
OSLAVY MASOPUSTU v Kralupech 
proběhnou v neděli 11. února.

KRALUPÁK hledá sportovce roku 
2017 i sportovce desetiletí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE vyhlásil 
termíny dětských letních táborů.
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■  V zimním období jsou v plném proudu přípravy na zahájení městských investičních 
projektů, jejichž realizace bude odstartována na jaře 2018. Primárně se jedná o akci 
„II. etapa přestavby centra města – Palackého náměstí“, což potvrdila také Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku: „Výstavba centra města 
začne 1. dubna a zahrnuje také instalaci kašny s vodním prvkem. Následně dojde na 
úpravu prostoru, který se nachází mezi budovou radnice a novou zubní poliklinikou.“  

M ěsíc duben bude ovšem 
klíčový i pro zahájení  

„3. etapy rekonstrukce komuni-
kace v ulici Štefánikova“, která 
tak naváže na předchozí dvě čás-

ti z léta a podzimu 2017. Opra-
vena bude dolní část ulice až ke 
křižovatce s ulicí Revoluční.

Dokončovacích prací se dočka-
jí i občané V Zátiší, kde v závěru 

roku probíhala regenerace tam-
ního sídliště. „Lidé často pouka-
zují především na zdevastova-
né travnaté plochy kolem hřišť, 
ovšem v zimních měsících ne-
bylo možné přilehlý terén ideál- 
ně upravit. Z toho důvodu se tak 
stane až na jaře. Rekultivací pro-
jdou nejen části kolem hřišť, ale 
i veškeré postranní plochy,“ uza-
vřela Marcela Horčičková.  

Další investiční akce budou 
následovat v dalším období a ve 
Zpravodaji o nich budeme re-
ferovat.  

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Stavební firmy 
čeká aktivní jaro

Na Hostibejku 
se určitě nudit 
nebudete
Na začátku roku 2018 byl na 
Hostibejku nainstalován nový 
lezecký prvek pro nejmenší 
sportovce. Skládá se ze tří 
hranatých útvarů a nachází se 
v blízkosti vyhlídkového altánku 
u pískovcové skály. 
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Architektonická 
studie nové ulice
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březen 2018

RM schválila:
u provedení vodorovného dopravního značení 
v místech před stanovišti separovaného odpadu 
v ul. Rybova, Čechova, Krakovská, Seifertova, Hake-
nova, Třebízského a V Olších u hřiště Kaučuku for-
mou žlutého pruhu. 
u zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 
sociálních zařízení, ZŠ Václava Havla, Kralupy nad 
Vltavou“.
u  vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů 
elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“ za-
dávanou v souladu s interními Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek.
u přidělení individuální finanční dotace ve vý-
ši 5.000 Kč Okresnímu tělovýchovnému sdružení 
Mělník za účelem slavnostního vyhlášení ankety 
Sportovec Mělnicka za rok 2017.

RM vzala na vědomí:
u ukončení projektových prací k akci „Úprava za-
hrady ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou“. Dále RM 
vzala na vědomí, že žádost o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR nebude na tuto akci podána.
u zvolení nového zástupce člena školské rady Zá-
kladní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, z řad pedagogických pracovníků pro funkční 
období 2017-2020.
u žádost o výstavbu příjezdové komunikace k RD 
v Mikovicích - na Budečské stezce.
u přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu, předkláda-
nou příspěvkovou organizací Sociální služby města 
za období prosinec 2017.
RM uložila:
u TSM Kralupy zprovoznit osvětlení u rodinných 
domů v lokalitě Nový Dvůr v termínu do 15. 2. 2018.

příjem inzerce do 14. 2. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 2. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 5. ÚNORA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

rozpis stanovišť mobilního odpadu� 
Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ....................... 16:00 - 16:50
 POUZE 24. 4., 24. 7. a 16. 10.

 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
ÚNOR

19. 2. - 23. 2. ........rozměrný odpad z domácností   

BŘEZEN
5. 3. - 9. 3. ............bioodpad
19. 3. - 23. 3. ........rozměrný odpad z domácností 

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

Dobrý den, milí čtenáři,
je tu únor, nejkratší měsíc v roce. Vždycky si v souvis-
losti s touto frází vzpomenu na otázku z psychotestu: 
„Jaký měsíc má 28 dnů?“ Odpovídáte, že únor? To je 
ale špatná odpověď. Ta správná je, že všechny… 

Přesto, že má únor nejméně dnů, ne-
znamená to, že nebude plný zážitků, akti-
vit a akcí, které pořádají různé organizace 
a spolky v našem městě. Navíc děti zahájí 
únor jednodenními pololetními prázdni-
nami a poté většina z nich vyrazí na „jar-
ňáky“ mimo Kralupy. Ty letos spadají na 
týden od pondělí 19. února.

Takže zapomeňme na dny plné stresu, 
napětí, euforie a velkých očekávání, které jsme za-
žívali v lednu v souvislosti s prezidentskými volbami 
a hurá do únorových dnů s úsměvem navzdory tomu, 
zda volby dopadly podle našeho přání či ne. O tom, 
jak se volilo v Kralupech, se dozvíte na straně 18.

K únoru patří i masopust, celý měsíc se oslavy 
pořádají napříč celou naší republikou, v Kralupech 
se bude slavit v neděli 11. února – viz pozvánka na 
straně 13.

Ještě neskončila zima, ale už je čas plánovat pro 
děti program na léto. S tím může pomoci hned ně-
kolik tipů ve Zpravodaji, na pobytové i příměstské 
tábory (viz strany 16 a 20). Ale ani vy ostatní se ne-

budete nudit, v únoru startuje hned něko-
lik kurzů, například kurz sebeobrany pro 
ženy, keramiky a také můžete začít studo-
vat Virtuální Univerzitu třetího věku. 

Informacemi je toto číslo opět nabité, 
a co se nevešlo do tištěné verze Zpra-
vodaje, najdete na internetu na stránce 
www.kralupskyzpravodaj.cz. Stejně 
tak podrobný kalendář únorových akcí 

a spoustu článků z celého našeho regionu.
Přeji vám všem pohodové, usměvavé, láskyplné 

a ve zdraví prožité únorové dny, hromadu optimi-
smu, dobré nálady, drobných i větších úspěchů a ně-
kolik dosažených cílů – ty další si nechte na zby-
tek roku. 

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 
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Město Kralupy nad Vltavou oznámilo záměr 

PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY 
v objektu MěÚ Kralupy nad Vltavou, obálkovou metodou

Specifikace nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy se samo-
statným vchodem:
Bufet ................................................................................................ 33,62 m2

Bufet – zázemí .................................................................................... 4,20 m2 
Sociální zázemí ................................................................................... 3,54 m2    
Terasa o rozměru 8 x 15 m ................................................................. 20,00 m2  
Bufet je vybaven čtyřmi stoly a 16 židlemi (mohou být použity pouze ve vnitřních 
prostorách bufetu). V případě zájmu lze také pronajmout skladovací prostor 
v suterénu budovy o velikosti 18 m2.

Podmínky nájmu:
› nájem na dobu určitou 3 let
› nájemce provede veškeré úpravy nebytových prostor včetně vybavení zařizo-
vacími předměty potřebnými k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby 
provoz byl zahájen 1. 4. 2018 
› otvírací doba občerstvení bude totožná s provozní dobou infocentra MěÚ
› nájemce bude zajišťovat zákonné revize vlastního vybavení na své náklady
› nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu předmětu pronájmu na své náklady
› nájemce bude hradit pronajímateli spotřebu energií (el. energie, vodné, 
stočné) nad rámec nájmu (měsíční zálohy, 1 x ročně vyúčtování bez nároku na 
odpočet DPH)

ŽÁDOSTI LZE DORUČIT NA MĚÚ NEJPOZDĚJI 
DO 8. 2. 2018 DO 13:00 HODIN. 
Bližší informace a kompletní náležitosti žádosti jsou vyvěšeny 
na úřední desce MěÚ a webových stránkách  
www.mestokralupy.cz

Město Kralupy nad Vltavou – MěÚ, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: 

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 
ŠKOLSTVÍ A KULTURY MĚÚ – SOCIÁLNĚ 

PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
(na dobu určitou - zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost)

Požadavky:
› vzdělání: VOŠ sociálního směru, VŠ sociálního směru › znalost sociálně-
právní agendy › bezúhonnost › zkušenost s výkonem správních činností ve 
veřejné správě v oblasti sociální výhodou › aktivní a samostatný přístup k práci 
› schopnost jednání s lidmi v konfliktních situacích › uživatelská znalost práce 
na PC › řidičské oprávnění skupiny B. 

Pracovní náplň:
› výkon sociálně právní ochrany dětí › správní řízení › vypracování zpráv 
pro účely soudů, policie, státního zastupitelství apod. › sociálně právní 
poradenství.

Nástup: ihned, příp. dle dohody

Lhůta pro podání přihlášek: do 5. 2. 2018

Místo a způsob podání přihlášek:
›  osobně do podatelny MěÚ,
›  písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, 

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc. Terezy Pulcové a uzavřenou obál-
ku označte „Výběrové řízení na referenta odboru sociálních věcí,  
školství a kultury MěÚ – sociálně právní ochrana dětí – NEOTVÍRAT.“
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 

Plné znění výběrového řízení najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

Smutné na celé této věci je, že se jed-
ná o neudržovanou komunikaci, kte-

rá denně slouží stovkám lidí. Mladí, staří, 
matky s kočárkem a děti. Ano, řeč je o pří-
stupové cestě do zdravotního střediska a lé-
kárny v Kralupech nad Vltavou-Lobečku, 
v ulici Dr. E. Beneše. Zde neplní funkci ani 
zatravnění, které kdysi dávno sloužilo jako 
okrasa areálu. Dnes je zde bahno a vyjeté 
koleje od aut. 

I když se nejedná o viditelnou pěší zónu, 
tato část je ostudou města, se skutečností, 
že pokud dojde ke zranění, tak výhodou je 
rychlé ošetření pro pacienta. Sama jsem se 
ocitla v situaci, kdy jsem pomáhala starému 
člověku o dvou holích, který bez pomoci 
nedokázal bezpečně dojít za svým lékařem. 
Ne každý starý člověk má zabezpečený do-
provod, aby s jistotou došel svého cíle. To 
jistě není jediný případ a je jen otázkou ča-
su, kdy může dojít na vážná poranění, třeba 
i s trvalými následky. V lepším případě se 
nestane nic, jen do ordinace vchází pacient, 
a to mi promiňte, jako čuně. 

Tento dopis posílám s otázkou, na kterou 

čekám vyjádření, zda tuto skutečnost bude 
brát město na vědomí. Kdo bude asi viní-
kem v případě úrazu a kdo ponese celkovou 
odpovědnost?

HANA KUNRTOVÁ,

OBČANKA KRALUP

ODPOVÍDÁ Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace investic 
a správy majetku MěÚ Kralupy

Ch odník byl v naprostém pořádku 
do doby, kdy se klinika stala sou-

kromou. Tamní lékaři si bohužel udělali 
z chodníku komunikaci a z trávníku par-
koviště. Pravidelně tak dochází k bloko-
vání prostoru, který občanům komplikuje 
přístup do budovy. 

Lékaři v minulosti požádali o možnost 
využívat parkoviště na pozemku města, 
podali žádost o odkoupení, ovšem pod 
podmínkou, že chodník zpevní tak, aby 
byl pojízdný pro automobily. Protože však 
měli zájem pouze o parkovací část, k doho-
dě s městem nedošlo. Tudíž ani v současné 

době tam parkoviště pro lékaře není a ofi-
ciálně se tam parkovat nesmí. 

Dalším návrhem byla výstavba parkoviš-
tě přímo před budovou, ovšem tuto alterna-
tivu neschválilo zastupitelstvo města z dů-
vodu zachování stromů a zeleně. Nakonec 
tedy došlo k rozhodnutí vybudovat parkovi-
ště z druhé strany (tzn. v ulici Gagarinova), 
kde budou moci lékaři parkovat. Tato akce 
je plánována již na tento rok. 

Oprava chodníků před poliklinikou bude 
naplánována, až před budovou poliklini-
ky nebudou parkovat vozidla. Přístup pro 
návštěvníky polikliniky je opraven kolem 
lékárny po zcela novém chodníku. Druhý 
přístupový chodník bude opraven po do-
končení rekonstrukce ulice Gagarinova, 
což by mělo být na podzim letošního roku.  

Nad dopisy čtenářů� 

Chodník a cesta, ne všude stejná
■  Každý z nás zná trampoty, když přístupová cesta neplní svou funkci a my 
jsme nuceni se prodírat blátem, louží, rozbitou a nerovnou dlažbou.
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K romě toho jsou zde přičleněny některé 
další činnosti, které původně nebyly 

zařazeny v odboru MěÚ. Jedná se o činnost 
tiskového mluvčího a pracovníka krizového 
řízení města, který má na starosti přípra-
vu na krizové situace, jejich řešení, ochra-
nu kritické infrastruktury a zajišťuje také 
součinnost se složkami IZS. V neposlední 
řadě patří do tohoto odboru řidič a správce 
vozového parku MěÚ.

Na pozici vedoucí odboru pracujete 
přesně jeden rok. Našla byste něco, 
co Vás v zaměstnání na radnici nejvíce 
překvapilo?
Na městský úřad jsem nastoupila z odvětví 
mimo veřejnou správu a z podstatně men-
šího kolektivu. Zjistila jsem, že práce ve 
veřejné správě není nikterak jednoduchá, 
i když si lidé často myslí opak. Je náročná, 
ale zajímavá a mám možnost se při ní stá-
le poznávat s novými lidmi. Musím ocenit 
i vstřícnost a profesionalitu svých kolegů 
z ostatních odborů, se kterými spolupra-
cuji. Takže abych odpověděla na Vaši otáz-
ku, byla jsem velmi mile překvapena, jak 
ve vzájemné součinnosti může takto dobře 
fungovat velká instituce. 

V čem spatřujete největší specifika 
odboru ve srovnání s těmi ostatními?
Náš odbor má asi ze všech úředníků nejblí-
že k vedení města a voleným samospráv-
ným orgánům (zastupitelům), ale i tak je sa-
mozřejmě součástí úřadu a moc mi osobně 
záleží na tom, aby to tak vnímali i ostatní. 

