Letní dvojčíslo
25,- Kč
MIMOŘÁDNÁ CENA

včetně speciální
přílohy

Povodeň 2013

Koupí tohoto vydání přispějete částkou 10,- Kč vč. dph na veřejné povodňové bankovní konto
č. 107-5051930227/0100 - „Povodeň 2013 – Kralupy nad Vltavou“. Velice Vám jménem všech,
kteří budou finanční pomoc na likvidaci škod způsobených letošní povodní potřebovat, děkujeme!

Kralupský
Zpravodaj
www.mestok ralupy.cz

ČERVENec –srpen 2013 15,- Kč (+10)

Mezi prvními dárci, kteří poskytli humanitární pomoc
zaplaveným občanům, byla i zpěvačka Lucie Bílá.
Po letních prázdninách se můžeme těšit na její benefiční
koncert pro Kralupy. O termínu budete včas informováni.

foto: korzo

titulní foto: michal růžička, mafra
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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Ke dni 24. 6. bylo na účtu povodňové sbírky 1.387.579 Kč

Xxxxxxx
Krátké zprávy

Vážení a milí čtenáři,
úvodem bych vám ráda poděkovala,
že jste si zakoupili letní dvojčíslo Zpravodaje a přispěli tak (neplánovaně
a přesto dobrovolně) na účet kralupské povodňové sbírky. O celkové částce, kterou se nám podaří touto formou
získat, vás budu informovat v říjnovém
vydání Zpravodaje.
Toto dvojčíslo jsme stihli vyrobit v rekordním čase
(na úkor spánku a rodinných povinností), za což
si zaslouží poděkování zejména grafik Jan Doležálek, takže se předem omlouvám za případné
chyby a nedostatky, neboť opravdu s ohledem
na časovou a obsahovou náročnost je možné, že
mi některé gramatické chybičky utekly.
Naším cílem bylo, aby se k vám Zpravodaj dostal
co nejdříve, ještě než někteří z vás odjedou poslední
červnový víkend na dovolenou. I přesto, že se Zpravodaj bude prodávat celé léto, vím, že hodně čtenářů si Zpravodaj kupuje nejraději „co nejčerstvější“. :o)
Musím se ještě vrátit k červnovému vydání Zpravodaje. Bohužel se opět stalo, že v některých časopisech chyběly strany a jiné byly vloženy 2x.
Pokud se Vám takovýto výtisk kdykoli dostane
do ruky, vyměňte si jej, prosím, u svého distributora. Tiskárna pro nás vyrábí Zpravodaj v nejkratší
možné době, takže se občas stane, že se stránky
k sobě slepí (když jsou ještě mokré po tisku) a stroj
zkompletuje časopis špatně. Samozřejmě si přeji,
aby byl Zpravodaj i po této stránce vždy bez chybičky, ale ani stroje nejsou neomylné. Děkuji Vám
za pochopení.
Přeji všem krásné a pohodové prožití letních měsíců, dovolenou naplněnou zážitky a nezapomenutelnými okamžiky a ať je nám počasí nakloněno
a přírodní katastrofy se nekonají.

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ V průběhu měsíce května a června probíhala
výstavba parkovacích stání v ulici V Luhu u sportovní haly. Firma Inženýrské stavby spol. s r. o.
z Odolena Vody vybudovala 20 nových parkovacích
míst za celkovou cenu 340.464,- Kč.

foto: Lenka Moravcová

KZ

◆ RM schválila zhotovitelem projektu „Stavební
úpravy atria, výměny oken a střechy v ZŠ Gen. Klapálka“ společnost Rybář stavební, s. r. o., nám. Míru 50, Mělník, IČ: 27131335, za cenu 2.797.403 Kč
bez DPH.
◆ RM schválila zhotovitele projektu „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava
Havla, KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu
v Kralupech nad Vltavou“ takto: sportovní hala a tělocvična ZŠ - společnost STAVRON, s. r. o., Karlovo
náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 25484672,
za celkovou cenu vč. DPH 7.464.331,18 Kč (hala)
a 6.284.672,81 Kč (tělocvična); KaSS - společnost
MANE STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, 370 01
České Budějovice, IČ: 47239701, za celkovou cenu
vč. DPH 10.347.576,59 Kč.

◆ RM schválila pronájem pozemku v k. ú. Lobeč
od 11. do 17. 11. 2013 za účelem hostování cirkusu
BERNES, s. r. o., zastoupeného panem Vilémem
Berouskem jr., za částku 1.000,- Kč/den.
◆ RM schválila podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení
výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2013/2014:
MŠ ul. Gen. Klapálka: počet tříd 12, ve všech třídách bude zvýšen počet dětí na 25;
MŠ ul. Dr. E. Beneše: počet tříd 10, bude zvýšen
počet dětí na 25;
ZŠ a MŠ ul. Třebízského: jedna třída, bude zvýšen
počet dětí z 24 na 28.
◆ RM schválila podepsání Smlouvy o dílo
s Ing. Pavlem Kubískem z Prahy na zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce komunikace mezi ulicemi Přemyslova a Lutovítova,
Kralupy nad Vltavou“ za celkovou částku 91.355,Kč vč. DPH.
Prázdninový provoz informačního centra MěÚ
Kralupy nad Vltavou v červenci a srpnu 2013:
Pondělí............................................... 8:00-18:00
Úterý.................................................. 8:00-15:00
Středa................................................ 8:00-18:00
Čtvrtek............................................... 8:00-15:00
Pátek.................................................. 8:00-14:00

Radka Saláková,
redaktorka Kralupského Zpravodaje

Svaz zdravotně
postižených
ZO Kralupy
Schůzka se koná:

24. 9. 2013 od 12:30
do 13:30 hodin

Adresa:
Hůrka 1041

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

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

Út: Lobeček - ulice Máchova..........14:00 - 14:50
Poděbradova ul.........................15:00 - 15:50
Hostibejk..................................16:00 - 16:30
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Lobeč - Purkyňovo nám............16:35 - 16:50
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Cukrovar - hala........................16:00 - 16:50
(POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)

TERMÍNY
MOBILNÍCH SVOZŮ

St: U gymnázia..............................14:00 - 14:50
Mánesova ul.............................15:00 - 15:50
Čt: Lidové nám..............................14:00 - 14:50
Mlýnská ul................................15:00 - 15:50

červenec
1. 7. - 4. 7. bioodpad
15. 7. - 19. 7. rozměrný odpad z domácností

srpen
5. 8. - 9. 8. bioodpad
19. 8. - 23. 8. rozměrný odpad z domácností

Ve dnech státem uzákoněných svátků
se svozy nekonají.

Stánkové trhy

v Lobečku se konají
10. a 24. července,
7. a 21. srpna 2013

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání stánkových trhů
uzavřeno parkoviště naproti Kulturnímu domu Vltava.
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Aktuality

KZ

Nechcete letiště u Kralup?
Ministerstvo životního prostředí zrušilo červnové veřejné projednání EIA (posuzování vlivů
na životní prostředí) k plánované výstavbě letiště ve Vodochodech. Vyhovělo žádosti Kralup,
které se musejí, stejně jako další obce Dolního Povltaví, věnovat odstraňování následků povodní.

Z

dopisu citujeme: „Starostové
dotčených obcí, organizace
v regionu a hlavně většina občanů se do dnešních dnů vyrovnávají s důsledky více než stoleté vody. Naše myšlenky, práce
na zdolávání následků povodní
a čas nám nedovolují se řádně

připravit na toto – pro široké
okolí důležité jednání. I samotné místo projednání – kralupský zimní stadion – momentálně slouží jako nouzový sklad
humanitární pomoci,“ napsal
ministrovi starosta Kralup Petr
Holeček.

Nové logo Kralup
Po několika soutěžních kolech vybrali zastupitelé dne 17. 6. 2013 logo města Kralupy nad
Vltavou. Do poslední soutěže dorazilo 18 obálek s různými návrhy. Zastupitelům se nejvíce
líbil návrh paní Marie Štruncové z velvarského
grafického studia Biografika. Autorce se podařilo zobrazit jednoduchou formou neutrální dominantu města, a tou je most s řekou. Během
prázdnin se na webu města objeví Zásady užití
loga města.

Ministerstvo životního prostředí hledá nový termín pro
jednání, které by se mělo uskutečnit „v řádu několika týdnů“.
„Oceňujeme rozhodnutí ministerstva. Obce zasažené povodní a jejich obyvatelé teď
řeší na prvním místě bezpro-

střední problémy. Nezbývá přirozeně prostor na jednání, které na druhou stranu může mít
závažné dlouhodobé dopady,“
doplňuje starosta obce.
Sledujte tedy, prosím, aktuality na webových stránkách
města Kralupy a také Kralupské televizní zpravodajství, kde
bude termín veřejného projednávání publikován, jakmile bude znám.

Nekonečný seriál

vandalismus

P

oházené šatstvo a roztlučené kontejnery na oblečení – tak to často vypadá u parkoviště před zimním stadionem,
kde jsou kontejnery na textil umístěny.
Neustálé krádeže nastřádaného oblečení
mají nejčastěji na svědomí lidé bez domo-

va a sociálně slabší spoluobčané. Zámky
jednoduše poškodí a odstraní a už jim
nic nebrání se oblečením prohrabovat.
Škody způsobené na těchto sběrných nádobách textilu postupně dosahují vysokých částek.

Městský
úřad Kralupy nad Vltavou,
/RJREDUHYQpVSĢHFKRG\]iNODGQtYHU]H
odbor realizace investic a správy
majetku, nabízí vyhrazená parkovací
místa v těchto lokalitách:
sídliště Cukrovar – parkovací zóna č. 1
– 6 míst; parkovací zóna č. 2 – 1 místo
sídliště V Zátiší – 3 místa
sídliště Lobeč – 3 místa

foto: M. Kolářová

Cena za vyhrazené parkovací stání je
7.000,- Kč / rok.
V případě zájmu volejte na tel. č. 315 739 816,
nebo pište na e-mail:
libuse.literova@mestokralupy.cz

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o „uvítání“ svého dítěte, nechť se osobně nahlásí na Městském úřadu
v Kralupech nad Vltavou - matrice. Vítání občánků bude probíhat v měsíci říjnu a bude určené pro děti narozené v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou.
Rodiče můžou své děti nahlásit na matrice do 30. 8. 2013.
Hana Losová, MěÚ
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Zajímavosti

Mons. Václav Malý v Kralupech
Středa 29. května v Kralupech nad Vltavou se nesla ve znamení církevního aktu.
Do Kralup přijel biskup Mons. Václav Malý, a to za účelem vysvěcení obnovené
kapličky v části města Lobeček.

foto: Lenka Moravcová

kamenného křížku, který stojí vedle. Kaplička se ale nakonec renovace dočkala. V roce
2012 kralupští radní schválili výstavbu kapličky. Finanční prostředky na stavbu věnovalo město a dále soukromníci, kterým není
historie města lhostejná.
Lenka Moravcová,
referentka městského marketingu

foto: Lenka Moravcová

Něco málo z historie
zvoničky v Lobečku

Mons. Václav Malý a ThLic. Michał Antoni Bator
(kralupský farář) při svěcení kapličky v Lobečku.

Č

estnou stráž u kapličky držela Městská policie Kralupy nad Vltavou a Sbor
dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou.
Hudebního doprovodu se ujali žáci spolu
s učiteli a ředitelem z místní základní umělecké školy. Přítomní se dozvěděli něco málo o historii a opětovné výstavbě kapličky
(viz níže) z úst starosty města Petra Holečka. Starosta zároveň poděkoval donátorovi
celé akce za jeho obětavou práci.
Poté Mons. Václav Malý pronesl projev
k přítomným, požehnal a posvětil jak kapličce, tak odlitému zvonu Svatý Jiří. Po ukončení všech slavnostních aktů přišlo na řadu
umístění zvonu do zvoničky.
Nyní se jen můžeme těšit z nového pietního místa, které kolemjdoucí jistě zaujme.
V roce 2007 Město Kralupy nad Vltavou
vyhlásilo veřejnou sbírku na obnovu kapličky v Lobečku. Sbírka trvala 3 roky a výtěžek
činil 27.281,19 Kč. Na obnovu tyto prostředky
nestačily, proto byly použity na rekonstrukci

Pokud jste se někdy v minulosti procházeli
ulicí Ve Starém Lobečku, možná jste si povšimli za plotem školy kamenného křížku.
Ten stojí na památném místě, na někdejší
návsi starého Lobečku. Vedle křížku stávala
kaplička, na kterou si ještě mnoho Kralupanů pamatuje. Byla to malá zděná budova se
zvoničkou, ve které visel vzácný starodávný
zvonek. Bohužel zvonička i kaplička vzaly
za své při výstavbě školy.
V době, kdy se škola stavěla, se v místech kolem kapličky našlo staré únětické
pohřebiště z 2. tisíciletí před Kristem, tedy z doby bronzové. Je tedy pravděpodobné, že ve starém Lobečku trvala kontinuita osídlení po několik tisíc let. Středověká
obec starý Lobeček vznikla naproti Lobči.
Je pravděpodobné, že obyvatelé Lobče se
přestěhovali na druhou stranu řeky a tam
založili osadu malý Lobeč, neboli zdrobněle
Lobeček. Kapličku se zvoničkou postavili
na tehdejší staré návsi. Zděnou kapličku,
na místě původní dřevěné, dal zřejmě postavit statkář pan Hájek, který měl starý
grunt hned vedle. Později se starý Lobeček
rozšiřoval východním směrem, tedy směrem k dnešnímu Masarykovu mostu, kde
vznikl tak zvaný nový Lobeček. Dlouho se
používaly oba názvy, nežli splynuly v jeden.
Kaplička neměla z hlediska památkové péče
příliš velkou cenu, na rozdíl od bronzové-

Pátrejte s námi!
Česká televize připravuje k 100. výročí první světové války dokumentární
cyklus Raport o Velké válce.
Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotografie i další památky vašich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili bojů.
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Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu:
Velká válka, Česká televize,
Dvořákova 18, 728 20 Ostrava,
nebo e-mailem:
velkavalka@ceskatelevize.cz

www.mestok ralupy.cz

ho zvonku ve zvoničce. Památný zvonek
měl plastický reliéf svatého Jiří zabíjejícího
draka, nad nímž se vznášely dvě postavy
andílků. Pod světcem byla písmena I. G. S.
(možné iniciály jména zvonaře) a napravo letopočet 1781. Traduje se, že zvon byl
ulit na oslavu zrušení nevolnictví za vlády
císaře Josefa II. v roce 1781. Pracovníci
památkového ústavu tvrdí, že byl zvonek
odlit a zavěšen na zvoničku prostě proto,
že byl zapotřebí.
V kapličce se prý zvonilo na poplach, když šla
velká voda, když někdo zemřel, klekání apod.
Za 2. světové války se musely všechny zvony
odevzdat na roztavení a použití pro válečné
účely. Lobečský bronzový zvonek naštěstí
roztaven nebyl, protože konec války přišel
dříve, a byl znovu umístěn do zvoničky.
Při demolici kapličky 2. března 1967 se
však vzácný zvon ztratil. Minulý režim příliš nepřál kulturně historickým památkám,
zvláště když byly náboženského charakteru.
Zdivo kapličky bylo použito na výstavbu domků a zvonek byl údajně odevzdán do šrotu,
protože bronz byl velmi cenný. Kulturně historický význam zvonku byl zcela pominut.
Na kamenném křížku s letopočtem 1869
označuje mosazná cedulka hladinu vody
při povodni v roce 2002.
Ing. Josef Stupka

Policie, útulek

Městská policie děkuje
V

edení MP Kralupy a celý
kolektiv strážníků by chtěli poděkovat za spolupráci při
povodních, které zasáhly město Kralupy v uplynulém měsíci červnu, všem složkám IZS
a občanům, kteří svými silami
přispěli k odvracení nebezpečí
byť jen pytlováním pytlů s pís-

Co se stalo...

kem nebo odstraňováním následných škod. Jen doufejme, že
nás „velká voda“ na dlouhou dobu nepotká.
Str. Bc. Tereza Dobrovolná
Manažer prevence kriminality

Z linky 156:
☛ Dne 22. 5. v 7:26 h. na l. 156 oznámila paní
G., že za gymnáziem v ul. Šafaříkova u nové lávky přes Zákolanský potok nějaký muž nakládá
okrasné kameny na kárku. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP, která muže zadržela v ul. Chelčického. Muž se k uvedenému skutku hlídce MP
doznal a následně vrátil kameny zpět na původní místo.
☛ Dne 24. 5. ve 22:00 h. na l. 156 oznámila paní S., obsluha čerpací stanice v ul. Přemyslova,
že došlo k pokusu o krádež pohonných hmot.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která se
spojila s oznamovatelkou. Tato uvedla, že k jednomu z parkovacích stojanů přišel muž s velkým
batohem s kanystry, do kterých začal tankovat
motorovou naftu. Následně si muž dal batoh
na záda a snažil se utéct. Obsluha ČS však muže doběhla a batoh mu ze zad strhla. Muž naskočil na připravené horské kolo a z místa ujel.
Hlídka MP poté dle uvedeného popisu propátrávala okolí s výsledkem negativním. Celá věc
byla následně postoupena na příslušný odbor
při MěÚ Kralupy.

