
Kralupy patří k městům, kde se dobře žije. 
Svědčí o tom výsledky dalšího průzkumu.

Lesní mateřská školka Kulíšek úspěš-
ně funguje v našem městě již pět let.

Brutus v kulturáku! Dočkali jste se! Přijď-
te se bavit v pátek 26. dubna do KD Vltava.

��
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Z ačátek roku 2019 nám však ukázal, že 
ona korektnost je v mnoha ohledech si-

ce „výchovná“, ovšem ve své podstatě nepři-
náší patřičný efekt. V následujícím článku 
bych se proto rád zaměřil na konkrétní pří-
pady spojené s ničením veřejného majetku, 
a to bez patosu a obvyklého klišé.

Co si přejí občané?
Každé město v našem kraji má určitá spe-
cifika a Kralupy nad Vltavou nejsou žádnou 
výjimkou. Při kontaktu s občany, který je 
v mém případě intenzivní, se setkávám ve 
větší míře s pozitivními reakcemi s ohle-
dem na počet investičních akcí. Většina 
lidí si uvědomuje, že zdaleka ne ve všech 
městech se buduje tolik, jako právě v Kra-
lupech. Ovšem najdou se i tací, kterým veš-
keré stavby a opravy přijdou naprosto sa-
mozřejmé. Co se rozbije, to MUSÍ město 
okamžitě opravit, pokud tomu tak není, je 
VŠECHNO úplně špatně. 

Pokračování na str. 4-5

Město vyhlásilo boj proti vandalismu
■  V Kralupském Zpravodaji jsme již několikráte informovali o vandalismu v našem 
městě. Jednalo se vždy o takové střípky s příslušnými fotografiemi, přičemž korektní 
popis vždy skončil u jakéhosi „decentního apelu“. 
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Altán pod Hostibejkem  
je pravidelně útočištěm vandalů
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květen 2019

u Autorský dozor na akci „Řešení zpevněných ploch 
v centru města – III. etapa“ bude zajištěn Ing. arch. 
Petrem Preiningerem (DUK atelier s.r.o.), za celko-
vou cenu 199 830 Kč bez DPH. Konečná cena bude 
účtována dle skutečně vykonané činnosti.
u Radní uložili odboru RIaSM objednat vypracování 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na 
akci „Stavební úpravy v objektu SDH Minice – šatna 
kancelář Kralupy nad Vltavou“ u zpracovatele PD 
Jiří Cettl, Kralupy nad Vltavou, ve výši 34 800 Kč 
bez DPH. 
u Došlo ke schválení výsledků výběrového řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkoviště v uli-
ci Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ s dodava-
telem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, 
za celkovou cenu 2 057 834,05 Kč bez DPH, resp.  
2 489 979,20 Kč s DPH.
u Radní schválili realizaci investičního záměru 
„Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, 
Kralupy nad Vltavou“. Zároveň schválili výsledky 
výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na pro-
jektové práce s dodavatelem SAURA, s.r.o., Brno, 
za celkovou cenu 1 735 000 Kč bez DPH, resp.  
2 099 350 Kč s DPH. 
u Byl schválen investiční záměr přestavby „Spor-
tovního hřiště v areálu Základní školy v Kralupech 
nad Vltavou, 28. října 182“. Rada města pak uložila 
odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na zpraco-
vání projektové dokumentace.
u Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na vy-
pracování projektové dokumentace ke sloučenému 
územnímu rozhodnutí a stavebního povolení na ak-
ci: „Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslo-

va s Lidovým náměstím v Kralupech nad Vltavou“ 
s dodavatelem V – projekt s.r.o., Ostrava ve výši  
150 400 Kč bez DPH (181 984 Kč vč. DPH).
u Radní schválili Základní škole Kralupy nad Vl-
tavou, 28. října 182, podání žádosti o dotaci na 
projekt „Oáza pro školu“ z grantového programu 
Podpora regionů 2019 Nadace ČEZ, a to s celkovými 
náklady 140 000 Kč.
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování projektové dokumentace ke sloučené-
mu územnímu rozhodnutí a stavebního povolení na 
akci: „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s tří-
dou Legií a ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou“ 
s dodavatelem V – projekt s.r.o., ve výši 209 120 Kč 
bez DPH (253 035,20 Kč vč. DPH).
u Došlo ke schválení výsledků zadávacího řízení 
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Řešení zpev-
něných ploch v centru města Kralupy nad Vlta-
vou – III. etapa“ s dodavatelem Gardenline s.r.o., 
Litoměřice, za celkovou cenu 18 179 191,95 Kč 
bez DPH.
u Radní uložili ředitelům kralupských ZŠ před-
ložit reálné kapacity škol a počty dětí spádových 
i nespádových obcí docházejících do kralupských 
ZŠ, a to na základě žádosti obce Úžice o uzavření 
Dohody o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy.
u Radní schválili zapojení města Kralupy nad Vl-
tavou a účast kralupských základních škol v pro-
jektu Báječný den s chemií, pořádaný Nadací 
Unipetrol a uhrazení nákladů spojených s účastí 
kralupských základních škol v maximální výši do  
9 000 Kč z fondu starosty města.

příjem inzerce do 16. 4. 2019,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 4. 2019, 12 hodin
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PONDĚLÍ 6. KVĚTNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Milé čtenářky, milí čtenáři,
je tu jaro!!! Kralupy kvetou!!! Jak je to nádherný po-
hled, oku i duši lahodící, když jdete městem a podél 
silnic a chodníků kvetou fialové krokusy, žluté nar-
cisy a po nich se ukážou pestrobarevné tulipány! 
Brzy na to rozkvetou osázené truhlíky na 
lampách i lávce pro pěší. 

Barvy rozhodně k našemu městu patří, 
již není tak šedé, jako před mnoha lety. 
A je to moc dobře. Zásluhu na tom mají 
nejen zaměstnanci úřadu a městských or-
ganizací, kteří město neustále zvelebují, 
ale i jednotlivci a soukromé osoby, které 
se starají o své nemovitosti – o fasády 
domů, předzahrádky, květinami ozdobená okna. 
Bohužel se stále najde mnoho těch, kterým je to 
lhostejné a veřejný majetek ničí. Vandalství, ačkoli 
to není nijak veselé téma, je zpracováno v článku na 
stranách 1 a 4-5.

Oproti tomuto negativu se ale můžete dozvědět, 
že se v našem městě i přesto všechno dobře žije 
a Kralupy zaujímají přední místo v žebříčku hodno-
cení kvality života ve městě (str. 9). O tom, že se tu 
máme fajn, svědčí i spousta dalších článků a pozvá-
nek k pestrému strávení dalších dnů v našem městě 
i blízkém okolí.

Jaro se probouzí opravdu na všech frontách a slu-
neční paprsky nás budou lákat ven, ať už za zábavou, 
sportem nebo relaxací. Neodolávejte. Jaro je časem, 
kdy máme prostor se aspoň na chvíli zastavit, do-

přát si čas pro sebe, dobít energii a uvě-
domit si, kam směřujeme, co chceme, co 
potřebujeme.

Užijte si každý den s úsměvem a se 
štěstím. Vězte, že štěstí přijde ve chvíli, 
kdy zrovna o nic neusilujete. Chyťte ho, 
mušku zlatou, a nepusťte!

Pohodové aprílové dny, veselé Veliko-
noce a ještě veselejší čarodějnice přeje 

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 
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V březnu začala rekonstrukce lávky přes 
Zákolanský potok v Podřipské ulici. 

„Lávka byla v havarijním stavu. Kdyby-

chom k opravě nepřistoupili, museli by-
chom ji nechat zavřít. Celý proces bude 
vypadat tak, že stávající zkorodovaná láv-

ka se odstraní a nahradí ji lávka zcela no-
vá,“ uvedla Marcela Horčičková z Odboru 
realizace investic a správy majetku MěÚ. 
Zároveň ovšem dodává, že výměna most-
ku nebude jen o tomto: „Velmi důležitá je 
rovněž stavba nového podloží, které je po-
chopitelně také ve špatném stavu. I pro-
to je třeba občany upozornit na to, že prů-
chod přes výše uvedenou lávku bude až  
do 30. června 2019  zcela vyloučen.“

V rámci stavební akce je průchod chodců 
omezen v tomto rozsahu:  

1) Chodci, kteří půjdou z ulice Nerudova, 
použijí přechod v ulici S. K. Neumanna ve 
směru do ul. Jiráskova.

2) Chodci, kteří půjdou ze směru sídl. 
Hůrka, použijí dočasný přechod v ul. Pod-
řipská ve směru do ulice Tyršova.

3) Chodci, kteří půjdou z ulice Tyršova 
ve směru do ulice Nerudova, musí pokra-
čovat do ulice Riegrova, dále pak přecho-
dem (světelně řízeným) silnice v ul. Mostní 
(směrem do ulice Palackého).

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Městu Kralupy nad Vltavou byla přidě-
lena dotace z Operačního programu 

Životní prostředí, jejímž předmětem je dis-
tribuce plastových nádob na kompostování 
trávy a listů. Kompostéry budou občanům 
k dispozici v průběhu měsíce května. „Do-
taci jsme obdrželi v předpokládané výši, 
takže bychom měli uspokojit všechny ža-
datele, kteří se u nás do těchto chvil při-
hlásili,“ vysvětluje kralupský místostaros-
ta Libor Lesák. „Dotace počítá s nákupem 
300 kusů kompostérů, takže cca padesát 
uchazečů se může do tohoto programu ještě 
zapojit. Pokud by byl zájem ze strany obča-
nů větší, dostanou pochopitelně přednost 
ti, kteří se přihlásili dřív,“ popisuje kralup-
ský místostarosta jednoduchý „klíč“ spoje-
ný s výběrem nových žadatelů. 

Občané tak mají stále na výběr ze čtyř mož-
ných velikostí kompostérů (800 l, 1000 l, 
1400 l, 2000 l). V případě zájmu pak stačí 
kontaktovat MěÚ Kralupy prostřednictvím 
tohoto mailu: ales.levy@mestokralupy.cz. 

A jaký bude v této věci další postup? „Na-
ší povinností je nyní vypsat výběrové řízení 

na dodavatele kompostérů. Jakmile vše pro-
běhne, budeme muset vyčkat až do doby, kdy 
nám budou kompostéry dodány. Následně 
budeme kontaktovat všechny přihlášené ža-
datele a sdělíme jim jednoduché instrukce 
spojené s převzetím kompostéru. Výdejním 
místem se pravděpodobně stane areál tech-
nických služeb, který nabízí dostatečné pro-
story k uskladnění. Jinak součástí tohoto 
programu bude i možnost vypůjčení štěp-
kovače,“ uzavřel kralupský místostarosta.   

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

OPĚT PROBĚHNE 
VELKÝ ÚKLID SILNIC 
A CHODNÍKŮ

T echnické služby města Kralup nad Vl-
tavou, jako správce komunikací, zahá-

jí v dubnu jejich pravidelnou údržbu. Tím 
se rozumí opravy výtluků a prasklin, opra-
vy a čištění kanalizačních vpustí a čištění 
vlastní komunikace po zimním posypu.

Žádáme tedy všechny řidiče, aby respek-
tovali přechodné dopravní značení, zejmé-
na zákazy stání a zastavení, čímž usnadní 
a urychlí plánované práce.

Plán blokové čištění ulic – rozpis lokalit 
včetně dat – najdete v online verzi Zpravo-
daje.

VŠEM SLUŠNÝM ŘIDIČŮM DĚKUJÍ  

ZAMĚSTNANCI TSM

Dotaci na kompostéry 
pro občany město získalo

Lávka u čajovny se opravuje
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Dokončení ze str. 1
Ale pojďme ke konkrétním 
příkladům. Sídliště V Zátiší 
bylo v průběhu minulého ro-
ku doslova proměněno v jed-
nu z nejpohlednějších částí ve 
městě. Současnost? Počmára-
né lavičky a veřejný gril, po-
lámané větve u stromů a v ne-
poslední řadě také porušené 
chodníky a travnaté plochy od 
automobilů. 

Proč tomu tak je? Na tuto 
otázku jsem mimo jiné hledal 
odpověď i s Jindřichem Kar-
vánkem z Odboru realizace in-
vestic a správy majetku MěÚ 
Kralupy nad Vltavou: „Vanda-
lismus tu byl vždycky, nicmé-
ně v současné době se situa-
ce o dost zhoršila. Je to i tím, 
že se ve městě dělá spousta 
nových věcí, i takových těch 
drobnějších, které by měly 
sloužit ke všedním radostem 
obyvatel. Sídliště V Zátiší je 
ovšem jasným příkladem lid-
ské lhostejnosti.“

Kdo se na vandalismu 
nejčastěji podílí?
Na tuto otázku není snadné 
odpovědět. Často se hovoří 
o podnapilých partách vyrá-
žejících z místních hospod,  
ovšem jak dokazují naše foto-
grafie, nejen tyto problema-
tické skupiny jsou podepsá-
ny pod veškeré hříchy. Např. 
parkování na nových chod-
nících je pro některé skupiny 
obyvatel normou, a kdyby je 
snad strážník městské policie 
chtěl napomenout, dost možná 
by se dotyčný občan domáhal 
spravedlnosti (nejlépe vulga-
ritami na Facebooku). Je na-
prosto alarmující, že součas-
ní obyvatelé (nejen) sídlišť by 
se svým autem nejraději zajeli 
s trochou nadsázky až do obý-
váku. Smutným faktem pak je, 
že často si ti samí lidé, kteří 
nové chodníky svými automo-
bily poškozují, následně stěžu-

jí na špatně odvedenou práci ze 
strany města. 

Nyní ovšem dejme znovu 
prostor Jindřichu Karvánkovi, 
který ve věci adresnosti přiná-
ší následující fakta: „Lidé mají 
představu, že za ničením ve-
řejného pořádku stojí jen par-
ty opilců a toxikomanů. Co 
jsme ale stačili vypozorovat, 
tak v mnohem častějším pří-
padě se jedná o skupinky dětí 
ve věku 13-15 let, které se tímto 
způsobem baví za bílého dne.“ 
Pokreslené lavičky, posprejo-
vané zdi na nových omítkách, 
to jsou všechno „podpisy“ kon-
krétní věkové skupiny. S vel-
kou pravděpodobností může-
me určit, že tyto party stojí za 
znehodnocováním zábavných 
prvků na již zmíněném sídlišti 
V Zátiší, opakované devastaci 
bílé omítky altánu na Hosti-
bejku, nemluvě o jeho dřevě-
ném „sourozenci“ v blízkosti 
kruhového objezdu. „Altánek 
už byl čtyřikrát poničen. Z to-
hoto důvodu jsme se rozhodli 
pro jeho úpravu, která sice ne-
bude pro občany až tolik kom-
fortní, už to nebude takové to 
příjemné posezení, ovšem na 
nějakou dobu by snad mohl 
vydržet. Pokud se i tak podaří 
altán někomu rozbít, budeme 
muset začít uvažovat o mno-
hem jednodušší variantě,“ uve-
dl kralupský místostarosta Li-
bor Lesák.

Máme strach, nebo 
jsme lhostejní?
Jan Novotný z odboru realiza-
ce investic poukazuje na další 
závažnou skutečnost, se kte-
rou se nebojí jít ven na světlo: 
„Mnozí lidé se dnes bojí. Třeba 
vidí, že k vandalismu dochází, 
ale tiše to přejdou. Občané si 
dnes opravdu nechtějí přidě-
lávat problémy. Svým způso-
bem to i chápu. Pokud se však 
jedná o ničení věcí v blízkosti 
jejich domů, myslím si, že by 

Město 
boj proti

Na sídlišti V Zátiší jsou opravené 
chodníky a podél nich vysázený 
trávník - díky bezohledným 
řidičům zde tráva nevyroste  
a chodníky budou zničeny.

Altánek pod Hosibejkem 
po poslední návštěvě 
vandalů

Na fasádě sportovní haly 
na Cukrovaru si také asi 

někdo vylil vztek...