Do portfolia činností vašeho odboru 
patří i marketingová oblast. Co všechno 
zahrnuje a jakou váhu propagaci města 
přikládáte? 

Pro tyto činnosti máme na odboru právě 
již zmíněného pracovníka na pozici tisko-
vého mluvčího, který kromě této pozice plní 
i další úkoly spojené právě s touto funk-
cí, například má na starosti obsah měst-
ských internetových médií a spolupracuje 
také na tvorbě tohoto měsíčníku. Kromě 
prezentace na webových stránkách města 
(s povinnou elektronickou úřední deskou) 
používáme ke komunikaci i další sociální 
sítě, konkrétně Facebook, Instagram ne-
bo Twitter. Město má také svůj kanál na 
YouTube. Spolupracujeme také s odborem 
Infocentra na přípravě tištěných materiá-
lů a dalších propagačních předmětů, kte-
ré se prostřednictvím Infocentra dostávají 
k občanům a turistům, kteří navštíví naše 
město. Dále se podílíme na organizaci ně-
kterých akcí ve městě ve spolupráci s KaSS 
Vltava – např. již tradiční oslavy Dnů Kra-
lup a adventů, Městský ples aj.

Zkuste prozradit čtenářům,  
co všechno obnáší příprava na zasedání 
zastupitelstva města?
Příprava začíná již dlouho před stanove-

ným termínem veřejného zasedání zastu-
pitelstva kontrolou materiálů k projedná-
ní, které připravují jednotlivé odbory MěÚ 
a sestavením programu, který musíme, jak 
nám ukládá zákon o obcích, zveřejnit nej-
méně sedm dní před termínem zasedání na 
úřední desce města. Distribuce materiálů 
jednotlivým zastupitelům probíhá pouze 
elektronicky. Před zasedáním připravuji 
z jednotlivých materiálů powerpointovou 
prezentaci, která se pro snadnější orientaci 
zastupitelů a veřejnosti promítá v průběhu 
zasedání. V den zasedání pak musím ve 
spolupráci se správci budovy a kolegy z od-
dělení IT připravit jednací místnost. Přímo 
na jednání zastupitelstva pak zapisuji při-
jatá usnesení včetně výsledků elektronic-
kého hlasování, případné dotazy a diskuze 
občanů a zastupitelů. Následně zpracuji fi-
nální podobu zápisu z jednání a jeho ověře-
ní, podepsání a následné zveřejnění výpisu 
z usnesení ve verzi odpovídající požadav-
kům zákona na ochranu osobních údajů. 
Podle zákona o obcích se musí veřejné za-
sedání konat nejméně jednou za tři měsí-
ce, v Kralupech se ale zastupitelé scházejí 
častěji, zhruba 7x ročně.

Mohou si občané prostřednictvím Vás 
sjednat schůzku s panem starostou či 
pány místostarosty? 
Ano, je to jedna z možností. Schůzku je 
možné sjednat telefonicky nebo se mohou 
občané dostavit osobně a domluvit termín 
u mne v kanceláři. Návštěvu je ale mož-
né sjednat i jinak, např. e-mailem, protože 
starosta, místostarostové i většina zastupi-
telů mají svůj kontaktní e-mail uveden na 
webových stránkách města. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Rok 1968 změnil dějiny naší země. Před padesáti lety, v noci z 20. na 21. srpna pře-
kročily armády pěti států Varšavské smlouvy, našich tehdejších spojenců, českoslo-
venské hranice a začala okupace našeho státu.
Připomenout, co se tehdy událo a jak se v té době vedlo Kralupanům, by mělo letní 
dvojčíslo letošního Zpravodaje.
Proto prosím všechny, kdo by chtěli na srpen roku 1968 zavzpomínat, aby své pří-
spěvky (nejlépe včetně fotografií nebo dokumentů) doručili do redakce KD Vltava, 
buď mailem, poštou, nebo osobně, a to nejpozději do 10. června 2018.
Předem všem velice děkuji za spolupráci. RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

■  Samostatným odborem kralupské radnice je i odbor kancelář starosty. Jeho hlavní činností je zajištění 
fungování kanceláře starosty a místostarostů, tedy komplexní zabezpečení administrativních prací a poskytování 
servisu voleným orgánům (starosta, místostarostové, radní a zastupitelé města).

ROZHOVOR s... Marcelou Švecovou, asistentkou starosty a místostarostů

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
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PŘIPOMEŇME SI UDÁLOSTI SRPNA 1968

Redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, tel.: 315 727 827, 734 695 013
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Na začátku roku 2018 došlo ke změně 
na pozici tajemníka MěÚ Kralupy nad 

Vltavou. Mgr. Petra Urbanová nastoupila  
na mateřskou dovolenou a ve funkci ji  
nahradil Ing. Jaroslav Zdich, který se tak 
na tuto pozici vrátil po třech letech.

Pane tajemníku, jaké jsou Vaše pocity 
spojené s návratem do funkce?
Cítím se velmi dobře, protože je zde ko-
lektiv lidí, který dobře znám. Kolegové mě 
zpět velmi vřele přijali, čímž mi vlastně do-
sti usnadnili návrat do známého prostředí 
a do všech povinností, které z funkce ta-
jemníka vyplývají. Zároveň jsem rád, že 
mohu pomoci v době, kdy paní tajemnice 
Urbanová odešla na rodičovskou dovole-
nou. Myslím si, že mou velkou výhodou je 
to, že většinu pracovníků úřadu znám již 
z mého předchozího působení. 

Už jste stačil zaznamenat, kterak se 
funkce tajemníka změnila od doby, kdy 
jste ji naposledy sám zastával?
Domnívám se, že funkce tajemníka se ni-
kterak zásadně nezměnila. Veřejná správa 
je jedno „velké právní prostředí“, ve kte-
rém se pohybujeme, takže je třeba na to 

takto pohlížet. Čili funkce jako taková se 
nezměnila, ale změnila se spousta zákonů, 
vyhlášek a nařízení. 

Jaké nejzásadnější úkoly Vás v průběhu 
tohoto roku čekají?
V prvé řadě je to GDPR, což je nařízení EU 
k ochraně osobních dat. Paní Urbanová 
a další pracovníci na všech úkolech z toho 
vyplývajících dlouhodobě pracovali, takže 
si myslím, že do května, kdy toto nařízení 
začne platit, se nám vše podaří zasadit do 
podoby, která bude vyhovující pro případný 
kontrolní orgán. Další důležitou změnou je 
novela stavebního zákona, jež s sebou nese 
také několik výraznějších změn. V neposled-
ní řadě nás čekají úkoly napříč jednotlivými 
odbory, přičemž závazné je pro nás přede-
vším uspokojování potřeb našich občanů. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

střípky z linky 156 � 
u 22. 12. 2017 v 20:13 hod. bylo na l. 156 
přijato oznámení pana L., který uvedl, že jeho 
známý má řídit vozidlo bez řidičského oprávnění 
a zfetovaný. Dále uvedl, kde se známý s vozidlem 
nachází. Hlídka MP vozidlo odpovídající popisu 
i s mužem sedícím uvnitř na uvedeném místě 
skutečně našla. Po chvíli čekání se muž s vozidlem 
rozjel směrem do ul. Chelčického, kde byl hlídkou 
MP zastaven. Jednalo se o pana Š., který uvedl, 
že mu byl ŘP odebrán. Způsob jednání pana 
Š. také nasvědčoval požití omamných látek 
nebo alkoholu. Pro podezření z trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí byla na 
místo přivolána hlídka PČR, která pana Š. 
podrobila orientační dechové zkoušce na alkohol 
v dechu s výsledkem negativním a dále testu na 
přítomnost omamných a psychotropních látek 
s výsledkem pozitivním na přítomnost pervitinu 
a THC. Hlídka PČR si věc převzala k dalšímu 
opatření.

u 28. 12. 2017 v 01:04 hod. na l. 156 oznámila 
paní S., že v ul. tř. Legií u pošty rvou nějací mladíci 
jízdní kolo ze stojanu a dělají nepořádek. Na 
místo byly vyslány hlídky MP a PČR. Dále DS MP 
provedla kontrolu lokality prostřednictvím kamer, 
kde byly zaznamenány tři osoby odpovídající 
popisu, které i s kolem směřovaly do ulice  
K. Světlé a cestou shazovaly popelnice. Podezřelé 

osoby byly dále sledovány, jak utíkají po lávce 
přes řeku směrem na sídliště Cukrovar, kde se 
hlídkám MP a PČR podařilo dvě z nich zastihnout. 
Jednalo se o mladé muže ve věku 20 a 23 let. 
Tito zpočátku zapírali, ale po uvedení podrobného 
popisu dle záznamu z kamer se přiznali. Hlídka 
MP nalezla poškozené jízdní kolo na nábřeží 
pod lávkou a vrátila jej majiteli. Mladíci jsou tak 
podezřelí z přestupku proti majetku a poškození 
cizí věci a dále z přestupku znečištění veřejného 
prostranství. Věc byla postoupena k dořešení 
správnímu orgánu MěÚ Kralupy.

u  30. 12. 2017 v 13:26 hod. oznámila na  
l. 156 paní H. ze sídl. Hůrka opětovné problémy 
se sousedem panem H., který neustále do 
něčeho v bytě bouchá a ruší tak své okolí ve 
dne i v noci. Problém přetrvává již delší dobu. 
Hlídky MP byly již na místě několikrát, avšak 
pan H. na výzvy mnohdy nereagoval. Věc byla 
rovněž postoupena správnímu orgánu. Strážníci 
se i tentokrát dostavili k bytu pana H., před 
nímž se již nacházelo několik sousedů. Po chvíli 
zvonění, bouchání a výzev ze strany strážníků 
pan H. vyšel z bytu s kuchyňským nožem v ruce 
a začal vyhrožovat, že všechny podřízne. Měl 
nepřítomný výraz v obličeji a byl nápadně bledý. 
Strážníci tak byli nuceni použít donucovacího 
prostředku hrozby namířenou služební zbraní 

a výzvy k odhození nože s výstrahou použití 
služební zbraně. Pan H. se vrátil do bytu 
a zabouchl vchodové dveře. Na místo byly 
přivolány hlídky PČR, na jejichž výzvy pan H. již 
nereagoval. Dále se na místo dostavili policisté 
z SKPV PČR a zásahová jednotka PČR. Pan H. 
nadále nereagoval na žádné výzvy, proto bylo 
rozhodnuto o vniknutí do bytu. Při zásahu pan 
H. napadl s nožem v ruce i policisty ze zásahové 
jednotky, kteří jej zpacifikovali pomocí taseru. Pan 
H. byl předán lékaři, který rozhodl o převozu do 
psychiatrické léčebny. Věc je nadále v řešení PČR.

u 6. 1. 2018 v 00:02 hod. na l. 156 oznámila paní 
Š., že z okna vidí požár budovy v areálu ČD v ul. 
Poděbradova. DS MP bylo oznámení potvrzeno 
pomocí kamerového systému a na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP a dále věc byla předána 
HZS na l. 150. Hlídka MP na místě zjistila požár 
přístavku jedné z drážních budov, který obýval 
jeden z místních bezdomovců. Přístavek byl již 
celý pohlcen plameny. Na uhašení požáru se 
podílely jednotky HZS Středočeského kraje, HZS 
SŽDC a SDH Kralupy. Dále byl na místo přivolán 
vyšetřovatel HZS a hlídka PČR. Následným 
prověřením požářiště bylo zjištěno, že se uvnitř 
nikdo nenacházel. Věc je dále v šetření PČR.  
 MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP KRALUPY

› V lednu pracovali zaměstnanci TSM 
Kralupy na výstavbě nového chodníku 
u parkoviště u nákupního střediska 
v Lobečku. „V poslední době přibývalo 
podnětů od občanů na zpříjemnění pěší 
chůze mezi parkovištěm a souběžnou 

stezkou pro chodce. Vzhledem k přízni-
vým klimatickým podmínkám jsme moh-
li již v lednu přistoupit k realizaci spo-
jujících chodníků v tomto prostoru, a to 
ve dvou místech,“ komentuje aktuální 
situaci Luboš Němec, ředitel TSM.

› Po Novém roce přibyly na úpatí Ma-
sarykova mostu dopravní značky upo-
zorňující na nerovnost terénu. KSÚS 
plánuje letos opravu všech dilatačních 
spár na mostě (byla vypsána soutěž na 
zhotovitele). Termín ale ještě není znám.

› Zničené kruhové objezdy, které jsou 
rovněž ve správě KSÚS (kromě údržby 
zeleně), budou také, dle sdělení provoz-
ního cestmistra, v tomto roce postupně 
opravovány. 

ROZHOVOR s... Ing. Jaroslavem Zdichem, tajemníkem MěÚ Kralupy nad Vltavou

Úřad má staronového tajemníka

STŘÍPKY Z DOPRAVY
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SUK – ČTEME VŠICHNI
Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
Praha pořádá další ročník ankety dět-
ských čtenářů o nejoblíbenější knihu. 
Holky a kluci, chcete vyhrát knihu? Odpo-
vězte na anketní otázku: Která kniha, vy-
daná v roce 2017, se vám nejvíce líbila? 
Z vašich odpovědí bude vylosováno pade-
sát výherců, kteří dostanou pěknou knihu.

Ti z vás, kdo odpoví na doplňkovou otázku „Kdo mi nejčastěji četl / 
čte?“, budou zařazeni do slosování o tři knihy.

Anketní lístky si vyžádejte v dětském oddělení, kde se dozvíte více in-
formací. Vyplněné lístky odevzdávejte nejpozději do 12. března 2018.

ŠÁRKA PÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská KNIHOVNA ÚNOR 2018
Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou – přízemí budovy, ve které sídlí i základní škola ■ tel.: 315 727 852, 315 727 782, 315 729 554

www.knihovnakralupy.cz

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

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

Obnovená stálá expozice 
HISTORIE vítá návštěvníky 
po celý rok 2018!!!