KZ

Městská policie
Kralupy nad Vltavou

Dne 28. 5. od 8:15 do 9:50 h. bylo provedeno prověřovací cvičení
základních i ostatních složek IZS. Fiktivní dopravní nehoda osobního vozidla a nákladního vozidla převážejícího nebezpečný čpavek se udála
v ul. Velvarská. Během cvičení byla provedena evakuace jedné osoby.
Dne 6. 6. v 17:24 h. hlídku MP při hlídkové činnosti zastavil pan V., který sdělil, že jeho soused se před chvílí zřejmě zastřelil na zahradě. Hlídka se ihned
dostavila na místo určení do ul. J. Wolkera, kde zjistila, že se informace zakládá na pravdě. Na místo byla přivolána RZS, která po příjezdu u staršího
muže konstatovala smrt a hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc převzala
k dalšímu opatření.

☛ Dne 25. 5. ve 12:15 h. na l. 156 oznámila paní
Š., že se před HM Tesco nachází dvě ženy, které
vybírají příspěvky na psí útulek v Neratovicích. Obě
ženy byly ztotožněny a následně byl učiněn dotaz
na MP Neratovice, zda mají ženy platné zmocnění
vydané útulkem v Neratovicích. Na toto bylo sděleno, že ženy zmocnění nemají a město Neratovice odmítá jejich spolupráci. Obě ženy byly řešeny
blokovou pokutou a z místa vykázány.
☛ Dne 25. 5. v 16:30 h. na l. 156 požádalo OO PČR
Kralupy o spolupráci v bývalém hotelu Adriana, kde
má být muž popálený el. proudem a na místě bude
přistávat vrtulník. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, které bylo sděleno, že neznámý muž vlezl
do elektrické rozvodny v přízemí bývalého hotelu Adriana, kde chtěl odcizit měděný kabel. Tento však byl
pod proudem vysokého napětí. O celé události bylo
informováno vedení MP a starosta města Kralup.
☛ Dne 19. 5. ve 23:25 h. na l. 156 se dotázala anonymní osoba, zda je možné, aby se v baru v Lobečku nacházel pan G., který utekl z psychiatrické
léčebny. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP,
která pana G. ztotožnila. Na OO PČR Kralupy byl
učiněn dotaz, zda se skutečnost, že pan G. utekl
z psychiatrické léčebny, zakládá na pravdě. Bylo
zjištěno, že pan G. je v pátrání jako pohřešovaná
osoba. Hlídka MP proto muže převezla na OO PČR
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Kralupy, kde si jej převzali k dalšímu opatření.
☛ Dne 2. 6. v 18:05 h. přijala ředitelka MP informaci, že na Zákolanském potoce mají být dva
kajakáři. Na místo byla vyslána hlídka MP, která
již na soutoku Zákolanského potoka a řeky Vltavy
zjistila dva muže s kajaky. Muži hlídce MP sdělili,
že potok sjíždějí již od hráze Okořského rybníka.
Muži byli z místa vykázáni.
☛ Dne 16. 6. ve 4:45 h. oznámil anonym na
l. 156, že nějaký Rom dělá nepořádek u OD Říp,
kde se hrabe v odpadkovém koši. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP, která před OD ani v okolí
nikoho nezjistila. V ul. Grégrova však byl zjištěn
větší hluk z opuštěného drážního domu. Na místo
se dostavila i hlídka OO PČR Kralupy, se kterou
společně hlídka MP prověřila vnitřní prostory výše uvedeného domu. V prvním patře byl zjištěn
muž, který byl oběma hlídkám velmi dobře známý.
Jednalo se o pana D., který je znám jako uživatel
drog. Tento byl zcela svlečený a špinavý od mouru. Hlídky muže vyzvaly, aby se oblékl a vyšel z domu ven. Na toto si muž vzal na sebe vrchní oděv
a nečekaně se rozběhl k oknu, ze kterého vyskočil.
Muži byla ihned poskytnuta potřebná první pomoc
a na místo přivolána RZS, která jej následně převezla na traumatologii na Vinohradech.

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz
Toužíte po pejskovi? Adoptujte ho z kralupského útulku!
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Střední kříženka, fena, asi 4 roky, černá s hnědými znaky na packách. Hodná,
milá, kontaktní, vhodná k dětem, nekonfliktní s ostatními psy i fenami, moc
nemusí kočky. Byla nalezena v Kralupech v Lobči u cvičáku. Podle čipu byl
zjištěn majitel, který nám oznámil, že na Máju již nemá čas. Sháníme proto
fence zodpovědné a milé páníčky, kteří by jí poskytli láskyplný domov.

nero

6letý pitbull, pes, kterého odchytila MP Kralupy. Pes měl řeznou ránu
na čumáku asi 5 cm. K lidem je důvěřivý a mazlivý. Podle čipu byl zjištěn
majitel z Roudnice. Nero utekl před ohňostrojem, přeskočil plot, navíc se
nesnese s druhým psem majitele a žárlí na dítě. Je mazlivý a velmi závislý
na člověku, stále vyžaduje lidskou společnost.

Více informací nejen o Máje a Nerovi najdete na stránkách útulku www.utulek-kralupy.estranky.cz
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Historie

Padesát let výroby kaučuku v Kralupech
V červnovém Zpravodaji v roce 2012 jsme pod názvem „Konec kralupského
průmyslu“ psali o tom, jak postupně mizely kralupské průmyslové závody,
až nakonec ze třiceti továren nezůstala žádná.

T

o ovšem platí pouze pro
prostor na levém břehu
Vltavy, který dříve býval průmyslovým centrem. Na pravém
břehu Vltavy v prostoru vsi Lobeček žádný průmysl nebýval.
Ke změně došlo až v druhé polovině minulého století stavbou
chemického gigantu „Kaučuk“.
Povězme si při příležitosti
50. výročí zahájení výroby kaučuku více.
Vynález vulkanizace přírodního kaučuku tepelným pochodem, jehož výsledkem byla pryž, se přičítá Američanu
Charlesi Goodyerovi. Zdrojem
přírodního kaučuku byla šťáva
ze stromu jihoamerického kaučukovníku. Potřeba pryže v polovině 19. století nebyla ještě
tak veliká a pokryly ji plantáže kaučukovníků. Na přelomu
19. a 20. století se však začal
rozvíjet automobilový průmysl,
který požadoval velké množství
pryže na výrobu pneumatik,
a tak jako na zavolanou přišel
vynález syntetického kaučuku.
První synteticky vyrobený
kaučuk byl polyisopren a polybutadien. Němečtí chemici učinili významným vynálezem
butadien styrenového kaučuku důležitý krok k hromadné
výrobě syntetického kaučuku
do budoucnosti. Kaučuk se stal
v moderní společnosti nezbytnou surovinou, která podmiňovala rozvoj celého průmyslu.
V roce 1951 rozhodla tehdejší
vláda, aby ústav Chemoprojekt
Praha vypracoval dokumentaci
k výrobě syntetického kaučuku podle sovětské technologie.
V následujícím roce vyrobil Výzkumný ústav syntetického kaučuku ve Zlíně první syntetický
kaučuk vhodný pro výrobu pneumatik. Závod určený k výrobě kaučuku měl být postaven
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Pro pracovníky Kaučuku byla postavena svobodárna. Pro svůj nátěr
dostala název „šachovnice“.

Rok sovětské okupace 1968. „Idite domoj“ a „Pozor okupanti“ byl hlas
národa i závodu Kaučuk.

na Slovensku. Komise se však
rozhodla, aby závod byl postaven v západních nebo severozápadních Čechách. Ale ani to
se neuskutečnilo. V roce 1954
rozhodla vláda o výstavbě podniku na výrobu syntetického
butadien styrenového kaučuku
v Kralupech nad Vltavou.
Ještě před zahájením stavby
v roce 1958 seznámil Městský
národní výbor v Kralupech občany s rozhodnutím vlády postavit v Kralupech velký chemický průmyslový závod. Veřejná
schůze se konala v sále kina
Elektra. Kino bylo v Nerudově

www.mestok ralupy.cz

ulici vedle pošty a sál byl plný
zvědavců.  Před filmovým plátnem byl dlouhý stůl, za kterým
seděli zástupci vlády i místních
orgánů. Slovo měla poslankyně
a předsedkyně Svazu žen Anna
Karlovská z Kralup. Když promluvila na závěr a zeptala se,
zda má někdo nějaký dotaz, zeptal jsem se, proč byly vybrány
právě Kralupy pro stavbu chemického závodu. Neměla o tom
ani ponětí a odpověděla, že odborníci jistě vědí proč.
Místo v Lobečku na ploše
letiště nebylo z hlediska životního prostředí vybráno špatně.

Dokonalá rovina mimo městskou aglomeraci s převládajícími západními větry, které
odnáší kouř komínu mimo město, bylo vhodným staveništěm.
K slavnostnímu zahájení stavby
závodu Kaučuk n. p. došlo v roce 1958. Výstavba byla označena jako Stavba mládeže. Pracovalo zde na 2000 brigádníků.
Samozřejmě stavba tak velkého
závodu si vynutila i výstavbu
bytovou, která zcela změnila ráz
původní malé obce Lobeček.
V červenci roku 1963, tedy
před 50 lety, byl závod Kaučuk
n. p. uveden do provozu. Během jednoho měsíce byl vyroben první vagon kvalitního kaučuku. Za padesát let existence
tohoto podniku došlo k mnoha
změnám stavebním, technologickým i vlastnickým a v tomto
krátkém referátu je nelze všechny vyjmenovat.
Původně bylo v celém závodě zavedeno dálkové měření,
ovládání a v podstatě celá regulace nevýbušnými pneumatickými prvky užívanými běžně
v chemickém průmyslu. Všechny fyzikální veličiny jednotlivých provozů byly kontrolovány ve velínech ručkovými
měřicími přístroji a zapisovány
liniovými a bodovými zapisovači na papír. Dnes je vše digitalizováno. Potřebné údaje se
zobrazují na obrazovkách monitorů a informace se ukládají
na harddisky počítačů.
Od roku 2007, kdy byla dokončena restrukturalizace skupiny Unipetrol, vlastní podnik
polská firma Chemiczna Dwory
S. A. s novým obchodním názvem Synthos. Hlavním výrobním sortimentem se stala výroba
polystyrenových plastů, syntetického kaučuku a lepidel.
Ing. Josef Stupka

Muzeum, knihovna

KZ

Městské muzeum
Na co se můžete těšit
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,
Zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz
UPOZORNĚNÍ: v měsíci srpnu bude z důvodu probíhajících řemeslných prací
výstavní sál muzea uzavřen. Stálé expozice budou veřejnosti přístupny.
Hned na začátek školního roku
2013/2014 chystáme pro širokou
veřejnost, rodiny s dětmi a také školní skupiny otevření krátkodobé výstavy „TKANÍ S PODZIMEM“. Jedná se o volné
pokračování výstavy se školním
projektem „TKANÍ JE HRANÍ“.
V průběhu výstavy vás čekají různé
doprovodné programy a na poslední den výstavy si včas zarezervujte
místa na 2. ročník originální MÓDNÍ PŘEHLÍDKY krajkářek z Prahy.

otakar čemus – ohlédnutí
výstava obrazů k umělcovu životnímu jubileu
Partnerem výstavy je Znovín Znojmo, a.s.
se sídlem v Šatově.
Výstava trvá do 28. 7. 2013

Tkalcovský stav

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

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

tel: 315 727 852, 315 727 782;
http://www.knihovnakralupy.cz/
Prázdninový provoz
Oddělení pro dospělé 	Oddělení pro děti
Pondělí 8.00-11.30 / 12.30-18.00
8.00-11.30 / 12.30-17.00
Středa 8.00-11.30
8.00-11.30
Čtvrtek 12.30-18.00
Studovna
Zavřeno od 1. do 28. 7. 2013
Otevřeno od 29. 7. do 1. 9. 2013
Pondělí 8.00-11.00 / 12.30-18.00
Středa 8.00-11.00
Čtvrtek 8.00-11.00

Povodně 2013

I když tentokrát knihovna nebyla povodní zasažena, přípravu na velkou vodu
jsme nechtěli podcenit. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při stěhování
knihovního fondu, výpočetní techniky, nábytku a kancelářského materiálu
do 1. patra budovy, kde sídlí základní škola praktická, a zpět do našich prostor.
A také děkujeme za zájem po otevření knihovny 17. června. V tento den nás
navštívilo rekordních 428 čtenářů, kteří si vypůjčili 1.690 dokumentů!
Knihy vystěhované
do 1. patra na chodby
ZŠ praktické.

Připravujeme 3. bazar učebnic

foto: archiv knihovny

Nepotřebné učebnice přineste do knihovny a my zprostředkujeme jejich prodej dalším zájemcům. Učebnice označené polepkami s cenami
a jménem můžete předávat v knihovně v provozních hodinách studovny
od 19. do 30. srpna 2013.
Na přiložený (tištěný) seznam učebnic nezapomeňte uvést ceny, své jméno
a kontakt. Bazar bude probíhat od 4. do 20. září 2013 ve studovně MěK.
Další informace na telefonním čísle 315 729 554.
Krásné léto s knihou přejí pracovnice Městské knihovny Kralupy!
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Společnost

Manželé IVANA a VLADIMÍR HORYNOVI
dne 3. 8. 2013 oslaví 50 let společného
života. Ke ZLATÉ SVATBĚ jim vše nejlepší
a do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí dcery Iva a Miluše s rodinami

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
dožívají v létě 2013 významných životních jubileí.
ČERVENEC
100 let Nová Anna
90 let
Čiháková Zdenka
	Maršálková Marie
Kupová Hana
85 let	Danciová Marie
Klejzarová Bohumila
Horáček Václav
Čížková Marie
Šimoníček Josef
Netíková Božena
	Slabá Miloslava

Přejeme všem hodně zdraví,
radosti a spokojenosti
Dne 19. 7. 2013 oslaví paní
Matilda Holá významné životní jubileum. Je to
žena stále aktivní, mezi
přáteli velmi oblíbená, miluje květiny, rozdává radost,
úsměv a dobrou náladu
kam přijde. Ať jsi, moje Matylko, stále zdravá, veselá
a ještě dlouho mezi námi.
Ze srdce přeje Vláďa Umlauf

80 let

Javůrková Věra		
Frič Václav
Holá Matilda
	Menšík Emil
SRPEN
92 let
Boudníková Věra
91 let
Špičáková Jaroslava
90 let	Ing. Špecinger Otakar
85 let	Lipovská Věra
80 let
Bartoňová Božena
Roušal Josef
Pavlíková Libuše
Přibylová Alena

Bohnice – Máslovice
Pohodový závod na kánoích,
kajacích i jiných plavidlech.

20. 7. 2013

Start lodí ve 13 h. v Bohnicích,
ve 14 h. v Klecánkách.
Podrobnější informace na
www.maslovice.cz nebo na
tel. č. 724 191 246, 603 431 148,
přihlášky mailem: ou@maslovice.cz

37. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

na vycházku po naučné stezce Modřanská rokle,
která se v červnu z důvodu povodní neuskutečnila.
Omlouváme se členům KPP, ale z důvodu povodní jsme byli nuceni odvolat červnovou vycházku
do Modřanské rokle, kde se rozvodnil Libušský potok. Půda zde byla velmi podmáčená a hrozil nejen
sesuv půdy, ale i padající stromy. Na vycházku se vydáme v náhradním termínu v sobotu 31. srpna.
Naučná stezka prochází přírodní památkou Modřanská rokle – údolím Libušského potoka s převahou
listnatých lesů a několika bývalými lomy. Místo ležící
v jižní okrajové části Prahy, mezi městskými částmi
Modřany a Libuš, bylo již v minulosti Pražany hojně

navštěvované. Stezka seznamuje s faunou
a flórou, geologickou stavbou a historií chráněného území.
Odjedeme v 8:41 z kralupského nádraží na Masarykovo nádraží. Odtud pojedeme metrem na Smíchovské
nádraží a dále autobusem 197 na zastávku Jirčanská,
kde se krátce po 10. h. sejdeme s mimokralupskými.
Odtud se vydáme ulicemi Skalská a Na Šejdru k naučné stezce. Naše putování ukončíme u autobusové
zastávky Poliklinika Modřany. Celá trasa je dlouhá asi
4 km a vede po udržovaných cestách.
Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje příjemnou letní dovolenou.
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Varování

V posledních dnech jste mohli v Kralupech potkat ženu, která vybírala hotovost na pomoc útulku. Bohužel je to tzv. „popovodňová hyena“. Vybírala peníze údajně na útulky
v Kralupech, Praze, Hněvicích i jinde. Nejčastěji se pohybovala na parkovištích před
supermarkety. Nosila kolem krku ceduli „Přispějte na útulek“ a s sebou měla bílého
psa. Žena se zaštiťovala jakousi organizací a lhala, že byla pověřena útulkem a útulek
o tom ví. Samozřejmě, s žádným útulkem nebyla domluvena.
Je smutné, když někdo zneužívá lidskou solidaritu (nejen) po povodních takovým způsobem. Doporučujeme Vám, abyste se těmto
osobám přímo vyhýbali a nenechali se přesvědčit k příspěvku. Pokud chcete opravdu pomoci, spojte se rovnou například s kralupským psím útulkem nebo jinou organizací, kterou chcete podpořit.
Děkujeme!
Radka Saláková a Dana Bočková

Sdružení rodáků
a příznivců města

Letošní sezóna zájezdů Sdružení rodáků a příznivců města se chýlí k závěru. V případě většího zájmu
o zářijový zájezd do Přeštic a na zámek Kozel uskutečníme navíc zájezd v říjnu. Na našich zájezdech
uvítáme mimo členů i ostatní občany našeho regionu.