Ani nové lavičky 
nezůstaly ušetřeny.
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měli být mnohem aktivnější.“ 
Naskýtá se tedy otázka, jest-

li lidé, kteří vidí, jak k ničení 
veřejného majetku dochází, se 
alespoň někdy dokážou ozvat, 
případně informovat referen-
ty odboru realizace investic. 
„Opravdu si nepamatuji, že 
by nás občané o něčem po-
dobném informovali. Lidem 
se v dnešní době nechce jít do 
konfliktních situací, zvláště 
pak v případech, kdy majetek 
ničí mladiství. Je to paradox, 
ale právě děti jsou dnes v pod-
statě nepostižitelní. Sice se 
nedá stoprocentně určit, že za 
veškerý zničený majetek mů-
že právě tato cílová skupina, 
ale z našich šetření je patrné, 
že právě děti se na vandalství 
podílí velkou měrou,“ vysvět-
luje Marcela Horčičková, ve-
doucí odboru realizace inves-
tic a správy majetku. „Nezbývá 
nám nic jiného, než apelovat 
na veřejnost, aby byla zkrát-
ka obezřetnější. Jsme bohu-
žel nuceni vynakládat spous-
tu finanční prostředků jen na 
opravy, například dřevěný al-
tán jsme museli za krátkou do-
bu opravit již několikrát. Záro-
veň by bylo dobré, aby rodiče 
měli své děti více pod kontro-
lou. Po městě se dnes toulají 
mnohočlenné party, které se 
baví již zmíněným způsobem,“ 
myslí si vedoucí odboru. 

Město chystá 
razantní opatření 
Na základě výše popsané-

ho se nabízí otázka, jak v té-
to věci dále postupovat. Kra-
lupský místostarosta Libor 
Lesák však připouští, že pří-
lišná benevolence posledními 
týdny skončila: „Vandalismus 
začneme od těchto chvil mno-
hem přísněji postihovat, ostat-
ně městská policie už od nás 
dostala zcela jasné instrukce. 
Pokud se nám podaří dotyčné 
osoby odhalit, budeme na ně 
podávat trestní oznámení za 
účelem náhrady škody. Pojiš-
ťovně, která nám tyto škody 
z velké části hradí, budeme zá-
roveň předávat patřičná data, 
aby mohla po pachatelích vy-
máhat škody. Dále se určitě za-
měříme na rozšíření kamero-
vého systému. Kamery budou 
nasměrovány do většiny rizi-
kových míst, případně i tam, 
kde se pohybuje více lidí,“ 
uvedl kralupský místostaros-
ta Libor Lesák s tím, že město 
v žádném případě neustoupí 
od revitalizací či kultivací vy-
braných lokalit. 

„Od nastoleného trendu neu-
stoupíme. Vandalismus je pře-
ce jen spojen s malým okru-
hem osob, přičemž většina 
kralupských občanů určitě po-
zitivně vnímá rozvoj města, re-
spektive jeho vybraných částí, 
které jsou v blízkosti jejich do-
movů. Na toto zkrátka nemů-
žeme rezignovat – pokud tedy 
chceme, aby město nějakým 
způsobem vypadalo,“ uzavřel.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY

„Vandalismus se stává v našem městě vel-
kým problémem. Je pravda, že tu byl i v mi-
nulosti, avšak poslední měsíce ukázaly, že 
chování některých jedinců je již trestuhod-
né (viz poněkolikáté doslova zdevastovaný 
altán pod Hostibejkem, poničené malby 
v podchodech, posprejované fasády a po-

dobně). Velice mě mrzí, že za velkou částí 
škod stojí mladiství, pro které v podstatě 
budujeme novou a modernější tvář měs-
ta. Apeluji proto především na rodiče, aby 
zvýšili svou ostražitost směrem ke svým 
dětem a více se zajímali o to, kde jejich ra-
tolesti tráví volný čas. Současně všechny 

ty, kteří se na vandalismu podílejí, upozor-
ňuji, že zvýšíme u lokalit, kde k poškozo-
vání majetku nejvíce dochází, dohled jak 
městskou policií, tak naším kamerovým 
systémem, a budeme od zjištěných osob 
náhrady způsobených škod nekompromis-
ně vymáhat.“

vyhlásilo 
vandalismu
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KOMENTÁŘ kralupského starosty Marka Czechmanna

U schodů na Hostibejk

Opět rozježděná travní 
plocha včetně přístupu 

k vodovodní přípojce.

Vjezd na chodníky 
osobním vozem  

je přestupek.
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V rámci mediální činnosti, kterou měs-
to svým občanům nabízí, startuje na 

počátku dubna projekt zacílený na místní 
podnikatele, středně velké firmy a živnost-
níky. Jeho principem je přinést veřejnosti 
přehled o činnosti podnikatelských subjek-
tů napříč odvětvími, a to prostřednictvím 
televizních medailonků. 

„Vyzýváme všechny místní podnikate-
le, kteří mají zájem o zviditelnění své fir-
my, aby se přihlásili tiskovému mluvčímu 
Aleši Levému, který povede seznam všech 
přihlášených fyzických či právnických 
osob. Dle stanoveného pořadí pak budeme 
prostřednictvím naší televize firmy před-
stavovat veřejnosti. Listinu přihlášených 
povedeme z toho důvodu, abychom se pře-
dem vyvarovali nařčení ze skryté reklamy. 
Rozhodně se budeme snažit touto cestou 
postupně představovat všechny subjekty, 
které se nám přihlásí,“ říká kralupský mís-
tostarosta Libor Lesák.

Co by měl tento způsob prezentace 
podnikatelům přinést?
Je to ideální způsob, jak se zviditelnit, 
případně i cesta, jak k sobě přilákat nové 
zákazníky. Spousta lidí, kteří bydlí napří-
klad v Lobečku, neví, co je nového na druhé 
straně řeky a naopak. Je to dáno i tím, že 
se lidé vrací domů ze zaměstnání často po 
stejné trase a nemohou si tak všimnout, co 
je v druhé části města nového.

Mohla by se tímto způsobem vylepšit 
komunikace mezi městem a místními 
živnostníky?
Věřím tomu, že ano. Do jednotlivých re-
portáží bychom rádi zanesli také anketu, 
ve které se budou moci podnikatelé vyjá-
dřit k tomu, co jim ve městě chybí a v čem 
by potřebovali největší pomoc. Pro nás by 
právě tohle mohl být potřebný impuls k to-
mu, abychom se především v rámci rady 
města k některým tématům vrátili a za-
bývali se jimi. Jsem přesvědčen o tom, že 
jednotlivé ankety nás budou k aktivnímu 
konání zavazovat. Navíc se i může stát, že 
se nám na stůl dostanou témata, na kte-
rá zatím nikdo z vedení města nepřišel. 
Svým způsobem se pro nás ankety stanou 
určitým závazkem, ovšem v rozvoji města 
nám názory podnikatelů mohou výrazně 
pomoci.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Město připravilo pro podnikatele 
nabídku vlastní prezentace

K projektu se mohou podnikatelé přihlásit na adrese ales.levy@mestokralupy.cz, 
kde jim budou následně podány bližší informace ohledně natáčecího dne. 

UKLIĎME KRALUPY

neděle 7. 4. od 9:00 do 15:00 hodin

Akci organizuje Kralupy Nová VLna a podpořili ji: 

Ekologická komise RM Kralupy nad Vltavou, 

TSM Kralup nad Vltavou a Ekocentrum Kralupy

Sraz před Ekocentrem Kralupy (u parkoviště Technoparku)

S ilnice je od léta loňského roku 
uzavřena a veškerá doprava je 

vedena objízdnou trasou. Opravu má 
zajistit právě KSÚS, neboť tato ko-
munikace patří do její správy. 

Na otázky odpovídá tiskový mluvčí 
MěÚ Kralupy, Aleš Levý:

Jak to s rekonstrukcí vypadá, začne 
se s příchodem jara v této lokalitě 
již něco dít?
V současné době byl ukončen moni-
toring komunikace a přilehlých sva-
hů. Veškeré práce, které na poškoze-
ném úseku dosud probíhaly, se týkaly 
pouze provozního zabezpečení. Bo-
hužel musím konstatovat, že veškeré 
plány o rychlosti opravy vozovky vzaly 
za své a vůbec nekorespondují s tím, 
co nám bylo přislíbeno na podzim. 
Vyhlídky pro jaro tedy nejsou vůbec 
příznivé, neboť KSUS stále ještě ne-
vybrala na tuto akci dodavatele, ne-
mluvě o dalších nutných úkonech, 

které se zahájením stavby souvisí. 
Můj osobní odhad je tedy ten, že na 
jaře se s opravou vozovky rozhodně 
nezačne.

Jak moc je svah poškozený, jak bu-
de oprava časově a finančně nároč-
ná? 
Dle slov paní Chmelové (KSUS) byl 
svah opravdu v havarijním stavu 
a pravděpodobnost sesuvu vozovky 
byla skutečně velká. I z toho důvodu 
následoval onen monitoring a za-
bezpečovací práce. Zástupci města 
jsou však toho názoru, že celá ope-
race mohla trvat mnohem rychleji. 
Jak moc budou další úpravy časově 
i finančně náročné, to v současné 
chvíli nikdo nedokáže přesně určit. 
Pro občany je toto určitě velice ne-
příjemná zpráva, ovšem město v té-
to chvíli nemůže nikterak zásadně 
ovlivnit termín realizace oprav této 
komunikace. 

KDY BUDE OPRAVENA 
SILNICE KE HŘBITOVU?
■  Ve čtvrtek 21. března proběhla krátká schůzka 
zástupců našeho města a Krajské správy a údržby 
komunikací, která se prioritně týkala informací  
k rekonstrukci propadlé komunikace v ulici U Hřtibova.



7www.mestokralupy.cz  AKTUALITY  DUBEN 2019   KZ

NOVÉ KNIHY 
V NABÍDCE 
Infocentrum MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou nabízí k prodeji novou knihu 
s názvem „Železniční trať Praha 
- Drážďany na starých pohledni-
cích“ - 350 Kč. 

V nabídce jsou i další tituly:  
Pivovary Mělnicka - 300 Kč, Kralu-
py pro Jaroslava Seiferta - 100 Kč, 
Kralupy nad Vltavou - městské 
části a blízké okolí v minulosti a ve 
vzpomínkách - 50 Kč.

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

!!! Upozorňujeme, že došlo k úpravě spádových obvodů pro základní školy.  
Obecně závaznou vyhlášku stanovující spádové obvody ZŠ naleznete na webu města.

Zápis bude probíhat dle níže uvedeného rozpisu:

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří 
mají zájem o uvítání svého dítěte, 
nechť se osobně nebo telefonicky 
nahlásí na MěÚ v Kralupech - ma-
trika. Vítání občánků bude probí-
hat v měsíci květnu a bude určené 
pro děti narozené v období od 1. 7. 
2018 do 31. 12. 2018, které ma-
jí trvalý pobyt v Kralupech. Rodiče 
mohou své děti nahlásit na matrice 
do 24. 4. 2019.

HANA LOSOVÁ, 

MATRIKÁŘKA

Zápis do 1. třídy pro 
školní rok 2019/2020

Zápisy do mateřinek 
se blíží

se uskuteční v úterý 2. 4. 2019 a ve středu 3. 4. 2019 od 14:00 
do 17:00 ve všech kralupských základních školách

Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

V květnu proběhne zápis dětí do kralupských 
mateřských škol pro školní rok 2019/2020.

MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 976 a Mikovická 501:

čtvrtek 9. 5. od 9:00 do 14:00 pátek 10. 5. od 9:00 do 14:00

ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523:

čtvrtek 9. 5. od 14:00 do 17:00 pátek 10. 5. od 8:00 do 12:00

MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694:

čtvrtek 9. 5. od 8:00 do 16:00 pátek 10. 5. od 8:00 do 12:00 

Informace o školských obvodech dle Obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 3/2016 
najdete na webových stránkách mestokralupy.cz.

NA KRALUPSKU 
PŮSOBÍ SPOLEK 
KORIDOR D8
V kralupském ORP (Obec s rozšíře-
nou působností) vnizkl spolek Kori-
dor D8, který sdružuje dvě města, 
třináct obcí a osm spolků, čímž za-
stupuje bezmála 20 000 obyvatel 
žijících na ploše 8 853 ha. Členo-
vé spolku nesouhlasí s postupným 
zatěžováním území kolem dálnice 
D8 mezi 1. – 3. exitem. Informace 
o činnosti Koridoru 
D8 najdete v online 
verzi Zpravodaje.
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Jak náročná je příprava 
programu Dnů Kralup?
S přípravou každého ročníku 
začínáme záhy po skončení 
ročníku předchozího. Nej-
prve se sejde celý realizač-
ní tým a shrne, co se poved-
lo, nepovedlo, co do příštího 
roku zachovat a co zlepšit či 
úplně vynechat. A na těchto 
výstupech se staví návrh po-
doby pro další rok. V průběhu 
letních prázdnin sestavujeme 
několik návrhů možné podo-
by sobotního hudebního fes-
tiválku, který je návštěvníky 
nejvyhledávanější částí slav-
ností. Je proto třeba, aby se na 
jevišti mezi šesti hudebními 
tělesy vystřídalo více žánrů 
a tak jsme se trefili každému 
návštěvníkovi alespoň částeč-
ně, jak se říká „do noty“. 

Výběrem kapel ale pří-
pravy samozřejmě nekončí. 
Hledáme nabídky zábavních 
programů pro děti a dospělé, 
sbíráme zkušenosti organizá-
torů jiných akcí a samozřejmě 
řešíme i technické a provozní zajištění a ná-
sledně se snažíme vše s ohledem na časové 
a finanční hledisko skloubit. 
 
Jaká část oslav je organizačně 
nejnáročnější?
Jednoznačně víkendové dění. Samozřejmě 
není snadné sjednotit program celých pěti-
denních slavností. Spoustu aktivit chystají 
různé městské organizace, jedinci i skupiny 
a je třeba je uzpůsobit tak, aby se tematicky 
nekryly, ale na druhou stranu je to oprav-
du velká pomoc, že část programu zajišťu-
jí tito aktéři „ve vlastní režii“ a prezentují 
tak vlastní činnost. Víkendové dění na bře-
hu Vltavy však z většiny připravujeme my 
v kulturním domě. Jak jsem již zmínila, 
připravujeme se na to téměř rok a v dané 

dny jsme v dění přítomni v podstatě non-
stop. Zároveň je to také finančně nejnároč-
nější část z hlediska technického zajištění 
a honorářů za vystoupení umělcům. 
 
Čeká nás v programu oslav něco nového 
nebo se bude pokračovat ve stejném duchu 
jako v předchozích letech?
Podoba slavností zůstává. Domníváme se, 
že z hlediska počtu a charakteru aktivit, 
které jsou pro návštěvníky přichystány 
všemi zapojenými, není možné struktu-
ru nějak razantně změnit. Koná se mno-
ho dětských, vzdělávacích, sportovních, 
kulturních a zážitkových akcí a dalo by se 
říct, že již tradiční uspořádání se osvědči-
lo (například nebývá vícero dětských akcí 
současně). Samozřejmě obsah se mění, ale 
hlavní struktura zůstává. 

ROZHOVOR s... Terezou Hodovskou, členkou realizačního týmu Dnů Kralup

Slavnosti města budou 
již za dva měsíce
■  Každoroční městské oslavy – Dny Kralup – budou letos zahájeny ve 
středu 5. června na Palackého náměstí. Organizačně tyto oslavy již něko-
lik let spadají pod produkční tým Kulturního a společenského střediska 
v Kralupech nad Vltavou. Ani letošní program nezklame, připraveno je 
několik novinek a tradiční oblíbené akce nebudou vynechány.

Na jaké známé osobnosti - v průběhu těch 
pěti dnů - se můžeme těšit? 
Zatím čekáme na potvrzení všech uměl-
ců, ale určitě se už můžete těšit na kon-
cert kapely Žalman a spol., Horkýže Slíže, 
Paulieho Garanda a nejen pro děti zahraje 

Bombarďák. Dále v průběhu 
týdne můžete navštívit v měst-
ském muzeu koncert TUTTI 
CANTATE či se při zahájení 
těšit na skvělou bublinovou 
show světového rekordmana 
Matěje Kodeše. Ze sportovců 
můžu zmínit vicemistry Čes-
ké republiky Marka Čejchana 
(skate), Zdeňka Peška (BMX) 
a Petra Manďáka (in-line), kte-
ří se v sobotu u vody předve-
dou na velké U-rampě. Určitě 
to není ze známých jmen vše, 
ale prozatím nechci prozrazo-
vat více. 
 
Kde a od kdy bude k dispozici 
program červnových 
slavností?
Byli bychom rádi, kdyby-
chom měli veškeré informa-
ce, smlouvy, objednávky a tak 
dále potvrzené a podepsané 
nejpozději v dubnu, aby mohl 
být finální program na začát-
ku května zveřejněn. Bohužel 
v tomto nezáleží pouze na nás, 
ale právě na dodavatelských 
firmách a dalších třetích stra-

nách. Ale samozřejmě se snažíme vše po-
pohánět a uspíšit. 

