplnění 
týmů juniorek a žen. Ostatní 
ročníky jsou samozřejmě také 
vítány. 

Letošní novinkou je zave-
dení takzvané zkušební lhů-

ty, kdy budou mít všichni no-
vě příchozí první měsíc úplně 
zdarma. Přijďte si tedy nezá-
vazně vyzkoušet tento rychlý 
a dynamický sport a zahrát si 
i proti nejlepším týmům z ČR. 
Kontaktovat nás můžete přes  
e-mail nabor@fbckralupy.cz ne-
bo na telefonu 720 56 55 56. Ter-
míny tréninků naleznete na we-
bu www.fbckralupy.cz v sekci 
Klub-Tréninky.

JiŘÍ ciMLer

15. 2. .......muži – Rakovník ........................................9.00, 13.00
 juniorky – Dansport ................................ 11.00, 15.00
16. 2. .......ženy – Zdice ..............................................9.00, 13.00 
 kadetky – Sokolov ................................... 11.00, 15.00
22. 2. ......ženy – Tuchlovice ....................................10.00, 14.00
23. 2. .......st. žákyně – mistrovský turnaj ...........................10.00

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, 
kadetky a juniorky 1. ligu.

Hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka, druhé zápasy 
mohou po dohodě družstev začínat dříve. Změny vyhrazeny.

DoMÁcÍ  
VoLeJBaL 
V únoru

 aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník www.kralupyvolejbal.cz

Současně přijměte pozvání na naše cvičení: flowin, bosu,  
trampolínky, jóga, kalanetika, aerobik a step aerobik v Aerobic 

centru FITFOrYOU v areálu zimního stadionu v kralupech nad Vltavou.
Bližší informace na www.fitforyou.cz

FItFORYOu, o.s. pořádá ve sportovní hale 
na Cukrovaru soutěž v aerobiku typu MC
– cvičení podle lektora

neděle 9. 2. 2014 od 8:00 hodin, Kralupy nad vltavou

Valentýnský aerobik

Florbalový klub hledá nové tváře
florbalový klub fbc Kralupy nad Vltavou spouští druhou 
vlnu náborů do všech družstev. aktuálně v mužské sekci 
čítá klub 9 týmů – muži a-c, junioři, dorost, starší žáci, 
mladší žáci, elévové a přípravka – tudíž hledáme nové hráče 
ročníků 2008 a starších. 

Basketbal - 1. liga žen

o víkendu 18. - 19. 1. odehrály 
na domácí palubovce kralupské 
prvoligové basketbalistky první zápasy 
v novém roce. 

Ing. Jaromír 
Čermák
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pro náš Zpravodaj svou loňskou úspěšnou 
sezónu zrekapituloval cyklista, závodník 

MTBO (orientační závody horských kol), 
VoJta stránský: „Poprvé se mi poved-
lo nominovat se na dospělácké MS MTBO 
v Estonském Rakvere. Na programu byly 3 
individuální závody plus štafeta. Ve startov-
ní listině bylo hodně přes 100 jmen. Prvním 
závodem byl sprint - během 20 minut pro-
jedete cca 20 kontrolami a je potřeba držet 

22. 2. od 20 hodin v hotelu Sport.
K tanci i poslechu bude hrát 
skupina AKCE.
vstupné: 150,- Kč
Předprodejní místa: 
na hřišti FK Čechie, 
U Stadionu 945, J. Beránek,
tel. č. 739 223 698, 605 948 495
nebo v recepci hotelu Sport.

FK Čechie Kralupy vás srdečně zve na

PLES SPORtOvCů

chcete si protáhnout tělo?
nebo shodit přebytečná kila? 
Máme pro Vás řešení!
tj SoKol Kralupy nad VltaVou
pořádá

� v zrcadlovém sálku v areálu TJ Sokol Kralupy
� v lichém týdnu v pondělí 
� v sudém týdnu ve středu
� vždy od 20:00 hodin
� délka cvičení 60 minut
Kapacita sálku je omezena - bližší informace 
a rezervace na tel. 734 591 666.

FitneSS KicKBoX

Rok 2013 na kole
vysoké tempo. V cíli jsem byl spokojený, 
neboť jsem obsadil 13. místo.

V druhém závodě na krátké trati bylo 
zapotřebí hodně morálních sil a excelent-
ní fyzická výkonnost. Trať vedla nesku-
tečně náročným terénem s měkkou a tím 
pádem „pomalou“ podložkou a byla posta-
vena v areálu závodních běžeckých tratí, 
takže se neustále prudce stoupalo a klesalo, 
navíc bylo hodně těžké uhlídat si odbočky 
a volby postupu mezi jednotlivými kontro-
lami. 16. místo jsem opět bral, vyhrávala 
zde zkušenost z velkých akcí a taky - díky 
kopcům - trochu i lehká váha. Já nemám 
zatím ani jedno.