ZÁŘÍ

ŘÍjen

autobusový zájezd
Přeštice
– zámek Kozel

autobusový zájezd
Rakovník – Kněževes
- Krušovice

Na středu 18. září chystáme zájezd do Přeštic,
rodiště J. J. Ryby (autor České mše vánoční) a architekta J. Hlávky (zakladatel české Akademie
věd). Tam spatříme i největší barokní kostel v Čechách (vyjma Prahy). Potom navštívíme opravený
zámek Kozel a jeho rekonstruovaný anglický
park. Na závěr s námi můžete objevit málo známou lokalitu.
Odjezd autobusu: v 6:30 hod. od KD Vltava, poté
přes naše zastávky na trasu zájezdu.
Uzávěrka přihlášek a placení jízdného: úterý 3. září
od 13 hodin v salonku DPS na Cukrovaru.
Cena: 230,- Kč členové; 260,- Kč ostatní

V případě dostatečného naplnění našeho zářijového
zájezdu uspořádáme ve středu 9. října bonusový
zájezd do Galerie Václava Rabase v Rakovníku, exkurzi s výkladem do opravny krajek lidových krojů v Kněževsi (pro nás za snížené vstupné), oběd
s prohlídkou královského pivovaru v Krušovicích.
Uzávěrka přihlášek a placení jízdného: úterý 1. října od 13 hodin v salonku DPS na Cukrovaru.
Cena: 200,- Kč členové; 230,- Kč ostatní

Chcete poznat
Přeštice?
Pojeďte je
s námi poznat
na zářijovém
zájezdu.

Přihlášky, dotazy a informace na tel. č. 720 139 445,
315 727 342.
Jan Kolátor

KZ

Vzhledem k nedostatečnému zájmu ze strany
pacientů jsou od července 2013 zrušeny
tzv. páteční žurnály praktických lékařů.
Nadále funguje pohotovostní služba
v kralupské nemocnici –
ve všední dny od 17 do 22 h.,
v sobotu a v neděli od 8 do 22 h.

vzpomínky
Dne 21. 6. uplynulo 5 let
od úmrtí pana FRANTIŠKA
KOLÁŘE z Kralup –
Lobečku. Děkujeme
všem, kteří jste si s námi
vzpomněli. S láskou
manželka, dcera a syn
s rodinami.
Dne 3. července 2013
vzpomínáme smutného
desetiletého výročí náhlého
úmrtí mého manžela
Ing. KVĚTOSLAVA
SCHOTTENA – nadšeného
turisty a dlouholetého
zaměstnance firmy Kaučuk.
Stále vzpomíná manželka Věra s rodinou. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
17. srpna uplyne již
10 let od smrti pana
JINDŘICHA SILOVSKÉHO.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

Vzpomínáme na 6. 11.
2001, kdy nás opustil
můj milovaný manžel
Stanislav Holý. Je tomu
již 12 let, ale vzpomínka
na krásně prožité
manželství nevymizí
z mého srdce. Dne 5. 7. 2013 by se Stanislav
dožil 90 let. Vzpomíná Matilda Holá a přátelé.

Opustili
nás
26. 5.	Vlasta MERUNKOVÁ................... 90 let
29. 5.	Martina HYNKOVÁ...................... 46 let
1. 6. Jiří KROUL...................................... 81 let
6. 6. Karel VOJNA.................................. 76 let
14. 6. 	Miloslav HLÁVKA........................ 86 let
19. 6.	Ladislav BERNARD...................... 64 let
20. 6.	Miroslav ŠKABRADA.................. 77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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PŘÍBĚH šestý

Vojtěch Bradáč (11. 7. 1913 – 30. 3. 1947)

Ani sláva jeho srdce neochránila
„Vojta Bradáč – jeho střela
připomíná ránu z děla,
a tak všichni brankáři
z něj mají smutek ve tváři.“

L

idová poezie takto opěvovala fotbalistu,
kterého osud za jeho života spojil s Kralupami a po jeho smrti s veltruským hřbitovem. Syn dílenského státních drah ze Žižkova měl šest bratrů a všichni se postupně
objevovali na proslulých místních pláccích
a fotbalových hřištích. Tři z nich, Vojtěch,
Antonín a Ludvík, to dotáhli až do naší nejvyšší fotbalové soutěže, první dva i do československého reprezentačního mužstva.
Vojtěch měl statnou, urostlou postavu,
a tak se už jako čtrnáctiletý objevoval ve Viktorii Žižkov v přátelských utkáních mužstev
dospělých. Po sedmnáctých narozeninách
pak nastal doslova raketový start jeho hráčské kariéry – listopad 1930 první ligové utkání, březen 1931 první ligové góly (hned pět
v prvním utkání proti Meteoru VIII), červen
1931 první start v reprezentačním mužstvu
Československa (dva góly do sítě Švýcarska).
Historie naší kopané nezná tak bleskový vzestup hráče v tak mladém věku.
Borec takových kvalit nemohl samozřejmě
uniknout pozornosti našich nejlepších klubů,
a tak se po roce Vojta stěhoval ze Žižkova
na Letnou do Slavie. Někdy v tomto období
se nadějný profesionál seznámil s Marií Čurdovou. Mladá kadeřnice, pocházející z kralupského Lobečku, našla v Praze zaměstnání
a nedlouho na to i manžela. Po svatbě se pak
z Vojtěcha Bradáče stává Kralupák, obyvatel
domu na nábřeží v Lobečku, do kterého postupně přibude dcera Jiřinka a syn Mirek.
Na sportovním poli pak přibývá jeden
úspěch za druhým. Třikrát během tří let se
Slavií mistr republiky, v sezoně 1935/36 nevídaných 42 ligových gólů. Proto poněkud
překvapuje, když přestupuje do průměrného
francouzského mužstva FC Sochaux. S Bradáčem v sestavě klub poprvé ve své historii
vítězí ve Francouzském poháru. Po roce se ale
Bradáč stejně nečekaně vrací do Slavie a znovu přicházejí úspěchy – další mistrovský titul
a v roce 1938 fenomenální vítězství ve slavném Středoevropském poháru. V květnu téhož roku pak dosahuje jako nejmladší střelec
v historii sta gólů v lize. Jeho konečný účet,
spojený posmrtně s členstvím v Klubu ligo-
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Vojtěch Bradáč
v dresu FC Sochaux.
(pozn. Kralupský
Zpravodaj přináší
správné datum
jeho narození,
které se opakovaně
chybně objevuje
ve všech sportovních
publikacích.)

Osudy

vých kanonýrů, dosahuje čísla 161. Vítězslav Houška, známý historik naší kopané,
označil Bradáče za „muže s osobitými názory na sport a životosprávu“. Bez detailního
rozboru tohoto výroku je možné konstatovat, že krátce před Bradáčovou třicítkou nastává dosti rychlý sestup z vrcholu.
Poslední válečné roky hraje v klubu sice
ligovém (SK Nusle), ale rozhodně nepatřícím
ke špici soutěže. Málo známá je v této době jeho činnost funkcionářská a trenérská
v kralupské Čechii a to nejen v kopané, ale
i u hokejového celku, hrajícího na zamrzlých
lobečských tůních pod Albínou.
Po válce dochází zejména v severočeském pohraničí k rychlé obnově klubů zrušených fašisty po Mnichovu. Vojtěch Bradáč
se rozhodl využít tuto zvýšenou poptávku

po zkušených hráčích a odchází do Slovanu
Duchcov.
Hra v soutěži o dvě třídy nižší ale klade
větší nároky na fyzické nasazení. Organismus, již 15 let vystavovaný tělesné námaze bez dneska běžné regenerace, pozvolna
snižuje svoji výkonnost až
do neblahého vyústění.
Krátce po utkání v Mostě 30. března 1947 umírá
Vojtěch Bradáč na tamním nádraží na infarkt
ve věku nedožitých
34 let. Tragika této události je umocněna, když
se necelé tři měsíce po jeho smrti narodí dcera
Marta.

KZ

Po sto letech stopa tohoto mimořádného fotbalisty z našeho regionu nezmizela.
V Kralupech i ve Veltrusech žijí rodiny jeho
vnuků. Nikdo z jeho potomků však na fotbalovém hřišti tak nezazářil jako jejich slavný
předek.
Luboš Jeřábek

Jako hokejový trenér Čechie
Kralupy v zimě 1941/42.

Čechie Kralupy – 1941/42 – zleva: Šesták, Knotek, Plíhal, Horský, Urban,
Gierich, Mareš, Skrbek Jos., Vojta Bradáč (trenér), O. Kaňka, Růžička.

Mužstvo Slavie Praha ze slavného
roku 1938. Bradáč první zprava.

FK Čechie (Bradáč první zprava)
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KD Vltava Kralupy
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz.

Prázdninový provoz pokladny KD

Pokladna bude otevřena ve dnech, kdy promítá kino (čtvrtek - neděle),
a to vždy hodinu před prvním promítáním. V červenci je tedy poprvé pokladna
otevřena ve čtvrtek 4. 7. 2013 od 19:00 hodin. Tel. č. 315 726 101.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

Středa 28. 8.

16:00 – 19:00 hodin

Loučení s prázdninami
– na zahradě KD Vltava

Za pár dnů začne škola, ale teď jsou stále prázdniny a vy si
je užijete v kulturáku! Na programu je dětská diskotéka,
tetování, soutěže, roztomilá pohádka v podání loutkového souboru Rolnička, skákací hrad a kolotoč. A hlavně,
předváděcí jízdy na DĚTSKÉ MOTOKÁŘE - FORMULI! Občerstvení zajištěno. 
Vstupné: 35,- Kč

Celé Česko
čte dětem 2014
KD Vltava se po velmi úspěšné výstavě již
podruhé zapojuje do celostátní výtvarné soutěže
Plakát Celé Česko čte dětem 2014.
Soutěž je určena dětem od 3 do 15 let.
Jak se zúčastnit?
Stačí namalovat obrázek na kartón velikosti min. A4,
na zadní stranu napsat jméno, příjmení, adresu školy
(školky) a kontakt a svoji práci přinést do konce roku
2013 na jakoukoli dětskou akci v KD Vltava.
V novém roce ze všech obrázků uspořádáme výsta-

vu. Na vernisáž – 28. 2. 2014 od 18:00 hodin - jsme
pozvali zajímavého hosta (jeho jméno je tajemstvím),
který vybere a odmění 3 nejlepší tvůrce kralupské
soutěže.
Všechny práce pak v únoru pošleme do celostátní
soutěže. 
Těšíme se na vaše plakáty!

Základní taneční kurzy pro mládež
Odpolední kurzy začínají v 18:00 hodin, večerní kurz ve 20:15 hodin.
První lekce se uskuteční v neděli 8. 9. 2013.
Stále přijímáme páry do odpoledních kurzů. Hledáme 3 dívky bez partnera do odpoledních kurzů.
Kurz obsahuje: 10 základních lekcí, 2 prodloužené a 1 věneček.
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
Cena kurzu: 2.000,- Kč
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Milé děti, opět budete sbírat razítka za každé navštívené
představení či karneval a na konci vás čeká slosování o ceny,
které věnuje Global Kralupy – STAČÍ 5 RAZÍTEK!
Na uvedená divadelní představení
a karnevaly je vstup 60,- Kč.

Na co se můžete na podzim těšit?
od.
8. 10. - 16:30dhivadla Koráb

12. 10. - 15:

lečkách
Karneval na ko

00

hod.
DE FACTO M
IMO Jihlava
Zelené prasá
tko

24. 10. - 16:30 hod.
Divadýlko Kuba
STOP pohádka

9. 11. - 15:00 h

od.

19. 11. - 16:30 hod.

Pirátský karneval ve spolupráci
s CK Alexandria

3. 12

Andě

. - 16

lsko –

:30 h

čerto
o
vské d.
setká
ní

Divadlo Nahoď
Čerti z Toflštejn
a

od.

0h
3
:
6
1
-

Á
1.
28. 1 Divadlo KAKtku
a drá

n
Život

21. 12. - 15:00 hod.
Petr Kubec
Kde se vzaly Vánoce
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Od 4. července je možné koupit
vstupenky na divadelní představení:
Středa 20. listopadu 2013 - 19:30 hod.

Divadlo Bez zábradlí
Blbec k večeři

Úterý 22. října - 19:30 hodin

A Studio Rubín:
Federer – Nadal
Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař
a Petr Kolečko

Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk
Žák, Jana Boušková.
V této bláznivé francouzské komedii platí, že „Kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ a „Kdo se
směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete
se chtít bavit na jeho účet. Může se Vám stát, že
blbcem zůstanete na posměch Vy sám.
Ceny vstupenek od 4. 7. 2013: 370,- Kč;
320,- Kč studenti, senioři

Posvátná tráva wimbledonského All England Clubu
přímo v A studiu Rubín. Dva nezničitelní hrdinové
dnešní doby tak, jak je možná neznáte. Pět setů
autorského divadla, které se nebojí metafyzického
obsahu: tenisu!!! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré
kraťasy i halušky Rogerovy tchýně.
Ceny vstupenek od 4. 7. 2013: 200,- Kč;
150,- Kč studenti, senioři

Pátek 20. prosince - 19:00 hodin

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Afrika aneb Češi mezi lidožravci
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Brukner (nebo Miloň Čepelka), Bořivoj Penc (nebo Jaroslav Weigel), Jan Hraběta (nebo Genadij Rumlena), Marek Šimon, Václav Kotek, Robert Bárta (nebo Petr Reidinger).
Ani tentokrát nebude chybět v první
části hry přednáška složená z šesti
různých příspěvků. V druhé půlce hry
se můžete těšit na samotnou hru Afrika
pojednávající o výpravě českých cestovatelů do nitra Afriky. Výpravu vede
dr. Emil Žába, na palubě s ním cestuje
misionář Cyril Metoděj, mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly u Prahy a řidič vzducholodi Bohuslav Puchmajer.
Co se na výpravě stane a jak to všechno
skončí, se dozvíte v jedinečné komedii
Járy Cimrmana Afrika.
Ceny vstupenek od 4. 7. 2013: 450,- Kč;
400,- Kč studenti, senioři

P ř i prav ujeme
na z á ř í 2013
:

14. 9.................... Slavnosti burčáku
15 - 18 hod. na zahradě KD
u vinařská ulička, Kralupswing,
Sváťovo dividlo, řemeslné stánky
a dílničky, dětská kušová střelnice
19. 9.................... Rangers Band
20. – 21. 9. . ........ Seifertovy Kralupy

POVODEŇ 2013

Příloha letního dvojčísla červenec – srpen

Kralupský
Zpravodaj
www.mestok ralupy.cz

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Příloha POVODEŇ 2013

Mezi prvními dárci, kteří poskytli humanitární pomoc
zaplaveným občanům, byla i zpěvačka Lucie Bílá.
Po letních prázdninách se můžeme těšit na její benefiční
koncert pro Kralupy. O termínu budete včas informováni.

foto: korzo

titulní foto: michal růžička, mafra

Koupí tohoto vydání jste přispěli částkou 10,- Kč vč. DPH na veřejné povodňové
bankovní konto č. 107-5051930227/0100 - „Povodeň 2013 – Kralupy nad Vltavou“.

Ke dni 24. 6. bylo na účtu povodňové sbírky 1.387.579 Kč

KZ

Povodeň 2013

Červnová povodeň očima starosty
Před několika týdny nás postihla povodeň, která ovlivnila život v naší republice. Přišla rychle
a nečekaně, udeřila téměř po celých Čechách. Vlivem mohutných dešťových srážek se
rozvodnily i drobné vodní toky, přelévaly se rybníky a hráze. Povodně postihly vlastně celou
střední Evropu. Bohužel, velká voda se nevyhnula ani našemu městu. Z Kralup
nad Vltavou se - s nadsázkou - staly po jedenácti letech opět Kralupy pod Vltavou.