Spousta věcí ale již potvrzená je a in-
formace pravidelně přidáváme na face-
bookovou událost akce - Dny Kralup 2019. 
Velkou novinkou pro letošní rok budou 
samostatné webové stránky slavností, aby 
se každý dostal co nejrychleji nejen k celé-
mu programu, ale především k aktuální-
mu dění, novinkám a případným změnám 
programu (například při nepřízni počasí). 
Že je web plnohodnotně v provozu, bu-
deme informovat prostřednictvím Face-
booku i Zpravodaje.

Jsme si ale vědomi toho, že ne všichni 
návštěvníci akce mají přístup k internetu, 
a tak budou k dispozici i plakáty a letáčky 
s programem. ■
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Lepší než krajská města
Velkým úspěchem je naše postavení ve 
srovnání s ostatními obcemi. Například 
Olomouc, historická metropole Moravy, se 
umístila až na 59. místě. Máme také vyšší 
životní úroveň než univerzitní města jako 
Pardubice (33.) nebo Hradec Králové (24.) 
a vedeme si lépe nežli 68. Liberec. Jsme 
na tom také podle výzkumu lépe než naši 
nejbližší sousedé. Bývalá okresní města si 
vedla následovně: Kladno skončilo 66., Sla-
ný byl 101., 153. se umístil Mělník. 

Kde se žije lépe?
Lépe se naopak umístila Praha (druhé mís-
to), jihočeské obce Třeboň (4.) a České Bu-
dějovice (8.) a těsně před Kralupy se dosta-
lo na 16. místo Brno. 

Podle projektu je nejvyšší životní úroveň 
v Říčanech u Prahy. 

Hodnocení probíhalo objektivní analý-
zou dat o obci. Výzkum se snaží zohled-
nit více faktorů při posuzování města. Zá-

kladními oblastmi, které hodnotil projekt, 
jsou: zdraví a životní prostředí; materiální 
zabezpečení a vzdělání; vztahy a služby.

Každá z uvedených oblastí obsahuje řadu 
indexů, na kterých se počítá kvalita živo-
ta. V kategorii zdraví a životní prostředí se 
počítá s množstvím praktických a dětských 
doktorů, lékáren, vzdálenosti od nemocni-
ce, mírou znečištění ovzduší a přítomností 
chráněných území.

V dalších kategoriích se zohledňuje na-
příklad míra nezaměstnanosti, dostupnost 
bydlení, kapacita a kvalita škol, počet su-
permarketů, bankomatů, restaurací nebo 
kin. Významná je také dostupnost automo-
bilové a železniční dopravy, počet doprav-
ních nehod a další faktory. 

V čem vedou Kralupy?
Kralupům se nejvíce dařilo díky dostup-
ným službám. V kategorii “vztahy a služ-
by” jsme byli 7. v České republice a 4. ve 
středních Čechách. V oblasti “zdraví a ži-
votní prostředí” byly Kralupy na 9. místě 
ve Středočeském kraji (54. v ČR) a v sekci 
“materiální zabezpečení a vzdělání” jsme 
na 8. místě v kraji a 81. v republice.

Celkově se jedná o pěkný výsledek, který 
dokazuje, že Kralupy jsou moderní město 
s dobrou životní úrovní.

TELMAN NERSISJAN,

ČLEN REDAKČNÍ RADY

V sobotu 27. dubna 2019 se na nádraží 
v Kralupech nad Vltavou a okolí, od 

9:00 do 18:00 hodin, uskuteční Středo-
český železniční den 2019. 

Akci pořádá společnost České dráhy,  
a. s., ve spolupráci se Středočeským kra-
jem, Městem Kralupy nad Vltavou, Inte-
grovanou dopravou Středočeského kraje 
a Správou železniční dopravní cesty. 

JÍZDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ
� parní jízda vlaku sv. Jiří, Praha – Kralupy nad Vlta-
vou – Ctiněves (Říp) – Zlonice – Slaný – Kralupy nad 
Vltavou a zpět
� jízdy parního vlaku v okolí Kralup nad Vltavou (jízda 
do Kladna, do Prahy, do Velvar)
� jízdy historického motorového vozu (jízda do Nerato-
vic, Slaného, Kladna, Lužce nad Vltavou)
� na vybrané osobní vlaky do Prahy bude nasazena 
moderní rychlíková jednotka InterPanter a historická 
souprava patrových vozů s lokomotivou Bobina
� jízdy historického motorového vozu na lince Kralupy 
nad Vltavou - Nelahozeves

Program v železniční stanici 
Kralupy nad Vltavou a v okolí
� prohlídka parní lokomotivy
� výstava železničních vozidel
� speciální vůz „Vláček hráček“ - vůz plný hraček 
a další zábavy pro děti
� jízdy historických autobusů po městě Kralupy nad 
Vltavou a po okolí

� komentované prohlídky knihovny a archivu Českých 
drah
� prohlídka techniky a zbrojnice Hasičského záchran-
ného sboru SŽDC
� focení u vystavených lokomotiv
� stánky s občerstvením
� informační stánky s propagačními materiály a před-
měty
� vystoupení kapel a dětí z kralupské ZUŠ

Okolní obce
� zámek Nelahozeves - komentované prohlídky
� zámek Veltrusy - komentované prohlídky v půlhodi-
novém intervalu
� Muzeum technických hraček Velvary – komen-

tované prohlídky železniční expozice v historických 
uniformách

Jízdní řády zvláštních vlaků budou zve-
řejněny 14 dní před akcí. 

Jízdní doklady na zvláštní vlaky budou 
k zakoupení až v den akce na nádraží Kra-
lupy nad Vltavou nebo přímo u průvodčích 
zvláštních vlaků. 

Podrobnější informace na e-mailu: pra-
hanostalgie@cd.cz

V areálu nádraží je omezené parková-
ní vozidel. Pro dopravu na akci, prosím, 
upřednostněte veřejnou dopravu. 

Kralupy jsou 18. nejlepším městem v ČR
■  Kralupy nad Vltavou se umístily na 18. místě v projektu Obce v datech. Ten porovnává kvalitu života  
v 200 českých městech. Předstihli jsme tak celou řadu daleko větších obcí včetně některých statutárních měst. 
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Středočeský železniční den proběhne u nás
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P ravidelně v březnu si Kralupy připo-
mínají tragickou událost z konce dru-

hé světové války - letecké bombardování  
22. března 1945, po kterém se velká část 
Kralup změnila v trosky, ve kterých zahy-
nulo 145 mužů, žen a dětí.

Čtenáři Zpravodaje se mohli v minulém 
vydání dočíst, že 22. 3. 2019 v 10 hodin 
dopoledne se uskuteční pietní setkání ob-
čanů před pamětní deskou obětí náletu, 
která je umístěna na kostele na Palacké-
ho náměstí. Tato pietní setkání se konají 
každoročně za přítomnosti členů městské 
samosprávy. 

Pamětní deska byla na památku 145 ne-
vinných obětí umístěna na jižní stěnu kra-
lupského kostela v roce 2000. Je dílem 
akademického malíře a medailéra Josefa 
Hvozdenského.

Po první světové válce vyrostly po ce-
lé zemi památníky obětem války. V Mi-
nicích to je památník v Pražské ulici vy-
tvořený sochařem Břetislavem Vobořilem 
i se jmény padlých, v Zeměchách podobný 
památník se jmény padlých zhotovený rov-

něž sochařem Břetislavem Vobořilem. Dle 
mého názoru nejkrásnější památník obětí 
první světové války mají ale Kralupy nad 
Vltavou. Je to socha „Raněného“ od akade-
mického sochaře Jana Straky, umístěná za 
kralupským kostelem. Jména obětí první 
světové války zde však nejsou. Najdeme 
je na pamětních deskách v budovách kra-
lupských škol.

Památník obětí druhé světové války, 
které zahynuly při leteckém bombardo-
vání našeho města, Kralupy dodnes ne-
mají. Památník by například mohl mít tvar 
zborcené budovy, sestavený z kamenů, do 
kterých by byla vyryta jména našich spo-
luobčanů, kteří se konce války nedočkali. 
Důstojný památník by mohl být umístěný 
na důstojném místě, nejlépe v nově vzni-
kajícím prostoru v centru města. Připo-
mínal by návštěvníkům našeho města, že 
Kralupy byly za války pro naši zem tím, 
čím bylo a dodnes je anglické město Co-
ventry.

JOSEF STUPKA,

MÍSTNÍ HISTORIK A SPISOVATEL

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

www.knihovnakralupy.cz

V březnu 2018 se kralupská knihovna 
zapojila do projektu Knihovny města 

Hradec Králové „Lovci perel“, který moti-
vuje děti k četbě knih, učí je pracovat s tex-
tem a čtení je pro ně zábavou.

Projektu se aktivně zúčastnilo 86 čte-
nářů, kteří přečetli 796 knih označených 
perlorodkami. 

Za splněné úkoly jim bylo navlečeno 1387 
perliček. Své úlovky si měli možnost bě-
hem celého roku kontrolovat a porovnávat 
s ostatními lovci ve vstupní chodbě dětské-
ho oddělení.

V pondělí 18. března jsme slavnost-
ně vyhlásili výsledky této soutěže za 
účasti malých čtenářů a jejich rodičů. 
Děti, které se zapojily do prvního ročníku 
a přišly na vyhlášení, obdržely zpět nalove-
né perly, nejpilnější čtenáři také poukázku 
na knihu, ostatní malou odměnu. Vítězům 
blahopřejeme!

Těšíme se na další lovce, kteří se ponoří do 
světa pohádek, příběhů a dobrodružství. Vě-
říme, že v příštím ročníku někteří z nich své 

úlovky znásobí a kniha se pro ně stane skvě-
lým společníkem nejen při lovení perlorodek. 

O vyhlášení druhého kola budeme čtená-
ře informovat v dětském oddělení.
UMÍSTĚNÍ

I. kategorie II. kategorie

1. Červenková Nikola 1. Hrdinová Jana

2. Trejbalová Michaela 2. Derflová Sofie

3. Kolář Petr 3. Engel Kryštof 

III. kategorie IV. kategorie

1. Ransdorf David 1. Červenková Aneta 

2. Hamrová Eliška 2. Pojkarová Barbora

3. Rybáčková Mariana 3. Šlemrová Tereza

VE STOPÁCH VIKINGŮ - 
DÁNSKO, FAERSKÉ OSTROVY, 
ISLAND A GRÓNSKO
středa 3. dubna od 17:30

V Dánském království vás překvapí druhá největší sbírka 
krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech 
nebo rytířské souboje. Následují nesčetné vodopády 
a úžasné fjordy Faerských ostrovů. Island vás svými sop-
kami, ledovci i vařícím blátem přesvědčí, že si právem za-
slouží své pojmenování Země ohně a ledu. V Grónsku vás 
díky pobytu v místních rodinách seznámíme s tradičním 
způsobem života i lovu…

Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a do-
kumentárních filmů z různých koutů světa. Více informa-
cí naleznete na www.jirkamara.cz

Rezervace na tel. č. 315 727 852. Provoz studovny 
pro veřejnost bude ukončen v 16:00.

Známe již nejlepší lovce perel

Vážení čtenáři, vzhledem k velikonočním svátkům vás upozorňujeme na uzavření knihovny 
ve dnech 19. – 23. dubna. Nezapomeňte před Velikonocemi přijít a vybrat si knihy z naší 
nabídky. 
Od začátku letošního roku jsme pro vás připravili téměř 500 nových titulů knih a přes 40 no-
vých audioknih. 
Přejeme všem krásné Velikonoce s knihou!  Za kralupské knihovnice

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,
VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Sklonili jsme se …
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Pietní akce u pamětní desky obětí náletu se 
zúčastnili místostarosta Ing. Vojtěch Pohl, 
ředitel muzea PaedDr. Jan Racek a kněz  
Mgr. František Masařík.
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Městské MUZEUM DUBEN 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

KLUBÍČKO SE VRACÍ 
(předtkalcovské techniky)

výstava s programy pro školy 
trvá do 18. května 2019

H erec Tomáš Hanák vystou-
pí společně s hudebním 

seskupením MTO Universal 
Praha. Během několikahodi-
nového koncertu Malý Taneční 
Orchestr, s nadhledem a napříč 
žánry, zmapuje hudební scénu  
od 60. let do současnosti. 

Těšit se můžeme na Františka 
Skálu, Tomáše Hanáka, Zdeň-
ka Lhotského, Lenku Vycho-
dilovou a další známé umělce, 
kteří předvedou pestrou smě-
sici písní od Elvise Presleyho, 
Toma Jonese, Franka Sinatry, 
Pavla Lišky, Jany Kratochvílo-
vé, Haničky Zagorové a mnoha 
dalších. 

Benefiční májová tancovačka 
vypukne v KD Vltava ve čtvrtek 
16. května 2019 v 19:00. 

Akci pořádá Farní charita 
Kralupy nad Vltavou ve spolu-
práci s KaSS Kralupy a výtěžek 
bude věnovaný na rekonstrukci 
Azylového domu sv. Máří Mag-
daleny v Kralupech-Minicích. 

JANA NOVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

Přijďte si zatančit s Tomášem Hanákem
M.T.O.

Č lenové kapely jsou výtvarníci, 
muzikanti a herci divadla Sklep. 

V současnosti soubor vystupuje ve slo-
žení: Zdeněk Lhotský (kapelník, basová 
kytara), František Skála (zpěv, bicí), Jiří 
Kulich Novotný (sólová kytara), Roman 
Fojtíček (klávesy, saxofon), Luděk Polif-
ka (bicí, perkuse, zpěv) a zpěváci Lenka 
Vychodilová, Jana Hanáková, Tomáš 
Hanák, Aleš Najbrt a Jiří Fero Burda.

Založení kapely  MTO (Malý Taneční 
Orchestr) Universal Praha iniciovali 
Zdeněk Lhotský a František Skála (čle-
nové výtvarné skupiny Tvrdohlaví) v ro-
ce 1987. Zpočátku MTO koncertovalo 
více méně v uzavřených společnostech 
(vernisáže, svatby přátel). Od roku 
1995 hraje kapela veřejné koncerty, 
většinou v Lucerna Music Baru v Praze, 
koncertovalo se i v Akropoli (tam byl 
natočený hodinový televizní pořad), 
v divadle Archa, na Žofíně, v roce 1997 
MTO zahrálo ve Španělském sále Praž-
ského hradu u příležitosti 20. výročí 
Charty 77.

Přijďte si i vy užít neopakovatelnou 
atmosféru a předvedení dobře zná-
mých písní způsobem, který v mnoha 
směrech překoná originál .

Hudba, kterou jinde neuslyšíte – díky 
Bohu!

5. 4. – pátek – 17:30
Koncert klasické kytary studentů 
Mezinárodní konzervatoře Praha 
a žáků ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

25. 4. – čtvrtek – 17:00
Přednáška – Josef Vaníček  
(1861-1951) – starosta budovatel; 
hovoří Jan Racek, vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
9. 5. - Koncert pod vedením Veroniky 
Sedláčkové s názvem RACCONTO
14. 5. - Koncert žáků ZUŠ

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ
Dojmy návštěvníků z výstavy obrazů Otakara 
Čemuse - OHLÉDNUTÍ 

Nádherná tvorba – kytice, 
pohádky – pohladí po duši. 
Díky za tu krásu a poetiku. Nejvíce mě 
oslovila díla z katalogu „neprodejné“.
 Lenka S.                                    

