
Aniž byl nutný zásah do městské 
zeleně, bylo vybudováno několik 
parkovacích míst a další přibudou.

Na filmovém plátně bude zářit 
další hudební hvězda, Elton John – 
Rocketman od 30. 5. v kině Vltava!

Řady kralupských městských 
strážníků rozšíří již od května dva 
asistenti prevence kriminality.
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STŘEDA 5. 6.

17:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV 
Palackého náměstí, prostor před kostelem
- Bubbleshow Matěje Kodeše s workshopem

16:00-18:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ
sraz pod Jarníkovými schody
Tradiční závod, který organizuje KČT Kralupy.

19:00-20:15 ZAHAJOVACÍ KONCERT 
v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava

ČTVRTEK 6. 6.

9:00-12:00 a 15:00-18:00 BEZPEČNÝ DEN
pravý břeh řeky Vltavy, pod mostem TGM
Prezentace složek IZS a dalších organizací zabýva-
jících se prevencí a ochranou obyvatel. Dopolední 
blok je připraven zejména pro školní kolektivy, 
odpolední blok pro širokou veřejnost.

10:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉ 
BUDOVĚ FARNÍ CHARITY
Riegrova ulice
Můžete si prohlédnout nové, zrekonstruované pro-
story a seznámit se s nabídkou služeb, které zde bu-
dou poskytovány. Pro děti budou připraveny dílničky 
a na všechny čeká malé překvapení v kavárně.

16:00 KONCERT SENIOR MINICHÓRU
Dům s pečovatelskou službou 
Pásmo písní Karla Hašlera 
„Ta naše písnička česká“ 
u příležitosti 140. výročí 
narození nejznámějšího 
českého písničkáře.

16:30 KINO ZDARMA 
kino Vltava
Promítání zdarma - vstup do 

naplnění kapacity sálu s místenkou 
vyzvednutou na pokladně KaSS.

17:00-22:00 12. MUZEJNÍ NOC 
S PŘEKVAPENÍM
Městské muzeum, Vrchlického 590/9
- koncert, hudební vystoupení, 
keramická dílna, prohlídky expozic, 
medové pochoutky, malířský kvíz 

a překvapení - přijďte a jistě bude...
Pokračování na str. 12
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u Rada města doporučila zastupitelstvu schválit 
adaptaci objektu bývalé pivovarské sladovny na 
městské kulturní centrum - DDM, ZUŠ, knihovnu 
a muzeum, vč. komerčních prostor - kavárna, restau-
race a minipivovar, včetně bytu pro správce objektu.
u Rada města vzala na vědomí tři předložené ar-
chitektonické studie na řešení ulic Jungmannova 
a Husova. Dále schvaluje pokračovat v projekčních 
pracích dle studie zpracované Ing. arch. Martinem 
Poláčkem (MAJO architekti). Architektonický návrh 
bude zapracován do projektové dokumentace na 
akci „Řešení povrchů v centru města Kralupy nad 
Vltavou – IV. etapa“. Pro obchodní jednotky v ulici 
Jungmannova bude v rámci projektové dokumenta-
ce navržena pouze příprava inženýrských sítí.
u Radní uložili odboru realizace investic zajistit 
územní studii na využití lokality za sportovní halou 
na Cukrovaru, která bude řešit plochu jako celé úze-
mí (realizace areálu pro cyklosporty – PUMPTRACK).
u Radní doporučují zastupitelstvu schválit inves-
tiční záměr vypracování jednostupňové projektové 
dokumentace na akci: „Rekonstrukce plaveckého 
bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“ za celkovou 
částku ve výši 960 000 Kč bez DPH. 
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Veřej-
né osvětlení v ulici Hybešova“. 
u Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na 
vypracování jednostupňové projektové dokumentace 
na akci: „Rekonstrukce objektu sauny a modernizace 
dvora v areálu ZS, Kralupy nad Vltavou “ projektantem 