Z

e soboty 1. června na neděli
2. června stoupla vltavská
voda ke 2. stupni povodňové aktivity. Byla svolána povodňová
komise, informováni okolní starostové a trvale monitorována
řeka i Zákolanský potok. Během
dne voda stále stoupala, bohužel i vydatně pršelo. Následující týden pak byl velmi hektický. Z povodňové komise se stal
Krizový štáb města Kralupy nad
Vltavou.
Z obav před extrémně rychle se zvedající hladinou Vltavy
a s ní i Zákolanského potoka
byla vyklizena Vltavská ulice
v Lobečku a evakuováno nejprve sídliště Cukrovar a obyvatelé Na Hrádku, později i sídliště Hůrka. Voda se vyvalila
i do centra, odešli i lidé žijící
v ulicích daleko od řeky. Evakuována byla nemocnice i oba
pensiony pro seniory. Masarykův most se stal neprůjezdným
a město se opět rozdělilo na dvě
části.
Řeka kulminovala v úterý 4. 6.
V té době byla zhruba šest metrů nad normálem. V dalších
dnech byl ve Vltavě nadále
udržován průtok nad 3. stupněm povodňové aktivity. Řečištěm Vltavy se stále řítily tisíce
a tisíce kubických metrů divoké
vody. Ani to však neznemožnilo našim občanům a hasičům
likvidovat povodňové škody.
Do Kralup se sjížděli i dobro-

volníci, hasičské a policejní jednotky a sbory, lidé z blízkého
i z dalekého okolí. Ale městu
nebylo dopřáno klidu.
Stálé srážky vrcholily v neděli 8. června. V Kralupech se
strhla bouře nemající obdoby.
Padaly i kroupy a pracně vyčerpané komunikace a kanály se
dostaly opět pod vodu. Průtrž
mračen na Kladensku pak způsobila protržení rybníku kousek
nad Okoří a mohutné vzdutí hladiny Zákolanského potoka. Přesycená země již nevsakovala ani
mililitr vody a vše teklo do potoků a vodotečí. Znovu se varovalo obyvatelstvo, opět hrozila
evakuace části města.
Naštěstí se situace uklidnila
a k vysídlení domů nemuselo
dojít. Během dalších dnů pak
hladina postupně a pomalu opadávala a život města se dostával
do normálních kolejí. Nadále tu
však zůstávalo mnoho pomocníků, kteří město čistili a Kralupáci tak na vše nebyli sami.
Vážení spoluobčané!
V několika větách jsem shrnul deset dnů našeho města.
Za těmito větami se však ukrývá obrovský příběh s velkým
množstvím postav, s dramatickým dějem a tragickými i hrdinskými peripetiemi. Musím zde
vzpomenout a pochválit hlavně
vás, spoluobčany, kteří byli přímo postiženi vodou a kteří si

zaslouží ocenění za disciplinu
a svou nezdolnost i v tak kritické
chvíli. Pracovníky krizového štábu, kteří v prvních dnech zasedali i několikrát denně, i v noci,
monitorovali situaci a přijímali
a vydávali i nepopulární, ale zásadní rozhodnutí. Hasičské sbory kralupské a sbory a jednotky
z celé republiky, které byly první na nejvíce postižených místech. Policisty městské i státní,
dík kterým se podařilo udržet
ve městě pořádek, dopravní systém a zabránit ztrátám na majetku. Děkuji desítkám a stovkám
dobrovolníků a dárcům materiální i finanční pomoci, která stále ještě přichází. Jejich seznam
bude proto zveřejněn až v dalších číslech Zpravodaje. Nejvíce
však musím poděkovat a ocenit
vás, kralupské obyvatele. Za to,
že drtivá většina lidí měla pochopení právě pro opatření, která jsme jako krizový štáb byli
nuceni učinit a která vám občas znepříjemňovala běžný život. Za to, že evakuace proběhla
rychle a v klidu, že jste pomáhali svým bližním, že jste dbali
pokynů policie a všech jednotek
Integrovaného záchranného systému, že jste se dokázali uskromnit a počkat na normální stav,
že jste nám na štábu prokazovali důvěru a tím i dodávali sílu
a rozhodnost do dalších nelehkých dnů. Děkuji, že jste ocenili i naši snahu o maximální in-

formovanost občanů a o nutné
a rychlé preventivní kroky, které
se snad zdařily.
Kralupy nad Vltavou se od minulých povodní v roce 2002 velmi poučily. Ale i tato červnová
povodeň nás pochopitelně přivede k nové analýze připravenosti města na podobné katastrofy. Již nyní víme, že se velmi
osvědčil varovný systém SMS
zpráv, který byl právě v té době
aktivován. Na ministerstvu zemědělství je podán náš projekt
protipovodňové ochrany a doufáme, že bude v brzké době
i realizován. Chtěl bych i více
otevřít otázky nad připraveností
republikových orgánů na živelná nebezpečí, na důležitou úlohu Vltavské kaskády, která by,
myslím, mohla situaci na Dolním Povltaví změnit k lepšímu
a jiné a jiné praktické poznatky
z povodňových dnů. Ale to jsou
práce, jež nás teprve čekají.
S přáním hezkého a ničím nenarušeného léta
Petr Holeček,
starosta Kralup nad Vltavou

Kdo, komu a odkud v Kralupech v době (zejména) po povodni pomáhal?
u PČR Kralupy n. Vlt. posílily: pořádkové jednotky Brno,
Příbram, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Kladno, Liberec. Další
útvary: Policisté ze školicího střediska PČR Sadská, Oddělení cizinecké policie, Služba kriminální policie a vyšetřování Mělník, Služba kriminální policie a vyšetřování Správy
Středočeského kraje, Vojenský útvar Žatec.
u Městská policie Kralupy nad Vltavou se dočasně rozrostla o 7 strážníků Městské policie Zlín.
u Sbor dobrovolných hasičů Kralupy byl podpořen kolegy
SDH ze Zlína, Dobroměřic, Dřínova, Vinařic, Minic, Žďáru
u Kumburku.
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Na Kralupsku – ve všech obcích s rozšířenou působností MěÚ Kralupy – byly nasazeny tyto jednotky:
HZS PS Kralupy nad Vltavou, Armáda ČR, Hasiči Zlín, ZÚ
Hlučín, Hradní stráž, HZS PS Jílové u Prahy, HZS PS Blansko,
HZS PS Břeclav, HZS PS Karlovy Vary, HZS PS Mělník, HZS
PS Pardubice, HZS PS Rakovník, HZS PS Říčany, HZS PS
Semily, HZS PS Vyškov, HZS PS Zlín, HZS PS Znojmo, HZS
PS Pardubice, HZS PS Plzeň, HZS Semily, HZS ZÚ Zbiroh 3.
záchranná rota, HZSp Synthos, HZSp SŽDC Kralupy, JSDH
Bělá pod Bezdězem, JSDH Braškov, JSDH Brázdim, JSDH
Bukovka, JSDH Černuc – Černuc, JSDH Černuc – Miletice,

JSDH Dobroměřice, JSDH Dřevčice, JSDH Dřínov, JSDH
Frýdlant, JSDH Fulnek, JSDH Horní Bukovina, JSDH Chvatěruby, JSDH Koburk, JSDH Konětopy, JSDH Kostelec nad
Labem, JSDH Křížanovy, JSDH Ledčice, JSDH Loukovec,
JSDH Mlýn, JSDH Mlynařice, JSDH Mšeno, JSDH Nelahozeves, JSDH Ohrozenice, JSDH Plchov, JSDH Podolánka,
JSDH Radvanice, JSDH Rynholec, JSDH Řečice, JSDH Řetová, JSDH Šestajovice, JSDH Škvoreč, JSDH Tatenice, JSDH
Úžice, JSDH Veltrusy, JSDH Vinařice, JSDH Vojkovice, JSDH
Výprachtice, JSDH Zlín, JSDH Zlončice, JSDH Vraný, JSDH
Plesná, JSDH Chýně, JSDH Skalsko, JSDH Velvary.
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foto: Radka Saláková

Rozvodněná Vltava pod lávkou
pro pěší 3. 6. 2013 odpoledne.

Když začalo koncem května pršet, málokdo z nás tušil, že déšť s sebou přinese další ničivou
povodeň druhého tisíciletí. O víkendu 1. – 2. června se začala zalévat koryta řek a voda postupně
zaplavovala Čechy od jihu na sever. Bohužel ani naše město a okolí velká voda neušetřila. Letošní
povodeň nebyla naštěstí tak ničivá, jako před 11 lety, ale škody bohužel způsobila. Jaká situace
panovala v Kralupech nad Vltavou v prvních deseti červnových dnech?
neděle 2. června 2013
u 14:05 hod. byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity
(dále jen SPA) řeky Vltavy v Kralupech nad Vltavou;
u loděnice Kotva, Vltavská ulice, Dvořákova stezka byly
částečně zaplaveny;
u povodňová komise v Praze rozhodla zvýšit průtok Vltavy
na více než 1.500 m3 za sekundu;
u byla odstavena Čistírna odpadních vod v Kralupech nad
Vltavou;
u proběhla evakuace DPS a uzavřena ulice Vltavská, obyvatelé se vystěhovávají;
u byla zřízena krizová telefonní čísla 777 798 186
a 777 798 187 a všechny aktuality se začaly umísťovat
na Facebook města Kralupy nad Vltavou;
u 19:13 hod. Vltava dosahovala v Kralupech výšky 171 m
n. m.;
u obyvatelé Cukrovaru a ul. Na Hrádku byli vyzváni k přestěhování automobilů;
u probíhá evakuace ulic Vltavská, Libušina, Havlíčkova,
Na Hrádku a Rybova;

pondělí 3. června 2013
ráno
u ve 3:30 hod. byla vyhlášena evakuace sídliště Cukrovar,
připraveny 3 sběrné autobusy, které odvezly celkem 61
osob do ZŠ Gen. Klapálka a ZŠ Třebízského;
u dochází k zaplavování ul. Sladkovského, můstku na Fran-

tišku a podjezdu na Hůrku pod viaduktem;
u nařízena evakuace ul. Jungmannova, Žižkova, Palackého, Jiráskova;
u hladina Zákolanského potoka se zvedla o 30 cm, ale
voda jde kanalizací a tlačí se spodem;
u příjezdové komunikace byly uzavřeny pro nákladní dopravu;
u MHD jezdí do Lobče, Minic a končí u OD Říp;
u vlaky nejezdí v úseku Kralupy – Libčice (je zajištěna
náhradní autobusová doprava);
u nová radnice je zaplavena spodní vodou, kanalizací;
u kanál od Synthosu je plný a může zaplavit koupaliště
v Lobečku;
u v Růžovém údolí byl zřízen sklad humanitární pomoci;
ODPOLEDNE
u výška hladiny ve 12:30 hod. = 173,3 m n. m.;
u PČR uzavřela most TGM pro automobily;
u MěP informovala obyvatele sídl. Hůrka o chystaném
uzavření a přípravě k evakuaci;
u prognóza průtoku – 3. 6. odpoledne bude v Kralupech
protékat asi 3.000 m3, voda v Sázavě klesá a na Berounce stále stoupá;
u opuštěné objekty po evakuaci jsou hlídané, přijela na pomoc pořádková jednotka z Mladé Boleslavi;
u společnost Synthos odstavuje výrobu;
u voda dosahuje až do ul. Havlíčkova a na Palackého náměstí až ke Komerční bance;

u 12:30 hod. povodňová komise vyhlašuje evakuaci sídliště Hůrka, osobní automobily je možné přeparkovat do areálu bývalého podniku Barvy-Laky. O náhradní ubytování
požádalo 53 osob;
u ve 12:38 přišla na MěÚ Kralupy informace o uzavírce
mostu ve Veltrusích;

úterý 4. června 2013
u 01:30 hod. - průtok: 3.150 m3, očekává se nárůst hladiny
Vltavy o cca 30 – 50 cm;
u křižovatka Na Františku – zaplavena do šířky 1 metru,
ZŠ Komenského – zaplaven suterén;
u uzavřen most TGM pro pěší - k dispozici pouze lávka;
u 04:00 hod. - průtok: 3.220 m3;
u je zaplaven podchod z náměstí do Sokolské ulice
a na nádraží se lze dostat přes 5. nástupiště;
u krizový štáb Středočeského kraje potvrdil příjem dopisu
kralupských zastupitelů s žádostí o snížení upouštění vody
z Vltavské kaskády;
u Sladkovského ulice je neprůjezdná, ve Vltavské stoupá
voda rychlostí 5 cm za 30 minut;
u v ulicích centra města je vypnutá elektřina;
u koupaliště není zaplavené;
u informace z VKM - kontaminace pitné vody nehrozí,
provádějí se neustálé kontroly vody;
u 12:00 hod. - výška vody 173,6 m n. m., Zákolanský
potok mírně ustupuje;
u 16:00 hod. - průtok 2.960 m3;
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Nová radnice a OD Perla…
u z partnerského města Hennigsdorf bylo zasláno 20 vysoušečů;
u do skladu humanitární pomoci bylo doručeno 12 palet
materiální pomoci – mléčné výrobky, čistící a úklidové prostředky od zpěvačky Lucie Bílé;

středa 5. června 2013
u 7:00 hod. – průtok v Kralupech 2.500 m3, pokles o 10
m3/hod.;
u most TGM je průjezdný pro záchranné složky, pro veřejnost není otevřený. Město se připravuje na úklid po povodni,
přiváží se materiální pomoc do skladů;
u PČR používala v noci termovize, hlídaly se opuštěné objekty, sídl. Hůrka a Cukrovar, policejní ostraha byla přísná
a dobře fungovala;
u dle upozornění hydrologa a statika není ještě možné
čerpat vodu ze sklepů;
u vždy ráno v 7 hodin se schází dobrovolníci a brigádníci
u kostela na Palackého náměstí;
u byla vyhlášena veřejná sbírka „Povodeň 2013 - Kralupy
nad Vltavou“ pro získání finančních prostředků na odstraňování následků ničivé povodně;
u na infocentru MěÚ se vydává potvrzení do zaměstnání
pro občany, kteří byli evakuovaní;
u likvidace zeleně ze soukromých pozemků - křoviny, větve, stromky je třeba odvážet na bývalou skládku Hrombaba,
kde bude docházet ke štěpkování;
u povodňová komise povoluje návrat evakuovaných osob
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Voda u kostela vzlínala kanalizací…

na sídl. Cukrovar, Hůrka a obou budov DPS, ulic Sladkovského, Erbenova (část), U Cukrovaru, Nerudova, Hennigsdorfská, Chmelova, Smetanova, Tyršova, Riegrova, J. Palacha, Chelčického, Vrchlického a dále může začít příprava
na návrat pacientů do NsP;
u centrum města je stále nepřístupné, byly zaplavené sítě,
odpoledne bude ČEZ čistit a zprovozňovat trafostanice;
u hasiči čistí ulice Na Hrádku, Havlíčkova, Na Františku,
pěší zónu a prostor u čajovny;
u 19:05 - průtok 2.340 m3, hladina Vltavy zatím neklesá
– není možné čerpat vodu ze sklepů;

čtvrtek 6. června 2013
u 8:00 hod. - výška hladiny Vltavy 170 m n. m., průtok
2.220 m3;
u v sedm hodin ráno se na schůzku dostavilo 44 dobrovolníků, kteří byli rozděleni na pomoc v DDM, ZŠ Komenského a knihovně;
u VŠCHT nabízí provádět analýzu pitné vody a posílá městu
finanční dar ve výši 1 mil. Kč;
u most TGM zatím nelze zprovoznit, podjezd pod viaduktem je zaplavený (asi 2 m vody) a do menšího podjezdu
(u Penny) se stále vrací voda;
u sídliště Cukrovar zpřístupněno směrem od viaduktu
v Lobči;
u hasiči čistí prostory pošty v Nerudově ulici, čerpá se
laguna pod viaduktem a monitoruje zaplavený areál TSM
v Libušině ul.;

u evakuovaní občané z Hrádku a Havlíčkovy ul. se zatím nemůžou vrátit domů, protože v této lokalitě nejde
elektřina;

pátek 7. června 2013
u 8:00 hod. - průtok 1.750 m3, výška 171,2 m n. m., stále
platí 3. SPA;
u v Jiráskově ul. řidiči svévolně odstranili květináče a dopravní značky, aby mohli projíždět automobily;
u zprovozněn podjezd pod viaduktem u Penny (směrem
do Přemyslovy ulice);
u 13:00 hod. – elektřina je zapojená v ul. Na Hrádku, Libušina, Jodlova, Žižkova, Rybova, Na Františku – povolen
návrat evakuovaných obyvatel;
u humanitární pomoci přichází hodně, chybí jenom holinky
a kolečka. Vysoušečů je zatím jen 50 ks;
u humanitární pomoc využívají jak Kralupy, tak okolní
obce;
u obyvatelé Vltavské ul. žádají, aby bylo zabráněno vstupu
povodňových turistů do ulice;
u průtok vody 1.700 m3 by měl vydržet do neděle, ale pokles Sázavy a Berounky využije Povodí Vltavy k odpouštění
kaskády, protože dle varování ČHMU má přijít silný déšť
v pondělí a úterý;
u dle doporučení stavebního úřadu, statika a vodohospodáře je v souvislosti s poklesem hladiny Vltavy možné
povolit čerpání vody ze zatopených sklepů v ul. Havlíčkova,
Žižkova, U Cukrovaru, Chmelova, Přemyslova, Vrchlického,

foto: Radka Saláková

Viadukt u Podřipské ulice…
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Vltava rozlitá v Lobči za penziony pro seniory...
Chelčického, Jana Palacha, Komenského nám., Trojanova,
Hennigsdorfská, Kaplířova, Erbenova, Nerudova – na straně, kde je pošta;

sobota 8. června 2013
u 7:45 hod. – výška hladiny 170,8 m n. m. - Povodí Vltavy
hlásí setrvalý stav s občasnými menšími výkyvy. Prognóza
počasí: So+Ne polojasno, později bouřky, zataženo a možné lokální intenzivní srážky, v Po přeháňky, déšť a od večera slábnutí srážek - stále platí 3. SPA a nouzový stav;
u hasiči uklízejí město - vyplachuje se Vltavská ulice, odčerpávají se sklepy. V laguně pod viaduktem Mostní ulice
je velký nános bahna;
u je třeba sehnat přívodní hadice k WAPkám;
u 14:00 - hladina Zákolanského potoka dosahuje výšky
148 cm, tj. cca 20 - 30 cm nad 3. SPA;
u hasiči ze Zlína byli nasazeni na čerpání v Dušníkách,
Nových i Starých Ouholicích a Vojkovicích;
u 20:00 zprůjezdněn most TGM v Kralupech;

neděle 9. června 2013
u 6:50 hod. - výška hladiny Vltavy 170,1 m n. m. (tj. 20 cm
pod 2. SPA), ale vzhledem ke kritické situaci na Zákolanském potoku trvá 3. SPA;
u přívalový déšť v noci ze soboty na neděli zasáhl 4 obce na Kladensku (Malé a Velké Číčovice, Okoř a Běloky)

Loděnice Kotva...