1. 2. – čtvrtek 17:00
Z galerie Dolního Povltaví  
výběr z muzejní umělecké sbírky 
– vernisáž výstavy, úvodní slovo: 
PaedDr. Jan Racek, hudba: ZUŠ 
Kralupy. Výstava trvá do 24. 3. 
2018.
Jedná se o náhradní výstavu za 
původně plánovanou přehlídku 
prací Otakara Čemuse, která se 
konat nebude. Náhradní termín 
nebyl stanoven.

13. 2. – úterý 17:30
Koncert žáků ZUŠ

15. 2. – čtvrtek 17:00
Příběh ruských legií, přednáška 
s fotografiemi, přednáší PaedDr. 
Jan Racek. Vstupné: 50 Kč

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Dojmy návštěvníků z obnovené expozice, krátkodobé výstavy 
i komentované prohlídky k historii Kralup

20. 12. 2017 – ZŠ GEN. KLAPÁLKA 2.C
Moc se nám tu líbilo, rádi přijdeme znovu. Lenka Pavlíčková (a žáci)

20. 12. Moc děkujeme za poutavé vyprávění a hraní, v rámci povídání o našem městě 
a vánoční dílničce. Všem zaměstnancům přejeme krásné vánoční období!

Za školní klub z Komendy Kristýna, Adéla, Tereza, Jan, Amálie...

6. 1. Komentovaná prohlídka k 115. výročí města byla velice poučná a zajímavá. Pan 
ředitel Racek zajímavě přednášel. Děkujeme za možnost se zúčastnit.
 DURASOVI, KRALUPY N. VLT.

6. 1. Výstava je hezky uspořádána s mnoha pěknými historickými ukázkami. Velmi poutavé 
a také zajímavé vyprávění pana ředitele Racka bylo  velmi pěkné. Byl to opravdu velký 
zážitek pro mě, jako rodačku z Kralup.  S díky Pokorná M.

autentický 
přepis

Městská knihovna pořádá cestovatelskou 
přednášku NOVÝ ZÉLAND
} čtvrtek 8. února 2018 od 17:30 hodin
Zveme vás na vyprávění o krásách tajemné „Země dlouhého bílého obla-
ku“, jak zní překlad názvu Nového Zélandu z jazyka obyvatel Maorů. 
Cestou z Prahy přes Stockholm a Peking na Nový Zéland vás povedou 
Dominik Hanke, vítěz či finalista několika uznávaných jak českých foto-
grafických soutěží (např. soutěže pořádané městem Kladno, magazínem 
Flying Revue a Fotograf roku junior), tak i mezinárodních (Sony World 
Photography Awards, Air and Space Magazine), a Michal Holík. 
Rezervace na tel. čísle 315 727 852 nebo v půjčovnách.
Upozorňujeme: provoz studovny bude 8. února ukončen v 16:00 hodin

14. ÚNOR - 
Mezinárodní den 
darování knih
První ročník Mezinárodního dne 
darování knih se uskutečnil v roce 
2012 a myslí především na děti 
a na budování jejich vztahu ke 
čtení. Darujte v týdnu od 12. do 
16. února do dětského oddělení 
knížku pro děti. Knihy předáme 
žákům Základní školy Jodlova 111 
a společně s vámi pomůžeme 
s rozšířením školní knihovny.
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Letošní rok je opět „osmičkový“. A tak si nelze nepřipomenout únor roku 1948 
a události před 70 lety. Obvykle své příspěvky do Zpravodaje píšu o něčem nebo 

o někom. Dovolte, abych si zavzpomínal a tentokrát výjimečně psal o sobě.

V roce 1948 jsem se rozhodl, že budu 
studovat na vysoké škole. Vybral jsem 

si České vysoké učení technické v Praze, 
obor elektrotechnické inženýrství. Dě-
kanství bylo tehdy ve staré krásné budově 
techniky na rohu Karlova náměstí a Ress- 
lovy ulice. 

Když jsem se 8. září 1948 vypravil na 
cestu do Prahy, abych si vše na fakultě 
zařídil a šel si na kralupské nádraží k po-
kladně koupit jízdenku, zastavil mne 
u pokladny muž s puškou přes rameno 
a páskou na rukávě. „Kam jedeš?“, zeptal 
se mne výhružně. Dotklo se mně, že mi 
tyká a řekl po pravdě, že do Prahy do ško-
ly. „Tak čelem vzad,“ řekl stále výhružně 
a nemínil se se mnou bavit. Ten den byl 
totiž v Praze pohřeb prezidenta Edvarda 
Beneše, což jsem nevěděl, a komunistická 
strana zmobilizovala tisíce příslušníků 
tzv. Lidových milic. Měli za úkol zabránit 
lidem zúčastnit se pohřbu. Tak začalo mo-
je vysokoškolské studium. Netušil jsem 
v té poválečné euforii, co mne ještě čeká. 

Vysoké školy se začaly po tzv. „únoro-
vém vítězství pracujícího lidu“ politizo-
vat. Komunistická strana nenechávala nic 
náhodě. Hlavním předmětem se staly tzv. 
Společenské nauky, tj. Marxismus a Le-
ninismus. Kromě toho byla v seznamu 
zapsaných předmětů i Branná výchova 
a Nauka o obraně státu, kterou přednášel 
nějaký generál Hanuš. Divil jsem se, že 
nechali ještě nějaké odborné předměty, 
kvůli kterým jsem šel studovat. V prvním 
ročníku byl i předmět technické kreslení. 
Přednášel ho profesor Ing. Josef Koch- 
mann. Byl z Kralup jako já. Učil dobře. 
Je pochován v rodinné hrobce na kralup-
ském hřbitově.

Když jsem studoval ve třetím roční-
ku, zavolali si mne na vojenskou katedru 
a sdělili mi, že přestávám být poslucha-
čem školy a tím i vojenské katedry. Ne-
věděl jsem proč, ale brzy jsem se to měl 
dozvědět. Dostal jsem přípis okresní vo-
jenské správy v Kralupech, abych se do-
stavil před její komisi. Okresní vojenská 
správa byla umístěna ve druhém patře 
kavárny Praha na Palackého náměstí.

V uvedený den jsem se ke komisi, stále 
netušíc, o co jde, dostavil. Ve své naivi-

tě jsem byl oblečený jako vždy. Měl jsem  
na sobě moderní světlešedý svrchník, bí-
lou košili s kravatou a na hlavě velurový 
klobouk. Členové komise nevěřili svým 
očím. V době, kdy se uvědomělost pro-
kazovala leninskou čepicí s kšiltem, jim 
bylo na první pohled jasné, že se dostavil 
škůdce socialismu. 

Vyzvali mne, abych se posadil a nasadi-
li velmi vážný výraz. V komisi seděl před-
seda komunistické strany, velitel vojenské 
správy a předseda kralupského národní-
ho výboru a další soudruzi, které jsem ne-
znal. Po chvíli mlčení se mne zeptali, jestli 
vím, proč mne zavolali. Řekl jsem, že ne. 
A tak velitel kralupské vojenské správy 
vzal ze stolu dopis a přečetl mi ho. Teprve 
teď jsem pochopil, odkud vítr fouká. Ulič-
ní organizace KSČ v Podháji, kde bydlím, 
která se pravidelně scházela v hospodě Na 
Zavadilce, dostala za úkol napsat na mne 
posudek. Ten papír, co držel velitel v ruce, 
byl onen posudek. 

A tak jsem se dozvěděl, že: „Soudruh 
Stupka se nezapojil do masových orga-
nizací, nezdraví soudružku Vomáčkovou 
a nemá kladný postoj k lidově demokra-
tickému zřízení. V noci se u něj dlouho  
do noci svítí světlem velké intenzity, takže 
má pravděpodobně doma tajnou vysílač-
ku.“ A nezapomněli také dodat, že v noci 
tajně fotografuji vojenské objekty, napří-
klad nádraží. 

Takovýto posudek by tenkrát stačil  
na deset let Jáchymova. Jenom jsem zíral, 
kam vede lidská zloba a hlavně pocit moci. 
Požádali mě, abych to vysvětlil. „Je pravda, 
že se dlouho do noci u mne svítí,“ řekl jsem, 
„ale to proto, že se dlouho do noci učím. 
Mám na stropě zářivku, která dává světlo 
zbarvené do fialova.“ Byl jsem patrně prv-
ní, kdo si v Kralupech namontoval zářivku. 
Koupil jsem ji v Tesle Holešovice. „Vojenské 
objekty nefotografuji, fotografický aparát 
ani nemám. To mě asi někdo viděl, jak cho-
dím v noci na Hrombabu s hvězdářským 
dalekohledem. Udělal jsem si ho z dlouhé 
duralové trubky. Zajímá mě astronomie.“

Připustil jsem, že soudružku Vomáčko-
vou nezdravím. Věděl jsem, že je to do-
movnice v drážním domě v Podháji a pro-
tože jsme se vlastně neznali, tak jsem ji 
nezdravil. Co mně komise opravdu mohla 
vytknout, bylo to, že jsem se, jak říkali, 
nezapojil. Vyzvali mě, abych opustil míst-
nost, že se poradí. Věděl jsem, že teď se 
rozhodne o mé budoucnosti a znepokoje-
ně jsem vyšel z místnosti. Porada netrvala 
dlouho, ale dopadla pro mne dobře. Uliční 
organizace to zřejmě přehnala a pro jejich 
obhajobu mi předseda KSČ řekl, že je to 
moje vina, protože mě soudruzi neznají 
a přikázal mi, abych se zapojil. Což jsem 
nikdy neudělal.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Vítězný únor 1948

Vyzbrojeni puškami pochodují příslušníci „Lidové milice“ Mostní ulicí. Kde se skrývá nepřítel?

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 A

U
TO

R
A



8 KZ   ÚNOR 2018  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

Z ačátkem roku je v kralup-
ské charitě vždy rušno. Co 

se děje? Chystá se Tříkrálová 
sbírka. Je nutno zapečetit ka-
sičky, připravit dárečky pro 
dárce, zajistit občerstvení pro 
koledníky, nachystat hlasivky, 
oprášit koledy a vyrazit do ulic. 

Ve dnech 5. až 8. ledna jste 
mohli potkávat skupinky ko-
ledníků, které chodily od do-
mu k domu, navštívily podniky, 
úřady a obchodní centra. Le-
tos naši koledníci vykoledovali 
v Kralupech a přilehlých obcích 
rekordních 157 .709 Kč. Z této 

částky zůstává 65 % v regionu 
a použije se na rekonstrukci 
Azylového domu v Minicích. 

Do sbírky se zapojilo celkem 
22 koledníků ve věku od 3 do 68 
let. Kromě Kralup, kde se vybra-
lo celkem 106.761 Kč, se koledo-
valo i ve Velvarech (17.555 Kč), 

Nelahozevsi (12.729 Kč), Vel-
trusech, Kozomíně (4.632 Kč), 
Řeži (9.747 Kč) a Lhotce u Měl-
níka (6.285 Kč). 

Mnohokrát děkujeme za pří-
spěvky všem dárcům a obrov-
ský dík patří i koledníkům.

TÝM FARNÍ CHARITY KRALUPY

Pojďte studovat! 
Virtuální Univerzitu třetího věku  
v Kralupech nad Vltavou
Kde? V Městské knihovně v Kralupech nad Vltavou

Kdy? V úterý dopoledne od února 2018

Co? Výběr z 20 kurzů

Kdo může studovat? Studium určeno lidem v důchodovém věku 
a invalidním důchodcům

POČET MÍST OMEZEN, VOLEJTE CO NEJDŘÍVE!

Pro bližší informace volejte lektorku Dr. Ivanu Krausovou  
na tel.: 607 618 601

Projekt celoživotního vzdělávání podpořen ČZU v Praze  
a Městem Kralupy nad Vltavou

Farní charita Kralupy nad Vltavou

Rádi bychom Vás pozvali na:

KURZ KERAMIKY pro dospělé
KDY: každé pondělí od 5. února 18:00-19:30 hod.

KDE: Chmelova 212 - suterén

V případě zájmu a jakéhokoliv dotazu  
pište na drimalova@nasefarnost.cz

nebo volejte 734 760 800.

Možnost domluvy vstupu  
i na jednotlivé hodiny

Cena kurzu je 2 000 Kč  
(zahrnuje 16x vstup a materiál)

Základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Kralupech nad Vltavou

pořádá ve dnech 10. – 11. února 2018

VÝSTAVU DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA

s expozicí okrasného ptactva a morčat 

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

Otevřeno: 
sobota od 8 do 17 hodin
neděle od 8 do 13 hodin

Děti do 15 let mají vstup zdarma!

prodej zvířat – občerstvení – medu, medoviny aj.  

Poděkování koledníkům 
a dárcům Tříkrálové sbírky
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Petře, působíte na mě jako člověk sršící 
energií, vždy pozitivně naladěn, vidíte se 
tak i Vy?
Ano, i já se tak cítím, skoro pořád.

Dnes kroucení vynecháme… možná 
jen krátkou otázku – myslíte si, že 
jste byl svému jménu – tedy příjmení – 
předurčen?
-Ano. Další otázka? (smích).
Ne, myslím si, že je dobré mít své jméno rád 
a já své jméno miluju. Známe např. Václava 
Větvičku - botanika nebo kolega hudebník 
se jmenuje Hlucháň, další Tón. No a já jsem 
byl asi zrozen ke kroucení se. 

Studoval jste hudbu i v Bostonu na 
Berklee college … chtělo se Vám zpět od 
Atlantiku?
Moc ne. Vlastně jsem chtěl v Americe zů-
stat, začal jsem tam být úspěšný, hrál jsem 
v Bostonu i na lodi, s brodwayskými muzi-
kanty. Měl jsem ale tehdy přítelkyni, které 
se dostalo možnosti práce v Nepálu, a tak 
jsem tam odjel s ní.

Cherchez la femme, za vším hledej 
ženu. Dva roky jste pobyl v Nepálu, 
v Kathmándú a studoval hru na indickou 
flétnu. Jak vypadá, čím se hra na ni liší?
Je to kus bambusu s dírami. Po mě je to ale 
jeden z nejhezčích zvuků. Indická flétna má 
krásný, teplý tón. Je to něco úplně jiného, 
než je klasická stříbrná příčná flétna.