Ing. Viktorem Medunou, CODE s.r.o., Pardubice za 
celkovou částku ve výši 290 000 Kč bez DPH.
u Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Veřej-
né osvětlení v ulici Poděbradova“. 
u Radní vzali na vědomí pořádání akce Den bez 
paměti a Běhu proti demenci dne 29. 5. 2019 or-
ganizací Dementia I.O.V., z.ú.
u Radní vzali na vědomí informaci o projektu Pro-
gramu prevence kriminality města Kralupy nad Vlta-
vou pod názvem „Společně proti kriminalitě“.
u Rada města uložila odboru životního prostředí 
zajistit výsadbu v lokalitě Zeměchy, ul. Pod Lipami, 
druhem lípy TILIA CORDATA„RANCHO“.
u Rada města vzala na vědomí, že odbor životní-
ho prostředí bude zadávat práce, které je nezbytné 
provádět již v současné době (sečení trávy, pletí, 
zálivka) prostřednictvím objednávek (nebo SoD) 
firmám, které práce prováděly v roce 2018, a to za 
ceny: 0,60 Kč/m².
Lobeček: sekání trávníků 89 472,60 Kč bez DPH/1 seč.
Přírodní lokality: sekání trávníků 132 612,60 Kč 
bez DPH/1 seč.
Záhony, květinové mísy a zeleň v ZŠ a MŠ: sekání 
trávníků 42 896,40 Kč bez DPH/1 seč, pletí záhonů 
a květinových mís: 3,2 Kč bez DPH /m2, tj. 74 051,20 
Kč bez DPH/1 pletí, zálivka záhonů a květinových 
mís (nádoby u technoparku, nádoby se stávající-
mi výsadbami v centru, ul. Štefánikova, ul. 28. říj-
na, před školou ZŠ 28. října, buxusy před bistrem):  
8 500 Kč bez DPH/jedna zálivka.

příjem inzerce do 16. 5. 2019 do 12:00; 
zasílání článků a pozvánek  
do 20. 5. 2019 do 12:00.

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

tiráž

uzávěrky vydání

� 

� 

PONDĚLÍ 6. KVĚTNA V 17:00
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Milé čtenářky, milí čtenáři,
říká se, že 14. únor, svátek všech zamilovaných, je 
nic proti máji – květen je považován za ten pravý mě-
síc lásky. Něco na tom bude a určitě má na tomto tvr-
zení svůj podíl i jaro-letní počasí. Příroda je v plném 
květu, září všemi barvami, a stejně tak se 
otvírají naše srdce. Láska kvete v kaž-
dém z nás. Může mít samozřejmě několik 
podob, ale pevně věřím tomu, že nálada 
všech se s příchodem teplého a sluneč-
ného počasí mění, všichni se více usmí-
vají, jsou veselejší a pohodovější. 

A že v květnu slavíme ještě navíc Den 
matek? Příhodnější měsíc není. Mateř-
ská láska je ten nejupřímnější a nejtrvalejší vztah 
(ve většině případů – chci být optimista :-)). Pro-
tože jakmile se žena rozhodne stát se matkou, je 
jasné, že její srdce už bude navždy patřit jejím dě-
tem. Proto v neděli 12. května nezapomeňte na tu 
svou maminku… 

Kromě toho, že jedna květnová neděle patří ma-
minkám, je tento měsíc v Kralupech nabitý akcemi 
a událostmi. Kalendář dění v našem městě najdete 
v online verzi Zpravodaje na stránce www.kralup-
skyzpravodaj.cz. Sem také průběžně vkládáme ak-
tuální zprávy a najdete zde články, které se, bohu-
žel, do tištěného Zpravodaje nevešly. 

Ani stavební ruch v tomto měsíci neutichne, re-
novace a opravy v ulicích města pokračují a navíc 

bude zahájena další etapa rekonstrukce centra Kra-
lup a Palackého ulice i náměstí získají nový povrch. 
Více v článku na vedlejší straně.