Vážený pane Čemusi,
děkujeme za krásné obrazy a přejeme 
hodně zdraví a ještě mnoho maleb.
 S úctou Petra a Ilona Očenáškovy

V muzeu je možné v řádných otvíracích dnech a hodinách 
zakoupit knihu věnovanou legiím s názvem 

PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ,
Jan Racek, 330 Kč 
a dotisk brožury 
ZÁMEK MIKOVICE, Jan Racek, 80 Kč. 
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střípky z linky 156 � 
u 23. 2. v 20:25 při kontrolní činnosti v ulici 
Třebízského se s hlídkou MP spojil muž, který 
uvedl, že na stezce vedoucí do Chvatěrub spadl 
muž z kola a je zraněný. Dále sdělil, že již volal RZS. 
Zároveň s oznamovatelem se na místo dostavila 
i RZS, která požádala strážníky o součinnost při 
hledání zraněného muže. Oznamovatel poté místo 
opustil. Jízdní horské kolo bylo nalezeno v trávě 
vedle cyklostezky s cyklistickou přilbou a brýlemi. 
Po cca 250 metrech hlídka zaznamenala muže 
krčícího se v křoví. Měl drobnou krvácející oděrku 
na nose, byl dezorientovaný a dále uvedl, že ho 
bolí pravé rameno. Jiná viditelná zranění muž 
neměl. V muži byl ztotožněn pan L., kterého si 
RZS převzala do péče. U muže byla provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním přes 
1,9 promile alkoholu v dechu. Pan L. také uvedl, 
že na kole nejel a neví, jak ke zranění došlo. Muž 
byl následně RZS převezen do nemocnice. 

u 2. 3. v 03:57 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že v ulici Nádražní před halou ČD leží muž. Hlídka 
MP na místě zjistila, že se jedná o pana V., který je 
již nějakou dobu osobou bez přístřeší. Ten byl bez 
zjevného zranění a vedle něj ležely dvě prázdné 
láhve od alkoholu. Jelikož pan V. nereagoval a byl 
zjevně pod vlivem alkoholu, byla prostřednictvím 
DS MP Kralupy na místo přivolána RZS. Lékař 
po příjezdu na místo konstatoval u pana V. 
intoxikaci alkoholem, proto byl následně odvezen 
do nemocnice. 

u 4. 3. v 10:44 bylo na l. 156 přijato oznámení, 
že na Dvořákově nám. u prodejny před gymnáziem 
se pohybuje skupina mužů a požívají alkohol. DS 
MP Kralupy provedla kontrolu prostřednictvím 
KDS, z kterého bylo patrné, že jeden z mužů 
drží v ruce láhev, ze které se následně napil. 
Tato osoba byla hlídce prostřednictvím 
radiokomunikačního zařízení popsána. Strážníci 
na místě zjistili, že určený muž drží v ruce láhev 
piva. Jednalo se o pana T., který následně přiznal, 
že alkohol před prodejnou požíval. Jelikož se pan 
T. dopustil přestupku tím, že porušil OZV města 
Kralupy, byl na místě řešen příkazovou pokutou. 

u 5. 3. v 11:19 na l. 156 oznámila paní K., že 
byla v ulici Nádražní svědkem dopravní nehody, 
od které poté viník nehody odjel. Oznamovatelka 
viděla, jak vozidlo při výjezdu z parkoviště P+R 
najelo do zastávky MHD. Vlivem nehody došlo 
následně k rozbití skleněné výplně zastávky. 
Oznamovatelka dále DS předala popis vozidla 
a RZ, které odjelo směrem do ulice Žižkova. 
Hlídku MP kontaktovala v ulici Žižkova žena, 
která se přiznala, že způsobila svým vozidlem 
škodu na zastávce MHD a jelikož nevěděla, 
jak dále postupovat přeparkovala své vozidlo  
do ulice Havlíčkova a vrací se zpět na místo 
nehody. Řidička byla ztotožněna a následně 
poučena, jak postupovat v případě vzniku 
dopravní nehody. Na místo se dostavila PČR DN 
a celou věc si převzali k dalšímu šetření. 

u 6. 3. v 16:35 DS na KDS zaznamenala osobu 
ležící na zastávce MHD v ulici Nádražní. Hlídka 
MP po příjezdu na místo potvrdila ležící osobu 
odpovídající popisu. Následně bylo zjištěno, 
že se jedná o pana P., který je již delší dobu 
osobou bez přístřeší a dokladu totožnosti. Z jeho 
jednání, nekoordinovaných pohybů a nesouvislé 
komunikace bylo zřejmé, že je pan P. zjevně pod 
vlivem alkoholu. Hlídka pana P. vyzvala, aby 
se podrobil orientační dechové zkoušce na 
přítomnost alkoholu v dechu, což odmítl učinit. 
Následně začal strážníky vulgárně urážet. Pan 
P. se během zákroku pokusil místo opustit, ale 
při snaze se z lavičky zvednout a odejít upadl 
a uhodil se do hlavy. Hlídka pana P. posadila 
zpět na lavičku a z důvodu podezření na možné 
poranění hlavy byla na místo prostřednictvím DS 
přivolána RZS. Pan P. si před příjezdem RZS na 
zástavce MHD zapálil cigaretu, kterou však na 
výzvu následně uhasil. Po příjezdu RZS odmítl 
pan P. převoz do nemocnice. Lékař jej tedy ošetřil 
na místě, hlídka pana P. poučila a ten místo poté 
opustil. Pan P. se dopustil několika přestupků 
tím, že neuposlechl výzvy úřední osoby; znevážil 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci; 
ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo 
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek 
vstoupil na místo, na které je osobám v tomto 
stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém 
místě zdržovat a kouřil na místě, na němž je 
kouření zákonem zakázáno. Jelikož se jednalo 
o souběh několika přestupků, byla celá věc spolu 
s pořízeným videozáznamem předána na MěÚ 
Kralupy k dalšímu šetření.

u 7. 3. v 19:58 na služební telefon oznámila 
paní N., že v ulici Masarykova u domu s č. p. 628 
vidí ležet muže. Jelikož se bojí k muži přiblížit, 
nedokáže říci, zda je muž zraněný. Hlídka MP na 
místě zjistila muže, který byl zjevně pod vlivem 
alkoholu, bez viditelných známek zranění. Muž 
byl probuzen a ztotožněn. Jednalo se o pana R., 
který uvedl, že z důvodu značné opilosti nedošel 
do svého bydliště a na místě usnul. Dále sdělil, 
že se již cítí lépe a odebere se do svého bydliště. 

u 10. 3. v 09:19 na služební telefon oznámil 
pan L., že má obavu o svého souseda, kterému 
je přes 90 let a již týden jej neviděl. Na klepání 
nikdo nereaguje a zvonek není funkční. Pan L. se 
pokoušel svého souseda kontaktovat telefonicky, 
ale volané číslo bylo vždy nedostupné. Hlídka MP 
se na místě spojila s oznamovatelem, který sdělil 
nacionále dcery svého souseda. Ta byla následně 
kontaktována v místě jejího bydliště. Uvedla, že její 
otec je již nějakou dobu v zdravotnickém zařízení. 

u 13. 3. v 12:20 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od paní K., že v ulici Masarykova v domě s č. p. 
618 se nachází již nějakou dobu starší muž, 
s prošedivělými vlasy, v kraťasech a triku 
s krátkým rukávem. Tento muž chodí po domě, 
klepe na dveře a některé se snaží otevřít. Hlídka 
na místě zjistila muže, který uvedl, že v domě 
bydlí, ale nemůže se dostat do svého bytu, 
protože si vzal jiné klíče od bytu. DS MP provedla 
lustraci na PČR, s výsledkem negativním. Pan 
P. neměl viditelné známky zranění, ale působil 
značně zmateně, proto byly prostřednictvím DS 
MP následně zjištěny na PČR rodinné vazby. DS se 
podařilo kontaktovat dceru pana P., která uvedla, 
že její otec má jisté zdravotní potíže. Dále sdělila, 
že se dostaví na místo a o otce se postará. 

u 15. 3. v 13:33 na služební telefon oznámil 
pan T, že když přicházel ke svému vozidlu, jež měl 
zaparkované na parkovišti v ulici Dobrovského, 
zahlédl u něj dva chlapce, z čehož jeden z chlapců 
sprejoval zadní dveře vozidla. Oba tito chlapci 
vyčkali na místě s oznamovatelem do příjezdu 
hlídky MP. Po příjezdu strážníků se jeden 
z chlapců k činu sám doznal a uvedl, že je mladší 
patnácti let. Následně oba chlapci poskytli 
telefonní kontakt na své zákonné zástupce, kteří 
se posléze na místo dostavili. Jelikož se jednalo 
o podezření z přečinu sprejerství a poškození cizí 
věci byla na místo přivolána PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření. Vzhledem k věku 
obou chlapců byla o celé záležitosti informována 
pracovnice OSPOD MěÚ Kralupy.

u 17. 3. v 12:50 na l. 156 oznámil pan K., že 
byl svědkem, kdy mladý muž na nám. J. Seiferta 
rozbil skleněnou výplň zastávky MHD, a ta se 
následkem toho rozsypala. Poté tento muž z místa 
odešel. Hlídka dorazila na místo oznámení a od 
skupiny osob, které se v místě nacházely, zjistila 
podrobný popis muže. Ten byl strážníky následně 
zastižen v ulici Tylova. V muži byl zjištěn pan S., 
který se k rozbití zastávky sám doznal. Z důvodu 
nepředložení dokladu totožnosti a podezření ze 
spáchání trestného činu byla na místo přivolána 
PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

DS MP Kralupy – Dozorčí služba Městské policie
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
KDS – kamerový dohlížecí systém
OZV – Obecně závazná vyhláška
DN PČR – Dopravní nehody Policie ČR
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D ůležitou součástí ochrany 
životního prostředí je kva-

litní a ekologické spalování od-
padních látek vznikajících při 
průmyslové výrobě a následné 
čistění zbytkových spalin. Spa-
lování je chemická reakce mezi 
kyslíkem a spalitelnou složkou. 
Spalovací procesy probíhají za 
velmi vysokých teplot a kro-
mě energie se při nich uvolňuje 
plyn nazývaný spaliny a pevné 
zbytky, kterými jsou nejčastě-
ji popel a škvára. Spaliny jsou 
vlastně výfukové plyny. Jejich 
složení závisí na druhu paliva 
a na spalovacích podmínkách. 
Mnoho sloučenin obsažených ve 
spalinách je zdravotně závadný-
mi látkami pro životní prostředí 
i pro zdraví člověka. Proto musí 
být buď zcela odstraněny, nebo 

musí být jejich množství před 
vypuštěním do ovzduší sníže-
no pomocí speciálních čisticích 
postupů na povolenou úroveň.

Jak se čistí oxid siřičitý 
a oxidy dusíku?
V dnešní době se pro odstra-
nění oxidu siřičitého ze spalin 
používá suchá, polosuchá ne-
bo mokrá metoda. Při suché 
odsiřovací metodě se suchý 
odsiřovací sorbent ve formě 
jemně mletého prášku dávkuje  
do paliva, spalovacího zařízení 
nebo přímo do spalin. Produkt 
odsíření je poté odloučen ze spa-
lin v odlučovači prachu. Během 
polosuché odsiřovací metody 
se do odsiřovacího absorbéru 
rozprašuje vápenatá suspenze, 
ze které se působením teploty 

spalin odpařuje voda. Odsiřo-
vací reakce pak probíhají v ka-
palné fázi suspenze v průběhu 
postupného odpařování vody. 
Produkt odsíření je následně 
odloučen v elektrostatickém 
odlučovači nebo tkaninovém 
filtru. Tato metoda se použí-
vá například v teplárně T700 
chemického závodu Unipetro-
lu v Záluží u Litvínova, který je 
největším chemickým areálem 
v Česku. Snížení obsahu škod-
livin ve spalinách je prováděno 
pomocí vápenného mléka a sus-
penze části produktu, který se 
vrací zpět. Vzniklé pevné pro-
dukty jsou následně zachyceny 
ve tkaninovém filtru. 

Z mokrých metod je pro velké 
elektrárenské kotle nejpoužíva-
nější metodou tzv. mokrá vápen-

cová vypírka. Jedná se o mokrý 
proces odstraňování sloučenin 
síry ze spalin. Spaliny jsou vede-
ny do tzv. pračky, do níž se vhání 
mlha z vápencového mléka (na-
močený semletý vápenec). Síra 
se naváže na vápník a vzniká 
energosádrovec. Je to zároveň 
metoda s nejvyšší účinností. 

Snižování emisí oxidů dusí-
ku náleží v současné době k jed-
nomu z nejdůležitějších úkolů 
v oblasti ochrany životního pro-
středí. K omezování emisí oxi-
dů dusíku dochází jak úpravou 
procesu spalování řízeným dáv-
kováním spalovacího vzduchu, 
tak následným dávkováním či-
nidel (roztoku močoviny nebo 
čpavkové vody), která převádějí 
oxidy dusíku na plynný dusík. 

JANA NACHLINGEROVÁ

Ekologické centrum kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

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

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

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

P oslední dubnový den se rozhoří spousta 
ohňů po celé republice. Tradice filipo-

jakubské noci se udržuje i v našem měs-
tě. Abyste si pálení čarodějnic užili v klidu 
a bez nemilých následků, je vhodné dodr-
žovat několik doporučení.

Plánované rozdělávání ohně je vhodné 
oznámit hasičům a to nejlépe v internetové 
aplikaci „Evidence pálení“ - https://paleni.
izscr.cz.

Nahlášením ohně nedochází k jeho 
schválení, je pouze evidován Operačním 
a informačním střediskem hasičského zá-
chranného sboru. Evidence slouží výhrad-
ně pro možnost ověření místa pálení s mož-
ným nahlášením požáru.

Neuhlídali jste oheň a rozšířil se?
Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniš-
tě, zvažte, jestli jste schopni danou situaci 
zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně 
můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte 

k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, 
kterou oheň udusíte. Pokud si nejste jisti, je 
lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od oh-
ně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150.

Pokud se na vás vznítí oděv a není k dis-
pozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - 
tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si leh-
něte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte 
se ze strany na stranu, dokud plameny ne-
uhasnou - tím se zamezí přístupu kyslíku 
potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, 
nebo jiná vhodná textilie (nesmí být mate-
riál z umělých tkanin), použijte ji k uhašení 
hořícího oděvu. Přirozenou reakcí každého 
člověka je utéci před nebezpečím, proto se 
můžete dostat do situace, že člověk, které-
mu začalo hořet oblečení, bezhlavě utíká. 
V tomto okamžiku je nutné jej zastavit, po-
moci mu na zem a pokusit se uhasit hořící 
oblečení podle výše uvedeného postupu.

Užijte si poslední dubnový den bez ne-
hod!

Víte, jak se čistí spaliny?

30. dubna hoří nejen čarodějnice
ilustrační foto
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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.

DUBEN 2019

úterý 2. dubna   18:30

KONCERT UČITELŮ  
ZUŠ KRALUPY N. VLT.
středa 3. dubna   19:30

Pantheon production, Liz Lochheadová: 

PERFECT DAYS

Hrají: Lenka Vlasáková, Petra Jungmanová, Dana 
Syslová / Eva Lecchiová, Jan Dolanský, Vilém Udat-
ný, Jan Hofman
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs si připadá absolutně ne-
naplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás 
v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spous-
tu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, 
když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? 
Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu, 
ale jistě stává prioritou a posedlostí. 
Délka představení: 125 minut včetně přestávky 

Vstupné: 450 Kč / 420 Kč

čtvrtek 4. dubna   19:00

ANETA LANGEROVÁ 

Koncert s kapelou a smyčcovým triem 

Vedle písní z posledního alba Na vlně radosti nebu-
dou chybět i starší skladby v nových aranžích a také 
poslední singl Hvězda. Koncert se bude konat netra-
dičně v prostoru kinosálu. Vstupné: 490 Kč

Vstup do sálu bude umožněn v 18:30

neděle 7. dubna

TANEČNÍ KURZY 
18:00 Základní pro dospělé
19:10 Pokračovací pro dospělé – mírně a středně 
pokročilí
20:20 Pokračovací pro dospělé – super pokročilí

středa 10. dubna   16:30

ČAJ O PÁTÉ
Jarní setkání s Kozelkovou trojkou. Všechny vstupenky 
jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

středa 10. dubna   17:00 (malý sál)

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
STUDENTSKÝCH PRACÍ  
Výstava studentských prací výtvarných ateliérů 
Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou 
a výtvarných a foto ateliérů Stanice techniků DDM  
Hl. m. Prahy. Mnozí z vystavujících studentů uspěli  
ve školním roce 2018/2019 při přijímacích zkouškách 
na „Hollarku“, „Hellichovku“, „Umprum“ a „Náhorní“.
Vernisáž obohatí vystoupení žáků ZUŠ Kralupy.
Výstava potrvá do konce dubna a je přístupná v pra-
covní době kanceláře KD Vltava a při akcích kulturního 
domu. Vstup zdarma

čtvrtek 11. dubna  19:00

TANČÍME
Taneční večer s živou hudbou. Markéta Wagnerová 
a Tomáš Vejvoda vás potěší krásnými melodiemi.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

neděle 14. dubna  17:00

JARNÍ PLES KURZŮ TANCE
K tanci a poslechu hraje skupina Largo.