foto: Radka Saláková

Centrum města pod vodou...
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Zákolanský potok na sídlišti Hůrka...
a rozvodnil se Zákolanský potok, hladina stoupla o ½ metru a pak běžela zátopová vlna. Rybník na Okoři by neměl
být ohrožen protržením, ale hrozí zaplavení dalších území pod Okoří. Doběhová vlna z Okoře do Kralup jsou dvě
hodiny. Hladina Zákolanského potoka by měla vystoupit
o 1 – 1,5 m. Obyvatelé podél Zákolanského potoka byli
neprodleně informováni o situaci a vyzváni k urychlenému odstranění automobilů a předmětů, které by mohly
bránit průtoku vody;
u do Vltavské ulice je potřeba umístit více kontejnerů
na odpad, neboť jsou hned po přistavení plné;
u uzavírá se most TGM – stoupla voda pod viaduktem
(bouřka + krupobití v 15:40 hod.);
u všichni evakuovaní se vrátili domů, v ubytovnách zůstávají dobrovolníci;
u dopravní spojení do Mělníka nefunguje – Býkev a Bukol jsou pod vodou. MHD a příměstská doprava zajíždí až
k nádraží. Od 20 hod. bude otevřen průjezd přes Nové
Ouholice;
u krizový štáb vyhlašuje přípravu na evakuaci podél Zákolanského potoka + odklidit automobily a odstranit ploty.
Zároveň je nutno vyzvat zahrádkáře k úklidu nebo zabezpečení možných plovoucích předmětů. Jedná se o tyto
ulice: Budečská stezka, Zborovská, Kmochova, Mikovická,
Sládkova, V Olších, Mánesova, Na Staré mlýnské cestě,
Na Turské louce, V Zátiší, Gen. Klapálka, Dvořákovo nám.,
Šafaříkova, Jana Palacha, Čechova;

u hasiči, armáda a policie budou hlídat mosty a můstky
přes Zákolanský potok a budou odstraňovat splaveniny
a předměty z toku;

pondělí 10. června 2013
u setrvalý stav hladiny Vltavy, na Okoři nejsou hlášeny
žádné srážky;
u monitoring potoků probíhal celou noc;
u 16:00 hod. - krizový štáb a povodňová komise odvolává
3. SPA pro území města Kralupy nad Vltavou a následující
obce: Dolany, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Nelahozeves,
Nová Ves, Veltrusy, Vojkovice, Nestudy, Zlončice. Ve všech
uvedených lokalitách platí 2. SPA – stav pohotovosti. Krizový štáb a povodňová komise ruší evakuační přípravu
a pohotovost v oblasti Zákolanského potoka;
u hasiči v noci z neděle na pondělí čistili koryta kralupských potoků;
u vjezd nákladních automobilů do města je povolen pouze
za účelem zásobování města;
Pravidelné aktualizované zpravodajství mohli nejen občané Kralup sledovat na facebooku města, kde bylo první
červnový týden uskutečněno 75 tisíc přístupů. Současně
všichni uživatelé internetu mohli sledovat pravidelné denní
reportáže TV Kralupy.
Všem, kteří se na zpravodajství podíleli, děkujeme!
Radka Saláková
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ROZHOVOR s...

Lenkou Moravcovou, referentkou městského marketingu

Sociální síť se stala při povodni
hlavním komunikačním médiem
S

ociální sítě jsou, ať se nám to
líbí nebo ne, fenoménem naší
doby. Revolučně mění komunikační zvyklosti a mají vliv i na lidi, kteří je bezprostředně nepoužívají. Nejpopulárnější světovou
sociální sítí je Facebook, který se
brzy přehoupne přes miliardu uživatelských profilů. Podle serveru zoomsphere.com je naše země
v počtu čtyř miliónů zaregistrovaných profilů v celosvětovém měřítku na 43. místě. Spuštění oficiálních facebookových stránek
našeho města má na svědomí referentka městského marketingu Lenka Moravcová, která nám
v následujícím rozhovoru nechá
nakouknout za oponu ze strany
města skvěle zvládnuté krizové
komunikace.
Jste zakladatelkou
facebookových stránek města
Kralupy nad Vltavou. Jaká byla
Vaše vize a naplnila se do času
před povodní?
Zřízení profilu na sociální síti
Facebook schválila Rada města

dne 8. 3. 2011 se zkušební dobou
do 30. 6. 2011. Nechtěli jsme, aby
se profil stal místem pro nevhodné a i vulgární komentáře. Naštěstí se tomu tak nestalo a využívali
jsme ho opravdu jen k podávání
informací o dění ve městě a zveřejňování fotek z různých akcí.
Koncem května letošního roku
(před povodněmi) stálo zhruba
680 lidí o informace pomocí FB
(přes tlačítko „to se mi líbí“).
Facebookový profil města
se stal při povodni hlavním
informačním kanálem pro
Kralupsko…
Z důvodu přetížení oficiálních
stránek města došlo k výpadkům.
Bohužel web města neustál cca 25
tisíc návštěv za den. Proto jsme
přesměrovali občany z webu města na sociální síť, což bylo v danou chvíli nejefektivnější řešení
pro včasné poskytování informací
elektronickou cestou.
Během dvou dnů se k odběru
informací přihlásily téměř čtyři
tisíce lidí. Jak jste vnímala
docenění své práce, která

se transformovala v hlavní
informační kanál Kralupanů?
Počet přihlášených lidí jsem v tu
chvíli nesledovala, nebyl čas.
Po prvních hektických dnech jsem
si teprve všimla počtu odběratelů a byla jsem mile překvapena.
Počet osob se vyšplhal něco málo
nad 3.900.
Řešili jste v krizovém štábu,
jak by byly lidem podávány
informace, kdyby nebyl
zprovozněn facebookový profil
města?
Jelikož byl profil zřízen a v brzké době opraveny webové stránky města, nebylo třeba řešit jiné
formy informování elektronicky. Na krizovém štábu byly několikrát zmíněny kladné ohlasy
od občanů o podávání informací,
a to všechny potěšilo.
Jak probíhala aktualizace
informací během povodní. To
musela být náročná práce?
Jelikož jsme nikdo nevěděl, jak
se bude situace vyvíjet a s Facebookem jsme v podobné situaci
neměli zkušenosti, bylo to i pro
nás dost komplikované. Od neděle 2. 6. jsem pracovala po domluvě
na služebně městské policie, kde
jsem měla podrobné informace
o dění ve městě (které ulice jsou
zaplavené, kde se dá ještě projít
a kde ne apod.). Do toho jsem měla
u sebe jeden z mobilních telefonů
s krizovými čísly, které se rozdávaly občanům. Byla jsem ve spojení s kolegou Kořínkem, který byl
na městském úřadě a zjišťoval
mi informace tam. Během pon-

„Velice si vážíme a děkujeme všem,
kteří sledovali naši práci a byli
nám i nápomocni“, říká Lenka
Moravcová.

dělka se k nám přidala i kolegyně Hermanová, jelikož se situace už nedala zvládat – spousta
informací a spousta dotazů, které se stále opakovaly. Proto jsme
žádali uživatele, aby nám nekomentovali příspěvky, nejdříve si
prohlédli starší příspěvky anebo
psali do zpráv. Stávalo se, že se
v komentářích objevily nepravdivé informace. Do zveřejňování
informací a odpovídání na dotazy jsme zjišťovali informace i mimo působnost úřadu (např. provoz lékařů, dopravní informace
atd.). Bylo to náročné období, ale
už jsme pro jiné situace poučení,
jak vše řešit a vyvarovat se drobných chyb.
Jindřich Kohm

Statistika návštěvnosti v době červnové povodně
datum
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
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počet zpráv na FB
4
154
116
109
58
16
19
53
18

počet příspěvků na FB

návštěvy webu města

24
76
77
39
22
18
10
23
13

10.316
24.200
16.908
11.994
6.607
4.857
2.658
7.290
5.803
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Po 11 letech opět pod vodou
omenda byla opět pod vodou!
Málokdo věřil, že povodeň
někdy udeří znovu. A přesto se to
stalo.
Jak rychle voda přišla, tak také odešla, ale zanechala za sebou
zase spoušť a zmar. Zrekonstruované prostory školních družin,
zahrádka s herními prvky, trampolínou, pískovištěm, sklady učebnic, lyží, hygienických prostředků
a dalšího materiálu, školní dílny,
výměník, dílna školníka a sklepní
prostory – to vše bylo po stropy
pod vodou.
V mnohém podobné jako před 11
lety a přesto jiné.
Varování od vedení města přišlo
včas a tak, kdo mohl, nastoupil i se
svými rodinnými příslušníky již
v neděli do školy a vyklízeli jsme,
co síly stačily. Po zkušenostech
z roku 2002 jsme kompletně vystěhovali celé přízemí – všechny
učebny, včetně počítačové, knihovnu, interaktivní tabule. Na sklady
a sklepy již v pondělí nezbýval čas.
Do přízemí se naštěstí voda nakonec nedostala. Tělocvičnu a šatny
však dělil od zatopení jeden jediný schod.
Do budovy školy jsme se dostali
již 4. června, ale v tu chvíli se ještě nedalo nic dělat – sklepy a suterény byly plné, voda zatím neklesala a nikdo nevěděl, zda nepůjde
ještě výš. Krizový štáb očekával
další vzestup hladiny Vltavy následkem přívalových dešťů. Teprve v pátek 7. června nám opadající
voda dovolila začít pracovat v suterénu, v prostoru školních družin a skladů. Vítaly nás povalené
skříně, promáčené učebnice, lyže
rozeseté ve skladu, zničené zdi,
podlahy, vyvrácené a rozklížené
dveře a další popovodňové hrůzy.
V pondělí 10. června bylo možné
vejít i do sklepů. Obraz zkázy byl
ještě horší.
Slýchala jsem otázku, proč děti
nemohly do školy, když třídy zaplavené nebyly. Odpověď je zcela
jednoduchá. Ve sklepních a suterénních prostorách školy je veškeré technické zázemí. Zůstali jsme
bez přívodu elektrické energie
i plynu. Podmáčenou budovu mu-

sel také prohlédnout statik a před
návratem dětí bylo nutné získat
povolení hygienika. Přes přízemí se vynášely kontaminované
věci ze zatopených prostor, všude
byly nánosy bláta, špína, nepořádek. Dodávky elektrické energie
a plynu budou obnoveny v plném
rozsahu až o prázdninách. Proto
jsme dětem 1. až 6. ročníků zajistili prostory k výuce včetně obědů
na ZŠ Třebízského a Václava Havla od 12. června, za což patří obrovský dík ředitelkám obou škol.
Žáci 7. až 9. ročníků měli mimořádné volno trochu delší a nastoupili do školy v pondělí 17. 6. Vrátili
se již do svých tříd, ale s určitými
omezeními.
Naprosto skvěle fungovala spolupráce s vedením města, dále s panem Koberou, Baráthem, s paní
Traxlovou, Böhmovou, Mudrovou, kteří nám pomáhali, jak jen
mohli. Díky patří také paní ředitelce Kuzníkové, Bednářové, panu řediteli gymnázia Plecháčkovi
a paní zástupkyni Czechmanové,
kteří nám zajistili výpomoc při vyklízení a byli připraveni přijmout
naše žáky v případě potřeby stejně
jako paní zástupkyně Mazourková
z učiliště.
Oproti stavu po povodni v roce
2002 bylo bohužel podstatně náročnější zajistit dobrovolníky pro
úklid, úklidových a dezinfekčních
prostředků byl nedostatek. Problém byl sehnat elektrocentrálu,
vysokotlaké čističe a další potřebné vybavení. O to víc si vážíme
všech, kteří nám přišli nezištně
pomoci, někteří z nich i opakovaně. Děkujeme i všem rodičům,
kteří nám vypomohli také finančně a materiálně. Zvláštní dík patří
za významnou pomoc městu Hrádek nad Nisou a základním školám
Potěhy a Uherské Hradiště a také
gymnáziu ve Slaném – skupině Laborky.
Všem, kteří se na obnově podíleli, tedy i našim zaměstnancům,
moc děkuji a prosím řeku Vltavu,
aby zůstala ve svém korytu a už
nás dále netrápila.
Mgr. Jiřina Hereinová,
ředitelka zš komenského nám.

Voda v suterénu dosahovala do výše dvou metrů.

Vchod do školních
družin...

\Zahrada ZŠ Komenského...
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Povodeň 2013 a ZŠ a MŠ Třebízského
V

neděli dne 2. 6. 2013 bylo zřejmé, že povodně se našemu městu nevyhnou. Voda se na Kralupy valila takovou rychlostí, že bylo nutné
evakuovat některé naše spoluobčany. Těmto lidem poskytla naše škola azyl. Zaměstnanci školy se snažili, aby se evakuovaní v náhradním
„bydlení“ cítili dobře. Přestože jsme
se na tuto skutečnost dopředu nemohli připravit, obstáli jsme – myslím – dobře, alespoň podle lidí, kte-

rým jsme připravili toto skromné
náhradní ubytování.
Zapojili jsme se také aktivně
do pomoci MěÚ Kralupy a zajistili
stravování pro dobrovolníky, kteří
v našem městě pomáhali s odstraňováním následků povodní. Policisté, hasiči i ostatní dobrovolníci
u nás měli celodenní stravu, kterou
zajišťovaly kuchařky naší školní kuchyně. Patří jim velké poděkování, jak obětavě bez ohledu na svoji

pracovní dobu, se k celé záležitosti postavily. Vzhledem k tomu, že
Základní škola Komenského byla
z části zaplavena, vyslyšeli jsme jejich prosbu a podali pomocnou ruku. Žáci 1. stupně z Komenského
školy u nás našli zázemí do konce
letošního školního roku.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům,
kteří se zapojili do pomoci všem potřebným.

Zároveň bychom chtěli vyzdvihnout skvělou organizaci z MěÚ Kralupy a vzájemnou spolupráci s nimi.
PaedDr. Dagmar Kuzníková
ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského

Poděkování za spolupráci
patří také zaměstnancům
ZŠ v ul. Gen. Klapálka, kteří
rovněž pomohli s ubytováním
evakuovaných občanů
v tělocvičně školy a stravou
z místní školní jídelny.

Kralupští skauti
S

kauti z kralupského střediska
Střelka při povodni nezaháleli.
Pro evakuované spoluobčany připravili celkem 32 matrací či postelí
ve skautském domě Bára a nabídli k využití jeho sociální zařízení
i kuchyni.
Prvními hosty byli obyvatelé
Hůrky, po skončení evakuace přijeli policisté z Brna. Když jim zástupci města dovezli jídlo, pro uskladnění potravin jsme otevřeli ještě klubovnu
v suterénu. Bylo tam o poznání chladněji než
v kuchyni, kam pražilo slunce.

V přístavku jsme ubytovali také
zlínské hasiče a jako poslední hosté dorazili vojáci ze Žatce, kteří si
dokonce přivezli vlastní skládací lůžka. Ačkoli se původně měli
vejít do jedné klubovny, museli si
nakonec vzít ještě další. Jejich lůžka totiž zabrala víc prostoru než
matrace.
Teď už nás čeká jen důkladný
úklid celého skautského domu
a také dezinfekce, aby naše nejmladší sestřičky i bratři byli opravdu v bezpečí.
J. Šatavová, D. Bernardy

Vltava v Kralupech...

Foto: martin tlustý

ubytovali evakuované „na Báře“

TJ Sokol Kralupy nad Vltavou děkuje všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají po povodni,
která nás postihla z 2. na 3. června 2013.
Zvláštní dík patří hasičům - dobrovolným hasičům, kteří nám pomohli s vyčištěním a záchranou našeho sportovního areálu. Nejen, že nám hřiště pomohli vzorně uklidit, ale vše
proběhlo ve vší skromnosti a bez problémů.
Je vidět, že dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří do naší společnosti a mají svoji sílu.
Ještě jednou velké díky.
Za TJ Sokol Kralupy nad Vltavou – starostka Kateřina Procházková
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Tělocvična
TJ Sokol Kralupy...

Foto: Josef Vojtěchovský
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Humanitární pomoc
N

a krizovém štábu mi byl přidělen úsek
humanitární pomoci.
Samozřejmě humanitární pomoc pro naše
město a obce z našeho ORP bych nemohla nikdy zvládnout sama bez týmu spolupracovníků.
Měli jsme otevřeny dva humanitární sklady, první byl v Růžovém údolí (zodpovídala Marcela Horčičková) a druhý se nacházel
na zimním stadionu v Lobečku (zodpovídala
Dáša Volfová), otevřeno bylo od 8:00 do 20:00,
v Lobečku do 22:00. Výdej a příjem materiálu
zajišťoval tým úředníků z našeho MěÚ, kteří
se střídali v různých skupinách. Všichni velmi ochotně a bez problémů chodili do služeb
na sklad ve svém osobním volnu a o víkendech. Ze začátku to nebylo vůbec jednoduché,

protože všeho bylo velmi málo. Chybělo Savo,
rukavice, kolečka, lopaty či košťata. Navíc nás
svými požadavky bombardovaly i okolní obce.
Ve druhé polovině prvního týdne povodní se
ale situace začala výrazně zlepšovat. První zareagovaly některé kralupské firmy, ale hodně
chodili i jednotlivci a především jezdili občané
z okolí s materiální pomocí.
Sklady se začaly plnit hygienickými a dezinfekčními prostředky, kýbly, hadry, ale i různým nářadím. Opravdu čeho bylo hodně, byla
balená pitná voda. Velmi nám pomohla i firma
Bidvest, kde jsme měli uskladněné rychle kazící se potraviny. Díky za rychlou pomoc.
Mobil stále zvoní od firem i jednotlivců.
„Jak můžeme ještě pomoci?“. Poptáváme holinky, kolečka, ale i trvanlivé potraviny.