Jarní měsíce jsou také obdobím, kdy narůstá 
počet cyklistů. Pokud si chcete nechat 
označit kolo syntetickou DNA, která po-
máhá při dohledání kola v případě jeho 
krádeže, strážníci kralupské městské 
policie vám budou k dispozici o víkendu  
18. – 19. května. Podrobné informace na-
jdete na 11. straně. 

Při listování Zpravodajem si určitě také 
všimnete nové grafiky programu kina Vl-

tava. Ke změně došlo na návrh některých členů nové 
redakční rady, abychom tak uspořili místo ve Zpra-
vodaji pro další články a vznikl prostor pro nové rub-
riky. A dále byla zřízena nová mailová adresa redakc-
nirada@mestokralupy.cz, na kterou můžete psát své 
podněty a reakce týkající se obsahu Zpravodaje. 
Vaši zprávu tak obdrží v jeden okamžik všech sedm 
členů redakční rady. Pro zasílání článků, pozvánek, 
objednávání inzerce atd. stále zůstává e-mail na mě, 
do redakce: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Přeji vám všem květen plný lásky, zdraví, pohody, 
úsměvů, objevů, splněných přání i nezapomenutel-
ných okamžiků.

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 
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N a konci měsíce dubna byl 
dokončen parkovací záliv 

v blízkosti sídliště V Zátiší. Po-
dél komunikace vzniklo osm 
parkovacích míst, jejichž sou-
částí je také instalace lamp ve-
řejného osvětlení. Přestože se 
v tomto případě nejedná o ni-
kterak zásadní investiční akci, 
je zřejmé, že se město snaží hle-
dat prostory k parkování i v lo-
kalitách, ve kterých se příliš vol-
ného místa nenachází. 

Zároveň se jedná o úseky, kde 
se následně počítá i s úpravou 
vozovky. Ukazuje se, že i ty-
to dílčí akce mají v reálu pat-
řičný význam. „Obdobná mís-
ta si skutečně vybíráme. Dále 
se určitě zaměříme na hliněné 
plochy, které oficiálně neslouží 
k parkování, ale lidé je k tomu-
to účelu stejně využívají. Pro-
to určitě dává smysl, když tyto 
prostory zkultivujeme a upra-
víme. Samozřejmě i těchto míst 
v Kralupech ubývá, tedy pokud 
se nerozhodneme výrazně sáh-
nout do zeleně,“ uvedl kralup-
ský místostarosta Libor Lesák 
s tím, že velmi citlivě se postu-
povalo i při plánování parkoviš-

tě v ulici Třebízského. Právě zde 
se připravuje výstavba třiceti 
parkovacích míst, ovšem s cí-
lem co možná nejmenšího zá-
boru zeleně. „Snažili jsme se, 
aby prostranství pro automo-
bily bylo smysluplné. To se na-
konec podařilo, a tak se občané 
nemusí bát, že bychom nechali 
pokácet stromy, které tam od-
nepaměti patří,“ vysvětluje Li-
bor Lesák.

Ovšem nedostatek parkova-
cích míst netíží jen obyvate-
le Lobečku, ale např. i občany 

žijící na Cukrovaru. Některým 
z nich sice částečně pomoh-
la výstavba velkého parkoviš-
tě v ulici Dobrovského, ovšem 
stále se v jejich případě nejed-
ná o alternativu zcela komfort-
ní. To si samozřejmě kralupský 
místostarosta rovněž uvědomu-
je: „Jsme rádi, že je parkoviště 
v Dobrovského ulici hojně vy-
užíváno. Pro občany žijící na 
Cukrovaru je to však poněkud 
z ruky, a tak nám nezbývá nic 
jiného, než hledat další možné 
alternativy.“ 

Tento úkol ovšem nebude ni-
kterak lehký. Parkovací místa, 
která by za normálních okol-
ností byla obsazována místní-
mi, jsou velmi často využívá-
na návštěvníky sportovní haly 
a plaveckého bazénu. „Tohle je 
opravdu velký problém. Čás-
tečným řešením by mohlo být 
parkoviště podobné tomu, kte-
ré máme v ulici Dobrovského.