Vstupné: 150 Kč

čtvrtek 18. dubna   19:30

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

čtvrtek 25. dubna   19:30

28. COUNTRY SALON 
S RANGERS BAND
Hosty jarního country salonu budou Petra Černocká 
a Jiří Pracný.

Vstupné: 250 Kč
V KaSS lze zakoupit vstupenky pouze na balkon.

pátek 26. dubna   20:30 (open 19:30)

BRUTUS 

Pravá bigbítová skupina v kralupském kulturáku.
Něco básní Brutusu, co vám půjdou přes pusu…

„Po skleničce limonády“
Po skleničce limonády

Skrývá dívka svoje vnády
Chceš-li, ať ti vyhoví
Kup jí nápoj lihový
Nalij jí ho do hlavy

Odhalí i pobaví
„Kolika“

Když strčím nos do mlíka
Zachvátí mě kolika

Kdybych byl alkoholik
Byl bych dávno bez kolik

„Ve výčepu na klice“
Ve výčepu na klice
Sedí malá opice

Nic se neboj, Darwine
Však ona se vyvine

Vstupné: 200 Kč / 250 Kč na místě

Divadelní abonentky budou v prodeji od 4. června 2019. 
Abonentky krásné hudby od 6. června 2019.
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Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 24. 4. 2019 od 16:30 a 17:30 
pohádku „KOUZELNÝ PRSTÝNEK“, 
režie L. Špeldová. Vstupenky koupíte  
na místě před představením.

Rolnička� 

9. 5. Tančírna

15. 5. Tančíme

16. 5. Benefiční májová tancovačka

18. 5. 

Pantheon production 
– Chlap na zabití

22. 5. Čaj o páté

31. 5. ZUŠ Open

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

V prostorách Kulturního domu Vltava 
proběhne výstava výtvarných objektů 

Petra Šiky. 
Autor se věnuje prostorovým provazo-

vým kompozicím. Podstatou výtvarného 
projevu je subtilní kombinace hmotových 
struktur v barevně neutrálním prostředí. 
Vizuální kompozice vytvářejí spolu s prů-
hledy na pozadí jednotný prostor s pozo-
ruhodnou světelnou atmosférou. Výtvarné 
objekty Petra Šiky vznikají unikátní tech-
nikou kombinace stabilizovaných provazo-
vých solitérů na pozadí základních geome-
trických formátů podkladu. 

Více informací na petrsika.info

Pozvánka na vernisáž výstavy Petra Šiky

Vernisáž výstavy se uskuteční v pá-
tek 10. 5. od 17:00 – vstup volný.

Výstava bude zdarma přístupná v pracov-
ní době kanceláře KD Vltava a při akcích 
kulturního domu do června tohoto roku.

úterý 30. dubna   19:00

JARNÍ KONCERT KODK 
Magické datum, magické skladby. V takovém znamení 
se ponese jarní koncert Komorního orchestru Dvořá-
kova kraje. Během večera zazní skladby W. A. Mozarta, 
 J. Kř. Vaňhala, A. Dvořáka a L. Janáčka. Jako sólisté se 
představí Eri Shimizu – viola a Viktor Mazáček – housle.

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč senior, student

V prodeji od 6. 6. do 1. 7. – cena 550 Kč

20. září – 18:00 – Komorní orchestr Dvořákova kraje 
Hostem koncertu bude Miroslav Paleček, který spolu s KODK přednese několik zhu-
debněných básní Jaroslava Seiferta. Koncert se koná v rámci 24. ročníku festivalu 
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.

15. října – 19:00 – Kubelík kvartet a Robert Pacourek 
Jan Marek – housle, Dana Truplová – housle, Karolína Strašilová – viola, Tomáš Stra-
šil – violoncello a Robert Pacourek – klarinet.

listopad – 19:00 – Dopisy Olze
Projekt s názvem Dopisy Olze vznikl za účelem uctění 30. výročí sametové revoluce. 
V rámci tohoto jedinečného programu zazní skladby světových i českých autorů, kte-
ré přednesou Kateřina Englichová - harfa a Eva Garajová - mezzosoprán. Hudba bude 
prokládána čtenou korespondencí Václava Havla v podání herečky Valérie Zawadské.

16. prosince – 19:00 – Koncert Hiroko Matsumoto a Tomáše Macha
Hiroko Matsumoto – japonská klavíristka, zpěvačka a skladatelka. Je známá svým 
aktivním bojem za lidská práva a svou pomocí v zemích „třetího světa” zejména 
v Somálsku.
Tomáš Mach – český houslista a skladatel.  
Za své kompozice opakovaně oceněný v prestižní  
kompoziční soutěži ISC v Nashvillu, USA. 

ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY PODZIM – ZIMA 2019
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KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBEN 2019Facebook  
Kino Vltava

AVENGERS: ENDGAME
USA, SCI-FI, 2019, DABING / TITULKY, 180 MIN.

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu 
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé 
superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia 
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly 
a pokusili se vrátit úder.

CESTA VEDE DO TIBETU
ČESKO, DOKUMENT, 1954, 60 MIN.

Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 
1954 zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů 
i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem 
i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem. Vypráví o nelidských 
podmínkách při stavbě gigantického díla, silniční magistrály, 
z Tibetu přes nejvyšší hory světa.

HELLBOY
USA, FANTASY, 2019, TITULKY / DABING, 15+, 121 MIN.  

Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) 
se Hellboy vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí 
obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ 
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 108 MIN.  

Doktor Louis Creed se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval 
z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm 
se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti 
odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Občas se ale stává, že se 
zvířátka vrací zpátky. Ale trochu jiná. Divočejší. Nebezpečnější.

SHAZAM!
USA, AKČNÍ, 2019, TITULKY / DABING, 132 MIN.

V každém z nás dřímá superhrdina a k jeho probuzení stačí 
jen trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné 
slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý 
chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka 
změní v dospělého superhrdinu Shazama. Uvnitř svalnatého těla 
superhrdiny je ale stále pubertální chlapec, a tak se pouští do 
všeho, co by dělal každý teenager se superschopnostmi.

 2.  ÚT 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 3.  ST 19:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč

 4.  ČT 19:00  ANETA LANGEROVÁ – KONCERT 490 Kč

 5.  PÁ 17:00  SHAZAM   2D/D 130 Kč

    20:00  MY 130 Kč

 6.  SO 14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SHAZAM   /D 150 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

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

    17:00  DUMBO   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 9.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ŽENY V BĚHU sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  CESTA VEDE DO TIBETU 120 Kč

 10.  ST 19:00  SHAZAM   2D/T 130 Kč

 11.  ČT 19:00  HELLBOY   2D/T 130 Kč

 12.  PÁ 17:00  DUMBO   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  ŘBITOV ZVÍŘÁTEK 130 Kč

 13.  SO  14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  TERORISTKA 130 Kč

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč 

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

    17:00  HELLBOY   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 16.  ÚT 19:00  HELLBOY   2D/T 130 Kč

 17. ST 19:00  SHAZAM   2D/T 130 Kč 

 18.  ČT   17:00  SHAZAM   2D/D 130 Kč                    

   20:00  TERORISTKA 130 Kč

 19.  PÁ 14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  ŽENY V BĚHU 130Kč

   20:00  ŘBITOV ZVÍŘÁTEK 130Kč

 20.  SO 14:30  MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  HELLBOY   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

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

    17:00  SHAZAM   /D 150 Kč

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

TERORISTKA
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+, 95 MIN.

Černá komedie o učitelce (Iva Janžurová) v penzi, která se 
rozhodne vzít osud do svých rukou. Terčem jejího hněvu je 
strůjce lokálního zla (Martin Hoffman), za kterým ještě stojí 
místní starostka (Tatiana Vilhelmová). Jako třešničkou na dortu 
je režie, o kterou se postaral Radek Bajgar (Teorie Tygra).

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
ČESKO, DOKUMENT, 2019, 12+, 120 MIN.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty 
žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu 
tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele 
s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. 
Žlutý cirkus jede z Indie až domů. 

 23.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – LÉTO S GENTLEMANEM  sen. 60 Kč / 130 Kč

    18:30  DNY ZEMĚ – CLOSING THE LOOP zdarma

 24.  ST 18:00  DNY ZEMĚ – EPIDEMIE SVOBODY zdarma

    19:30  DNY ZEMĚ – DESET MILIARD  
    – CO MÁTE NA TALÍŘI  zdarma

 25.  ČT 19:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/T 130 Kč

 26.  PÁ 16:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 27.  SO 14:30  DUMBO   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  TERORISTKA 130 Kč

    20:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/T 130 Kč

 28.  NE  13:30  MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč

    16:00  AVENGERS: ENDGAME   /D 150 Kč

 

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

 1. ST 13:30 MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč

   16:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/D 130 Kč

   20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE: 1., 8., 15., 22., 29.-30. 2019 
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KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBEN 2019Facebook  
Kino Vltava

AVENGERS: ENDGAME
USA, SCI-FI, 2019, DABING / TITULKY, 180 MIN.

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu 
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé 
superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia 
Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly 
a pokusili se vrátit úder.

CESTA VEDE DO TIBETU
ČESKO, DOKUMENT, 1954, 60 MIN.

Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 
1954 zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů 
i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem 
i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem. Vypráví o nelidských 
podmínkách při stavbě gigantického díla, silniční magistrály, 
z Tibetu přes nejvyšší hory světa.

HELLBOY
USA, FANTASY, 2019, TITULKY / DABING, 15+, 121 MIN.  

Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) 
se Hellboy vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí 
obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ 
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
USA, HOROR, 2019, TITULKY, 15+, 108 MIN.  

Doktor Louis Creed se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval 
z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm 
se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti 
odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Občas se ale stává, že se 
zvířátka vrací zpátky. Ale trochu jiná. Divočejší. Nebezpečnější.

SHAZAM!
USA, AKČNÍ, 2019, TITULKY / DABING, 132 MIN.

V každém z nás dřímá superhrdina a k jeho probuzení stačí 
jen trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné 
slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý 
chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka 
změní v dospělého superhrdinu Shazama. Uvnitř svalnatého těla 
superhrdiny je ale stále pubertální chlapec, a tak se pouští do 
všeho, co by dělal každý teenager se superschopnostmi.

 2.  ÚT 19:00  ŽENY V BĚHU 130 Kč

 3.  ST 19:00  CAPTAIN MARVEL   2D/T 130 Kč

 4.  ČT 19:00  ANETA LANGEROVÁ – KONCERT 490 Kč

 5.  PÁ 17:00  SHAZAM   2D/D 130 Kč

    20:00  MY 130 Kč

 6.  SO 14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  SHAZAM   /D 150 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

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

    17:00  DUMBO   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 9.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – ŽENY V BĚHU sen. 60 Kč / 130 Kč

    19:00  CESTA VEDE DO TIBETU 120 Kč

 10.  ST 19:00  SHAZAM   2D/T 130 Kč

 11.  ČT 19:00  HELLBOY   2D/T 130 Kč

 12.  PÁ 17:00  DUMBO   /D děti 130 Kč / 150 Kč

    20:00  ŘBITOV ZVÍŘÁTEK 130 Kč

 13.  SO  14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  TERORISTKA 130 Kč

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč 

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

    17:00  HELLBOY   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 16.  ÚT 19:00  HELLBOY   2D/T 130 Kč

 17. ST 19:00  SHAZAM   2D/T 130 Kč 

 18.  ČT   17:00  SHAZAM   2D/D 130 Kč                    

   20:00  TERORISTKA 130 Kč

 19.  PÁ 14:30  DUMBO   2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  ŽENY V BĚHU 130Kč

   20:00  ŘBITOV ZVÍŘÁTEK 130Kč

 20.  SO 14:30  MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  HELLBOY   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

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

    17:00  SHAZAM   /D 150 Kč

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

TERORISTKA
ČESKO, KOMEDIE, 2019, 12+, 95 MIN.

Černá komedie o učitelce (Iva Janžurová) v penzi, která se 
rozhodne vzít osud do svých rukou. Terčem jejího hněvu je 
strůjce lokálního zla (Martin Hoffman), za kterým ještě stojí 
místní starostka (Tatiana Vilhelmová). Jako třešničkou na dortu 
je režie, o kterou se postaral Radek Bajgar (Teorie Tygra).

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
ČESKO, DOKUMENT, 2019, 12+, 120 MIN.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty 
žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu 
tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele 
s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. 
Žlutý cirkus jede z Indie až domů. 

 23.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – LÉTO S GENTLEMANEM  sen. 60 Kč / 130 Kč

    18:30  DNY ZEMĚ – CLOSING THE LOOP zdarma

 24.  ST 18:00  DNY ZEMĚ – EPIDEMIE SVOBODY zdarma

    19:30  DNY ZEMĚ – DESET MILIARD  
    – CO MÁTE NA TALÍŘI  zdarma

 25.  ČT 19:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/T 130 Kč

 26.  PÁ 16:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/D 130 Kč

    20:00  TERORISTKA 130 Kč

 27.  SO 14:30  DUMBO   /D děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  TERORISTKA 130 Kč

    20:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/T 130 Kč

 28.  NE  13:30  MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč

    16:00  AVENGERS: ENDGAME   /D 150 Kč

 

    20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

 1. ST 13:30 MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA děti 110 Kč / 130 Kč

   16:00  AVENGERS: ENDGAME   2D/D 130 Kč

   20:00  TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 130 Kč

předprodej: 315 726 101

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

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

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

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

KINO NEHRAJE: 1., 8., 15., 22., 29.-30. 2019 
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MŮJ SLAVNOSTNÍ DEN 
aneb Malá módní přehlídka 

       
Srdečně zveme dívky, ženy, maminky, babičky i muže 

na oddychové odpoledne s živou hudbou a módní 
přehlídkou svatebních, maturitních i tanečních šatů.

sobota 27. 4. 2019 – 13:00
Terassa Café bistro Kralupy nad Vltavou

Uvidíte ukázku svatebního líčení a účesu, ručně zdobených 
svatebních bot (lodičky a kecky), nabídneme inspiraci na Váš 
den D - fotokoutek, květinové vazby, manikúru, šperky atd.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován 
spolku Haima CZ, z.s. na rekondiční pobyty dětí 

po onkologické a hematologické léčbě.
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V celé České republice bychom našli hos-
piců jako šafránu. Bohužel národ stárne 

a tyty služby vyhledává ročně stále více pa- 
cientů a jejich rodinných příslušníků. Jednou 
z možností, jak ulehčit nevyléčitelně nemoc-
ným, je využití hospicové péče, a to i v domá-
cím prostředí. Zakladatelkou českého hos-
picového hnutí je MUDr. Marie Svatošová, 
která je nyní Emeritní prezidentkou Asocia-
ce poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Domácí hospicovou péči v našem měs-
tě poskytuje Spolek HOSPIC TEMPUS, z.s. 
„V Kralupech nad Vltavou jsme v roce 2017 
doprovodili jednoho klienta a jeho rodinu, 
vykonali jsme tři návštěvy. V roce 2018 jsme 
pracovali při celkovém počtu 38 klientů  
ve čtyřech rodinách v Kralupech nad Vl-
tavou a vykonali jsme u nich 20 návštěv,“ 
komentuje současný stav péče paní Věra 
Petráčková, pečovatelka a předsedkyně 
spolku.

„Město Kralupy nad Vltavou nám již dru-
hým rokem pomáhá realizovat naše poslání 
a je tak naším partnerem v doprovázení. 
Naši práci podporuje finančně také Stře-
dočeský kraj a získali jsme dotaci na část 
mzdových nákladů z ESF EU,“ dodává dále 
Věra Petráčková.

Práce mobilního hospice není financová-
na z veřejného zdravotního pojištění. Pro-
středky na provozní a mzdové náklady jsou 
získávány z grantů, dotací, z darů nadací 
a právnických i fyzických osob. Klient se 

částečně podílí na úhradě domácí hospico-
vé péče. Kompletní ceník služeb je uveřej-
něn na webových stránkách hospice.

V rámci domácí hospicové péče je 
pomoc klientům k dispozici 24 hodi-
ny denně, sedm dní v týdnu, za pomo-
ci nepřetržité telefonické pohotovosti. 
„Zdravotní sestry pravidelně dochází do 
domácnosti, průběžně kontrolují zdra-
votní stav pacienta, dle ordinace palia- 
tivní lékařky podávají léky včetně opiátů, 
či aplikují injekce a infuze, převazují rány, 
měří fyziologické funkce, poradí s pitným 
režimem a stravováním a také ohledně pří-
znaků těžké nemoci, jako jsou například 
bolest, dušnost, nevolnost, zácpa a podobně.