Díky naším skladům můžeme posílat pomoc i okolním postiženým obcím: Veltrusy,
Chvatěruby, Nová Ves, Vojkovice, Dolany,
Všestudy, ale i Kmetiněves (blesková povodeň) a Kly u Neratovic, tam všude mají pomoc od Vás.
Pro mě osobně to byla velká osobní zkušenost o výborné spolupráci mezi kolegy
a hlavně o velké lidské solidaritě. Tímto chci
moc poděkovat všem svým kolegům z MěÚ
za vzornou spolupráci. Ale především děkuji
jak jednotlivcům nejen z Kralup, ale i firmám
a obcím za jejich úžasnou pomoc, bez nich bychom nemohli pomáhat ani my ostatní.
Ještě jednou díky všem
a krásné léto přeje
Eva Bartošová

Foto: martin tlustý

Nedávno zrekonstruované
budovy opět zaplavila voda...

Výtěžek z benefičního koncertu
Dne 15. 6. 2013 se konal benefiční koncert, jehož
výtěžek putoval na povodňové konto Kralup.
Hlavními iniciátory byli Lukáš Fuchs a Katka Jechová, kteří po velice krátké úvaze dali dohromady
kapely, zvukaře a další, kteří vystoupili či pomohli
i jinak bez nároku na honorář - Lety Mimo, Vlasatý
žárovky, Exit 18 a Covers for Lovers.

Akci s názvem Kralupy pod Vltavou aneb Ponorka
pomáhá navštívilo (i přesto, že nebylo moc času akci
dostatečně zpropagovat) bezmála 100 návštěvníků.
I když bylo vstupné jen 70,- Kč, lidé přidávali peníze navíc. A právě díky nim se na obnovu Kralup
vybralo úctyhodných 8.754,- Kč. Ještě jednou všem
děkujeme za účast!
Katka Jechová
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Kralupy pod Vltavou

ačíná evakuace sídliště Cukrovar na levém břehu řeky Vltavy - tak začalo moje
pondělní ráno 3. června 2013. Asi pět minut
po vyhlášení v městském rozhlase na nás zvonila policie. Oznámila nám, že se máme okamžitě evakuovat a opustit byt. V té chvíli jsem
začala přemýšlet o tom, co všechno si vezmu
s sebou. Zůstala jsem u čtyř pro mě nejdů-

ležitějších věcí, a to u oblečení, elektroniky,
domácích mazlíčků a u plyšáka.
Když bylo všechno zabaleno, tak jsme opustili náš byt. Já a máma jsme se evakuovaly
do Olovnice a táta zůstal v Kralupech. Ještě
ten den jsme se odpoledne s mámou vydali
na vlak a jeli se podívat na řeku. Řeka vypadala opravdu hrozně. Díky našemu potoku byla

voda i v centru Kralup. Podle slov mé mámy to
bylo v roce 2002 o hodně horší. Já si moc povodně 2002 nepamatuji, protože mě byly dva
roky. A upřímně, jsem ráda, že si to nepamatuji. Budu si přát, aby už se to nikdy neopakovalo, protože to byly opravdu samé nervy.
Všem občanům města Kralupy nad Vltavou
přeji, aby žili šťastně.  Lucie Milfortová, 13 let

Poděkování

restauraci U Kohouta

O

d úterý 4. června do čtvrtka 6. června 2013 se provozovatelé restaurace
U Kohouta, v době kdy byl vypnut elektrický proud a hrozilo znehodnocení zmražených kuchyňských surovin, rozhodli tyto
suroviny využít pro přípravu jídel pro osoby podílející se na odstraňování následků
povodně.
V Žižkově ulici, v prostoru před budovou
restaurace, zajistili pod odborným vedením
postupné zpracování těchto zásob na ohni.
Takto připravené pokrmy posloužily k nabrání potřebných sil u příslušníků hasičských sborů, Policie ČR, městské policie
a řady dobrovolníků. Tímto způsobem bylo vydáno několik desítek obědů a večeří
zdarma. Děkujeme.
Libor Lesák,
místostarosta

Při ochraně majetku pomohla
i speciální policejní technika
iž ode dne, kdy byla v Kralupech vyhlášena
evakuace obyvatel, kontrolovali policisté
a městští strážníci opuštěné objekty a byty.
Hlídky monitorovaly tato místa 24 hodin denně. Od středy 4. 6. jim v jejich snažení pomohla i speciální technika.
Na základě rozhodnutí středočeského
krajského policejního ředitele plk. Mgr. Jana Ptáčka byla v Kralupech nad Vltavou, a to
až do ukončení evakuace, nasazena dvě zařízení pro noční vidění (tzv. termovize). Tato
technika pomáhala policistům a strážníkům
při monitoringu opuštěných lokalit zejména
v nočních hodinách.
nprap. Václav Tichý, PČR Mělník
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Chmelova a Smetanova ulice –
úterý 4. 6. 2013.

foto: Marcela Kolářová
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Popovodňový rádce – vysoušení zatopených prostor
působ vysoušení zasažených prostor je přímo
závislý na aktuálním počasí. Pokud je venku
teplo, větrno a neprší, je nejlepší prostory co nejvíce otevřít. U domů otevřít dveře a okna, u sklepů
co nejvíce otevřít vstup a vytvořit v něm průvan
uměle, tedy ideálně do sklepa prokopnout druhý
otvor. V domě pokud možno topte a případně použijte i vysoušeče. Vysoušení by mělo probíhat
pozvolna, nárazové silné teplo by mohlo poškodit
zdivo. Nezapomeňte na dezinfekci zdí a podlah,
abyste se vyhnuli nebezpečí plísní. Bylo by dobré
odstranit ze zdiva co největší množství vlhkosti
než přijde zima.

Hlavní je vysoušet a větrat
Větrat zatopené domy je třeba v každém případě.
Při nasycení vzduchu v místnosti vodní parou se
totiž vysychání zdiva zastaví. Důležitý pro celý proces vysoušení je co nejvyšší rozdíl mezi teplotou
zdiva a teplotou okolního vzduchu. Je tedy třeba
v zaplavených domech pustit naplno topení, popřípadě konstrukce přímo ofukovat teplým vzduchem
z vysoušečů a pak vyvětrat. Tento cyklus je třeba
dlouhodobě opakovat.

Před zimou nevysušené zdivo zateplit
Pokud se vytopené domy do zimy nepodaří vysušit,
je třeba zajistit, aby vlhké zdivo nepromrzlo. Znamená to samozřejmě objekt nadále vytápět tak, aby
zdivo bylo co nejteplejší, a dále také větrat a zároveň provizorně zvenku zateplit.
Pokud se k zateplení použije levnější polystyrén,
zastaví se vysychání zdiva do vnějšího prostředí.
Prodyšnější jsou dražší desky z minerálních vláken, které jsou pro tento účel vhodnější. V obou
případech je třeba počítat s tím, že materiál provizorního zateplení bude po vysušení objektu znehodnocen.
Po celou dobu vysoušení musí být povrch stěn
volný, případné předměty v místnostech musí být
alespoň půl metru od stěn. U stěn, na které by moh-

lo svítit slunce, je vhodné to umožnit – tj. odstranit
kůlny a přístřešky, neopírat žádné předměty o stěny, popřípadě prosvětlit zeleň.

Běžné omítky vysoušení nepřežijí
Ve většině případů počítejme s tím, že běžné omítky při výše uvedených vlhkostech nepřežijí proces
vysoušení. Rozhodně počítejme s tím, že promočené omítky nepřežijí mráz. Ponecháním omítek se
zpomalí vysoušení zdiva, zvláště jsou-li cementové
nebo vápenocementové. S odstraněnými omítkami
se zbavíme části vody nasáklé ve zdivu.
Při otloukání mokrých omítek doporučujeme zatím nezasahovat do výplně spár. V nich se usazují
soli, které narušují zdivo. Teprve po vysušení zdiva,
před prováděním nových omítek je třeba spáry proškrábnout do hloubky minimálně dvou centimetrů,
tím se soli, kterých se právě nejvíce usazuje u povrchu spár, odstraní.

Úklid v Jungmannově
ulici v sobotu 8. 6. 2013.

Ošetřit povrchy proti mikroorganizmům
Mokrý povrch zdiva je živnou půdou pro růst mikroorganizmů. Všechny povrchy v prostorách, ze
kterých ustoupila nebo byla vyčerpána voda, se
v současných podmínkách ihned začnou pokrývat
plísněmi a bakteriemi. Tyto mikroorganizmy pak
mohou ovlivnit zdraví osob. Kromě toho mohou připravit podmínky pro růst nebezpečné dřevokazné
houby dřevomorky domácí.
Vysoušené povrchy je proto třeba dezinfikovat.
V nabídce prostředků k odstraňování plísní a ochraně před nimi je třeba rozlišit ty, které působí okamžitě, ale krátkodobě, a ty, které dlouhodobě zabraňují růstu plísní. První se použijí při odstraňování
povlaků plísní, druhé pak pro dlouhodobou ochranu
v průběhu vysychání a další životnosti ošetřených
konstrukcí.
Při volbě prostředků pro dlouhodobou ochranu
je třeba posoudit jejich vhodnost pro povrchy, které
přijdou do styku s potravinami a pro povrchy, kterých se dotýkají děti.

Likvidace věcí z bytu
v Libušině ulici.

foto: Radka Saláková

Z

Miřejovický jez po povodni...

Zpracováno dle příručky nadace ADRA, kterou naleznete na www.adra.cz

foto: Marcela Kolářová

Vltavská ulice
– sobota 8. 6. 2013.

KZ

Povodeň 2013
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Lávka přes
Vltavu –
pohled ze
sídliště
Cukrovar.
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Palouček na nábřeží
J. Holuba (pod cukrárnou).
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foto: Radka Saláková
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Rozvodněná Vltava
pod mostem T.G.M.

Novinky z ČR (aneb typicky český černý humor)

Výstraha občanům!
V hluboké vodě, ve středu
města Kralupy nad
Vltavou, se pohybuje
velmi nebezpečný
ŽRALOK VIETNAMSKÝ...
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www.mestok ralupy.cz

foto: Milan Krejza

NA ODLEHČENOU...

u Národní divadlo uvádí nově nastudovanou Vltavu. Vstup zdarma.
u Stavba tunelu Blanka je v plném proudu.
u Sudetští Němci se radují z navráceného majetku, který je jim posílán
po Labi do Německa.
u Stavba největšího aquaparku ve střední Evropě s rekordním tobogánem
Staroměstská - Želivského zahájena.
u Magistrát města Prahy odhlasoval zrušení městské policie.
Nahradí ji Pobřežní hlídka.
u Neukázněným řidičům, kteří špatně parkují v oblasti Karlína, bude policie
udělovat místo botiček kotvičky.
u Zprávy pro vodáky: „Všechny západočeské silnice jsou sjízdné.“

DDM

KZ

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz
Kancelář - úřední hodiny:
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

Povodeň 2013

Areál je vhodný pro rodiny s dětmi – pískoviště, skluzavka. Zastřešený bazén dovoluje koupání i v méně vhodném počasí.
Okolní lesy každoročně oplývají množstvím
hub. Příznivci výletů si také jistě vyberou
z velké nabídky hradů, rozhleden a přírodních krás.
Objednávky a informace získáte u paní
Špinarové v kanceláři DDM nebo na tel. č.
315 722 236.

Začátek června byl pro Dům dětí a mládeže
dramatický, stejně jako pro celé naše město.
Naštěstí nás povodně nezasáhly takovou ničivou silou jako v roce 2002, ale i tak bylo
třeba vyklízet sklepy a přízemí, stěhovat,
uklízet a opravovat.
Za pomoc děkujeme dobrovolníkům
z Kralup nad Vltavou, Opavy a Prahy, sboru dobrovolných hasičů z Brandýska, SDH
Kralupy nad Vltavou - panu Jířímu Vachalcovi, Petru Pupíkovi a jejich kolegům, vojákům ze Žatce, studentkám Dvořákova
gymnázia.
Děkujeme paní Anně Stehlíkové z Krajské hygienické stanice Mělník za její rady
a pomoc. Právě její ochota přispěla k otevření již 14. června.

foto: Gabriela Junášková

Příběh o nebojácné
Momo nastudují děti
v divadelním kroužku

Dny Kralup
Dny Kralupy se budou konat v náhradním
termínu – poslední víkendové dny v srpnu.
V sobotu 31. srpna proběhne na hřišti Čechie od 9:00 hod. 13. ročník Turnaje století
v malé kopané pod záštitou starosty města
pana Petra Holečka. Další akce, které se
uskuteční, najdete na www.mestokralupy.cz
a www.ddmkralupy.cz.

Dětský den
Velké poděkování patří firmě Bidvest Czech
Republic s.r.o., která nám darovala nanuky
pro děti na Den dětí. Ten se nám podařilo uskutečnit těsně před povodní v pátek
31. 5. 2013.

Volná místa
v Mokrosukách
Nemáte ještě zajištěnou dovolenou? A chcete ji strávit v Čechách? Nabízíme vám volný
termín pobytu 24. - 31. 8. v Mokrosukách.

Nový divadelní kroužek pod hlavičkou
DDM připraví v příštím roce inscenaci autora Michaela Endeho světoznámého Nekonečného příběhu.
Svůj pátý rok končí dramatický kroužek,
v jehož vedení se střídají Blanka a Jan Vrzáčkovi. Pro příští rok rozšíří svoji nabídku o roční divadelní projekt. Děti, které se
do práce kroužku zapojí, vytvoří inscenaci
podle příběhu Děvčátko Momo a ukradený
čas. Na dramatizaci se budou podílet děti
ve věku od 11 do 15 let. Zapojit se může
kdokoliv, nejen děti, které už navštěvovaly
dramatický kroužek.
„S příběhem o Momo jsme si hráli celý rok. Ověřil jsem si jeho sílu a divadelnost. S dětmi jsme prozkoumali řadu témat, která příběh nabízí. O čem nakonec
bude naše plánovaná inscenace, bude záležet na dětech, které se do tvorby zapojí,“
prozrazuje Honza Vrzáček. „Kromě hraní
se děti budou moci podílet také na tvorbě scénáře, režii, výrobě kostýmů, scény
i výběru hudby. Jednotlivé epizody budeme vytvářet pomocí cvičení zaměřených
na improvizaci, skupinové cítění, pantomimu a hru s rekvizitou a loutkou. Výsledná
podoba bude dílem společné práce celé
skupiny,“ doplňuje Honza. „V průběhu září proběhne výběr dětí, které se do práce
na ročním projektu zapojí. Hlavním kritériem bude ochota pracovat na sobě, spolupracovat s ostatními a alespoň základní
předpoklady pro divadelní práci. Zkušenost
s divadlem není nezbytná, ale je výhodou,“
dodává J. Vrzáček.
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ČERVENEC 2013

JÁ, PADOUCH 2

USA, 2013, animovaný, 2D/3D-D, 95 min.

4.

ČT

20:00 MUŽ Z OCELI

5.

PÁ

17:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- Kč
165,- / 140,- Kč děti

20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z
6.

SO

150,- Kč

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- / 105,- Kč děti

17:00 JÁ PADOUCH 2

150,- / 130,- Kč děti

20:00 PODFUKÁŘI
7.

NE

90,- Kč

15:00 JÁ, PADOUCH 2

125,- / 100,- Kč děti

17:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

165,- / 140,- Kč děti

20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z

125,- Kč

8.  10. 7. KINO NEHRAJE
11.

ČT

20:00 OSAMĚLÝ JEZDEC

130,- Kč

12.

PÁ

17:00 PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

130,- Kč

20:00 REVIVAL

110,- Kč

13.

SO

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

165,- / 140,- Kč děti

17:00 JÁ, PADOUCH 2

125,- / 100,- Kč děti

20:00 OSAMĚLÝ JEZDEC
14.

NE

130,- Kč

15:00 JÁ, PADOUCH 2

150,- / 130,- Kč děti

17:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- / 105,- Kč děti

20:00 REVIVAL

110,- Kč

15.  17. 7. KINO NEHRAJE
18.

ČT

20:00 PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

130,- Kč

19.

PÁ

17:00 OSAMĚLÝ JEZDEC

130,- Kč

20:00 REVIVAL

110,- Kč

20.

21.

SO

NE

15:00 JÁ, PADOUCH 2

125,- / 100,- Kč děti

17:00 R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ

125,- Kč

20:00 PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

130,- Kč

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

165,- / 140,- Kč děti

17:00 REVIVAL

110,- Kč

20:00 OSAMĚLÝ JEZDEC

130,- Kč

ČT

20:00 WOLVERINE

26.

PÁ

17:00 REVIVAL

PREMIÉRA

MUŽ Z OCELI

USA / Kan. / VB, 2013, 2D-T/3D-D, 143 min.

Superman je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech dob. Opět se
setkáme s mladým žurnalistou Clarkem Kentem, který je na Zemi poslán
z planety Krypton...

OSAMĚLÝ JEZDEC
USA, 2013, 12, T, 151 min.

Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí o dosud nevyřčené
příběhy, které způsobily proměnu muže zákona Johna Reida (Armie
Hammer) v legendu spravedlnosti – oba hrdinové musí překonat několik
překážek, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí...

PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI
USA, 2013, 3D, D

Z moře se vynořují obrovské příšery Kaiju a zahajují válku proti lidstvu.
Pro boj s Kaiju je vyvinuta speciální zbraň: masivní roboti Jaegers, kteří
jsou propojeni se svými piloty. Přijďte se podívat na promyšlené technologie budoucnosti společně s kvalitními zvukovými i obrazovými efekty...

PODFUKÁŘI

USA, 2013, 12, T, 116 min.

Skupina čtyř špičkových iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá
také organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených
proti zkorumpovaným finančníkům. Během svých grandiózních vystoupení pak nejenže loupež v přímém přenosu provedou, ale následně nechají
„zabavené“ peníze pršet na ohromené diváky...