Založil jste tam i vlastní kapelu, 
posléze velmi populární v Nepálu 
a Indii – The Mc Twisters, která byla 
navržena na indickou Grammy. Jak 
těžké bylo se v tamním prostředí 
prosadit?
Ano, zase jsme u toho jména – twist = 
kroutit. A prosadit se? Pro mě to by-
lo nesmírně snadné! V momentě, kdy 
jsem 1. ledna 2004 vystoupil z leta-
dla v Káthmándú, jsem se okamžitě 
stal nejlepším saxofonistou v zemi. Já 
jsem teda také byl jediný, 99 % Nepál-
ců vlastně saxofon ani neznalo. Hrál 
jsem v jediném existujícím jazz klubu, 
dva roky každou středu a sobotu. Je-
den den jsem nemohl vystupovat a ka-

pela hrála beze mě. A zrovna ten den se 
tam čirou náhodou vyskytl Sting, který byl  
na výletě po Himalájích se synem. Zahrál 
si s mojí kapelou a já jsem ho prošvihl!!! 

To bych také oplakala! Která osobnost 
hudebního světa Vás nejvíce ovlivnila?
Těch je moc. A mění se to s věkem. Dříve to 
byl právě Sting, dále Beatles, vyrůstal jsem 
i na poppových písních, přestože mamin-
ka mi od dětství kupovala jazzová LP Elly 
Fitzgerald a Louise Armstronga, tím mě 
vlastně vychovala pro jazz. I nyní se pohy-
buji na dvou vlnách, protože mám rád ten 
starý jazz a swing a zároveň se nechávám 
inspirovat novým, moderním jazzem ja-
ko hrají Eric Marienthal nebo Joe Lovano.

A zpět do současnosti. Jak se Vám 
vystupovalo na Lednovém undergroundu 
v Kralupech nad Vltavou? Zlepšilo si 
kralupské publikum svou reputaci?
Já jsem moc rád, že jsme dostali pozvání 
na Lednový underground. Organizátoři si 
nás – z celkem pochopitelných důvodů – 
oblíbili. :-) V Kralupech s námi vystoupil 
i host, černošský zpěvák Chuck Wensley 
z Los Angeles, se kterým už delší dobu spo-
lupracujeme. A kralupské publikum bylo 
tentokrát velmi živé!

Bydlíte teď na Kralupsku. Jak se Vám tady 
žije?
Žije se mi tady dobře. Toužil jsem po domě, 

je pro mě nutností, v bytových domech 
nemají muzikanty moc rádi. Opravil 
jsem zatím jen vnitřek, zbytek mě ješ-
tě čeká.

Kde Vás mohou čtenáři Zpravodaje 
vidět v nejbližší době?
Začátkem února odlétám na ten velký 
koncert do Los Angeles. V Praze bude-
me na konci února – 25. února budeme 
vystupovat v klubu Lávka, stejně tak 
jako 25. března.
Velký koncert s bohatým programem 
nás čeká 22. května v Lucerna Music 
Baru. To bude velká věc spojená s os-
lavou mých narozenin.

HANA BOZDĚCHOVÁ,

REDAKTORKA

ROZHOVOR s... Petrem Kroutilem, zpěvákem a hudebníkem

Kroutil nadchl publikum i v Nepálu
■  Náš poslední rozhovor pro kralupskou televizi při zahájení posledních Dnů Kralup si prý velmi dobře pamatuje. 
Na otázky typu: „Z čeho jste se naposledy vykroutil“ nebo „Na jakou melodii se často kroutíte?“ odpovídal velmi 
pohotově a vtipně. To je Petr Kroutil. Pohotový, veselý a vtipný, při vystoupení schopný zvednout ze židlí k tanci 
i zaryté netanečníky. I proto byla velká škoda, že na jeho koncert na Dnech Kralup přišlo tak málo lidí. Petra Kroutila 
pravděpodobně neznali, a tak ho dnes blíže představíme. Nejen proto, že bydlí na Kralupsku.

PETR KROUTIL 
saxofon, klarinet, příčná flétna, kytara, 
kapelník, sólista, zpěvák, aranžér

› Danny Smiřický ze seriálu Prima sezóna
› od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky
› ve věku 22 let spoluzaložil big band Pražský 
swingový orchestr
› v roce 2012 hrál na zahajovacím festivalu 
Olympiády v Londýně
› šest let hraje se svým pop jazzovým tělesem  
Petr Kroutil Orchestra
› v roce 2016 založil big band Original Vintage 
Orchestra
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25. února 2014 flamencový svět opustil legendární kytarista a skla-
datel PACO DE LUCÍA. Pojďte si společně s námi zavzpomínat na 
tohoto geniálního muzikanta a člověka, který změnil flamencový žánr.
Od roku 2010 patří flamenco mezi nehmotné kulturní památky 
UNESCO.
Koncert doplní projekce filmového dokumentu z Pacova života 
“Busqueda” s českými titulky. Ukázky připomínají významné milníky 
v Pacově umělecké tvorbě - jeho kytarové počátky, setkání se zpěvá-
kem Camaronem de la Isla, objev cajonu - jihoamerického perkusního 
nástroje - pro flamenco, rituály před koncertem a jeho citáty.

OSOBY A OBSAZENÍ:
Kytara: Morenito de Triana (SK), Dario Piga (IT) Cajon: Michael Cába, 
Mateo Garriga, Saxofón, flétna: Arturo Soriano (ESP)
Zpěv: Morenito de Triana (SK), Hana Iridiani 
Přednáška: Karol Martincová

KD Vltava – 16. března od 18:30 hodin

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou
vás zve na koncerty

46. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

Dovolujeme si upozornit, že do programu zahajovacího koncertu 
Českého tria bude zařazeno jako světová premiéra i dílo Juraje Filase 
(1955) Gepard. 

1. března 2018
České trio - Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš 
(violoncello) a Milan Langer (klavír)

5. dubna 2018
Klavírní recitál Radoslava Kvapila

27. dubna 2018
Americké jaro - Kelley Hollis (zpěv) a Tomáš Hanzlíček (kytara)

6. září 2018
České filharmonické kvarteto - Štěpán Pražák (1. housle), 
Viktor Mazáček (2. housle), Jiří Poslední (viola) a Jakub Dvořák 
(violoncello)

11. října 2018
Bohemia Saxophone Quartet - Pavel Fiedler (sopránový 
saxofon), Antonín Mühlhansl (altový saxofon), Pavel Škrna 
(tenorový saxofon) a Kateřina Pavlíková (barytonový saxofon)

20. listopadu 2018
Musica Bohemica – komorní soubor Jaroslava Krčka

Změna programu vyhrazena

Koncerty se konají od 19:30 hodin v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden před koncertem u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, tel.: 725 837 912, 

e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Odjezd autobusu na koncert v 18:50 hodin ze zastávky autobusu MHD Na Jízku a v 19:00 ze zastávky u Kulturního domu Vltava v Lobečku.

PETRA OČENÁŠKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ KRUHU PŘÁTEL HUDBY KRALUPY

České trio
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L iterární soutěž je určená 
všem občanům ČR bez ome-

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

být podepsány ani jinak ozna-
čeny. 

Práce zasílané poštou bu-
dou obsahovat: tři neoznače-
né exempláře a neporušenou, 
zalepenou obálku, ve které bu-
de čtvrtý exemplář se jménem, 
příjmením, věkem a bydlištěm. 
V elektronických verzích budou 
údaje vypsány v těle e-mailu, 
nikoli v přiložených básních, 
které budou ve formátu doc 
nebo pdf. Zaslané práce se ne-
vracejí.

PRijDte si s námi zatanCit nejen v rytmu
^ ^ ^

K onkurz do soutěže proběh-
ne 12. května 2018, zkouš-

ky a samotná soutěž v říjnu.
Úspěšný osmý ročník se ko-

nal v říjnu 2017. „Děti opět 
podaly úžasné výkony a nejen 
pěvecké, což pozitivně komen-
tovala i porota. Ta hodnotila ve 
složení Petr Kolář, Míša Bří-
zová a Petra Alvarez Šimková. 
Ještě jednou moc děkuji všem 
sponzorům - hlavně Městu za 
poskytnutí grantu, a také za-
městnancům a vedení KD Vlta-
va. Bez vás všech by to opravdu 
nešlo a věřte, že nejen děti, ale 
i diváci se na tuto soutěž těší!“, 
dodává Markéta Wagnerová.

Přihlášky do soutěže posílejte 
již nyní na e-mail: wagnerova.
marketa@email.cz.

„Začněte přemýšlet a až zjis-
títe, co a s kým chcete zpívat, 
hlaste se mi. Těším se na vás!“, 
vzkazuje M. Wagnerová.

Seifertovy Kralupy 2018
■  Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku 
básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž 
v rámci 23. ročníku festivalu poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy.

■  Již devátý ročník pěvecké soutěže Kralupský talent se 
připravuje v KD Vltava na říjen tohoto roku. Ten letošní 
by mohl být opět jiný. „Byla bych ráda, kdyby děti zpívaly 
duety, případně tria, a to v češtině,“ říká hlavní organizá-
torka této pěvecké soutěže, Markéta Wagnerová.

UZÁVĚRKA JE 31. 5. 2018
Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků 
proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2018.

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

konkurz ...........................12. 5. 2018 v KD Vltava ........................ 9:00-11:00
zkouška ...........................6. 10. 2018 v KD Vltava ........................ 9:00-12:00
zkouška ...........................20. 10. 2018 v KD Vltava ...................... 9:00-12:30
generálka ........................21. 10. 2018 v KD Vltava ...................... 9:00-12:30 
soutěž ..............................21. 10. 2018 v KD Vltava ....................14:00-17:00

Chystá se další ročník 
Kralupského talentu
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

ÚNOR 2018

čtvrtek 1. února 19:30 hodin

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

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

úterý 6. února 18:00 hodin

TANEČNÍ GALAVEČER 
KD Vltava ve spolupráci se Základní uměleckou ško-
lou Kralupy, Základní uměleckou školou Velvary a Ta-
nečním a pohybovým studiem Zuzany Štarkové pořá-
dá čtvrtý Taneční galavečer s bohatým programem. 
Představí se tanečnice a tanečníci výše uvedených 
škol a studia.
Předprodej vstupenek v KD Vltava a ZUŠ Kralupy.

Vstupné: 60 Kč

středa 7. února 19:00 hodin

TANČÍME 
Taneční večer plný nádherných melodií v podání Mar-
kéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

čtvrtek 8. února 19:30 hodin

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK 

Herecko-psychologický balanc – Lukáš Pavlásek, 
Anna Polívková, Josef Polášek

BALANC NE NÁHODOU…
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem 
daného scénáře. Průběh představení tak připomíná 
chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, 
když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. 
Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tan-
ce, to vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech právě 
vznikajícího představení. 

Vstupné: 350 Kč

neděle 11. února  11:00 hodin

KRALUPSKÝ MASOPUST 
SLYŠTE, SLYŠTE, JE TU MASOPUST!!!

11:00 - masopustní trh před KD Vltava
14:00-15:00 - hry a soutěže pro děti na hřišti  
T.J. Sokol, projížďky na koních
15:00 - masopustní průvod městem s muzikou, 
maškarami a pravou moravskou slivovicí
16:45 - maškarní karneval pro malé i velké v KD Vl-
tava a slavnostní otevření výstavy „Malujeme s Mi-
kešem“ včetně vyhlášení vítězů výtvarné dětské 
soutěže.

Vstupné na karneval: 60 Kč 

čtvrtek 15. února 16:30 hodin 

Divadlo D5: 

KÁŤA A ŠKUBÁNEK   
Autoři původní předlohy: Hana a Josef Lamkovi, Li-
buše Koutná
Po velice zdařilých před-
staveních Čtyř lístek 
v pohádce a Krysáci při-
chází Divadlo D5 s dal-
ší pohádkou na motivy 
večerníčku České tele-
vize. Na jevišti ožijí pří-
běhy Káti a jejího psa 
Škubánka. 
Jednou takhle z jara Ká-
ťa objeví v kočárku, kam 
si uložila čokoládové va-
jíčko s přáním, aby se jí něco vylíhlo, malého psa a po-
jmenovala ho Škubánek. Od té doby jsou nerozluční 
kamarádi na život a na smrt.
Nebylo by to ale jen tak, aby jim někdo nezáviděl 
jejich přátelství. Škodolibý kocour Luciáš se snaží 
všemožným způsobem jejich kamarádství překazit. 
Proto do věhlasných psích závodů v tradičním psím 
běhu kolem lesa přihlásí i Škubánka a spolu s další-
mi účastníky – favoritem chrtem Agarem a buldokem 
Rambem nastraží různé léčky a překážky. Podaří se je 
Škubánkovi zdolat, anebo se pod ním proboří lávka 
a spadne rovnou do potoka?
Nejen to se dozvíte, když přijdete na naši pohádku.

Vstupné: 65 Kč

Pohádka je součástí razítkové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím. Hlavní cenou je výlet od CA Abaca 
Lenka Malíková.

čtvrtek 22. února  16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 
Další z příjemných podvečerů s Kozelkovou trojkou. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

středa 28. února  16:30 hodin 

Metropolitní divadlo: Dana Bartůňková 

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ 

Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé 
řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem 
Melori. V temném kraji plném různých skřetů, divokých 
víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice 
Euforie a Třeštice, které se chlapce ujmou a vychovají 
z něj malého čaroděje. Chlapec Melori se ve světě lidí 
potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže 
v jeho pátrání o tom, kdo je a proč byl jako nemluvně 
poslán po řece Minaj do záhadného světa. Cestu mu 
zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání pře-
kazit. S pomocí tetiček 
čarodějnic a kouzel, kte-
rá se naučil, se mu snad 
podaří najít svůj příběh 
a svůj osud.

Vstupné: 70 Kč

Pohádka je součástí 
soutěže Se sluníčkem za 
dobrodružstvím. Hlavní 
cenou je výlet od CA 
Abaca Lenka Malíková.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Děkujeme všem sponzorům, kteří 
přispěli do tomboly Retro plesu 
Kulturního domu Vltava, Základní 
umělecké školy v Kralupech 
a ArtUš z.s. Seznam sponzorů 
naleznete na webových stránkách 
kasskralupy.cz.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Taneční kurzy v únoru: 4. a 25. 2. 2018

Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež se koná ve středu 
14. února od 8:00 hodin v kanceláři KD Vltava. 