Bylo by rovněž umístěno 
v blízkosti tělesa dráhy, ale 
z druhé strany. Právě sem by-
chom mohli směřovat návštěv-
níky sportovní haly. Zároveň 
bychom ale chtěli upravit po-
délná parkovací stání u bazénu 
a k tomu ještě doplnit několik 
kolmých míst, čímž by vznikl 
prostor přibližně pro dalších 
patnáct automobilů. Nejedná 
se sice o závratné číslo, ale ur-
čitě by nám to pomohlo,“ uza-
vřel kralupský místostarosta. 

O výstavbě nových parkova-
cích míst vás budeme i nadále 
průběžně informovat, zvláště 
pak v souvislosti s možnou rea-
lizací parkovacího domu v blíz-
kosti vlakového nádraží.   

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

C elková rekonstrukce cent-
ra města se v současné do-

bě nachází zhruba v polovině. 
Dvě etapy spojené s přestavbou 
prostoru kolem kostela, radnice 
a bývalého pivovaru již proběhly, 
ovšem do úplného finále ještě ně-
kolik podstatných kroků zbývá. 

Tím dalším se v průběhu 

měsíce května stane zahájení 
etapy číslo 3, jež zahrnuje vý-
stavbu nových ploch v prostoru 
Palackého ulice (vedle kostela) 
a Palackého náměstí. „Stavební 
práce začnou v první polovině 
května, což tedy znamená, že od 
této doby budeme náměstí po-
stupně uzavírat. Řidiči motoro-

vých vozidel mohou v ideálním 
případě využít nových parko-
vacích míst ve Vaníčkově ulici,“ 
uvedl Jindřich Karvánek, jenž 
má na odboru realizace investic 
na starosti stavební dozor.

Jak to bude s dalšími možný-
mi omezeními, to v době uzá-
věrky tohoto čísla nebylo, bohu-

žel, ještě zcela jasné. Stavební 
práce však budou probíhat po 
etapách, čímž bude zajištěna 
obslužnost obchodů i bank. 
Další novinky o rekonstrukci 
náměstí přineseme v dalších 
číslech Zpravodaje. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MěÚ

Začíná třetí etapa rekonstrukce centra města

2X
 F

O
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ

Palackého ulice před 
rekonstrukcí

Palackého náměstí

Ve městě postupně vzniknou další parkovací místa

Nová parkovací místa  
v ul. Gen. Klapálka - situace 
z poloviny dubna.
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Tentokrát se nám podařilo získat dotace 
z Ministerstva vnitra ČR na čtyři pro-

jekty z Programu prevence kriminality na 
místní úrovni. 

První projekt je zaměřen na rozšíření 
městského kamerového dohlížecího sys-
tému, kde dojde k pořízení dvou nových 
kamerových bodů, a to před budovu ná-
draží ČD a na křižovatku ulic Štefánikova 
a Mostní. 
dotace 150 331 Kč

celkové náklady 167 035 Kč

Druhá dotace napomůže zahájit projekt 
Asistent prevence kriminality. Asisten-
ti prevence kriminality budou ve spolu-
práci se strážníky Městské policie Kralu-
py nad Vltavou svou činností napomáhat 
v ostraze majetku, pomáhat odstraňovat 
negativní jevy v jejich okolí, upozorňovat 

na jednání, které nese znaky přestupků 
a trestných činů, dohlížet na bezpečnost 
dětí při cestě do a ze školy, dohlížet na do-
držování obecně závazných vyhlášek a na-
řízení města.
dotace 397 200 Kč na r. 2019

celkové náklady 1 634 086 Kč na tři roky

Třetím podpořeným projektem je Papr-
sek 2019. Projekt Paprsek je určen dětem 
ze sociálně znevýhodněných rodin se za-
měřením na aktivní trávení volného ča-
su, doplněné o prevenci kriminality. Jde 
především o prevenci před vznikem so-
ciálně patologických jevů ve vyšším věku 
dětí. Děti se zúčastní týdenního pobytu 
v Mokrosukách, kde se o jejich program 
postarají pracovníci prevence kriminality, 
sociálně-právní ochrany dětí, příslušníci 
Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů 
Veltrusy. 