REVIVAL

22.  24. 7. KINO NEHRAJE
25.

Napravený padouch Gru začne na stará kolena páchat dobro. A brzy bude
mít plné ruce práce, protože na radaru Antipadoušské ligy se objevil obzvlášť protřelý padouch Eduardo, nevysvětlitelně začali mizet Mimoňové,
Margo se zapalují lýtka, Edith je i nadále životu nebezpečná a Agnes se
všemožně snaží sehnat taťkovi nějakou mamku. A právě to může být pro
Grua ve finále tou největší hrozbou...

Česko, 2013, 12, 116 min., režie a scénář: Alice Nellis

150,- Kč
110,- Kč

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce
1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera
ve výslužbě vyrovnal po svém. Nyní se ale snaží o oživení Smoke. Nejen

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vltavou

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.kass.kralupy.cz e-mail: kass@kralupy.cz
členy kapely, ale i všechny okolo čeká spousta zábavy a často velmi
překvapivých a komických situací...

20:00 R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ

Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg,
Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková, Jana
Hubinská

NEŽIVÝCH AGENTŮ
27.

SO

R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ
USA, 2013, 2D-T/3D-D, 12

Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem, jenže pak to schytal
během jedné akce a v odchodu na věčnost mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá policejní důstojnice (Mary-Louise Parker), která mu jako bývalému skvělému
poldovi nabídne práci u URNA - Útvaru rozhodně neživých agentů. V jejích
řadách se vrátí na Zemi a bude ji čistit od neřádů, kteří už dávno patří
na onen svět, ale zuby nehty se definitivě brání...

28.

NE

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

150,- Kč
130,- / 105,- Kč děti

17:00 R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ

125,- Kč

20:00 WOLVERINE

125,- Kč

15:00 JÁ, PADOUCH 2

150,- / 130,- Kč děti

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

USA / Malta, 2013, 2D/3D, T, 12, 116 min.

Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou OSN jako expert na řešení
krizových situací. Jeho schopnost identifikovat zdroj krize a nalézt řešení
na uklidnění situace musí uplatnit v situaci, kdy lidstvo začala ve velkém
decimovat virová epidemie gigantických proporcí, a pokud se ji nepodaří
co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat...

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 109 min.

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil otom,
že se stane úspěšnou příšerkou. Hned během prvního semestru na Univerzitě pro příšerky se začnou jeho plány hroutit, když mu cestu zkříží
příšerkovské eso Sulley, který je na strašení přirozený talent. Soutěživost
oba dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu.
Mike i Sulley si uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud budou
chtít své průšvihy napravit...

WOLVERINE

USA, 2013, 2D/3D, T, 12, 136 min.

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se
v novém dobrodružství podívá do současného Japonska. V tomto pro něj
nesrozumitelném světě se střetne se svou největší nemesis. Z nelítostné
bitvy na život a na smrt odejde navždy poznamenaný. Prvně v životě se
cítí zranitelný, ocitá se na samé hraně svých fyzických a psychických
možností. Zdaleka nebojuje jen se smrtícími samurajskými meči, ale
i s vlastní smrtelností...

17:00 OSAMĚLÝ JEZDEC

130,- Kč

20:00 PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

100,- Kč

29.  31. 7. KINO NEHRAJE
FILMOVÝ KLUB
Kino Vltava

Film je promítán
v trojrozměrném provedení

PREMIÉRA

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

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena ČT – NE hodinu před
začátkem promítání.
Projekce podpořil Státní fond
ČR pro rozvoj a podporu české
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného
vyhrazena. Za případné tiskové
chyby se omlouváme.

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA
lub
ﬁlmový k

Vltava

SRPEN 2013
BABOVŘESKY

1.

ČT

20:00 REVIVAL

110,- Kč

2.

PÁ

17:00 WOLVERINE

125,- Kč

20:00 RED 2
3.

SO

,- Kč

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- / 105,- Kč děti

17:00 RED 2

,- Kč

20:00 WOLVERINE
4.

NE

150,- Kč

15:00 JÁ PADOUCH 2

140,- / 120,- Kč děti

17:00 WOLVERINE

125,- Kč

20:00 RED 2

,- Kč

5.  7. 8. KINO NEHRAJE
8.

ČT

20:00 REVIVAL

9.

PÁ

17:00 JÁ PADOUCH 2

10.

11.

SO

NE

110,- Kč
140,- / 120,- Kč děti

20:00 R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ

150,- Kč

22:20 OČISTA

110,- Kč

15:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- Kč

17:00 OSAMĚLÝ JEZDEC

100,- Kč

20:00 REVIVAL

110,- Kč

15:00 JÁ PADOUCH 2

Česko, 2013, 133 min.

Nejúspěšnější česká komedie tohoto roku ze života malé jihočeské
vesničky Babovřesky…

LETADLA

USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D, 85 min.

Dusty je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát
se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a navíc se bojí
výšek. Ale Dusty se nevzdá a požádá o pomoc zkušeného námořního
letce Skippera, aby mu pomohl zařadit se mezi závodníky. Uspěje Dusty
v životní zkoušce?

LÍBÁNKY

Česko, 2013, 98 min.

Na námět Petra Jarchovského zrežíroval Jan Hřebejk
Nevěsta a ženich – Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer)
tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu, jsou
přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. A zdá se, že svatební oslavy budou
skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem, kdyby se
na hostině náhle neobjevil nezvaný host - vynořil se z minulosti někoho
ze svatebčanů? A koho? Romantika u svatebního stolu dostává trhliny…

KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE
USA / VB, 2013, T, 15, 113 min.

110,- / 90,- Kč děti

17:00 RED 2

,- Kč

20:00 WOLVERINE

125,- Kč

12.  14. 8. KINO NEHRAJE
15.

ČT

20:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ

16.

PÁ

17:00 ŠMOULOVÉ 2

PREMIÉRA

20:00 OČISTA
17.

SO

15:00 ŠMOULOVÉ 2
17:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR
20:00 RED 2

18.

NE

,- Kč

175,- / 145,- Kč děti
110,- Kč
140,- / 110,- Kč děti
125,- Kč
,- Kč

15:00 ŠMOULOVÉ 2

175,- / 145,- Kč děti

17:00 JÁ PADOUCH 2

110,- / 90,- Kč děti

20:00 REVIVAL

110,- Kč

Na konci prvního dílu Dave alias Kick-Ass (Aaron Johnson) a Mindy
(Chloë Moretz) pověsili svou superhrdinskou identitu na hřebík a snaží
se žít normální životy. Dave ovšem nepočítal s tím, že svým nápadem
inspiroval další řadu lidí, kteří se jako superhrdinové vydali do ulic prosazovat dobro. Proti boji s nespravedlností a zlem založí plukovník Stars
and Stripes (Jim Carrey) amatérský tým hrdinů, do něhož bude Kick-Ass
později okolnostmi přinucen také vstoupit…

OČISTA

USA, 2013, T, 15, 85 min.

Amerika je přeplněná zločinci, vláda přijala opatření, kdy je povolen
páchat zločin jednu noc v roce. Policie v těchto 12 hodinách nereaguje

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vltavou

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.kass.kralupy.cz e-mail: kass@kralupy.cz
na požadavky občanů a nemocnice odmítají pomoc zraněným. Film
sleduje příběh rodiny, která se snaží tuto noc přežít…

19.  21. 8. KINO NEHRAJE

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR
USA, 2013, 2D-T/3D-D

Percy Jackson, doprovázený svými přáteli Annabeth Chase, Clarissou
La Rue a Tysonem, jeho nevlastním bratrem, jde k Moři netvorů získat
legendární Zlaté rouno a zachránit CampHalf-Blood. Na své cestě potká
nespočet zajímavých tvorů i nestvůr. Krásná hraná pohádka potěší oko
nejen dětského, ale i dospělého diváka.

RED 2

22.

ČT

20:00 KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE

PREMIÉRA 110,- Kč

23.

PÁ

17:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

130,- / 105,- Kč děti

20:00 PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI
22:20 V ZAJETÍ DÉMONŮ
24.

SO

USA, 2013, T

Ti nejlepší nikdy neodpočívají. Úspěšná komedie RED (Retired Extremely
Dangerous) o vysloužilých agentech, kteří rozhodně nezrezivěli a umějí
kousat, se vrací. Trojice Bruce Willis, John Malkovich a Helen Mirren
budou mít v pokračování velmi exklusivní posily. V RED 2 si užijeme
i Anthony Hopkinse nebo Catherine Zetu-Jones.

15:00 ŠMOULOVÉ 2

,- Kč
140,- / 110,- Kč děti

17:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR

150,- Kč

20:00 BABOVŘESKY
25.

NE

ŠMOULOVÉ 2

80,- Kč

15:00 JÁ PADOUCH 2

110,- / 90,- Kč děti

17:00 ŠMOULOVÉ 2

175,- / 145,- Kč děti

20:00 KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE

USA, 2013, animovaný, 2D/3D, D

Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných
Šmoulům jménem Naughties, aby získal všemocnou magickou šmoulí
esenci. Ale když zjistí, že to, co chce, mu může dát jen opravdový modrý
Šmoula – a jen tajné kouzlo, které zná Šmoulinka, může proměnit
Naughties v opravdové Šmouly – Gargamel unese Šmoulinku a uvězní ji
v Paříži. Předtím než se Gargamel může dozvědět tajemství a ovládnout
svět, taťka Šmoula a Šmoulové se vrátí do našeho světa, aby zachránili
svou milovanou Šmoulinku...

130,- Kč

110,- Kč

26.  28. 8. KINO NEHRAJE
29.

ČT

20:00 LÍBÁNKY

130,- Kč

30.

PÁ

17:00 PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR

150,- Kč

20:00 LÍBÁNKY

130,- Kč

15:00 LETADLA

120,- / 110,- Kč děti

17:00 ŠMOULOVÉ 2

175,- / 145,- Kč děti

31.

SO

V ZAJETÍ DÉMONŮ
USA, 2013, T, 112 min.

20:00 LÍBÁNKY
1.

NE

130,- Kč

15:00 ŠMOULOVÉ 2

140,- / 110,- Kč děti

17:00 LETADLA

155,- / 135,- Kč děti

20:00 LÍBÁNKY

130,- Kč

Výši vstupného zjistíte
na webu a facebooku
kina Vltava.

Film je promítán
v trojrozměrném
provedení

PREMIÉRA

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

předprodej: 315 726 101
Film natočený podle skutečných událostí vypráví hrůzný příběh světově
proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované temnými silami. V nejhrůzostrašnějším případu svého života jsou
Warrenovi nuceni utkat se s mocnou démonickou bytostí…

Pokladna otevřena ČT – NE hodinu před
začátkem promítání.
Projekce podpořil Státní fond
ČR pro rozvoj a podporu české
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného
vyhrazena. Za případné tiskové
chyby se omlouváme.

KZ

Dvořákovo gymnázium

let

Zveme vás na oslavy

Dvořákova gymnázia

která se odehraje v KD Vltava
od 18 hodin. Během tohoto slavnostního večera, protkaného řadou kulturních vystoupení, se
bude poslouchat hudba, tančit,
vzpomínat a pěstovat nostalgie
po dobách minulých…
Hlavním hudebním hostem
bude

Originální pražský
synkopický orchestr.

T

rochu jsme si oddechli
po povodních, a tak si dovolíme připomenout, že v září
tohoto roku slaví naše škola významné jubileum. Připomeneme
si jej ve dvou zářijových dnech,
jež budou naplněny oslavami,
kulturními akcemi a příjemnými setkáními současných i předchozích pedagogů této školy s jejich studenty.
V pátek 20. září se bude konat
Den otevřených dveří, na který
jsou zváni nejen studenti bývalí, ale i ti budoucí, kteří si tak
budou moci celou školu projít,
prohlédnout si jednotlivé učebny a dozvědět se o škole spoustu
zajímavých informací.
Po otevření školy v 10 hodin
bude připravena gala prohlídka
školy: v odborných učebnách
a laboratořích budou mít učitelé nachystán atraktivní program
pro všechny příchozí, ať to budou budoucí uchazeči o studium
či dávní absolventi. Návštěvníci
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budou moci mimo jiné navštívit
hodiny s ukázkou současné výuky, zhlédnout anglické divadlo
v podání našich studentů, absolvovat zábavný kvíz.  Ti mladší pak mohou například změřit
své schopnosti v silovém trojboji.

www.mestok ralupy.cz

O výstavě Povodně 2002, o dlouhé historii školy a dalších a dalších vzpomínkách si všichni pak
mohou pohovořit v kavárně, kterou pro ten účel připravíme.  
Večer tohoto dne bude patřit slavnosti Celebrandum 90,

Těšit se ale můžete i na vystoupení umělců – absolventů naší školy, například na skupinu
Maima, paní Johanu Rosickou
a další. Krátký program bude mít
i chlouba naší školy Sbor DG
a SOŠE. Mezi překvapení bude
patřit i krátká divadelní scénka,
dražba či brilantní vzpomínkové
projevy absolventů školy.  
Zkrátka – bude to sváteční
večer. 
Andrej Plecháček

Gymnázium, školka

KZ

Neformální setkání absolventů aneb

Vzpomínka na zlaté časy
V

sobotu 21. září 2013 se tradiční formální prostředí
školy, kde se setkávají profesoři
se studenty převážně za účelem
výuky, výchovy a lehkého přitesávání osobností, změní v místo, kde se setkají stejní aktéři,
ale tentokrát to bude za účelem
úsměvného vzpomínání, prožití
lehké nostalgie a obnovení přátelských vztahů se spolužáky
a určitě i s bývalými kantory.
V prostorách školy a na školní zahradě se totiž tento den
od 13 hodin uskuteční neformální setkání absolventů Dvořákova gymnázia, Střední odborné školy ekonomické, Obchodní
akademie a Střední průmyslové
školy chemické s jejich profesory. Za devadesát let existence školy prošlo touto institucí

mnoho studentů a profesorů
a my doufáme, že jich dorazí
co nejvíc.
Během odpoledne si návštěvníci budou moct projít školu,
prohlédnout si současné učebny, zhlédnout různé ukázky
studentských prací, vyzkoušet
si svou paměť a projít zajímavými interaktivními cvičeními,
experimenty a dobrovolnými
testíky. Třídy, které si zamluví své profesory, absolvují tzv.
retro hodiny – krátké připomenutí oblíbených hodin s oblíbeným profesorem, kdy opět
usednou do lavic a konečně se
na krátkou chvíli stanou těmi
neposednými studenty. A protože nejoblíbenějším předmětem
všech byl jistě tělocvik, bude
si každý moct v tělocvičně vy-

zkoušet svou současnou tělesnou zdatnost v různě obtížných
úkolech. Kuchařským umem se
připomene i školní jídelna, která v dnešní době své kuchtění
dovedla k výborné kvalitě.
Pokud návštěvníky přestane
bavit program uvnitř školy, mohou se vydat na školní zahradu,
kde všechny opět čeká bohatý
program. Budou mít možnost
zadívat se na divadelní představení, zaposlouchat se do hudebních vystoupení, zakousnout
se do občerstvení připraveného
současnými profesory a zapovídat se se svými spolužáky, kamarády z jiných tříd či ročníků
a profesory. Pokud někdo dostane chuť na něco na zub, jistě ho
uspokojí masitá nabídka Řeznictví Kohout a synové a na pohled

krásné a na chuť výborné sladké
tečky absolventky Magdalenky
Hellebrandové. Pokud někoho
přepadne žízeň ze zálohy, bude
ji moct uhasit nealkem, nebo alkem, které bude reprezentovat pivo z Únětického pivovaru a víno
z vinařství Za stavením.
Jediné, co zatím chybí a co
doufáme, že s sebou přinesou
všichni návštěvníci, je dobrá
nálada a krásné počasí. Neváhejte a určitě přijďte i vy, jste
srdečně zváni.  
Pokud se jako třída (minimálně 12 spolužáků) dohodnete na oblíbeném profesorovi, se
kterým byste si chtěli znovu zažít atmosféru školních lavic při
retro hodině, kontaktujte nás
na 90letDG@dgkralupy.cz.
Vanda Láchová

mš nábřeží j. holuba

Poděkování za školku v přírodě
Poslední květnový den, v době, kdy
Kralupy nad Vltavou opět postihla
povodeň, odjelo z MŠ u Šípkové
Růženky 31 dětí na školku v přírodě
do Selského dvora v Daňkovicích,
kde strávily „pohádkových“ 10 dní
„na suchu“.

Nejen z pravidelného mávání do webkamery, ale zejména z denně aktualizované
fotogalerie jsme se mohli přesvědčit, že je
o děti velice dobře postaráno a že jak děti,

tak dospělí si těch pár dní opravdu naplno
užili. Děkujeme vám!
Za rodiče nadšených dětí
Lucie Kuklíková

foto: Jiřina Khopová

Letošní pobyt se nesl v duchu „S pohádkou se všechno zvládne“ a v minulém roce
zachráněná princezna Agáta si pro děti připravila plno zajímavých úkolů a příběhů,
které děti plnily s opravdovým nadšením.
Na dokonale připravený program od stavění domečků pro skřítky, stopování loupežníka Rumcajse, hledání pokladu Křemílka
a Vochomůrky, poznávání rostlin a bylin
podle herbáře Malé čarodějnice, hledání
Kouzelného stromu až po závěrečný karneval a odměnu od princezny budou děti
určitě dlouho a rády vzpomínat.
Velké díky tímto patří všem, kdo se
na přípravě a zejména hladkém průběhu
školky v přírodě jakýmkoliv způsobem podíleli. Děkujeme za profesionální přístup,
péči a zabezpečení našich dětí.