Naší snahou je také vytvořit pečující oso-
bě dostatečný časový prostor pro nezbytný 
odpočinek a načerpání nových sil a vychá-
zí zcela z individuálních potřeb každého 
jednotlivce.

Za všech okolností dbáme na zachová-
ní lidské důstojnosti. Klademe důraz na 
tlumení bolesti, kvalitu života nemocné-
ho a na nenahraditelnost rodiny a přátel. 
Na své klienty a jejich rodiny si vytváříme 
dostatek času. Proto se souběžně staráme 
nejvíce o čtyři klienty,“ popisuje tuto práci, 
která se pro mnohé pečovatelky a zdravot-
ní sestry stala posláním, Věra Petráčková.

Další informace o péči získáte na webu 
hopsictempus.cz nebo tel. č. 720 557 554. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
U příležitosti probíhající výstavy fotografií Pavla Váchy –  
PROCHÁZKA S PANEM SUDKEM, byla vyhlášena fotografická soutěž 
na téma KRÁSA (NE)OBYČEJNOSTI

SOUTĚŽ BUDE VYHODNOCENA koncem září. 

V ŘÍJNU SE USKUTEČNÍ VÝSTAVA VÍTĚZNÝCH PRACÍ v Galerii VK37. 
Soutěž je otevřena pro všechny fotografy, bez rozdílu věku, amatéry 
i profesionály. Cílem soutěže je ukázat, že i dnešní fotografové vidí  
a umí nacházet krásu v nejprostších věcech, ve svém nejbližším okolí.

Do 15. 9. 2019 zasílejte tištěné papírové fotografie od formátu mi-
nimálně 18 x 24 cm na adresu GALERIE VK37, Purkyňovo nám. 228, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, nebo je můžete osobně zanést v otvíracích 
hodinách do galerie. Fotografie mohou být různého formátu, černobílé 
i barevné a jejich počet není omezen,  pouze nezarámované. Musí být 
bez digitálního zásahu do kompozice obrazu – jde o čistě fotografické 
vidění skutečnosti. Uvítáme, pokud zašlete fotografie i v digitální podo-
bě pro potřeby propagace následné výstavy. V zásilce, prosím, uveďte 
jméno autora, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. 

Fotografie posoudí odborná porota, ve které budou zastoupeni fo-
tografové, výtvarníci i publicisté a hlavním kritériem je naplnění tématu 
soutěže.

KLÁRA KLOUČKOVÁ,
GALERIE VK37

Potřebujete hospicovou 
péči pro své blízké?

Tým Hospicu Tempus
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jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v DUBNU 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na prohlídku chrámu sv. Mikuláše a procházku 
kolem Malostranského náměstí Kdy? V sobotu 27. dubna 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

K ostel sv. Mikuláše, nejslavnější barokní chrám 
Prahy, stojí spolu s bývalým jezuitským profes-

ním domem uprostřed Malostranského náměstí. Na 
jeho místě stál až do roku 1743 gotický farní kos-
tel, vysvěcený pražským biskupem Tobiášem roku 
1283, a v sousedství románská rotunda sv. Václava, 
postavená jako připomínka zázraku, k němuž došlo 
při posmrtném převozu Václavova těla ze Staré Bo-
leslavi na Pražský hrad, jak se o tom zmiňují stře-
dověké legendy. Dnešní chrám sv. Mikuláše patří 
k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. 
Na díle, které se realizovalo přibližně sto let, se 
podílely tři spřízněné generace velkých barokních 
architektů – otec, syn a zeť: Kryštof Dientzenhofer, 
Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 

v 8:42. Pak se tramvají číslo 15 přesuneme na Malo-
stranské náměstí. Sraz s ostatními bude 10 minut před 
10. hodinou na zastávce tramvaje Malostranské nám.

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Ilona Očenášková

FO
TO

: M
IL

E
N

A
 V

O
VS

O
VÁ

80 let

Jiřina Vlachová

Jana Kroulová

Vojtěch Hlůžek

Zdeněk Jindřich

Jana Aiznerová

85 let

Jaroslav Skalička

Alena Šubrtová

Vlasta Beránková

Vojtěch Fidler

MUDr. Marie Pohlová

Ing. Jiří Zach

Jaroslav Vacek

90 let Jaroslav Klicman

91 let
Oldřich Berka

Jiří Hrušovský

92 let Růžena Rychtaříková

93 let prof. Vlastimil Řada

94 let Anna Tesařová

blahopřání� 

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

V dubnu oslaví významné životní jubileum,  
80. narozeniny, paní EVA KNOROVÁ. 
Přejeme jí spoustu dalších krásných dnů 
plných veselých zážitků, štěstí a hlavně 
hodně zdraví. Rodina

M ilí čtenáři, z dřívějších vydání Zpra-
vodaje již víte, že v našem městě exis-

tuje v Domě s pečovatelskou službou krou-
žek se zaměřením na využití volného času 
seniorů, především z tohoto zařízení.

Tento Veselý kroužek, jak je nazván, má 
okolo dvaceti stálých členek, které se věnují 
ručním a výtvarným pracím, společnému 
posezení při kávě či čaji, zpěvu, anebo jen 
tak ke klábosení mezi sebou. Někdy jsou 
pozváni i někteří kralupští hudebníci pro 
rozveselení a zavzpomínání si s krásnými 
staršími písničkami.

Nejinak tomu bylo i v pondělí 11. břez-

na, kdy nás navštívil již u nás známý Toník 
(Yetty) Jelínek, se svým mladým kolegou 
Adamem Putnoky. Zahráli naší oslaven-
kyni krásné písničky, nejen ze svého reper- 
toáru, ale i na její přání.

Nebyl to nikdo jiný, než paní učitelka 
Bedřiška Fabiánová, která ve svěží formě 
oslavila svých krásných 90 let. Je členkou 
kroužku již od jeho založení a patří mezi 
nejpilnější a nejzručnější.

Touto cestou jí ještě jednou blahopřejeme 
a přejeme vše nejlepší do dalších let.

JAROSLAVA VESELÁ 

A OSTATNÍ ČLENKY KROUŽKU

Pojeďte s námi
Důchodci MKD Kralupy n. Vlt. si vás dovolují pozvati v roce 2019 na tyto zájezdy:

27. dubna ZOO Praha a zámek Ctěnice u Vinoře

18. května Ústí nad Labem, zámeček Větruše - prohlídka města a hradu Střekov

22. červen Františkovy Lázně a hrad Seeberg

18. září Zahrada Čech Litoměřice

V září návštěva zámku Hořovice a zámek Nižbor, datum výletu zatím neurčeno

Těšíme se na vaši účast.

Za klub MKD Josef Kolář - tel. 728 720 763, Vladimír Umlauf, tel. 606 824 003

SVAZ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH V ČR
ZO Kralupy nad Vltavou, Hůrka č. 1041
oznamuje úřední hodiny: 30. 4., 28. 5., 25. 6. 
vždy od 12:30 do 13:30.
Zvoňte na zvonek označený: Pavlíková

Ve Veselém kroužku proběhla 
krásná jubilejní oslava
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

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

21. 2. Dagmar RATAJOVÁ 77 let

25. 2. Jaroslav TUST 69 let

1. 3. Jiřina PAVLÍKOVÁ 84 let

2. 3. Jiří VELÍŠEK 53 let

2. 3. Anna KOPEČKOVÁ 90 let

2. 3. Václav CÍSAŘ 86 let

3. 3. Petr TELIPSKÝ 54 let

10. 3. Milada POPELKOVÁ 83 let

11. 3. Jaroslav POLÍVKA 83 let

15. 3. Božena ŠIMONÍČKOVÁ 89 let

18. 3. Miroslav HUBIČKA 81 let

19. 3. Jiřina STAŇKOVÁ 86 let

vzpomínky� 

Dne 7. dubna uplynou dva roky od 
odchodu dlouholetého organizátora 
koncertů vážné hudby pana  
Ing. VOJENA OČENÁŠKA, Ph.D. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel-
ka, dcera a syn s rodinou. Kdo jste 
ho měl rád, vzpomeňte s námi.

Dne 10. dubna 1929 se narodila 
naše drahá maminka a babička 
paní LIBUŠE HLAVÁČKOVÁ - 
dlouholetá pracovnice MěNV 
v Kralupech n. Vlt. Měla ráda lidi, 
kterým nestranně pomáhala. Své 
rodině byla vždy oporou. Stále 
vzpomínáme. Děti a vnoučata

Dne 8. 4. 2019 by se dožil 90 let 
pan JAROSLAV CIHLÁŘ. Všem, 
kteří věnovali tichou vzpomínku, 
děkujeme. Rodina Cihlářova

Znovu připomínáme výlet, který pod-
nikneme ve čtvrtek 25. dubna do Mla-

dé Boleslavi a na zámek Stránov. Odjezdy 
autobusu: Minice 6:40, ul. Čechova 6:45, 
Zelený strom 6:50, hotel Sport 6:55 a na-
konec Lobeček 7:00.

Přihlásit se můžete na schůzce výboru 

dne 2. 4. v salonku DPS (penzion na 
Cukrovaru) ve 2. patře od 13:00. 

Dále zveme všechny zájemce na zájezd  
16. května na státní hrad Grabštejn a zámek 
Lemberk. Přihlásit se můžete také již 2. 4. 
nebo 7. 5. na stejném místě.

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ VAŠI RODÁCI

Dne 12. 2. 2019 na místě pro invalidy, 
před domem Hůrka 1059 v Kralupech 

nad Vltavou, došlo k poškození pravého 
zpětného zrcátka vozidla zn. Ford, tmavo-
modré barvy.

Byl to asi slušný řidič, protože za oknem 

nechal omluvný lístek s telefonním číslem 
...348 56... Zrovna bylo deštivo a lístek se 
rozmazal, takže majitelka vozu nemůže ni-
koho kontaktovat.

Prosíme řidiče, jestli bude tento text číst, 
aby se ozval na tel. č. 720 113 456.

Dne 18. 2. 2019 jsem nastupovala u KD 
Vltava do autobusu MHD 458 do Nela-

hozevsi. Náhlé prudké zabrzdění autobusu 
na semaforu mě porazilo na podlahu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat třem 
spolucestujícím, kteří mi hodně pomohli 

a požádali řidiče, aby zavolal záchranku. 
Pádem jsem utrpěla velké poranění páteře, 
pánve, hlavy a ruky. Velké ochoty cestují-
cích si velmi vážím. Je pro mě nepocho-
pitelné, že řidič se o mě vůbec nezajímal. 

POKORNÁ, KRALUPY

} KOUPÍM byt v Kralupech, nabídněte, 
prosím. Tel. č.: 777 889 546

} HLEDÁM levný podnájem pro jednu 
osobu, na delší dobu, stačí jedna 
místnost se sociálním zařízením. Děkuji 
za nabídky. Tel. č. 722 412 759

} KOUPÍM dům se zahradou v Kralupech 
nad Vltavou či blízkém okolí. Cena do 3,5 
mil. Kč. Platba hotově. Tel. č. 724 284 995

} HLEDÁM někoho, kdo by mi pomohl 
zajistit práci v Německu, třeba jen 
na 14 dnů. Potřebuji přivýdělek. 
Děkuji. Tel. č. 722 412 759

} Jmenuji se Marek, 37 let, a touto 
cestou HLEDÁM zat. kamarádku na časté 
schůzky apod. Silnější postava nevadí, 
dítě není překážkou. Mé zájmy: hudba, 
tanec, včelaření, koně, zdravotnictví, 
esoterika a jiné. Tel. č. 722 412 759

} PŘENECHÁME MÍSTO A PRODÁME 
POMNÍK na kralupském hřbitově 
v „urnovém háji“ s prostorem pro osm 
uren. Volný cca koncem dubna 2019. 
Cena dohodou. Tel. č.: 606 286 044

} PRODÁM dětskou postýlku, rýsovací prkno 
a matraci o velikosti 79 x 195 cm.  
Tel. č. 723 894 283

soukromá inzerce� 

Rodáci zvou na výlety

Hledá se svědek dopravní kolize na Hůrce

Poděkování

Zámek Stránov

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC

} Učíš-li se proto, aby sis 
zapamatoval, zapomeneš.  
Učíš-li se proto, abys porozuměl, 
zapamatuješ si.

} Spravedlnost je vlak, který má, 
bohužel, vždycky zpoždění.

} Když přijmete své nedostatky, 
nikdo je už nemůže použít proti 
Vám!



22 KZ   DUBEN 2019  SPORT www.kralupskyzpravodaj.cz

Č tyřicátý třetí ročník krasobruslařských 
závodů se letos konal o něco později, 

než běžně, a sice až v posledním únorovém 
víkendu. I přes po celé republice probíhající 
jarní prázdniny se ale 23. února do Kra-
lup sjelo téměř dvě stě dětí, z toho 33 bylo 
domácích. Přesně třetina jich dosáhla na 
medailové umístění.

Úspěchy na sebe nenechaly dlouho če-
kat, když hned v první kategorii brala zlato 
pětiletá Soňa Novotná, která teprve začát-
kem února přestoupila ze školičky brusle-
ní k trenérce Lindě Hamouzové. „Sonička 
svůj první závod zajela velmi čistě a jistě, 
i když se dostavily i slzičky ze zimy a ner-
vozita. Soňa na sobě nedala nic znát a uká-
zala všem svou ladnost a lehkost na ledě. Já 
jsem s jejím výkonem více než spokojená,“ 
komentovala výkon Soni její trenérka. 

V kategorii starší přípravky pak na třetím 
místě skončila Valerie Pavlíčková, těsně za 
ní Barbora Vlasáková. „S výkonem obou 
svěřenkyň jsem velmi spokojená. Převedly 
to, co opravdu umí. I přesto, že Valinka za-
jela před Kličkou pouze dva závody, nedala 
na sobě ‚nezkušenost‘ znát,“ komentovala 
výkony jejich trenérka Darina Ptáčníková.

Další medaile mezi nejmladšími získa-
la i Sophie Kopecká (kat. Cvrček 1) a Dora 
Liemannová (kat. Cvrček 2), které se mezi 
prvními třemi umisťují stabilně celou sezó-
nu. Ve stejné kategorii ještě na bronzovou 
medaili dosáhla Anežka Kňourková. Jen 
v kategorii Benjamín 1 kralupským závod-
nicím unikla bedna, nejlepší domácí v této 
kategorii, Beáta Řehounková, skončila na 
4. místě.

Zlatou medaili za skvěle předvedené jíz-
dy měli i Šimon Vrbovec (kat. Žáci nej-
mladší C) a Alena Brtková (kat. Žačky nej-
mladší C). „Spokojenost je veliká. Ála je 
bojovnice a dost na sobě maká. Jízdu si 
maximálně užila a jela naplno až do kon-
ce. A to je nejvíc,“ komentovala trenérka 
Simona Majrychová ml. výkon své svěřen-
kyně. Zlato přidala i Noemi Mikešová (kat. 
Žačky mladší A), která předvedla, byť s pá-
dem, dvojitého axela a trojitého toeloopa. 

V kategorii Žačky mladší C se medailí do-
čkaly hned dvě kralupské závodnice, kte-
ré obě předvedly čisté programy se dvěma 
axely. Stříbro získala Michaela Kovářová, 

dělené třetí místo pak Markéta Machulová.
Soutěž pro domácí vyvrcholila katego-

rií Žačky C, ve které se předvedlo pět kra-
lupských závodnic. Na bednu jako jediná 
vystoupala Tereza Palatová, které se po-
vedlo zajet čistý program s několika dvo-
jitými skoky. Těsně pod stupni vítězů pak 
skončila Hana Machulová, hned za ní Ale-
xandra Kopecká.

Kompletní výsledky a rozsáhlou fotogale-
rii ze závodů najdete na www.krasokralupy.
cz, nebo na oddílovém Facebooku „Kraso-
bruslení Kralupy nad Vltavou“. 

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

P ro rok 2020 získala Praha možnost po-
řádat Mistrovství Evropy v rychlobrus-

lení. Tento 31. ročník se již nyní připravu-
je, a protože sportoviště v Praze nepokryjí 
kompletně potřeby závodu, je do projektu 
zapojeno i naše město. Hlavním důvodem 
je snadná a rychlá dostupnost Kralup nad 
Vltavou a situování stadionu na okraji měs-
ta s možností parkování.