dotace 62 800 Kč

celkové náklady 110 100 Kč

Poslední akcí, která proběhne díky získa-
né dotaci, je nový projekt s názvem Společ-
ně proti kriminalitě. Projekt si klade za cíl 
pomocí přednáškového cyklu upozornit na 
rizika kriminality a trestné činnosti, kte-
rá jsou kolem nás a se kterými se můžeme 
setkat v každodenním životě. Do kontaktu 
s těmito riziky se dostávají jak děti ve ško-
lách (šikana) či doma u počítače (kyberši-
kana, grooming, stalking a jiné negativními 
jevy na internetu a v kyberprostoru), tak 
senioři ve svých domovech (podomní pro-
dej, „šmejdi“), ale i kdokoli jiný. 
dotace 103 800 Kč

celkové náklady 150 000 Kč

LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

Slovinští zástupci z oblasti Miren – 
Kostanjevica byli ve věci možného 
partnerství velmi iniciativní. Můžete nyní 
čtenářům přiblížit, jakým způsobem se 
přátelství obou subjektů zrodilo?
Zhruba před třemi lety navštívila naše 
město slovinská delegace. Ta byla tvořena 
především potomky slovinských utečenců, 
kteří v Kralupech našli útočiště v období  
1. světové války. Protože jejich oblast Mi-
ren – Kostanjevica zasáhly boje, byli nuce-
ni svůj domov opustit v podstatě ze dne na 
den. Slovinští občané byli v Kralupech vřele 
přijati, mnozí z nich tu dokonce zůstali dé-
le, a někteří z nich jsou pochováni na míst-
ním hřbitově. Iniciativa slovinských občanů 
zároveň vzbudila velký ohlas i na Velvysla-
nectví Slovinské republiky, které se později 
stalo garantem našeho dalšího setkávání. 

Je nově vznikající partnerství ještě něčím 
specifické?
Rozhodně je třeba zmínit, že toto partner-
ství není tentokrát vázáno na konkrétní 
město, ale na již výše zmíněnou oblast, která 

má přibližně 4700 obyvatel a je tvořena pěti 
malými obcemi. Nejbližším větším městem 
v okolí je pak italský Terst, jehož vzdálenost 
od slovinských hranic činí asi 30 km. 

Jaké budou první kroky spojené 
s budoucím partnerstvím?
Slovinská delegace by se měla do Kralup 
podívat v období našich celoměstských 
slavností. Během nich by mělo dojít k po-
depsání partnerské smlouvy. V říjnu bude 
tento pakt ještě jednou podepsán ve Slo-
vinsku. To jsou prozatím první kroky, které 
budou v té úvodní fázi partnerství učiněny.

Co by měla spolupráce mezi oběma 
subjekty přinést?
Od partnerství si slibujeme spolupráci na-
příklad v oblasti kultury či sportu. Ten 
model by měl být v podstatě obdobný, ja-
ko je tomu v případě partnerství s ostatní-
mi městy. Nicméně v průběhu setkávání se 
spolupráce může vyvinout i jiným směrem.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s...

Slovinsko rozšířilo naše partnerské kontakty
■  Kralupští zastupitelé na svém zasedání schválili návrh na vznik partner-
ství mezi naším městem a slovinskou oblastí Miren – Kostanjevica. Slovin-
ská strana už několikráte projevila zájem o spolupráci, a to především v dů-
sledku historických událostí, jež se odehrály na začátku 1. světové války. 