33

KZ

Sport, AZ centrum

Dvakrát zlatá, jednou stříbrná a bronzová
…pro domácí závodníky z Ceny
Města  Kralupy nad Vltavou 15. 6. 2013

Z

foto: Michal Svoboda

ávod moderního pětiboje, který se měl
konat v Kralupech v sobotu 15. 6. 2013,
se v důsledku povodně (zatopená strojovna
bazénu) musel přesunout do plaveckého bazénu Suchdol a na stadion Juliska v Praze.

Díky vynikajícímu přístupu organizátorů
z řad rodičů, sportovců Kralupanů a partnerského oddílu ASC Dukla Praha se podařilo závod zvládnout i mimo domácí
sportoviště. Z Plaveckého oddílu Kralupy
a Oddílu moderního pětiboje TJ Kralupy
startovalo celkem 10 dívek a 4 chlapci.
Jak jsme všichni doufali, podařilo se Kač-

ce Berkové (kategorie U15) a Míše Svobodové (kategorie U13) získat zlato ve svých
kategoriích ve třetím závodu v řadě – dvojitý hattrick pro Kralupy!
První letošní medaili – bronzovou – získala Maruška Martínková (kategorie U15),
když v běhu odolala náporu Kateřiny Krejčí z Dukly Praha. Na svém úplně prvním
závodě se hezky umístil Jarda Martínek
(kategorie U11) – 2. místo, díky výbornému
běhu. Skvěle závodily nejmladší dívky, které
bojují ještě letos se staršími a seřadily se
těsně za stupínky vítězů v obrovské konkurenci: Verča Laurová 4. místo, Bára Berková 5. místo, Bětka Čiperová 7. místo. Příští
rok budou sbírat medaile. Pevně věřím, že
za rok to bude již v Kralupech – mezitím
dobudujeme střelnici a využijeme kvalitní
nový atletický stadion, který přímo vybízí
k pořádání závodů.
Oddíl moderního pětiboje TJ Kralupy tímto děkuje za podporu při uskutečnění závodu MěÚ Kralupy nad Vltavou a sponzorům
– firmě C connect s.r.o. z Velvar a ELCO
ELEKTRO, s.r.o., pobočka Kralupy.
Petr Martínek

Kralupští brenbalisté

podruhé za sebou získali Pohár
Na co se v AZ CENTRU můžete těšit v létě?
Děti – po celé prázdniny PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY i provoz
AZ ŠKOLKY
Dospělí – INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY pro začátečníky
i „falešné začátečníky“ od 15 do 100 let – od 8. do 12. 7. 2013
denně 17.30-20.00 h., cena dle počtu zájemců – do 5 osob
2.500,- Kč/kurz, od 5 do 7 osob 2.000 Kč,- /kurz.
PLETENÍ Z PAPÍRU – téma prostírání a podložky - 21. 7. 2013
od 15.00 h. Cena 250,- Kč
Od září se můžete kromě již známých dlouhodobých kurzů těšit
na NOVINKY:

V

pondělí 17. 6. se uskutečnil již
poněkolikáté přátelský turnaj
v brenbalu mezi TOM – KČT Kralupy
a ASPV Veltrusy. Letní počasí vyhnalo rtuť až k 30 stupňům, a tak bylo
na louce za kralupským koupalištěm
pěkné horko.
Kralupští turisté tuto švédskou pálkovací hru převzali právě od veltruských, velmi si ji oblíbili a již několik let
ji poctivě jednou týdně trénují. A díky
velké členské základně si mohli dovolit složit 2 týmy a ještě poskytnout

rozhodčí. Veltrusy daly dohromady
tým jeden a tak nás čekaly 3 zápasy
systémem každý s každým.
Hra byla jak se patří bojovná a každý předvedl své maximum. Celkovým
vítězem se stali kralupští, zaslouženě vyhráli o 21 bodů! Putovní Pohár
se vrátil zpět do rukou TOM – KČT
Kralupy. Na podzim se vydáme tento
pohár obhajovat do Veltrus a už se
moc těšíme.
Vít Procházka,
trenér týmu KČT brenbal Kralupy

HRÁTKY S HLÍNOU, KINEZIOLOGICKÝM CVIČENÍM
A POHÁDKAMI – pro děti
KURZ SPLÝVAVÉHO ČTENÍ – metoda Sfumato, čtení
s porozuměním – pro děti
ZÁKLADY SEBEOBRANY PRO ŽENY – dlouhodobý kurz pro
dospělé
TANEC RODIČEK – kurz pro těhotné a maminky po porodu

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO

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

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz
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foto: Romana Vejrostová

a těšíme se na viděnou na našich prázdninových akcích a opět v kurzech od září!

Sport

KZ

Dvojnásobný postup
F

otbalová sezona 2012-2013 v kralupských Olších vstoupí do novodobé historie klubu jako
velmi úspěšná. Kralupský A-tým vyhrál okresní přebor s náskokem 16 bodů před druhými
Veltrusy, které v posledním kole deklasoval v domácím prostředí 5:2. Áčko si zahraje příští rok
krajskou 1.B třídu, což bylo předsezonním cílem klubu. Jako velký úspěch se dá považovat
umístění našeho B-mužstva, které hned v první sezoně vyhrálo IV. třídu a postoupilo tak také o stupínek výše. Postup si zajistilo v posledním kole na hřišti do té doby první Spomyšle,
kde vyhrálo vysoko 9:1.
Musíme poděkovat všem fanouškům, hráčům, trenérům, funkcionářům, sponzorům a městu Kralupy nad Vltavou za to, jak nás po celou sezonu podporovali a vytvořili nám potřebné
podmínky k tomu, abychom mohli pozitivně reprezentovat naše město.
Luboš Černý, předseda FK Kralupy 1901

Turnaj juniorek v Hennigsdorfu
J

uniorky volejbalového oddílu Kralupy nad Vltavou obdržely po třech letech opět pozvánku do partnerského města
Hennigsdorf. Tamní volejbalistky pořádaly mezinárodní turnaj partnerských měst. Děvčata
odjížděla již ve čtvrtek 13. 6.
2013. Na pátek 14. 6. jim totiž
organizátoři naplánovali návštěvu Berlína.
Vlastní turnaj proběhl v sobotu 15. 6. Přijelo ještě družstvo
z polské Śródy. Kromě domácích volejbalistek ještě přijaly pozvání týmy z nedalekého
Berlína a okolí.

Kralupské volejbalistky, jako
obhájkyně vítězství z minulého
setkání, procházely turnajem
bez zaváhání. Rovněž Polky podávaly výborné výkony. Brzy bylo jasné, že se tato dvě družstva
setkají ve finále. V něm podala
děvčata ze Śródy lepší výkon
a zvítězila 2:0. Oplatila tak Kralupům prohru z roku 2010.
Jako vždy celý turnaj proběhl
v přátelské atmosféře. Na akci
poskytl kralupský městský úřad
dotaci, která pomohla alespoň
částečně pokrýt náklady na dopravu. Děkujeme.
Petr Slapnička

aktuální volejbalové informace najdete na
www.kralupskevolejbalistky.org

Juniorky v Hennigsdorfu. Zleva stojí: strosta Śródy (PL), Bára Sedláčková,
Nikola Novosádová, Lucka Jankovičová, Aneta Myšková, Martina
Kunešová, Jan Kysela. Zleva klečí: Míša Pokorná, Terka Malíková, Katka
Hipčová, Verča Vodilová. Zleva sedí: Danča Junášková, Katka Švédová,
Katka Pokorná.

Malí fotbalisté třetí v okrese

Fotbalisté mladší přípravky s českými
fotbalovými internacionály.

foto: Vendula Naskosová

Mladší přípravka FK Čechie Kralupy slaví úspěch v okresním přeboru. Přesto, že se začátek jarní
části soutěže nevyvíjel úplně podle našich představ, v závěru se nám podařilo uhrát několik
cenných vítězství a nakonec jsme obsadili krásné 3. místo z devatenácti týmů z celého okresu
v sezoně 2012/2013.
Karel Novák, trenér
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Sport, inzerce

I

přes nepřízeň počasí a přes tragické události,
které Kralupy postihly na počátku měsíce června, se právě v našem městě v neděli 9. 6. 2013
konal turnaj pro badmintonové nadšence, kteří se
rozhodli přijet zahrát si pěkný badminton a ještě
přispět obětem povodní.
Rozhodli jsme se totiž uspořádat turnaj jako humanitární a výtěžek ze startovného věnovat těm,
kteří byli povodní zasaženi. Zúčastnili se hráči nejen
z Kralup a bezprostředního okolí, ale také z Mělníka,
Benešova, Kladna nebo Prahy.
Po dopoledním turnaji dětí, kterého se zúčastnilo
24 malých badmintonistů a badmintonistek, přišlo
na řadu 22 nejen dospělých odvážlivců, kteří se
v párových disciplínách utkali stejně jako děti nej-

prve ve vylosovaných skupinách a pak následně
v „pavoukovi“ o konečné umístění.
Turnaje se vydařily a vybrané peníze poputují
dle hesla „sportovci sportovcům“ kralupským volejbalistům jako příspěvek na obnovu zaplavených
antukových hřišť na kralupském sokolišti.
Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na našem webu. Těšíme se na viděnou při příští, a věřme
již veselejší, příležitosti sejít se na kurtu!
Adéla Hurtíková
O prázdninách máme omezený provoz - každý den bude otevřeno v době 19:00-21:00. Máte
šanci zahrát si na 5 kurtech, v druhé hale bude
po celé prázdniny možnost zahrát si tenis. Více info
na www.badmintonkralupy.cz.
inzerce

OZNÁMENÍ
TJ Sokol Kralupy oznamuje, že kvůli
povodni 2013 ukončil svoji cvičební
činnost na měsíce červen, červenec
a srpen.
Oddíl atletiky pokračuje v náhradních
prostorách.
Dva turnusy sokolského příměstského
tábora se budou konat v budově praktické školy a na „Sokoláku“.
Doufáme, že v září se se všemi sejdeme na pravidelných cvičebních hodinách... s novými podlahami v tělocvičnách...

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
S VODOU NA KOUPÁNÍ
A SLUNÍČKEM
NA OPALOVÁNÍ
přejí cvičitelky a cvičitelé
TJ Sokol Kralupy
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foto: Hana Hurtíková

Pomáháme badmintonem

Kralupské badmintonové naděje (vzadu zleva
Matěj Volf, Dan Náhlovský, Jiří Mexbauer; vpředu
Jonáš Hurtík)

Sport, inzerce
Regionální florbalová liga 3+1

zve nové týmy
S
koncem již 3. ročníku Regionální
florbalové ligy 3+1, kterou vyhrál
premiérově tým Lujs Vytón, začínají
přípravy na ročník nový.
S největší pravděpodobností bude
soutěž díky rostoucímu zájmu rozdělena
na 1. a 2. ligu. V současné době podalo
přihlášky 10 týmů a očekáváme další. Li-

ga se hraje systémem základní části (září-únor) a následného play-off. Letos byly
hracími dny úterky a čtvrtky večer.
Jestli i Vy chcete změřit síly s místními florbalovými týmy, posílejte dotazy
či přihlášky na rfl.kralupy@centrum.
cz. Více informací najdete na webu
www.fbckralupy.cz v sekci RFL.

KZ

SOUKROMÁ INZERCE
❱ Hledám práci hospodyně v domácnosti v lokalitě Kralup
nad Vltavou a okolí. Nabízím kompletní úklid, žehlení, vaření,
drobné nákupy. Vše po domluvě. Nabízím spolehlivost, flexibilitu,
pracovitost a diskrétnost.
Kontaktujte mě na e-mailu: hospodyne.kralupy@seznam.cz
❱ Vyměním garáž v Lobečku za svobodárnou za garáž v Kralupech
– Zátiší.
Tel.: 606 601 990
❱ Vše ze Sokolstva – pozůstalost po náčelníku kralupského Sokola
(odznaky, vázané památníky ze všech sletů, věstníky, foto a pohledy
atd.).
Tel.: 723 470 943
inzerce

Jazykové kurzy: školní rok 2013/2014

Antonín Otáhal – ENGLISH SERVICE
angličtina, němčina,
francouzština, ruština
Tel.: 	 311 210 800
Mobil: 602 564 321

www.otahal.cz
info@otahal.cz

Speciální nabídka: příprava na státní maturitu

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

konečně
h!
v Kralupec

inzerce

!! Vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,
sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku
k likvidaci !!

Tel.: 777 227 840

ZŠ Komenského nám. 198

přijme od 1. září 2013
učitelku/učitele
pro 1. stupeň.
Kontakt:
herein@centrum.cz,
tel. 315 617 800

Lekce 30 minut���������������������������������������������������� 120,- Kč
10x 30 minut������������������������������������������������������ 1.100,- Kč
20x 30 minut����������������������������������������������������� 2.000,- Kč
Členky Expresky mají zvýhodněné ceny!
První lekce vždy s trenérkou, která Vás vše naučí.

CHCETE AŽ 5.000,- Kč
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE?
Máte dům, plot,
pozemek či auto?
Poskytněte je pro reklamní
účely a nechte
je vydělávat!

-shop nabídkou nábytku,
E                      s
bytových doplňků a dekorací,

Pro více
informací volejte
kdykoliv

http://www.flavio.cz
725 308 690

Přijďte si zacvičit
na nový revoluční
fitness stroj
do Expresky!

sedacích pytlů a houpacích sítí.
Objednávat můžete zde:

Kralupy a okolí rozvoz zdarma!

Nutná rezervace na tel. č. 774 509 013 nebo
e-mailem: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz
Do našeho týmu přijmeme nové trenérky – důležitá je
komunikativnost, vše ostatní Vás naučíme!
Své CV posílejte, prosím, na jedlickovam@kerner-ucto.cz
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Komerční inzerce

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

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.

www.aspekt.hm

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňov poradce, auditor
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Komerční inzerce
Najděte řešení svých otázek...
Hledáte odpovědi na důležité životní otázky, jako například: Jak dál v práci?
Jak dosáhnout toho, co bych chtěl/a?

Řešení Vám pomůže najít účinný nástroj - koučink.
Ztrpčují Vám život konflikty v práci, problémy se sousedy, v rodině?

Zkuste svou situaci řešit s pomocí nezávislého
prostředníka - mediátora.
Zavolejte a nezávazně se informujte – mobil: 724 13 14 58.
Nebo napište na mail: zuzanahonigova@seznam.cz

KZ

Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.
nabízí občanům, podnikatelům, firmám,
školským zařízením, společenstvím vlastníků
nemovitostí, spolkům a organizacím:
› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech

+420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut
Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKU
V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
směnárna@barsini.czGSM: +420 725 111 722

VELKÉ

LETNÍ

30
POKRAČUJÍ! 70
SLEVY

Vyberte jména

pro naše jehňátka

Křest jehňátek 13. 7. ve 14 hodin.
Čtyři vylosovaní navrhovatelé jmen
obdrží dárek a všichni
si pochutnáme na dortu.
Otevřeno:
po – pá: 8:00 – 17:30
so: 8:00 – 16:00
ne: 9:00 – 14:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno 8:00 – 16:00

www.zahradnictvi-jelinek.cz

tel.: 315 781 019

39

inzerce

tech dosahovala až o 3 m výše,
než je běžná hladina řeky Vltavy. Nyní se již město pomalu
hojí z velkých ran, a aby dostalo opět svou původní podobu,
k tomu nám snad pomůže čas
a letní slunné dny.
Ráda bych vám za všechny
organizátory programu slavností
sdělila, že nemůžeme dopustit
porušení tradice předchozích let
a nechat si tak velkou vodou odnést i městské slavnosti.
Termín je již znám, program
ale nikoliv.
Ano, když nám voda nedovolila, aby Dny Kralup proběhly začátkem června, vybrali
jsme náhradní termín a poja-

schopna sdělit, v jakém rozsahu
budou slavnosti probíhat a zda
a v jakém rozsahu se nám podaří „překopírovat“ šestiměsíční
snahu a úsilí.
A protože v těchto dnech probíhá jednání se všemi organizátory, sledujte, prosím, webové
stránky www.mestokralupy.cz,
kde bude program upřesněn.
Všem vám přeji krásné prožití
prázdninových dnů!
Lenka Císlerová,
hl. organizátor slavností

Loděnice Kotva
v pondělí 3. 6. 2013

foto: martin tlustý

Vážení čtenáři,
povodně v minulých týdnech
ochromily město Kralupy nad
Vltavou i jinak, než je prezentováno právě v tomto speciálním vydání Kralupského Zpravodaje.
Je velmi paradoxní, že právě
v těch dnech, kdy byla velká
část města zalitá vodou a někteří občané tak museli dočasně
opustit své domovy, měly probíhat oslavy města „Dny Kralup
nad Vltavou 2013“.
Místo konání hlavního programu, pravý břeh řeky Vltavy
a především loděnice Kotva, tak
utrpělo snad ze všech míst škody největší. Voda v těchto mís-

li tak program jako rozlučku
s prázdninami. Proto slavnosti
proběhnou o posledním prázdninovém víkendu. Tento termín
nám přišel velice vhodný právě z toho důvodu, že nyní, kdy
skončil školní rok, už spousta
z vás na dovolenou odjela nebo
v následujících 60 dnech dovolenou plánuje. Proto tedy datum
31. 8. – 1. 9. 2013.
V letošním roce velmi nabitý
a obzvláště zajímavý program
slavností utrpěl velkou ránu. Bohužel v tuto chvíli vám nejsem