16:00 Pokračovací taneční kurzy pro mládež 

18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé 

19:10 Pokračovací taneční kurzy pro mírně a více pokročilé 

20:20 Pokračovací taneční kurzy pro super pokročilé 
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PLESY V ÚNORU:
 2. 2.  .......Maturitní ples České zahradnické
  akademie Mělník

 9. 2.  .......Maturitní ples Gymnázia 
  Jana Palacha Mělník

 10. 2.  .......Rybářský ples

 16. 2.  .......Maturitní ples SŠLVT Odolena Voda

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
 3. 3.  .......Šibřinky
 8. 3.  .......Tančírna
 12. 3.  .......O statečném kováři - pohádka
 15. 3.  .......Čaj o páté
 16. 3.  .......Flamencový koncert a přednáška
  k poctě Paca de Lucía
 21. 3.  .......Pavel Šporcl a Gypsy Way Ensemble

 22. 3.  .......Tančíme
 26. 3.  .......Divadlo A. Dvořáka Příbram: 
  Rande s duchem
 27.-29. 3.  ..Bazar kočičího útulku Devět životů

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 28. února 2018 od 16:30 
a 17:30 hodin pohádku „MÁŠA 
A MEDVĚD“, režie Z. Hrazděrová. 
Vstupenky koupíte na místě před 
představením.

Rolnička� 

Zahajujeme výstavu 
dětských prací
Ke 130. výročí narození českého 

malíře, ilustrátora, scénografa 
a spisovatele Josefa Lady jsme 
v KD Vltava vyhlásili výtvarnou 
soutěž „Malujeme s Mikešem“. 
Děti  vytvořily přes stovku krásných 
obrázků ze života tohoto neobyčej-
ného kocourka. 

Všechna  díla budou ke zhlédnutí 
od 11. 2. na malém sále kulturního 
domu, kdy bude výstava v 16:45 ho-
din slavnostně otevřena. Tři nejzdaři-
lejší díla budou odměněna. 

Poté bude následovat maso-
pustní karneval pro malé i velké. 

JITKA KOŠŤÁLOVÁ,  
PRODUKČNÍ KD VLTAVA
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Cena: 1.620 Kč

KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNOR 2018Facebook  
Kino Vltava

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 115 MIN.

Film líčí příběh novinářů deníků, kteří zveřejnili tajnou zprávu 
označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké 
vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností 
trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vyda-
vatelku Kate Graham (Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora 
Bena Bradleeho (Tom Hanks) vyhlásit vládě bezprecedentní válku 
o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

BLACK PANTHER
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 132 MIN.

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka 
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů 
do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se 
stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví moc-
ný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black 
Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do 
konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět.

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
ČESKO / POLSKO, 2017, 90 MIN.

Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na 
jubilejní koncert. Kolem této události se také původně mělo točit 
dějství celého dokumentu. V tomto období se ale po dlouhých 
10 letech zpěvačka nečekaně rozešla se svým managementem 
a poslední singly si navíc vydala pod vlastním vydavatelstvím.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, DRAMA, TITULKY, 2018, 15+, 105 MIN.

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Chris-
tiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu 
předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Ana se však 
nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá 
pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Chris-
tian snáší se skřípěním zubů.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč

 2. PÁ 17:00  FERDINAND  2D/D 50 Kč

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 3.  SO 14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI  /D 150 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč

 4.  NE 14:30  COCO  /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč

5. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 6.  ÚT  20:00  NIT Z PŘÍZRAKŮ 130 Kč

 7.  ST 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 
 8.  ČT 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 9.  PÁ 17:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA  /T 150 Kč

    20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBIGEM 130 Kč

 10.  SO 14:30  COCO  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 11.  NE 14:30  FERDINAND  /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 
    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

12. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 13.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ČERTOVINY sen. 60 Kč / děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 14.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 15.  ČT 20:00   TVÁŘ VODY 130 Kč

 16.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 130 Kč

    20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 17.  SO 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU  
      /D  děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 130 Kč

    20:00  TVÁŘ VODY 130 Kč 

 18.  NE 14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč 

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

PREZIDENT BLANÍK
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 15+, 90 MIN.

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kan-
didaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé 
rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc 
podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se 
jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy 
na ministerstvo vnitra. Celovečerní film navazuje na úspěšný 
internetový seriál Kancelář Blaník.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
RUSKO, ANIMOVANÝ, 2016, 89 MIN.

Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku 
bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hr-
dinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou 
královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich 
staly tak trochu pohádkové celebrity. 

TVÁŘ VODY
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 123 MIN.

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty 
s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. 
Ví se o něm velmi málo – domorodci jej uctívali jako boha, může 
dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považo-
ván za nebezpečného tvora. Zachází s ním spíše jako s biologic-
kým materiálem než s živou bytostí. Ve stejné laboratoři pracuje 
němá uklízečka Elisa, a když se náhodou střetne s uvězněným 
stvořením, dokáže s ním navázat takovou komunikaci, k níž není 
potřeba žádných slov.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 12+, 83 MIN.

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří 
lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná 
definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou 
čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou 
lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. Nový film od Filipa Renče podle předlohy a scénáře 
Haliny Pawlowské.

PREMIÉRA

19. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 20.  ÚT  20:00  BLACK PANTHER  2D/T 130 Kč

 21.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 22.  ČT  20:00  AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 130 Kč 

 23.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 130 Kč 

    20:00  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 130 Kč 

 24.  SO 14:30  PRAČLOVĚK děti 110 Kč / 130 Kč 

     17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 25.  NE 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč

    20:00  TVÁŘ VODY 130 Kč 

26. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 27.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
     sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 130 Kč

 28.  ST 20:00  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 130 Kč 

 1. ČT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ÚNOR 2018Facebook  
Kino Vltava

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 12+, 115 MIN.

Film líčí příběh novinářů deníků, kteří zveřejnili tajnou zprávu 
označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké 
vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností 
trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vyda-
vatelku Kate Graham (Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora 
Bena Bradleeho (Tom Hanks) vyhlásit vládě bezprecedentní válku 
o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

BLACK PANTHER
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 132 MIN.

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka 
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů 
do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se 
stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví moc-
ný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black 
Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do 
konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět.

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
ČESKO / POLSKO, 2017, 90 MIN.

Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na 
jubilejní koncert. Kolem této události se také původně mělo točit 
dějství celého dokumentu. V tomto období se ale po dlouhých 
10 letech zpěvačka nečekaně rozešla se svým managementem 
a poslední singly si navíc vydala pod vlastním vydavatelstvím.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, DRAMA, TITULKY, 2018, 15+, 105 MIN.

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Chris-
tiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu 
předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Ana se však 
nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá 
pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Chris-
tian snáší se skřípěním zubů.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč

 2. PÁ 17:00  FERDINAND  2D/D 50 Kč

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč

 3.  SO 14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI  /D 150 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč

 4.  NE 14:30  COCO  /D děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  ŠPINDL 130 Kč

5. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 6.  ÚT  20:00  NIT Z PŘÍZRAKŮ 130 Kč

 7.  ST 20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 
 8.  ČT 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 9.  PÁ 17:00  LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA  /T 150 Kč

    20:00  TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBIGEM 130 Kč

 10.  SO 14:30  COCO  2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 11.  NE 14:30  FERDINAND  /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 
    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

12. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 13.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ČERTOVINY sen. 60 Kč / děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 14.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 15.  ČT 20:00   TVÁŘ VODY 130 Kč

 16.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 130 Kč

    20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

 17.  SO 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU  
      /D  děti 130 Kč / 150 Kč 

    17:00  EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 130 Kč

    20:00  TVÁŘ VODY 130 Kč 

 18.  NE 14:30  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč 

    20:00  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 130 Kč 

PREZIDENT BLANÍK
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 15+, 90 MIN.

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kan-
didaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé 
rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc 
podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se 
jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy 
na ministerstvo vnitra. Celovečerní film navazuje na úspěšný 
internetový seriál Kancelář Blaník.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
RUSKO, ANIMOVANÝ, 2016, 89 MIN.

Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku 
bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hr-
dinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou 
královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich 
staly tak trochu pohádkové celebrity. 

TVÁŘ VODY
USA, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 123 MIN.

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty 
s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. 
Ví se o něm velmi málo – domorodci jej uctívali jako boha, může 
dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považo-
ván za nebezpečného tvora. Zachází s ním spíše jako s biologic-
kým materiálem než s živou bytostí. Ve stejné laboratoři pracuje 
němá uklízečka Elisa, a když se náhodou střetne s uvězněným 
stvořením, dokáže s ním navázat takovou komunikaci, k níž není 
potřeba žádných slov.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 12+, 83 MIN.

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří 
lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná 
definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou 
čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou 
lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. Nový film od Filipa Renče podle předlohy a scénáře 
Haliny Pawlowské.

PREMIÉRA

19. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 20.  ÚT  20:00  BLACK PANTHER  2D/T 130 Kč

 21.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 22.  ČT  20:00  AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 130 Kč 

 23.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 130 Kč 

    20:00  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 130 Kč 

 24.  SO 14:30  PRAČLOVĚK děti 110 Kč / 130 Kč 

     17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 25.  NE 14:30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč

    20:00  TVÁŘ VODY 130 Kč 

26. 2. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 27.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
     sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 130 Kč

 28.  ST 20:00  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 130 Kč 

 1. ČT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386, e-mail: 
centrumd8kralupy@email.cz, az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

I v letošním roce opět pořádáme 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
určené pro děti od 5 do 11 let

Chcete svému dítěti o letních prázdninách zajistit zábavu a dobrodružství?  Na každý 
turnus je pro děti připraveno plno her, pohybových aktivit a soutěží, výtvarných, 

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

termín  téma
1. turnus ........... 9. 7. – 13. 7. .............................Příšerky pod hladinou
2. turnus ......... 16. 7. – 20. 7. .............................Já, padouch 3
3. turnus ......... 23. 7. – 27. 7. .............................Emoji ve filmu
4. turnus ......... 30. 7. – 3. 8. ..............................Maxinožka
5. turnus ...........6. 8. – 10. 8. .............................Mimi šéf
6. turnus .........13. 8. – 17. 8. .............................Esa z pralesa
7. turnus..........20. 8. – 24. 8..............................Velká oříšková loupež 2
8. turnus ......... 27. 8. – 31. 8. .............................Lichožrouti

CVIČENÍ PRO TĚHULKY
od 6. 2. 2018 každé úterý v 17:00 h.
cvičení je zaměřené na dobrou kondici v těhotenství i po porodu. Připravuje těhotné 
ženy na snadnější zvládnutí porodu a na práci s dechem. Pomáhá zbavovat strachu 
a nejistoty, prohlubuje vnímání vlastního těla. 

- pro školní rok 2018/2019 - se uskuteční

ve středu 4. 4. 2018 a ve čtvrtek 5. 4. 2018  
od 14:00 do 17:00 hodin

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

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2012. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní do-
cházce. K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného 
zástupce a rodný list dítěte.

Zápis do 1. třídy
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11. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI

V té době byli malíři a lakýrníci vybave-
ni téměř stejnými pomůckami. Byla to 

dvoukolová kára nebo vozík, štafle, vědra, 
nádoby různých velikostí, ve starém kufru 
štětky, špachtle, klubko motouzu, klih, pra-
vítko, válečky, metr, pásmo, hlinka a barvy 
na tónování.

Uznávaným „šlechticem“ mezi malíři byl 
František Kdér. Jeho odvedená práce byla 
přímo ukázková. Po válce byl krátkou dobu 
předsedou MNV. Blízko hřiště bývalé Če-
chie měl svou provozovnu malíř František 
Poštolka. V chalupě č. 11 si založil malíř-
skou dílnu Karel Radikovský. Snad nejdéle 
soukromou živnost provozoval Josef Himl. 
Malíře a lakýrníky Satlera uživil maličký 
„rajon“ ve Starém Lobečku. Když malíř An-
tonín Kocourek onemocněl, vedl firmu jeho 
nejlepší dělník pan Gusta Velič. 

Dělníci a učedníci pana Rudolfa Nedvěda 
pracovali samostatně, protože jejich „šéf“ 
se více věnoval politické a veřejně prospěš-
né činnosti. Jeho podobiznu bylo možno 
spatřit na tablu představenstva Městské 
spořitelny. Rád hrál divadlo a v Lobečku 
dokonce založil divadelní společnost „Be-
seda“.

Absolutní špičkou v cechu malířském a la-
kýrnickém v Lobečku byl rod Čiperů. Ře-
meslo se dědilo z otce na syna.

Zakladatelem malířského cechu rodu Či-
perů byl zřejmě Čipera František, lakýrnic-
ký tovaryš ve Vídni, narozený ale v Lobečku 
v roce 1887. Jeho manželkou byla švadlena 
Anna Panochová, která pocházela z Kout 
na Šumavě.

Novomanželům se narodili tři chlapci - 
v roce 1908 Karel, 1910 František a 1917 
Ladislav, který dostal od Lobečáků přezdív-
ku Standa.

Všichni zůstali malířskému cechu věr-
ni. Otec František dokonce vystavil Karlo-
vi vysvědčení za odpracování 12 let, které 
potřeboval k otevření vlastního malířského 
závodu v Praze, Štěpánské 3.

Máme ještě v živé paměti, že v padesátých 
letech neměli živnostníci na růžích ustláno. 
Komunisty záměrně zvýšené daně nebylo 
možno splatit a malířské zlaté české ručičky 
musely odhodit štětce.

Když jsem dělal vážného* při kampani 
v cukrovaru v Úžicích, tak jsem se tam od 
Ladislava Čipery dověděl, jak dopadl po zá-
kazu živnosti. Měl obrovské štěstí. V té době 
byl v kurzu sběr odpadových surovin a on 
se prací v různých sběrnách propracoval na 
ředitelské místo kladenské sběrny. Za dob-
ré pracovní výsledky byl dokonce odměněn 
zájezdem na Kubu a do Sovětského svazu.

Ladislav nezahálel ani v důchodovém vě-
ku. Včelařský ústav v Dole u Libčic označil 
med od včeliček pan Čipery nejvyšší znám-
kou. 