Ing. Markem Czechmannem, starostou Kralup nad Vltavou

MIREN – KOSTANJEVICA 
Rozloha: 62,8 km²
Počet obyvatel: 4858
Sídlo kraje: Miren
Starosta: Mauricio Humar
Web: miren-kostanjevica.si

REPORTÁŽ (video) Kralupy TV 
o návštěvě slovinských obyvatel 
v našem městě v r. 2016

Městu se při získávání 
dotací opravdu daří
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ČÁSTKA ŽADATEL PROJEKT

22 300 Kč Věra Čížková
Muzeum historických kočárků  
a panenek

30 000 Kč Jana Bálková Podpora tenisových kempů pro děti

35 000 Kč KROK, z.s. Komunitní centrum KROK

38 300 Kč TJ Kralupy, z.s. - oddíl KČT turistické pochody pro veřejnost

40 000 Kč HELL HOUSE, z.s. Street food fest Kralupy 

40 000 Kč Jiří Veselý Příměstské fotbalové kempy

50 000 Kč FK Čechie Kralupy nad Vltavou, z.s. Oslavy 100 let FK Čechie Kralupy

50 000 Kč Michal Pomahač Hudební festival Unity Rage

53 500 Kč Kralupské hudební sdružení, z.s. festival Bluegrass Advent - 22. ročník 

60 000 Kč Divadelní spolek Scéna Kralupy, z.s. festival Za Vodou 2019 - 19. ročník

60 000 Kč Dvořákův komorní sbor, o.s. Svoboda v hudbě, svoboda v hlase

60 000 Kč 
Společnost pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s.

Otevřené zájmové kluby, kroužky a akce

71 000 Kč Veronika Jedlinková Country saloon se sk. Rangers Band

80 000 Kč Kruh přátel hudby, z.s.
Hudební slavnosti A. Dvořáka  
v jeho rodném kraji

ČÁSTKA ŽADATEL

25 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou - SOOB

50 000 Kč Diamond Gym fitness club

50 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - silový trojboj

55 000 Kč Sdružení na podporu TS Naděje Kralupy nad Vltavou, o. s.

60 000 Kč Jiu-Jitsu Kralupy z.s.

60 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou - atletický oddíl

65 000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou

65 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - oddíl kanoistiky

80 000 Kč Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou z.s.

80 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - tenisový oddíl

95 000 Kč Tiger - Jiu Jitsu, z.s.

100 000 Kč Gladiator Training, z.s.

105 000 Kč Rugby Club Kralupy nad Vltavou, z. s.

130 000 Kč SKI klub Kralupy, z.s.

140 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Kralupy nad Vltavou

140 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - oddíl judo

150 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - moderní pětiboj

175 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - turistický oddíl (KČT)

185 000 Kč FIT FOR YOU, z.s.

200 000 Kč FK Kralupy 1901, z.s.

230 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - oddíl krasobruslení

255 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - oddíl volejbalu

275 000 Kč FBC Kralupy n/V, z.s.

282 000 Kč Basketbalový klub Kralupy - junior, z.s.

282 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - Plavecký oddíl Kralupy (POKr)