V této souvislosti bude v létě zahájena 
rekonstrukce zimního stadionu. Ten bude 
přestavěn na krytou arénu s čtyřsetmetro-
vým oválem, který bude mít 12 metrů na 
šířku a bude pokrytý bezmála pěti tisíci 
čtverečními metry ledu. V kombinaci s těs-
ně sousedícím atletickým víceúčelovým 
hřištěm zde vyroste jedinečné sportoviště. 

Celkové náklady na vybudování haly ve 
výši cca 300 mil. Kč budou hrazeny jak 

z rozpočtu Českého sportovního svazu, 
tak ministerstva sportu a tělovýchovy, ev-
ropských dotací a částečně také z rozpočtu 
našeho města, které tímto získá další pr-
venství v republice. 

Na březnovém jednání zastupitelé jedno-
myslně schválili dotaci pro rychlobruslení 
ve výši 40 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že rychlobruslaři již 
několik let požadují vybudování tréninkové 
arény, bude mít tento krok jasný důsledek. 
Česká rychlobruslařská reprezentace ve 
složení Sebastian Druszkiewicz, Martina 
Sáblíková a Nikola Zdráhalová bude nově 
trénovat v Kralupech. 

Martina Sáblíková se v rozhovoru pro rádio 
Žurnál vyjádřila, že se již nyní těší na novou 
sezónu a věří, že i na příštím mistrovství, kte-
ré bude pořádat Česká republika, nezklame 
své fanoušky a pokoří další rekordy na její 
oblíbené pětikilometrové trati. A my se mů-
žeme těšit na skvělé sportovní zážitky.

DOKTORKA ZORKA HORKÁ,

SPORTOVNÍ REDAKTORKA

Domácí závodníci získali celkem 11 medailí
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Vyhlášení kategorie Žačky C:  
Tereza Palatová (2. místo), 

Hana Machulová (4. místo), 
Alexandra Kopecká (5. místo), 

Adéla Kimličková (8. místo), 
Barbora Kosellková (10. místo).

Sáblíková bude trénovat u nás
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P rvně v novodobé historii uspořádali 
sjezdaři ze Ski klubu Kralupy lyžařské 

závody. První březnový víkend se konaly 
dva obří slalomy v kategorii předžáků (dě-
ti ve věku do 12 let, nejmladšímu závod-
níkovi bylo 6 let) v domovském středisku 
Ski klubu Kralupy, ve Skiareálu Aldrov ve 
Vítkovicích v Krkonoších.

Závodů se zúčastnilo přes 60 dětí, z to-
ho bylo 18 dětí ze závodního družstva Ski 
klubu Kralupy vedeného šéftrenérem Mi-
chalem Topinkou, kteří se v konkurenci 
dětí z Prahy, Středních Čech i z Krkonoš 
rozhodně neztratily. Ve svých kategoriích 
vyhrála oba závody Karolína Topinková  
(10 let – přípravka dívky). Jeden závod 
vyhrál i Daniel Karas (8 let – mladší pří-
pravka kluci), když byl v druhém závodě 
na 2. místě. Dvakrát druhé místo obsadila 
Kristýna Krátká (9 let – přípravka dívky), 
dvakrát třetí byl František Štros (10 let – 
přípravka kluci). Na stupně vítězů jednou 
vystoupila i Lia Horová (8 let – mladší 
přípravka), když byla v prvním závodě na  

3. místě (a ve druhém na 5. místě). Blízko 
stupňů vítězů se umístili i Daniel Slunéčko, 
Matyáš Hora (oba 5. místa), Michal Pekárek 
a Ondřej Plamínek (oba 6. místa).

Přestože se jednalo o pořadatelskou pre-
miéru, přes 25 trenérů a rodičů ze Ski klubu 
Kralupy organizaci závodů podpořené mj. 
sportovní komisí města výborně zvládli ke 
spokojenosti skiareálu i účastníků a již se 
těší na další ročník.

Mimo těchto závodů se závodní družstvo 
pravidelně účastnilo dlouhodobého seriálu 
závodů LEKI cup 2019. Zde nejlepších vý-
sledků dosáhla Karolína Topinková, která 
obsadila dvakrát druhé místo (na Pasekách 
a ve finálovém závodě v Harrachově), při-
čemž v celkovém pořadí seriálu obsadila 
5. místo. Neztratil se ani František Štros, 
který v jednotlivých závodech obsadil dva-
krát třetí místo (v Albrechticích a ve finá-
lovém závodě v Harrachově), celkově byl 
na 10. místě.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

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

Aktuální informace: kralupyvolejbal.cz, kralupskevolejbalistky.org/novinky

7. 4. 

starší žákyně – Krajský přebor
(Kralupy B, Neratovice, Kutná Hora, Brandýs n. L.)

9:00

starší žákyně – Krajský přebor – finále
(Kralupy A, Nymburk, Příbram, Kolín, Hořovice)

12:00

28. 4. 
mladší žákyně – Krajský přebor – finále 1. část
(soupeři neurčeni)

10:00

Program domácích volejbalových zápasů - duben 

Závodní družstvo Ski klubu Kralupy  
pod vedením M. Topinky při prohlídce trati

Kralupští lyžaři pořádali 
premiérové závody
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48. ročník turistického pochodu

Do Okoře bez oře 
se koná v sobotu 6. 4. 2019

Akci zajišťují Klub českých turistů Kralupy nad 
Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek

Startovné: 20 Kč

STARTY

Kralupy nad Vltavou - od městského úřadu

Pěší trasa: 6:15-10:30
Dle vašeho uvážení, nabídka tras je v rozmezí od 
14 do 50 km. Připravena je geotrasa - multikeška 
s názvem Do Okoře s GPS (GC3BP1M).

Cyklotrasa: 8:00-10:30
Dle vlastního uvážení. Je připravena nabídka tras 
30 a 50 km. 

Zákolany - od nádraží ČD

Pěší trasa: 8:00-10:30
Dle vlastního uvážení, nejkratší trasa na Okoř je 7 
km. Připravena je geotrasa - multikeška s názvem 
Do Okoře s GPS (GC3BP1M).
Start čeká i na případný opožděný příjezd vlaku 
z Kralup nad Vltavou.

Ostatní starty
Dle vlastního zájmu můžete vyjít z jakéhokoliv 
místa a stát se účastníkem pochodu přihlášením 
se v cíli.

CÍL

Okoř - louka pod hradem
9:00-15:00 

Pořadatelé zajistili pro zájemce dopravu autobu-
sem na vlak do Zákolan z parkoviště pod Okoří. 
Cena: 20 Kč/osoba.

Na Zimní světové univerziádě, která se konala začátkem března 
na Sibiři ve městě Krasnojarsk, Kralupy reprezentoval lyžař Martin 
Štěpán. Zprávu o jeho úspěchu najdete v online verzi Zpravodaje.
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L etošní mistrovství Čes-
ké republiky v kategoriích 

žactva, mladšího a nejmladšího 
žactva proběhlo v Českém Tě-
šíně, a sice od 8. do 10. března. 
Kralupský klub reprezentova-
la dvanáctiletá Noemi Mikešo-
vá v kategorii mladších žaček. 
„MČR na rozdíl od jiných závo-
dů, které trvají jen pár hodin, 
trvalo tři dny. A je všechno ta-
kové slavnostní,“ řekla Noemi. 
„Slavnostní zahájení spojené 
s losováním mělo impozantní 
atmosféru a při jeho zakonče-
ní, díky panu konferenciérovi 
tancoval celý sál,“ komentoval 
předseda oddílu a jeden z tre-
nérů Noemi pan Josef Majrych.

Z devíti povinných prvků by-
lo šest skokových, přičemž No-
emi předvedla dva dvojité axely 
a jeden trojitý skok. A ačkoliv 
všechny tři obtížné skoky skon-
čily pádem, kralupská závod-
nice ukázala, že má potenciál. 
„Naše Noemi se probojovala 
na toto mistrovství sérií kvali-
fikačních závodů, díky obrov-
skému nasazení v tréninkovém 
procesu a vzájemné spolupráci 
nás trenérů a rodičů, jako týmu. 
V žebříčku skončila na 13. mís-
tě a na mistrovství toto místo 
obhájila, za tým trenérů velká 
spokojenost,“ komentoval vý-
kon Noemi trenér pan Majrych. 

Mezi další prvky Noemi zařa-
dila dvojité skoky, jejich kombi-
naci, a také piruety, z nichž jed-
na byla na level 3 (4 je nejvyšší 
možný). „Můj výkon rozhodně 
mohl být lepší. Byla jsem dost 
nervózní, a to se projevilo na 
mé závodní jízdě. Zvlášť u po-
slední kombinace dvou dvoji-
tých skoků a piruetě v závěru 
programu,“ komentovala svůj 
výkon závodnice. „Noemi je vel-
mi pracovitá, talentovaná a má 
neskutečnou oporu a podporu 
v rodině,“ říká pan Majrych. 

Vysvětluje, že vzhledem k vý-
konnosti a krasobruslařským 
dovednostem bylo na začátku 
sezóny jejich počátečním cílem 
umístění kolem třicátého místa 
v žebříčku. „Takže výsledek ho-
voří sám za sebe,“ dodává. 

A co Noemi čeká příští rok? 
Nejzásadnější bude přestup do 
vyšší kategorie žaček, s čímž 
k volné jízdě přibyde i krátký 
program. „Tady už začínáme 
hovořit o top – krasobruslení 
a podmínky našeho klubu ne-
mají sílu tyto potřeby hodinově 
pokrýt, a to myslím v dobrém,“ 
říká a vysvětluje, že kralupský 
oddíl má od města nadstan-
dardní podporu, a klub tak mů-
že umožnit krasobruslit všem, 
kteří o tento sport mají zájem 
a důstojně reprezentuje naše 
město v rámci českého kraso-
bruslení. „Nás ale čeká velmi 
tvrdá individuální práce, a po-
kud budeme chtít obstát, po-
třebujeme více té ‚zmrzlé vody‘, 
baletní, gymnastickou a atle-
tickou průpravu, a bude nutná 
spolupráce i s choreografy,“ vy-
světluje trenér. 

Její volnou jízdu z MČR a dal-
ší aktuální dění v klubu najdete 
na webu krasokralupy.cz nebo 
na Facebooku „Krasobruslení 
Kralupy nad Vltavou“.

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

V sobotu 16. března se v Jihla-
vě konalo Mistrovství České 

republiky v bench-pressu. Kra-
lupy reprezentovali dva siláci. 
Zdeněk Tuháček získal stříbro 
v kategorii do 105 kg, když zvlá-
dl zvednout činku o hmotnos-
ti 217,5 kg. Petra Švadlenková 
taktéž získala stříbro za 85 kg 
v ženách, kategorie do 84 kg. 

Tato dvojice by ráda repre-
zentovala český bench-press 
i na mistrovství Evropy ve Fin-
sku. Závodníci se připravova-
li na tento šampionát pod ve-
dením Kamila Jandy, tímto by 
mu rádi poděkovali, za podpo-
ru, zázemí a cenné rady.

IVAN VESELÝ,

SILOVÝ TROJBOJ

KRALUPY ZAPLAVILI SILÁCI
V sobotu 23. února se konalo mistrovství České republiky v silovém 
trojboj mužů a žen v Kralupech nad Vltavou. Soutěž byla organizo-
vána týmem TJ Kralupy pod vedením Zdeňka Tuháčka a probíhala 
v multifunkční hale na zimním stadionu. Článek o této akci najdete 
v online verzi Zpravodaje.

Mikešová reprezentovala 
na MČR v krasobruslení
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Cenné kovy získali Kralupáci 
na MČR v bench-pressu
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Zdeněk Tuháček  
v Jihlavě
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba kolem světa Kralupana Josefa Fričla pokračuje, v našem seriálu právě přeplul 
Atlantik. Předchozí díl najdete v online verzi Zpravodaje. 

Když něco chcete, musíte tomu věřit

Když jsem se blížil v noci k Martini-
ku, tak už zdaleka byla vidět záře 

měst na obzoru. Nechtěl jsem připlouvat 
do přístavu v noci. Sundal jsem plachty 
a snažil se brzdit, jak jenom to šlo. Mar-
ně. Mořský proud a vítr mě hnali pětiuz-
lovou rychlostí na Martinik. Natáhl jsem 
znovu plachty a pokračoval do hlavního 
města Fort de France. V 10:45 spouš-
tím kotvu pod pevností. Za sedmnáct 
dní jsem přeplul Atlantik. Teď sedím na 
palubě a nějak se s tím nemůžu srov-
nat. Vždyť to byla taková krátká doba.  
A Atlantik je za mnou.

Sotva jsem se vzpamatoval z plavby, 
Poláci, kteří kotvili vedle mne, mi poradi-
li, kde se mám přihlásit na policii. „Zajdi 
do jachtařského obchodu, tam je compu-
ter.“ A skutečně. V obchodě mě prodavač-
ka zavedla mezi regály k počítači a řekla, 
abych se přihlásil sám. Vyplnil jsem for-
mulář, z tiskárny vyjela kopie a je hotovo. 
Žádný policajt ani celník. Jenom kopie 
a usměvavá obsluha v obchodě. Vítejte 
v Karibiku, jste v Evropské unii. Úžasné.

Po návratu na loď jsem hned zalehl 
a snažil se trochu vyspat. Dolehla na mě 
únava. Večer mě vzbudil velký hluk. Co 
hluk? To je slabé slovo. Rachot bubnů, 
kvílení trumpet a kdo ví, čeho všeho. Na 
pláži se něco slavilo a všichni, kdo měli 
ruce a nohy, tak do něčeho mlátili a tan-

covali. Časem jsem zjistil, že to není žád-
ná oslava, ale domorodci se tak každý ve-
čer baví.

Připlul jsem v době adventu. Byl to 
zvláštní pocit. Lidé nakupují dárky. Ve 
městě je výzdoba, co tak trochu připo-
míná Vánoce. Kolem vás projede na kole 
zpocený Santa a do toho 31°C.

Když jsem si trochu odpočinul, tak 
jsem se vydal na výlety po okolí. Zaujaly 
mě poutače do botanické zahrady Jar-
din de Balata. Bylo to trochu z ruky. Jed-
na cesta přes dvacet kilometrů. Co se dá 
dělat. Chci něco vidět, tak jdu pěšky. Už 
samotná cesta byla krásná. Podél silnice 
ibišky, kapradí, banánovníky, přes deset 
metrů vysoké bambusy a do toho ještě ko-
libříci. Nemohl jsem se vynadívat. Cestou 
tam jsem si natrhal batoh pomerančů. Ty 
se mi pěkně pronesly. Botanická zahrada 
je krásná. Každému to mohu jen doporu-
čit. Vstupné jenom 14 eur. Když jsem se 
večer vrátil na loď, tak už jsem se skoro 
neudržel na nohou. Během plavby jsem 
odvykl pěším túrám.

Další den jsem byl zase fit a vyrazil na 
exkurzi do rumárny Distillerie La Favo-
rite. Prohlídka továrny je zdarma včetně 
ochutnávky rumů a stojí za to. Původ-
ní parní stroje a veškeré zařízení pracují 
do dnešní doby. Takových továren je na 
Martiniku nejméně deset a to počítám ty 

nejznámější. Veškerá produkce rumu se 
prodá zde na Martiniku. Koupil jsem rum 
jako dárek a vrátil se na loď.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

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

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

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

VELIKONOČNÍ JARMARK 
A VYNÁŠENÍ MORANY

Přijďte se inspirovat, nakoupit velikonoční 
dekorace, ochutnat velikonoční perníčky 
a podívat se na vystoupení malých i vel-
kých tanečníků. Zveme vás na Velikonoční 
jarmark, který pořádáme v neděli 7. dubna 
od 10:00 do 17:00. Hlavní program zahájí 
v 14:00 svým vystoupením pražský folklórní 
soubor Modřanský MOTÁK. Současně s ná-
mi můžete vyprovodit k řece Vltavě Moranu 
a dát tak sbohem dlouhé zimě. 