Poslední individuální klání – klasika – 
tempařská trať, kterou mám rád. Možná až 
příliš rychlé tempo způsobilo pár drobných 
zaváhání, které mne připravili o medaili. 
Zprvu jsem byl ze 4. místa o necelých 20 
vteřin (když závod trval 2 hodiny) rozpačitý, 
ale později jsem takový výsledek bral vše-
mi deseti. O to víc mne pak potěšil pohled 
na mezičasy, odkud lze vyčíst, že jsem jel 
poslední třetinu trati ze všech závodníků 
nejrychleji.

Sluší se na závěr zmínit, že štafety do-
padly pro českou výpravu excelentně. Po-
stavili jsme dva týmy, přičemž jeden vyhrál 
a my jsme poprvé v historii MS získali 
zlato. 

Následující týden se jelo blízko CHKO 
Litovelské Pomoraví MČR. Mistrovství svě-
ta bylo za mnou, neměl jsem už příliš am-
bice si něco dokazovat, tak jsem s klidem 
nastoupil. Oba mistrovské závody jsem vy-
hrál rozdílem třídy o několik minut. Díky 
luxusnímu bodovému ohodnocení jsem tak 
vyhrál celkový seriál českého poháru MT-
BO v elitě.

V Portugalsku se netypicky v půlce října 
2013 konalo finále světového poháru - boj 
o pozice v celkovém žebříčku světového 
poháru. Jel se závod na krátké trati, kla-
sika a poté štafety. V obou individuálních 
závodech jsem se dostal do první desítky. 
Na krátké trati, která byla hodně kopcovitá, 
okořeněná prudkými výjezdy a sjezdy, jsem 
dojel na 8. místě. Na klasice jsem obsadil 6. 
místo. Ve světovém poháru to dalo nakonec 
celkové 11. místo.“ 

Gratulujeme Vojtovi ke krásným umístě-
ním a přejeme hodně štěstí i v tomto roce, 
a to nejen na poli sportovním.

radka SaLáková

ČP Kladno
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Prodám stavební pozemek 
1.274 m3 v obci sazená.

Kompletní inženýrské sítě.  
Otevřené platné stavební povolení.
Pozemek mimo zátopovou oblast.

Dobré napojení na D8, Praha - Letňany cca 25 minut.
Cena 950,- Kč / m2

tel. č. 603 360 229

Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. V.
Po – Ne 7:30 – 19:00, tel.: 315 723 705
www.cukrarnakralupy.cz
Přijďte k nám oslavit svátek všech  
zamilovaných. Celý týden budou pro Vás 
připraveny valentýnské zákusky i celé dorty.

Pro soukromou galerii koupím za nejvyšší ceny 
obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku,  

v rozmezí až do 40.000,- Kč, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. 
Vždy zaplatíme vyšší cenu než jakékoli starožitnictví nebo bazar. 

Platba v hotovosti při převzetí obrazu.
Vaše obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

volejte v dobrém na 775 392 379.

úČEtnICtVí A DAnĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou 
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (Od Říp)
Kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

cLt iMPort s.r.o. 
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

daňové přiznání, 
výkazy ZP, SP                        

tel.: 603 585 498

Zpracování 
účetnictví
pro OsVČ INZERCI 

OBjEDNÁVEjTE 
Na E-MaILu

ZPRavODaj@MEStOKaLuPY.CZ

Skříně
Vokoun

praktické  
a elegantní

Vokoun PaVel
J. Holuba 737, 278 01  Kralupy n. Vlt.
Tel./fax: 315 74 15 39, mob: 605 700 889
www.skrinevokoun.cz 
e-mail: skrine-vokoun@pavoky.cz

Kuchyně

VestaVěné sKříně
KancelářsKý nábyteK

PloVoucí Podlahy

kraLUpY n. VLt.
nErUDoVa UL. 801
(vedle pošty)

› pro kruhový trénink - speciální 
cvičení pro ženy v každém věku

› pro Fiveriders - účinný stroj na procvičení celého těla
› pro Better Belly - revoluční likvidátor břišního tuku

Přijďte K nám shOdit vánOční 
tuKy POd dOhledem trenéreK!

eXPresKa

NoVé ceNoVé 

PRogRAmy!