I v tak velkém pracovním nasazení si do-
vedl Ladislav najít chvilku pro sport. Hrál 
dobře fotbal a na snímku je vidět, jak chodí 
po Kozích Hřbetech v Krkonoších.

Zemřel v roce 2009, kdy oslavil 92. naro-
zeniny a je pochován na veltruském hřbi-
tově.

VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Při nové výstavbě a při udržování bytů nestačili uspokojovat rostoucí poptávku po svých službách malíři 
a lakýrníci. Jejich firmy byly vyhlášené v širokém okolí. Nekonkurovali si, všichni měli dostatek práce, žili 

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

František 
Čipera st.

Ladislav 
Čipera

Ladislav Čipera - turista a fotbalista
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soukromá inzerce

jubilanti

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ÚNORU 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ................Hana Rychlá
 Ing. Zdeněk Kala
 Eliška Stiebrová
 Ing. Evžen Listík 
85 let  ...............Estera Kříčková
 Jiřina Staňková
  Libuše Hošková
90 let.................Eva Tejčková
 Květuše Habartová
92 let .................Anna Křížová
 Marie Vidímová 
 Josef Báča
 Věra Skrbková
 Gisela Brožková
93 let .................Františka Kinterová
94 let .................Milena Poláková 
96 let .................Antonie Millerová

Tuto rubriku zajišťuje a data poskytuje Odbor sociál-
ních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 

} Příprava na přijímací zkoušky z mate-
matiky a českého jazyka, 300 Kč/hod. 

Tel. č. 733 516 307,  
e-mail: r.bazalova@seznam.cz 

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na prohlídku výstavy:
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský - renesanční vladař  

a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
Kdy? V sobotu 17. února 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

V roce 2017 uplynulo 470 let od doby, kdy syn 
českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda 
Ferdinand II. Habsburský (1529-1595) přijel 
do Čech, aby zde zastupoval zájmy svého otce 
i celé habsburské dynastie. V témže roce jsme si 
připomínali i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal 
vlády nad Tyrolskem. 
Významná jubilea se stala podnětem k uspořádání 
rozsáhlé výstavy. Významné místo v historii náleží 
arcivévodovi jako vášnivému sběrateli. Vybudoval 
jednu z největších knihoven ve střední Evropě, 
rozsáhlou kunstkomoru, vynikající sbírku zbrojí 
slavných mužů a podle vlastního návrhu nechal 
vystavět letohrádek Hvězda. Výstava představuje 
více než 300 exponátů.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně v 8:42 
hodin. Z Masarykova nádraží budeme pokračovat 
metrem do stanice Malostranská. Zde se setkáme 
v 10:00 hodin s ostatními.

Děkujeme představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Všem čtenářům Kralupského Zpravodaje přejeme pohodový rok 2018.

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Připravila: Ilona Očenášková

blahopřání 

ztráty a nálezy

� 

� 

V sobotu 10. února 2018 oslaví životní 
jubileum 90 let naše milá prababička, 
babička, maminka, tetička a sestra 
paní MARTA KASALICKÁ.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí  
a radosti přejí synové Jaroslav, Petr a Pavel s rodinami.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka č. 141, 
oznamuje úřední hodiny v tomto roce a to: 
27. února, 27. března, 24. dubna, 22. května,  
26. června, 25. září, 23. října, 27. listopadu
vždy od 12:30 do 13:30 hodin.
Zvoňte na zvonek označený Pavlíková. 

Rodáci zvou své členy na výroční člen-
skou schůzi, která se koná 8. 2. 2018 

v jídelně DPS ve 14 hodin. Bude přehledem 
činnosti sdružení, přehledem hospodaření 
za uplynulý rok a návrhem akcí sdružení 
pro rok 2018. V diskuzi se počítá s připo-

mínkami a návrhy z řad členů k práci vý-
boru.

Nezapomeňte si, prosím, legitimace, vy-
bíráme příspěvky. Za člena mladšího 80 let 
100 Kč. Nové členy vítáme do svých řad. 

ZDRAVÍ A NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ ČLENOVÉ VÝBORU

Druhé kolo prezidentské volby proběhlo 
ve dnech 26. – 27. ledna. Mezi vítěze první-
ho kola M. Zemana a J. Drahoše bylo v na-
šem městě rozděleno 8.984 platných hlasů 
v poměru 4.164 hlasů pro Miloše Zemana 
a 4.820 hlasů pro Jiřího Drahoše. Ten se 
tedy stal v Kralupech vítězem, ačkoli v ce-
lorepublikovém součtu ho Miloš Zeman po-
razil a obhájil tak post prezidenta České 
republiky na další volební období. Účast 
kralupských voličů v druhém kole dosáhla 
na 64,55 %, volit se rozhodlo 8.999 voličů, 
15 hlasů tedy bylo neplatných.

PRO POROVNÁNÍ:
v prezidentských volbách v roce 2013 dosáhla ve dru-
hém kole volební účast v Kralupech 56,47 %, odevzdá-
no bylo 8.005 platných hlasů.

Jak jsme volili prezidenta
■  Podruhé v novodobé historii proběhly v lednu v Česku přímé volby 
prezidenta republiky. 

1. KOLO:
1. Zeman Miloš Ing. .............................2 840
2. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. ...2 460 
3. Horáček Michal Mgr. Ph.D. ................ 971
4. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. ............866 
5. Fischer Pavel Mgr. .............................. 705
6. Topolánek Mirek Ing. .......................... 373
7. Hynek Jiří RNDr. .................................. 110
8. Hannig Petr Mgr. ................................... 56
9. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. ........... 27

Účast ve volbách i v našem městě byla 
relativně vysoká.

V prvním kole 12. – 13. 1. 2018 dosáhla 
v našem městě v 18 okrscích volební účast 
60,22 % - devět kandidátů získalo celkem 
8.408 platných hlasů v tomto pořadí:

Rodáci zvou na setkání

� 
Svaz zdravotně 
postižených

Průkazová fotografie byla 
nalezena v Mikovicích  
ve volební místnosti. Kdo jste 
ji ztratil, k vyzvednutí bude  
u L. Moravcové, e-mail:  
lenka.moravcova@email.cz
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vzpomínky� 

Dne 12. 1. 2018 uplynulo dvacet 
smutných let, co nás navěky opustil 
pan JAROSLAV HOLLITZER. Stále 
vzpomínají manželka Hana a synové 
Jaroslav, Ivan a Pavel s rodinami.

Dne 3. února 2018 uplynou čtyři 
roky ode dne, kdy nás navždy 
opustil pan LADISLAV PROKOPEC. 
Všichni, kdo jste ho znali, 
vzpomeňte si s námi. Manželka 
Jindra, dcery Jana a Laďka 
s rodinami. 

3. února - již tomu osm let,
co ztratil vzácnou ženu svět,
naší drahou, milovanou
mamku - paní VLASTU STAROU.
Vzpomeňte, prosím, s námi
s úctou děkují dcery s rodinami.

4. února to bude 20 let, co nás 
opustila milovaná manželka, 
maminka a babička paní ANNA 
PROVAZNÍKOVÁ. S láskou 
vzpomínáme. Rodina

5. 2. 2018 uplyne 10 let, kdy 
nás opustil pan BOHUMIL 
ALEXANDER. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku 
s námi.
Děkuje manželka Eva 
a Pepik s rodinou.

Dne 17. února 2018 uplyne 12 let 
od doby, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý manžel 
OLDŘICH KOKOŠKA z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomínám a nikdy 
nezapomenu.

Manželka Anna Kokošková s celou rodinou. 

Vzpomínka na manželku, babičku 
a veselou přítelkyni mnoha přátel 
- VÁCLAVU UMLAUFOVOU, za 
svobodna Švarcovou z Černuce. 
Je k neuvěření, že je to 18 roků, co 
nás opustila ve věku 56 let. Stále ji 

máme všichni v srdíčku a nikdy nezapomeneme.
Manžel Vláďa, dcera Vladimíra, syn Jan a vnoučata

Na dny před 38 lety nikdy 
nezapomeneme. Tehdy tragicky 
zemřel můj otec JAROSLAV HÁJEK 
a poté podlehla zhoubné nemoci 
moje maminka JARMILA HÁJKOVÁ. 
S úctou stále vzpomíná dcera Eva 
Plášilová s manželem, synové 
Plášilovi s rodinami a synovci 
Hájkovi s rodinami. Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.

 20. 12. Jarmila STŘÍŽKOVÁ .................83 let
 22. 12. Ing. Miloš JANÁK ..................... 86 let
 22. 12. Ing. Jiří ŠOUTA ..........................84 let
 27. 12. Jiří VYLEŽÍK ............................. 86 let
 28. 12. Jiří POLÁČEK............................84 let
 2. 1. Jaroslav PUDIL ......................... 80 let
 2. 1. Zbyněk KYSELA ....................... 76 let
 12. 1. Helena PLICKOVÁ ................... 65 let
 14. 1. Zdeněk ŠAFRATA .................... 80 let
 16. 1. Anna KOMÁRKOVÁ  ................ 71 let
 23. 1. Jiří ŠTÁDLÍK.............................. 62 let
 25. 1. František TYLE ......................... 72 let

opustili nás� 

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Pohřeb-
ního ústavu Cibulka za uspořádání důstojného 
rozloučení s naším tatínkem, panem Stanislavem 
Mokrým. Oceňujeme jejich profesionální a přitom 
citlivý přístup.
Zároveň děkujeme personálu LDN v Kralupech  
n. Vltavou za obětavou péči o našeho tatínka 
v době jeho dlouhé nemoci. Pomohli nám hlavně 
tehdy, kdy se již rodině nedostávalo sil, aby mohla 
pokračovat v náročném ošetřování nemocného.
Ještě jednou děkujeme všem!

RODINA MOKRÝCH Z VELTRUS

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

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

CHCETE PEJSKA?  
ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKÉHO ÚTULKU LESAN

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 
V ROCE 2017
Na Mělnicku vyšetřovali dopravní policisté v uplynulém 
roce 800 nehod. Přesto, že počet vyšetřovaných nehod 
vzrostl, jejich následky byly menší. Zemřelo při nich 
osm osob, jedenatřicet bylo zraněno těžce, čtyřiačty-
řicet lehce. 

Statistika dopravních nehod (DN):

 2017 2016 2015

celkem DN 800 706 752

úmrtí 8 10 14

těžká zranění 31 46 44

lehká zranění 44 38 52

celková škoda 58 327 000 48 497 400 53 975 600

alkohol zjištěný
u viníků 44 40 40

Mezi nejčastější příčiny patří nesprávný způsob jízdy, 
kdy se řidič řádně nevěnuje řízení vozidla (397 nehod), 
nepřiměřená rychlost (141) a nehody nezaviněné řidi-
čem, jako např. srážky se zvěří, střety s chodci, tech-
nické závady atd. (188).

Nejvíce nehod měli v uplynulém kalendářním roce 
na svědomí řidiči motorových vozidel (595 nehod), dá-
le lesní zvěř a domácí zvířectvo (174), řidiči nemotoro-
vých vozidel (17). Chodci zavinili sedm nehod. 

Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se 
budou i nadále v rámci výkonu své služby  týkající se 
dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provo-
zu snažit o to, aby se počet dopravních nehod v našem 
regionu snižoval. Zároveň aby ubylo nehod s vážnými 
následky na zdraví a životech účastníků silničního 
provozu.

Začněme každý sám u sebe a chovejme se v sil-
ničním provozu tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní 
chovali k nám!

MARKÉTA JOHNOVÁ, 
TISKOVÁ MLUVČÍ PČR MĚLNÍK

oznámení � 
S bolestí v srdci oznamujeme všem 
přátelům a známým, že nás 16. 1. 
2018 navždy opustila milovaná 
manželka, maminka, tchyně, ba-
bička, prababička, sestra, švagro-
vá, teta a kamarádka, paní ANNA 
KOMÁRKOVÁ. Měli jsme ji rádi 
a navždy zůstane s námi. Rodina

CARO
Kříženec labradora a německého ovčáka, pes, narozen cca 
12/2013, 64 cm, 31 kg. Do útulku byl přivezen MP Velké Příle-
py a byl nalezen s obojkem, který byl spojený s kabelem místo 
vodítka. Caro je akční sympaťák, který moc rád aportuje, umí 
povel sedni, místo a přivolání. Ostatní psy a kočky nemá příliš 
v lásce. Hledá stejně akčního páníčka jako je on sám, nejlépe se 
zkušeností s výcvikem, protože ještě potřebuje pár věcí dopilovat 
k dokonalosti. Jezdí rád autem a rád plave.

BEN
Narozen asi 2014, váží 28 kg a měří 63 cm. Jeho původní majitel 
je nedohledatelný. Beník je velice kontaktní pes, nemá problém 
ani s cizími lidmi. Při ošetření u veterináře je klidný, dobře si zvykl 
na náhubek a v autě se choval vzorně. Na procházkách mírně 
tahá, ale při dobrém vedení je i dobře ovladatelný a k ostatním 
kolemjdoucím psům se nechová nijak agresivně, spíš je zvědavý. 
Hledáme pro něj domov u domku se zahrádkou a majitele, který 
mu poskytne dostatek lásky a pravidelné procházky.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ÚNOR 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Přijďte si během volného odpoledne vyrobit úžasnou benátskou 
masku. Kdy? V úterý 6. února od 14:30 v budově DDM. 
 Cena: 50 Kč 

NOCOVKA
Noc plná dobro-
družství tentokrát 
v Egyptě bude 
v DDM od pátku 
9. 2. do soboty 
10. 2. Přihlášky 
můžete vyplnit 
a odevzdat v kan-
celáři do 5. února. 

MASOPUST
Do letošního masopustního veselí se samozřejmě zapojíme i my. 
A to hned dvakrát. Poprvé se můžete zastavit a občerstvit u DDM 
v neděli 11. 2. s masopustním průvodem.
Následně budou 15. 2. od 9:00 hod. před DDM prodávány klasické 
zabijačkové dobroty. Zaměstnanci Řeznictví „Kohout a synové“ vám 
nabídnou černou ovarovou polévku, zabijačkový guláš, ovar, jitrnice, 
jelita, tlačenku atd. 

PODĚKOVÁNÍ: 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly 18. Reprezentačního plesu DDM. Seznam 

sponzorů naleznete na našich webových stránkách.