SLET MALÝCH ČARODĚJNIC 
A ČARODĚJŮ 
V úterý 30. dubna 2019 od 16:00 do 18:00 
se na zahradě za tělocvičnou DDM v Zátiší 
uskuteční nefalšovaný slet malých čaroděj-
nic a čarodějů. Součástí programu budou 
různé hry. Na filipojakubském ohni si pak 
můžete opéci špekáčky, které budou na 
místě k zakoupení. Přijďte v čarodějných 
kostýmech.
Vstupné pro děti 40 Kč, v ceně je odměna

THAJSKO ZEMĚ KRÁSNÉ 
PŘÍRODY A VÝBORNÉHO 
JÍDLA
Dubnový cestovatelský večer nás v úterý  
16. 4. 2019 od 18:00 přenese do exotického 
Thajska. Království v jihovýchodním cípu Asie 
se zapsalo na seznam oblíbených destinací 
mnoha českých cestovatelů. Tuto zemi vyhle-

dávají nejen milovníci nebesky modré vody 
a bělostných pláží, ale též vášniví potápěči 
a gurmáni. Přednáší Mgr. Kateřina Viktorová.

BĚH PRO DOBROU VĚC  
- BĚH PRO PARAPLE 

Po loňském úspěšném benefičním Běhu pro 
Lukáška jsme se letos rozhodli uspořádat 
další Běh pro dobrou věc - běh pro Paraple. 
Start v neděli 19. května 2019 v 10:00 před 
DDM. Trasa bude dlouhá cca 2 - 3 km, po-
vede centrem města a bude přizpůsobena 
tak, aby se mohly zúčastnit mj. maminky 
s kočárkem, či děti na odstrkovadle atd. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Výtě-
žek bude věnován organizaci Paraple.

MALOVÁNÍ SVĚTLEM 
V MOKROSUKÁCH
Od 5. do 7. dubna 2019 proběhne v Mokro-
sukách kurz Malování světlem pod vedením 
zkušeného lektora Pavla Pližingra. Pro bližší 
informace o této akci a možnosti přihlášení 
kontaktujte kancelář DDM.

FO
TO

: P
A

VE
L

 P
L

IŽ
IN

G
E

R



27www.mestokralupy.cz   ŠKOLY  DUBEN 2019   KZ

Z ákladní umělecká škola v Kralupech  
n. Vlt. obdržela vítaný dárek. Díky ná-

kupům během prvního dne otevření prodej-
ny nové generace v ulici Veltruská získala 
od společnosti Lidl 117 450 Kč. Tuto částku 
využije na rekonstrukci vstupního prostoru 
do školy, který již neodpovídá současným 
potřebám. Školu navštěvuje přes 700 žáků. 

Nákupy v nové prodejně Lidl v Kralupech 
nad Vltavou mohli zákazníci 26. listopadu 
využít pro dobrou věc. Z každého nákupu 
nad 300 Kč uskutečněného v tento den to-
tiž společnost Lidl věnovala 50 Kč ve pro-

spěch místní základní umělecké školy. Ve-
dení školy se tak 4. března mohlo radovat 
z částky 117 450 Kč. „Pro nás je podpora 
této základní umělecké školy především 
radost, protože víme, že věnované peníze 
najdou dobré využití. Zásluhu na této vyso-
ké částce mají ale především obyvatelé Kra-
lup nad Vltavou, kteří na otevření prodejny 
dorazili v hojném počtu, a za to jim moc 
děkujeme,” okomentovala darovanou část-
ku mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá. 

MAREK HOMOLKA,

ODDĚLENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE LIDL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

N aše ZUŠ byla po třech letech opět po-
věřena organizací krajského kola Sou-

těže ve hře na elektronické klávesové ná-
stroje a tak vás srdečně zveme 4. dubna  
od 10:00 do sálu hotelu Sport (v suteré-
nu), ve kterém můžete sledovat klání ví-
tězů okresních kol z celého našeho kraje. 
Čas konání krajských kol soutěží uzavře 
v Brandýse nad Labem i naše Trio Emili  
ve složení Michaela Jurková, Ema Zoe 
Shipstead a Linda Turbová.

Přestože se naše škola věnovala poslední 
měsíce především soutěžím, nezapomněla 
ani na přípravu koncertní činnosti. Zveme 
vás tedy srdečně na Učitelský koncert dne  
2. dubna od 18:30 v KD Vltava a poté na kon-
cert 9. dubna s názvem Pódium patří žákům, 

aneb děti doprovází děti! Koncert se koná 
v sálu ZUŠ v hotelu Sport a začíná v 17:30.

Již tradičně proběhne Velikonoční kon-
cert v kralupském kostele dne 23. dubna 
od 17:30.

Ani výtvarný obor nezahálí. Rádi vás při-
vítáme na výstavě prací žáků výtvarného 
oboru pod vedením Dáši Chladové, která 
začíná vernisáží dne 10. dubna od 17:00 
v malém sálu KD Vltava.

Zájemcům o účast na Letních dílnách 
(výtvarná, keramická a taneční) sděluje-
me, že se již mohou hlásit prostřednictvím 
předběžné elektronické přihlášky na zus- 
kralupy.cz/prihlaska-artus/. V letoš-
ním roce budou dílny probíhat v době od  
26. do 30. srpna 2019. Předpokládaná cena 
činí 1 700 Kč. LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY

Na co se můžete těšit?

Příspěvek od Lidlu činil 
více než sto tisíc

V pátek 8. 3. 2019 jsem doprovázela osm 
žáků naší školy na okresní kolo recitač-

ní soutěže do Mělníka. V DDM se sešlo přes 
třicet recitátorů z celého okresu. Všichni se 
snažili, všichni chtěli uspět. A také se jim 
to podařilo. Někteří získali ocenění, ostat-
ní poděkování od nás, diváků, za příjemně 
strávené dopoledne.

Já byla pyšná na úspěchy našich žáků. 
Lucie Havlíková z 3. třídy získala čest-
né uznání od poroty a Radovan Galuška  
ze 4. třídy a Kristýna Petroušková z 8. roč-
níku dokonce ve svých kategoriích zvítězili 
a postupují do krajského kola, které pro-
běhne 10. a 11. dubna v Kolíně.

Tak tedy hodně úspěchů a radosti z před-
nesu pěkných textů. PAVLA HOLAJOVÁ, 

UČITELKA ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

Naši recitátoři uspěli

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Z veme všechny rodiče na vernisáž výsta-
vy, kterou nepřehlédnete, protože bude 

umístěna na skleněných tabulích u vchodu 
do školy. Prohlédnout si můžete dětské prá-
ce s jarním tématem.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
2. května v 15:00 ve vestibulu školy a za-
hájí ji hudební vystoupení žáků 1. stupně 
pod vedením paní učitelky Němečkové. 
Proběhne rovněž hlasování o nejlepší ob-
rázek.

Zároveň pořádá sdružení rodičů školy 
jarní bazárek a probíhají pravidelné kon-
zultační hodiny s rodiči (14:30-17:00), tak 
si tyto akce nenechte ujít!

MARTINA HANTYCHOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

OMLUVA ZA CHYBU 
V PRŮZKUMU PRO  
ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

Minulý měsíc vyšel v Kralupském Zpravodaji 
můj článek o školních jídelnách. Za jeden 

chybný údaj bych se chtěl touto cestou omluvit.
V článku bylo totiž zmíněno, že ve škole Třebíz-

ského nevaří dva obědy. Opak je pravdou. Špatně 
jsem si tuto informaci ověřil a tímto bych se chtěl 
omluvit všem paním kuchařkám ZŠ Třebízského, 
paní ředitelce ZŠ Třebízského a všem, kterým ten-
to údaj ublížil. Jednalo se o můj první článek, ale 
i přesto vím, že si určitě paní kuchařky a paní ředi-
telka omluvu zaslouží.

PETR ČIHÁK,
STUDENT 3.G  

DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA

Jarní výstava, kterou 
nepřehlédnete
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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Již pět let je součástí nabídky vzdělává-
ní dětí předškolního věku v Kralupech 

nad Vltavou Lesní mateřská škola Kulíšek.
Pedagogická práce v přírodě má svá spe-

cifika a vyžaduje, aby průvodce / pedagog 
byl připravený a dokázal zvolit, v jakém 
přírodním prostředí se s dětmi bude po-
hybovat, aby měl určité přírodovědné, pe-
dagogické a psychologické znalosti. Na uči-
tele v LMŠ je kladen velký důraz v oblasti 
bezpečnosti dětí. Přírodní prostředí nabízí 
výjimečný prostor pro získání motorických 
dovedností zcela přirozenou cestou. Chůze 
do kopce, přes terénní nerovnosti, po kme-
ni stromu přes potok, možností je mnoho. 
V každém ročním období se podmínky mě-
ní. Ať je bláto, sníh nebo prší, dítě s lesem 
žije a roste. Dokáže se v lese orientovat, ví 
že s vodou je nutné šetřit (ve školce máme 
omezené zásoby), ví, jak se v lese chovat, 
poznává stromy, květiny, zvěř...

Ale nestačí prostě děti odvést do lesa a oče-
kávat, že tím je zajištěno vzdělávání. Lesní 
mateřská škola má svůj Školní vzdělávací 
program, který prošel kontrolou České škol-

ní inspekce. Učitelky a učitelé si neustále do-
plňují vzdělání v oborech předškolní pedago-
giky, přírodní pedagogiky, seberozvoje. Naší 
školkou prošlo více jak 80 dětí, které měly 
možnost zažít „školkový“ život v lese. 

Setkali jsme s velkým počtem nám na-
kloněných rodičů a přátel, kteří nás pod-
porovali a dávali naší práci smysl. Získali 
jsme nové přátele a příznivce. Prošli jsme 
i řadou úřadů a setkávali se v drtivé větši-
ně se vstřícností a pochopením. A není to 
snadné. Lesním MŠ klade stále překážky 
naše nedořešená legislativa, jak v oblas-
ti stravování, tak i v oblasti hygienických 
pravidel. Jsme vděční všem rodičům našich 
kulíšků, přátelům i spřízněným lidem, kteří 

naší školce fandí, a my můžeme díky nim 
slavit pátý rok naší existence. Děkujeme!

Naše škola je od září 2017 v rejstříku škol 
MŠTV. Snažíme se neustále obhajovat, že 
přírodní pedagogika do systému vzdělává-
ní našich dětí patří.

Je každoročně podporována Městem 
Kralupy nad Vltavou v rámci dotačních 
programů, v roce 2019 ve výši 24 000 Kč. 
Tento rok jsme díky podpoře obyvatel na-
šeho města a okolí získali grant z nadace 
Tesco na vylepšení zázemí naší LMŠ ve výši 
30 000 Kč. Všechny tyto granty nám po-
máhají udržet ceny naší školky v takové vý-
ši, aby byla přístupná co nejširší veřejnosti.

Zveme všechny zájemce o docházku do 
naší Lesní MŠ k zápisu.

Zápisy proběhnou ve dnech 9. - 10. 5. 
2019 v zázemí Lesní MŠ. Více na 
www.kulisek.online.

Je možné i navštívit školku v provozu. 
Zažít den v lese společně s námi. Kontak-
tujte, prosím, paní ředitelku Bc. Blanku 
Dymáčkovou, e-mail: reditel@kulisek.on-
line, tel. č.: 737 634 085.

SILVIA HARDTOVÁ,

UČITELKA LMŠ KULÍŠEK

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

J iž několik let na naší ško-
le funguje Žákovský par-

lament. Je složen ze zástupců 
ze 4. - 9. tříd. Setkáváme se 
pravidelně jedenkrát měsíčně 
ve středu. Naše aktivity jsou 
podporovány vedením ško-
ly. Schůzky jsou také zástup-
ci vedení školy navštěvovány. 
Prostřednictvím Žákovského 
parlamentu mohou žáci klást 
otázky vedení školy. Ze setká-
ní jsou pořizovány zápisy, kte-
ré jsou k dispozici na stránkách 
školy.

V březnu jsme zařadili do na-
šich aktivit tři rozhlasová vy-
sílání zaměřená na významné 
události – okupace v roce 1939, 
bombardování Kralup v roce 
1945 a narození Jana Amose 

Komenského. Tento den připo-
menul i významné poslání uči-
telské profese. Dne 28. 3. 2019 
na naší škole proběhl Den na-
ruby. Cílem tohoto dne bylo dát 
možnost našim žákům si při-
pravit vyučovací hodiny a vy-
zkoušet si roli učitele. 

V dubnu se zaměříme na 
připomenutí tradic Velikonoc. 
Ve spolupráci s vyučujícími 
TV chceme připravit a zreali-
zovat turnaj ve florbalu. Rá-
di bychom navštívili Domov 
důchodců ve Všestudech, kde 
jsme adoptovali několik se- 
niorů a přinesli jim drobné 
dárky připomínající krásu jar-
ních svátků. Konec dubna bude 
na naší škole probíhat v duchu 
Týdnu Země. Součástí aktivit, 
které budou připomínat nut-
nost ochrany naší krásné pla-

nety, budou besedy s cestova-
telem, návštěva představení 
Planeta Česko, výstava domá-
cích mazlíčků, aktivity organi-
zované Ekologickým centrem 
a Barevný den.

V květnu si určitě připomene-
me konec 2. světové války a vel-
kou výzvou je pro nás zorgani-
zovat a realizovat projektový 
den na téma Život dětí ve světě. 
S realizací tohoto projektového 
dne počítáme 31. 5. 2019. 

V červnu bychom rádi usku-
tečnili různé sportovní aktivity 
a turnaje. 

Ráda bych tímto poděkovala 
zástupcům Žákovskému parla-
mentu za jejich aktivní přístup 
a vyučujícím naší školy za pod-
poru naší práce.

OLGA HANUŠOVÁ,

UČITELKA ZŠ V. HAVLA

CANISTERAPIE 
POMÁHÁ I V NAŠÍ 
ŠKOLE

ZŠ JODLOVA

J iž třetím rokem spolupracujeme 
s organizací Sirius Třebíč, z. s. Pra-

videlně k nám dochází paní Iva Siebe-
rová s fenkou zlatého retrívra jménem 
Connie. Společně se věnují zejména 
dětem z prvního stupně, přičemž te-
rapie probíhá ve skupinách nebo in-
dividuálně. 

Mezi dětmi i dospělými se tyto 
pravidelné návštěvy těší velké oblibě. 
V hodinách Speciálně pedagogické 
péče, které jsou canisterapii věnová-
ny, si děti s Connie můžou hrát, vodit 
a česat jí a také jí dávat různé povely. 

Součástí těchto hodin jsou i hry 
rozvíjející základní přehled o psech 
a též edukativní hry, při nichž se děti 
mohou dozvědět, jak se správně o psy 
starat. Canisterapie naše děti moti-
vuje k učení, pomáhá jim relaxovat 
a soustředit se, zlepšuje hrubou i jem-
nou motoriku a rozvíjí sociální cítění.

ANNA KUNŠTOVÁ,
KOORDINÁTORKA AP

V lese jako doma s námi 
zažilo více jak 80 dětí
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Akce Žákovského parlamentu 
v jarním období
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OZNÁMENÍ
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Flídr Jan
Žižkova 81
Kralupy nad Vltavou

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

PRONÁJEM BYTU 2+KK
Kralupy nad Vltavou

zasklená lodžie, 
nájem 10 400 Kč + energie, vratná kauce 12 000 Kč,

k nastěhování v dubnu 2019.
Tel.: 603 508 372
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www.zahradnictvi-jelinek.cz

AKČNÍ
CENY

Otevírací doba po - ne 8:00 - 18:30 hod.

zahradnické centrum

79 Kč
od

89 Kč
Letničky mix

Clematis  
mix barev

10 ks

Technické služby města Kralupy n. Vlt.

PŘIJMOU 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 n. Vlt.

NABÍZÍME: › dlouhodobý pracovní poměr - nástup možný ihned › pracovní doba 
Po-Pá 6:00-14:30 s možností přesčasů › stravenky › dobré pracovní zázemí › roční 
výdělek až 340 000 Kč › pět týdnů dovolené.

KONTAKT: Petra Hájková, tel.: 315 726 589,  
e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz; Libušina 123, 278 01 Kralupy n. Vlt.

MONTAKO s. r. o.

PŘIJME:
PRACOVNÍKA OSTRAHY OBJEKTŮ

v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, 
Vhodné pro důchodce.

Bližší informace na tel. č. 602 664 373

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

PÁNEVNÍ DNO A HSS
- akreditovaná metoda MŠMT -

zdravotní cvičení a semináře
 CVIČENÍ PRO HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHU

zaměření na žlázy s vnitřní sekrecí
 HATHAJOGA

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ
certifikovaná lektorka jógy 

a Školy pánevního dna

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

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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