tel. na recepci 774509013, e-mail expreskakralupy@seznam.cz

u levný provoz 
u zvýšení výkonu o 10-15%
u nízká pořizovací cena 
u bez nutnosti přídavné nádrže 
u rychlá montáž  
u Ethanol E85 je možné mísit s dosavadním klasickým
 ropným benzínem 
u ZARUČENA FUNKČNOST I PŘI TEPLOTÁCH -30°C
 nepoznáte rozdíl od N95 
u zápis do technického průkazu

přeStaVBy Vozidel na ethanol e85

KontaKt:
Autopostřižín, s.r.o.
Pražská 503 
250 70 Postřižín
www.autopostrizin.cz
autopostrizin@autopostrizin.cz 
+420 608 973 372

pořizoVací cena od 4 000,- Kč (vč. dph)
Se zápiSem do tp od 7 500,- Kč (vč. dph)
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Přivydělejte si 10 – 15.000 Kč

Ve VoLnéM čase
Práce z domu, a to na vedlejší nebo hlavní činnost s možností 

budování profesní kariéry.
Vedlejší činnost obnáší práci na cca 3 hodiny denně.

Zisk se pohybuje kolem 15 tisíc měsíčně.
Hlavní činnost je práce na cca 6 – 8 hodin denně se ziskem  

i více než 25 tisíc měsíčně.
Pro bližší info volejte dnes 605 775 823

společnost IBG praha s. r. o. byla založena 
v roce 2002. svoji činnost navázala 

na organizační strukturu a kompletní  
know-how firmy aleš Zázvorka, která se 
v aplikacích průmyslových akumulátorů 

prosadila již v letech 1994.

společnost 1. 7. 2013 zahájila realizaci 
projektu odborný rozvoj společnosti  

IBG praha s. r. o., reg. č.: 
CZ.1.04/1.1.02/94.00560.

projekt je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem Čr.

h l e d á
do oddělení drátovny: 
předák pracoviště mořící 
a fosfátovací linky – OU/ÚSO chemické, praxe vítána
do oddělení šroubárny:
 - výrobce spojovacích součástí – lisař – OU/ÚSO strojní
 - obráběč kovů – nástrojař – OU/ÚSO strojní, praxe v oboru
bližší informace poskytne: personální oddělení - sl. Hajná  
8.00-14.00 hod., tel.: 233 004 387, fax.: 233 004 224,  
e-mail: hajna@sli.cz, nebo vedoucí drátovny – p. Cerman,  
tel.: 233 004 246, 721 047 050, vedoucí šroubárny  
– p. Poláček, tel.: 233 004 184, 602 660 808

NÁsTuP MOžNÝ IHNED

SCREWS & WIRE Libčice a. s.
252 66 Libčice nad Vltavou, výrobce taženého drátu a spojovacího materiálu
(bývalá Šroubárna Libčice)

schopné  
pracovníky  
na HPP

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,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

§	 Řešení	sporů	–	mimosoudní,	
	 soudní,	rozhodčí	řízení,
§	 Spory	ve	stavebnictví,
§	 Právo	nemovitostí,	
	 převody	nemovitostí,
§	 Vymáhání	pohledávek,
§	 Právo	spotřebitelské,
§	 Právo	rodinné,
§	 Občanské	právo,
§	 Obchodní	právo

Kontakt: tel.: 777 311 372, e-mail: info@akdukat.cz, 
www.akdukat.cz

Nabízí rychlé a profesionální všeobecné 
právní služby, např. v oblastech:

Konzultace, zaměření, cenová nabídka, dodání, montáž    MNOžStEvNí SLEvY
Ladislav Míka, ul. Vodárenská 724, 278 01 Kralupy n. Vlt.

Tel.: 601 581 646, e-mail: dvere.mika@email.cz, www.dvere-mika.cz

vZORKOvNa
interiérových dveří ›
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Palackého náměstí 1092
Kralupy nad vltavou

www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636

gloBAl
Kralupy s.r.o.

přijďte si k nám vybrat 
z široké nabídky masek 
pro malé i velké

VýProDeJ

Chystáte se 
na karneval?

PO-PÁ  8:00 – 17:00, sO 9:00 – 11:30

K parkování můžete využít volných 
parkovacích míst pod novým městským 

úřadem. První hodina parkování ZDaRMa!

V NaBíDCE  
jIž MÁME:

jaRNí BuNDY 
a ŠusŤÁKOVé 

KaLHOTY

KomBINéZyBuNdy
otePloVAčKy

DĚtsKéHo ziMnÍHo oBLečenÍ

DO 

28. 2. 
2014

Kalendář akcí 
1. 2. so .............10:00 ....... Den otevřených dveří TJ Sokol Kralupy 
   (Jodlova ul.)
  15:00  ...... Hrátky s čertem – pohádka (KD Vltava) 
3. 2. po .............19:30  ...... Divadlo Na Jezerce – DARDA (KD Vltava)
8. 2. so .............08:41 ....... Výlet s KPP do Galerie hl. m. Prahy
  13:00 ....... Tvoření z FIMO hmoty (AZ centrum)
9. 2. ne .............08:00 ....... Valentýnský aerobik s Fitforyou, o.s. 
   (hala na Cukrovaru)
11. 2. út ............17:30 ....... Koncert ZUŠ (muzeum)
12. 2. st ............08:00 ....... Konference KSKŘI ČR (muzeum)
13. 2. čt ............18:00 ....... Koncert francouzské šansoniérky 
   Cecile da Costa (muzeum)
  19:30 ....... Tančírna (KD Vltava) 
14. 2. pá ...........20:00 ....... Rybářský ples (KD Vltava)
15. 2. so ...........08:00 ....... Výstava drobného zvířectva v Dřeváku
  10:00 ....... Kurz Efektivní práce s papírovým diářem 
   (AZ centrum)
16. 2. ne ...........08:00 ....... Výstava drobného zvířectva v Dřeváku
  10:00 ....... Konkurz do pěvecké soutěže Kralupský
   talent (KD Vltava)
  15:00 ....... Komentovaná prohlídka výstavy 
   L. Čepeláka (muzeum)
19. 2. st ............15:00 ....... Výroční schůze Sdružení rodáků 
   a příznivců města (muzeum)
20. 2. čt ............09:00 ....... Masopustní zabíjačka před DDM
  16:00 ....... Turnaj ve hře Aktivity (DDM)
  19:30 ....... Klavírní recitál R. Kvapila 
   (zámek Nelahozeves)
21. 2. pá ...........19:00 ....... Trabantem napříč Jižní Amerikou 
   (Bar Ponorka)
  19:30 VI. basketbalový ples (hotel Sport)
22. 2. so ...........08:00 ....... Kralupská klička (zimní stadion)
  20:00 ....... Ples sportovců (hotel Sport)
23. 2. ne ...........10:00  ...... Kralupský masopust
24. 2. po ...........18:30 ....... Seminář Spoušťové body bolesti 
   (AZ centrum)
25. 2. út ............16:30  ...... Malířská pohádka (KD Vltava) 
26. 2. st ............16:30 ....... Okurková pohádka (LS Rolnička)
  17:30 ....... Okurková pohádka (LS Rolnička)
1. 3. so .............20:00 ....... Hasičský ples (hotel Sport)

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

Veřejné BruSlení
pondělí - pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

Kralupská sportovní, spol. s r. o.,
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. Děti do 12 let: 40,- Kč.  
Děti do 6 let (včetně) zdarma. doprovod: 10,- Kč  

půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), Broušení: 40,- / 50,- Kč



o tom, jak putovala kralupská radnice z místa na místo, jsem již psal v lednovém zpravodaji v roce 2005. dnes si místo 
dlouhého povídání uveďme jen fotografickou dokumentaci, na kterých místech od doby zavedení starostenského úřadu, 
tedy od roku 1850, kdy Kralupy dostaly poprvé vlastní samosprávu s voleným starostou, se radní se starostou scházeli.

proměny kralupské radnice

V lokalitě Na Hrádku v Rybově ulici stávala obecní pastouška. V roce 
1877 byla přestavěna a v roce 1883 se sem nastěhoval obecní úřad.  
Až do této doby se úřadovalo v bytech velkých sedláků či soukromníků. 
Budova stojí dodnes. Má číslo popisné 15.

Rok po první světové válce v roce 1919 se stal starostou Kralup Josef 
Vaníček, který okamžitě usiloval o důstojnější budovu radnice. Zakoupil 
proto vedlejší budovu č.p. 6, která byla součástí starého Staňkovského 
gruntu, a nechal ji přestavět do této podoby.

Od roku 1992 se stala sídlem městského úřadu budova hotelu 
Sport v ulici U Cukrovaru.  Toto umístění bylo vždy považováno 
za provizorium po dobu, nežli dostane Městský úřad v Kralupech nad 
Vltavou vlastní budovu.

V roce 1890 se obecní úřad přestěhoval do budovy první kralupské 
školy č.p. 68 v Jodlově ulici. Děti v té době chodily do nové školy č.p. 
111 stojící naproti. Dnes je v č.p. 111 knihovna a praktická škola. 
Budova s č.p. 68 stojí dodnes.

Po druhé světové válce, která skončila v roce 1945, se radnice stala 
sídlem Národního výboru, v jehož čele stál předseda. Na dlouhých 41 let 
byli předsedové dosazováni komunistickou stranou. I budova změnila 
vzhled. Původní fasáda byla otlučena a stěny dostaly hladký povrch.

K tomu došlo ke konci roku 2013. Radnice byla postavena na místě 
obchodního domu Máj, který byl zbourán. Nová budova kralupské 
radnice, postavená libereckou firmou Syner, byla dokončena v prosinci 
minulého roku a otevřena 6. ledna 2014.
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