VÍKENDOVÉ KURZY
Nový rok, nové kurzy. Opět zveme každého, kdo rádi tvoří a svůj volný čas 
věnují rukodělným činnostem, přijďte k nám:

3. 2. TIFFANY TECHNIKA – zpracování skla a výroba šperků a drobných de-
koračních předmětů. Kurz vede: Gabriela Junášková

10. 2. KREATIVNÍ PŘÁNÍ – chcete vědět, co se skrývá za slovy scrapbooking 
a cartmaking? Nebo to víte a chcete se naučit něco nového? Pak je tento kurz 
pod vedením Violy Benešové právě pro Vás.

25. 2. KERAMICKÁ DÍLNA – není nic příjemnějšího než strávit odpoledne 
hnětením hlíny a zažíváním toho zázraku, když pod vašima rukama hlína získává 
konkrétní tvar. Zkusit si to můžete právě v keramické dílně, kterou vede Gabriela 
Junášková.

10. 3. ZDOBENÍ PERNÍKŮ – budete na Velikonoce péct perníky? A chcete ty 
letošní mít i nazdobené? Přijďte se to naučit k nám. Kateřina Voláková vás naučí 
nejen jak krásně perníčky nazdobit, ale hlavně jak vyrobit tu správnou polevu.

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

29. 7. - 4. 8. 2018; 4. 8. - 13. 8. 2018; 13. 8. - 18. 8. 2018.
Pro informace sledujte v měsíci únoru web a Facebook DDM. 

ZŠ VÁCLAVA HAVLA
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L esní MŠ je od 1. 9. 2017 sou-
částí rejstříku škol a škol-

ských zařízení MŠMT. „V le-
se jako doma“ to je myšlenka, 
která provází naši lesní MŠ již 
od jejího založení v roce 2014. 
Snažíme se toto motto napl-
ňovat každý den. Neexistuje 
špatné počasí, jen špatné oble-
čení. V létě, na jaře a na pod-
zim jsme venku prakticky celý 
den. V chladných měsících ro-
ku minimálně 3 hodiny dopo-
ledne a dle počasí alespoň 1-2 
hodiny odpoledne. Užíváme si 
s dětmi slunečné dny, ale i ty 
deštivé, blátivé a ledové. Příro-
da je moudrá učitelka a ukazuje 
mnoho podob. 

V tomto duchu je postaven 
i náš vzdělávací program. Vní-
máme změny přírody všemi 
smysly. Za největší bonus po-
važujeme malý počet dětí v na-
ší třídě (15) na vždy nejméně 
dva průvodce (učitele). To vše 

nahrává pro zcela individuál-
ní přístup k dítěti, pro velmi 
intenzivní řešení jakýchkoliv 
konfliktů ve skupině. Vedeme 
děti ke vzájemnému respektu, 
toleranci, kamarádství a spo-
lupráci.

Ke společnému setkávání 
slouží naše „školkové slavnos-
ti“. Na jaře to bývá již tradiční 
Otvírání studánek, na podzim 
Slavnost barevného listí. V pro-
sinci se scházíme na Vánočním 
kulíškování. 

Naše Lesní MŠ Kulíšek je ta-
ké školkou inspirovanou skaut-
skou výchovou. Větší část prů-
vodců vyrostla ve skautských 

L eden byl ve zname-
ní závěrečných 

příprav na okresní 
kola soutěží ve hře 
na dechové a bicí 
nástroje, v sólo-
vém a komorním 
zpěvu a na soutěž-
ní přehlídku taneč-
ního oboru. Zároveň se 
nám podařilo společně s KaSS 
Kralupy nad Vltavou a Spolkem 
Artuš uspořádat Retro ples ke 
100. výročí založení republiky, 
proběhl i Zimní koncert. Naše 
škola zorganizovala Tříkrálo-

vý koncert, Koncert 
rodinného muzicí-

rování s výstavou 
žáků vyučova-
cího předmětu 
Keramika jinak 
a Tříkrálovou 

výstavu v sute-
rénních prostorách 

naší školy v ZŠ a MŠ 
Třebízského. 
Kromě okresních kol výše 

avizovaných soutěží proběhnou 
v únoru pod hlavičkou naší ško-
ly následující akce, na které vás 
všechny srdečně zveme:

Žáci ZUŠ koncertují, 
tančí i tvoří

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

NA SHLEDANOU SE TĚŠÍ LUBOŠ HARAZIN S CELÝM PEDAGOGICKÝM SBOREM

6. února od 18:00 KD Vltava

Taneční galavečer 
(taneční vystoupení ZUŠ Kralupy, 
ZUŠ Velvary 
a TS Zuzany Štarkové)

13. února od 17:30 muzeum Únorový koncert žáků

27. února od 17:30 sál ZUŠ Žákovský koncert (hotel Sport)
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V lese jako doma
LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KULÍŠEK 

oddílech, někteří jsou ve skau-
tingu aktivní dodnes. Skauting 
má k přírodě a tedy i k myšlen-
ce lesních MŠ blízko.

Zápis dětí do Lesní ma-
teřské školy Kulíšek pro-
běhne 9. a 10. 5. 2018. Sle-
dujte náš web https://kulisek.
online/. Zde se dozvíte i mnoho 
dalších informací o naší škole. 
Těšíme se na nové kulíšky. 

Pokud se chcete setkat s uči-
teli, rodiči a kulíšky využijte 

naši tradiční slavnost „Otví-
rání studánek“, která se koná  
14. 4. 2018 na Rusavkách. Jed-
ná se o společné dopoledne 
s programem pro celou rodinu. 
V měsíci dubnu Vás také srdeč-
ně zveme na možnost zažít běž-
ný školkový den v lese. Je nutné 
se předem objednat na adrese 
silviahardt@seznam.cz.

SÁRA HARDTOVÁ,

KOORDINÁTORKA LMŠ
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Ž e docházka do základní ško-
ly od zhruba šesti do pat-

nácti let je povinná, není tře-
ba nikomu připomínat. Pokud 
zde dítě zažívá pocity úspěchu 
a uznání, je vše snadné. Ne kaž- 
dému jde ale učení samo, ne 
každý nosí ze školy jedničky 
a dvojky. Dítě pak pociťuje neú-
spěch a horší hodnocení se mů-
že nabalovat více a více.

V naší škole se zaměřujeme 
i na tento typ žáků. Díky pro-
jektu „Pracujeme společně“, 
registrační číslo CZ.02.3.68/ 
0.0/0.0/16_022/0004688, 
spolufinancovaného z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, nabízíme ve škol-
ním roce 2017/2018 širokou síť 
doučování na prvním i druhém 
stupni ve všech hlavních před-
mětech.

Vyučující se schází se žá-
ky jedenkrát týdně v menších 
skupinkách a pomáhají jim se 
zvládáním běžného učiva. Ráda 
s potěšením konstatuji, že jsme 

si v září nedokázali představit, 
jak dobře bude tato nabídka žá-
ky přijata a jak pěkný efekt bu-
de mít.

Projekt ale obsahuje i další 
aktivity. Na prvním stupni byl 
zaveden Klub logických a des-
kových her, který se těší velké 
návštěvnosti. Nenásilnou for-
mou děti procvičuji matematic-
ké a logické dovednosti.

Přechod z prvního na druhý 
stupeň bývá pro někoho obtíž-
nější z důvodů seznámení se 
s novým předmětem. Snad-
nějšímu přivykání napomáhá 
další aktivita „Tandem“. Spoji-
la se v něm jedna paní učitelka 
z prvního stupně s paní učitel-
kou ze stupně druhého a pra-
videlně organizují společnou 
výuku přírodovědy a fyziky ve 
vybraných třídách.

Ve škole také působí škol-

ní asistentka, jejímž hlavním 
úkolem je motivovat a pomá-
hat dětem ze sociálně méně 
podnětného prostředí. Nejedná 
se o asistenta pedagoga, školní 
asistent mimo jiné napomáhá 
komunikaci mezi školou a ro-
dinou.

Myslím, že pro život každé 
školy je klíčová její komunika-
ce s veřejností. Proto jsme do 
projektu zařadili pravidelná se-
tkávání s rodiči, kde se jim sna-
žíme nabídnout zajímavá téma-
ta k diskusi. Je to také možnost 
neformálního setkání podnět-
ného pro obě strany.

Nejen aktivity projektu tvo-
ří činnost školy, samozřejmos-
tí jsou školní projekty, výjezdy, 
soutěže, školy v přírodě. Ale 
o tom zase někdy příště.

MICHAELA GLEICHOVÁ,

ŘEDITELKA ŠKOLY

D ětský rybářský kroužek 
„OKOUN“ má svoje výcvi-

kové středisko v objektu bývalé 
střelnice za místním koupališ-
těm v Kralupech nad Vltavou. 
Po nedávných povodních by-
lo středisko poničené. Pomocí 
brigád vedoucích kroužku a za 
účinné pomoci výboru MO ČRS 
Kralupy nad Vltavou bylo stře-
disko renovováno. V současné 
době mají mladí rybáři velice 
dobré zázemí. Ve výcvikovém 
středisku se scházíme každou 
neděli v dopoledních hodinách.

Cílem činnosti kroužku je 
naučit zájemce z řad školní 
mládeže základům rybolovné 
techniky. To je od samotného 
navázání háčku až po sestavení 
rybářského prutu na jednotlivé 
způsoby rybolovu. Pod vedením 
starších zkušených rybářů si 
děti osvojují znalosti ryb v na-
šich vodách a formou her a sou-
těží získávají znalosti z rybář-

ského řádu. V neposlední řadě 
získávají kladný vztah k příro-
dě. Samozřejmostí je praktická 
činnost při samotném rybaře-
ní a to jak na řece Vltavě, tak 
i na místních tůních, kdy si pod 
vedením vedoucích procvičují 
a ověřují svoje získané znalosti.

Již tradičně se uskutečňuje 

v rámci kroužku letní týdenní 
soustředění a krátké podzim-
ní, které se koná na výcvikovém 
středisku. Během soustředě-
ní děti po většinu času zkouší 
u vody své rybářské dovednosti, 
kdy se mimo jiné soutěží o nej-
větší chycenou rybu a o největší 
počet ulovených ryb. Soustře-
dění je doplněno o různé hry 
a soutěže a vítězům jsou pře-
dány věcné dary. 

V průběhu soustředění v ro-
ce 2017 byla uskutečněna be-
seda s příslušníky Městské 
policie v Kralupech nad Vlta-
vou s ukázkou jejich techniky.  
Na konci soustředění proběh-
lo pasování mladých rybářů  
do rybářského cechu, kdy ka-
ždý účastník obdržel od před-
sedy MO ČRS v Kralupech cer-
tifikát.

Děti z rybářského kroužku se 
na podzim zúčastnily dvou vý-
lovů chovných rybníků v Země-

chách, kde viděly jak s rybami 
nakládat a vůbec celkovou čin-
nost při výlovu. Sami děti byly 
platnými pomocníky při uvede-
ných výlovech a byly za to od-
měněny rybou.

Mimo této činnosti pořádáme 
pro mladé rybáře různé další 
akce, jako na konci dubna „pá-
lení ohňů“, na konci roku Miku-
lášská besídka, které se účast-
ní i někteří členové výboru MO 
ČRS v Kralupech nad Vltavou. 

Součástí loňské besídky byla 
soutěž a nejlepší a nejchutnější 
rybí výrobek samotných dětí. 
Vítězem se stal Tobiáš Hamák. 
Odnesl si hodnotný věcný dar, 
který předal předseda MO pan 
Kačírek. 

Těšíme se na první neděli 
v březnu 2018, kdy opětovně 
začíná kroužek a rádi uvítáme 
další zájemce o rybaření.

JIŘÍ FRANTA,

VEDOUCÍ KROUŽKU

Děláme něco navíc
ZŠ GEN. KLAPÁLKA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ A MŠ  
TŘEBÍZSKÉHO

Předškoláci, předškoláci,
budete mít velkou práci,

najít první třídu,
ale buďte v klidu.

To už se vás netýká,
máte tady Třebíka.

První setkání už bylo tady,
dostali jste od nás rady,
jak vše zvládnout hravě,
dozvěděli jste se právě,

třicátého ledna 
v šestnáct třicet jedna.
Kdo to nestih – nevadí,

v únoru se poradí.
Zahrajem si spolu 
na veselou školu.

Dejte auto do dvora,
přijďte 27. února.

V 16:30 můžem začít, 
když se vám k nám bude ráčit.

EVA BALADOVÁ,
TŘÍDNÍ UČITELKA 3.B

                                         

Rybářský kroužek přivítá nové děti
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Kurz povede opět Matěj No-
vák a Martina Klímová, 

kteří pořádají kurzy sebeobra-
ny již od roku 2003. Tým dopl-
ňují jako asistenti členové Tiger 
– Jiu Jitsu, kteří všichni trénují 
bojová umění několik let. Díky 
tomu budou mít účastnice kur-
zu zajištěnu „individuální péči“.  
Cvičit budou pouze s našimi fi-
guranty, nikoliv mezi sebou.

Počet účastnic je omezen na 
dvacet. Cena kurzu je 2 500 Kč.

A jak vše vnímá účastnice 
minulého kurzu Veronika?
„Vyšší počet ,figurantů‘ byl super, 
člověk se moc nezastavil. Oceňu-
ji také individuální přístup i přes 
větší počet účastnic. Nikdy neby-

lo nic problém ukázat, vysvětlit 
apod. Navíc propojení fyzic-
ké ale i psychické náročnos-
ti bylo hodně efektní. Člověk 
neměl takový ten lehkovážný po-
cit, že si jde jen někam zablbnout 
a zasmát se. Jsem ráda, že ten 
psychický tlak nebyl podceňova-
ný, ale naopak se na něj zaměřilo.“

Co na kurzu zaujalo Karolínu?
„Zaujala mě především mož-
nost naučit se správně a rychle 
reagovat a včas odhalit případ-
né nebezpečí. Rozhodně vní-
mám své okolí jinak a vím, že 
budu schopna v případě krizové 
situace reagovat.“

JAKUB BĚŽEL, 

TIGER – JIU  JITSU

Rádi bychom pozvali na nad-
cházející velmi důležitá utká-

ní domácího týmu všechny příz-
nivce, kteří kralupskému hokeji 
fandili a kteří si oblíbili tento 
krásný kolektivní sport. Mys-
lím si, že náš tým v letošní sezó-
ně dopřával divákům velké množ-
ství sportovních prožitků. Každým 
zápasem přicházelo více a více lidí, 
kteří hráče podporovali, což jim do-
dává sílu a motivaci ve hře. Zápasy 
ve venkovním prostředí jsou pro nás otaz-
níkem. Navzdory herní a střelecké převaze 
se nám nedaří důsledně dopravit kotouč za 
záda soupeřových brankářů, a tak z nich 
vytváříme brankáře pro Josefa Jandače do 
národního týmu a na olympiádu. 

Jsem přesvědčený, že díky své-
mu vynikajícímu přístupu k tré-
ninkům a zápasům si Hokejový 
klub Kralupy společně s trenérem 
Jirkou Exnerem, vedoucím Zdeň-
kem Hanžlem, nejvyšším mudr-
cem Otou Pátkem a celým týmem 

zaslouží od diváků co největší pod-
poru. Přijďte podpořit chlapce i na 
baráž a pomozte tak vytvořit skvělé 
bílé peklo pro soupeře, kteří se budou 
postupu HK Kralupy snažit zabránit. 

Baráž začne na konci února, termín do-
mácího utkání ale zatím není znám. Ak-
tuální informace se dozvíte jak na webu 
www.hokejkralupy.cz tak na Facebooku HK 
Kralupy „A“.  JOSEF ZAJÍC, 

HLAVNÍ TRENÉR A TÝMU

NÁPLŇ PRÁCE: výuka předškolních dětí a žáků ZŠ 
plaveckým dovednostem

PRACOVNÍ POMĚR: dohoda, zkrácený pracovní úvazek 
(cca 24 hodin)

POŽADUJEME: › SŠ › Věk minimálně 18 let  
› Samostatnost, komunikativnost, organizační 
schopnosti › Kladný vztah k dětem › Pedagogické 
vzdělání nebo kurz instruktora plavání výhodou

NABÍZÍME: › Zajímavou práci s dětmi › Příjemné 
pracovní prostředí › Zkrácený úvazek v dopoledních 
hodinách › Pracoviště v Kralupech nad Vltavou  
› Možnost odborného vzdělání v oboru plaveckého 
výcviku mládeže

KONTAKT:
Plavecký klub Kralupy z.s.
Plavecká škola Vltavánek
Ing. Jan Šára, e-mail: ps.vltavanek@gmail.com

se koná v sobotu 3. 2. 2018 od 20 hodin v hotelu Sport
K tanci a poslechu zahraje skupina „Akceband“ s kapelníkem 
Danielem Kratochvílem
BOHATÁ TOMBOLA – vystoupení kralupských strongmanů 
Vstupné: 150 Kč

7. ples fotbalového klubu FK Kralupy 1901

Kurz sebeobrany pro ženy bude již popáté
■  Náš klub Tiger - Jiu Jitsu připravil za podpory města 
Kralupy již pátý ročník kurzu sebeobrany pro ženy.  
Co odlišuje naše kurzy sebeobrany od všech ostatních? 
Je to metodika, přístup, atmosféra a náš tým.  
Ano, kralupské ženy mají k dispozici největší tým  
na ženskou sebeobranu v Česku. 

Kurz začíná 25. 2. 2018 v tanečním sále TS Naděje, nám. J. Sei-
ferta 698, Kralupy. Kurz je koncipován na 4x4 hodiny + závěrečná 
lekce „v plném nasazení“. Každou neděli vždy od 17 do 21 hodin.

Více informací o průběhu kurzu a možnosti přihlášení nalez-
nete na www.tiger-jiujitsu.cz nebo našem facebooku. Těšíme 
se na viděnou.

Přijďte vytvořit bílé peklo 
pro soupeře HK Kralupy 

Plavecká škola Vltavánek hledá

INSTRUKTORY PLAVÁNÍ
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
zimní stadion, Mostní 812, 

278 01 Kralupy nad Vltavou

pondělí, úterý, čtvrtek .................. 10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ................................. 10.00 – 12.00 hod.
sobota ............................................ 15.00 – 17.00 hod.
neděle............................................. 15.15 – 17.15 hod.

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

Vstupné: víkend: 60,- Kč 
                 Po – Pá: 40,- Kč 

Doprovod: 10,- Kč 

Děti do 12 let: 40,- Kč 

Děti do 6 let (včetně) zdarma

Půjčení bruslí: 50,- Kč 
(vratná záloha 500,- Kč) 

Broušení: 40,- / 50,- Kč

P očetné předžákovské druž-
stvo (5-9 let) pod vedením 

Michala Topinky v letošní sezó-
ně především z finančních dů-
vodů na ledovce nevyjelo, o to 
intenzivněji se připravovalo 
v prosinci i lednu na několika 
vícedenních tréninkových sou-
středěních v Krkonoších.

Žákovskému i juniorskému 
družstvu bylo v prosinci i led-
nu zrušeno z důvodu nedostat-
ku sněhu několik závodů mimo 
Krkonoše, i oni tak pokračovali 
v trénincích především ve Ski 
-areálu Špindlerův Mlýn.

Letitá opora Ski klubu Kra-
lupy Martin Štěpán (22 let) 
začal závodit už v listopadu 
několika starty v Itálii, kde si 
Martin zlepšil své body a žeb-
říčkové postavení v obřím sla-
lomu a super-G. Poté vyrazil 
na předvánoční závody do pol-
ských Tater, kde ve středisku 
Bialka Tatrzanska absolvoval 
dva závody ve slalomu. Zde za 
silné mezinárodní konkurence 
dojel v prvním závodě na dru-

hém místě, aby v dalším závodě 
všechny své konkurenty porazil 
a závod vyhrál. Odměnou mu 
tak bylo mj. zlepšení FIS bodů 
a návrat do první desítky čes-
kého žebříčku slalomářů (poté, 
co kvůli zlomenině ruky z Uni-
verziády v Kazachstánu nemohl 
v minulé sezóně slalomy jezdit).

Den před Silvestrem se Mar-
tin zúčastnil exhibičního závo-
du předních českých sjezdařů 
ve Špindlerově Mlýně Předsil-
vestrovská show 2017. Zde za 
asistence kamer České televi-
ze v nabité konkurenci obsa-
dil skvostné druhé místo, když 
Martina porazil o pouhých  
11 setin jen Filip Forejtek, člen 
českého mužského A-týmu. 
Martin tak v tomto závodě zís-
kal skalp mj. Ondry Banka, 
Ondřeje Berndta, dalšího čle-
na českého mužského A-týmu, 
nebo na třetím místě skončivší-
ho Adama Ziky, několikanásob-
ného vítěze zimních universiád.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

Z veme všechny příznivce 
krasobruslení, aby si našli 

čas a v sobotu 10. února 2018 se 
přišli podívat na zimní stadion 
na 42. ročník Kralupské klič-
ky, kterou pořádá místní oddíl 

krasobruslení. Závod bude za-
čínat už v 7 hodin ráno, před-
pokládaný konec je až ve 21 ho-
din. Přijďte kdykoli a podpořte 
kralupské děti, které se soutěže 
zúčastní.Vyhlašování Předsilvestrovské show – zleva Adam Zika, Filip Forejtek 

a Martin Štěpán.

Lyžařská sezóna 
začala skvěle

■  Další lyžařskou sezónu zahájili alpští lyžaři 
z kralupského SKI klubu už během podzimu. Po dvou 
soustředěních na ledovci Kaunertal v Rakousku využili 
dobrých sněhových podmínek k dalšímu tréninku 
během vánočního soustředění na své tréninkové 
základně v Roudnici v Krkonoších.
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3. 2. Juniorky – 1. liga (Chodov) .....................................10.00, 14.00

4. 2. Kadetky – 1. liga (Kometa) .....................................10.00, 14.00

11. 2. Starší žáci – Krajský přebor ...............................................10.00
 (Kralupy, O. Voda, Příbram, Kladno)

18. 2. Starší žákyně – Krajský přebor ..........................................10.00
 (Kralupy, Mělník, Benešov, Nymburk)

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny 
vyhrazeny! Není-li uvedeno jinak, hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála 

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

Domácí volejbalové zápasy 
v únoru 2018

Kralupská klička přivítá 
stovky závodníků
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 POŽADUJEME: 
› Min. SŠ vzdělání (ekonom. směru výhodou) 
› Praxi na pozici účetní minimálně 2 roky 
› Znalost účetnictví a daňové evidence 
› Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost 
› Časovou flexibilitu 

› Práce na PC - uživatelská znalost programů 
 MS Office 
› Jazykové znalosti - nejsou podmínkou, 

          základy angličtiny nebo němčiny výhodou 
 NÁPLŇ PRÁCE:

› Příprava podkladů k účtování 
› Účtování dodavatelských a odběratelských faktur, pokladny, 
   výpisů a interních dokladů 
› Spolupráce při sestavování DPH, DPPO, silniční daně 
› Vystavování a účtování zápočtů, příprava bankovních příkazů 
› Kontrola sald dodavatelů a odběratelů 
› Zpracování výkazů pro statistický úřad 
NABZÍME: 

› Pracovní úvazek na hlavní pracovní poměr 
› Odpovídající finanční ohodnocení 
› Perspektivní zaměstnání v úspěšné a dynamické firmě 
› Širokou oblast benefitů 
› Možnost firemního vzdělávání a školení 
Nástup: ihned 
Místo výkonu: Kralupy nad Vltavou 

ÚČETNÍ
Zaujala Vás tato nabídka? 
Pokud ano, zašlete svůj 
životopis na e-mailovou 
adresu job@ibg.cz nebo 
kontaktujte paní Potlukovou 
– tel. č. 606 633 287

 Těšíme se na konzultaci  
s Vámi! IBG Česko s.r.o.

Technické služby města  
Kralupy nad Vltavou 
PŘIJMOU:

DĚLNÍKA PRO KOMUNIKACE 
POŽADAVKY: › vyučení v oboru zedník (případně praxe v oboru)  
› řidičský průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny C výhodou  
› pracovitost, svědomitost, flexibilita a samostatnost

NÁPLŇ PRÁCE: › opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, dopravního 
značení › účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

ELEKTRIKÁŘE
POŽADAVKY: › vyučení v oboru elektro silnoproud › praxe v oboru
technické a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, 
samostatnost › 100% nasazení a pečlivost práce › řidičský průkaz skupiny B, 
oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou

NÁPLŇ PRÁCE: › opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, světelné 
signalizace, vánoční výzdoby › účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy 
nad Vltavou

NABÍZÍME:
dlouhodobý pracovní poměr - nástup možný ihned;  

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

KONTAKT:
Petra Hájková, tel.: 315 726 589, 

e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

KALENDÁŘ AKCÍ 
najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz
 

Inzerci a předplatné objednávejte mailem:

zpravodaj@mestokralupy.cz

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO 
ČÍSLA JE 18. 2. 2018
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Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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

Přijedeme za Vámi, platba v hotovosti.

TELEFON 722 969 525

ANTIKVARIÁT VYKOUPÍ KNIHY 
I CELÉ KNIHOVNY. 

Pracovní úvazek: plný; částečný; DPP
Telefon:  (+420) 777 466 685, 777 628 864
E-mail: miroslava.vorlickova@sber-suroviny.cz

PŘIJMEME 
na své pracoviště

ELEKTRIKÁŘE
České sběrné suroviny a.s. 

U Dýhárny 916, 278 01 Kralupy nad Vltavou

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

ZIMNÍ PROVOZ 
Po - Pá 8 - 16:30,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

PŘIJMEME:
 prodavačka 

 v zahradním centru

 pracovník/-ce údržby  
 venkovní zahrady v zahr. centru

 vedoucí zahradního centra

 brigádníky pro jarní sezónu

 administrativně expediční 
 pracovník/-ce ve středisku 
 výroba bylinek

 Pracovník/-ce 
 velkoobchodního prodeje

 Pracovník/-ce 
 do výroby okrasných rostlin

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

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

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

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

POJĎTE PRACOVAT 
DO ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Hledáme nové kolegy 
na následující pozice:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
hlavní pracovní poměr na krátký a dlouhý týden

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
na víkendy v pracovní době dle dohody, bez nutnosti 
praxe, vhodné pro studenty a maminky na mateřské 

ŘIDIČ / OPERÁTOR VÝROBY
stáčení a rozvoz piva, nutnost řidičského oprávnění 

min. sk. B, C výhodou

Požadujeme chuť k práci a spolehlivost. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí české rodinné firmy. 

Kontakt: tel.: 777 306 509 
e-mail: vycep@unetickypivovar.cz

Pronájem bytu  3+1
s komorou, zasklené lodžie, po rekonstrukci, 

nájem 10.200,- Kč + energie, 
vratná kauce 25.000,- Kč

tel.: 603 508 372



VIDEO NA:
Kralupy TV: Sportovec desetiletí 
a čtyři milióny pro kralupský sport

Jak bylo již několikrát
 zdůrazněno, galavečer kralupských

 sportovců se představí s ojedinělou koncepcí, která bude akcentovat 
završení desetiletého cyklu. 

I maskot kralupských sportovců Kralupák si už chystá společenský oděv a trénuje dech, aby 
deset svící na narozeninovém dortu dal na první dobrou. 

Oficiální nominace obou soutěžních bloků přinese březnové číslo Kralupského Zpravodaje. 
Nominaci lze poslat mailem: sportovec2017@seznam.cz, nebo hlasovat online na 

www.kralupskyzpravodaj.cz a www.mestokralupy.cz
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SPORTOVEC 
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DESÁTÉ 

NAROZENINY

Jubilejní slavnostní vyhlášení ankety 

Sportovec Kralup nad Vltavou se uskuteční 

Do 10. 2. 2018 jsou od kralupské veřejnosti 

i zástupců jednotlivých domácích oddílů 

přijímány nominace ve dvou ucelených blocích: 

SPORTOVEC DESETILETÍ a SPORTOVEC 2017 

(klasické kategorie za výkony v roce 2017). 

6. dubna 2018 
v kině Vltava 

Jindřich Kohm