ČÁSTKA ŽADATEL / PROJEKT

4 000 Kč
Expediční kamera – SOOB 
Kralupy

5 000 Kč Koncert skupiny Shakk-Attack

10 000 Kč Český rybářský svaz

10 000 Kč Orientální vítání sluníčka

10 000 Kč Jezdecká stáj Jožánek

10 000 Kč
TJ KRALUPY, z.s.  
- oddíl stolního tenisu

12 000 Kč Veselý kroužek pro seniory

13 000 Kč LS Rolnička

13 000 Kč
Trosečníci na Sokoláku  
– příměstský tábor

15 000 Kč
Centrum D8, o.p.s.  
– příměstské tábory

17 000 Kč Spolek rodáků a příznivců města

17 000 Kč Kralupská ťapka 2019

17 000 Kč ZO ČSCH Kralupy

18 000 Kč
ASPV - Asociace sportu  
pro všechny

19 000 Kč Senior minichór

19 000 Kč
Myslivecký spolek Kralupy - 
Nelahozeves

20 000 Kč Lezení pro rodiče s dětmi

20 000 Kč Tenisový příměstský tábor

20 000 Kč
Dětský den v areálu T.J. Sokol 
Zeměchy

22 000 Kč
Příměstský fotbalový kemp  
D. Luksíka

24 000 Kč
Zázemí Lesní mateřské školy 
Kulíšek

25 000 Kč
Český rybářský svaz – dětský 
oddíl

25 000 Kč TJ KRALUPY, z.s. - šachový klub 

26 000 Kč Kruh přátel Prahy, z.s.

26 000 Kč SDH Kralupy

27 500 Kč
Podpora kulturního dění  
v Minicích – J. Buranda

30 000 Kč Scéna Fest 2019 - festival

30 000 Kč Galerie VK37 pro rok 2019

30 000 Kč LDT – Eva Slámová

30 000 Kč Činnost TSK MLS v roce 2019

30 000 Kč Kralupy – čisté město 2019

30 000 Kč Sport Kralupy z.s.

31 000 Kč Spolek diabetiků Kralupy

34 000 Kč Kralupští žesťoví sólisté

35 000 Kč SDH Minice

35 800 Kč Kralupské vinobraní

36 000 Kč Taneční koncert TPS Z. Štarkové

40 000 Kč
ZO Českého zahrádkářského 
svazu Zeměchy

40 000 Kč KODK

40 000 Kč Hudba staví chrámy

40 000 Kč Musicfest – 19. ročník

45 000 Kč Junák – skautské tábory 2019

48 000 Kč Oh Do Kwan z.s.

■  Žádosti o nižší dotaci posuzovali 
radní a přiděleny byly tyto dotace do 
kultury a sportu:

Granty byly přiděleny
■  Na posledním jednání kralupských zastupitelů, které se konalo v pondělí 
25. března, bylo odhlasováno přidělení programových dotací na podporu 
zájmových aktivit pro rok 2019. Zastupitelům připadla povinnost jednat 
o žádostech, kdy požadovaná dotace přesahovala částku 50 tisíc korun. 
Uspokojeny byly tyto žádosti:

■  Do kompetence zastupitelů také patřilo schválení dotací na podporu 
sportu v případě, kdy podané žádosti přesahovaly částku 50 tisíc korun. 
Podpořeny byly tyto sportovní kluby:
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Jak zatím hodnotíte Vaše dosavadní 
působení na radnici? Našel byste něco, 
co Vás na chodu městského úřadu 
překvapilo? 
Fungování úřadu mě překvapilo spíše 
v obecné rovině. Našel bych určitě několik 
procesů, o kterých jsem měl nějaké před-
stavy, ovšem do hloubky jsem se s nimi jako 
občan nikdy nemusel seznamovat. Teď je 
tomu přesně naopak. Zjišťuji, že ne všechny 
věci lze snadno a rychle ovlivnit, přestože 
bych tomu byl rád. Činnost úřadu je svázá-
na celou řadou předpisů, některé procesy 
vycházející z veřejné správy jsou poměrně 
zdlouhavé a z pohledu řízení města se ani 
dost dobře urychlit nedají. 

Občané si v současné době nejvíce stěžují 
na uzavírku silnice v ulici Ke Hřbitovu 
(nutno podotknout, že se jim není co 
divit), někteří dokonce hovoří o tom, že by 
město mohlo v této věci udělat mnohem 
více, přestože komunikace nepatří do 
jeho správy. Existují tedy nějaké „silnější 
mechanismy“, kterými by vedení města 

mohlo na představitele kraje intenzivněji 
zatlačit?
Určité mechanismy pochopitelně jsou, lépe 
řečeno, bylo jich využito. V tomto případě 
mohou být z pohledu města využity prak-
ticky pouze komunikační prostředky, neboť 
ulice Ke Hřbitovu není městem spravová-
na. Nutno podotknout, že bylo vyvoláno ně-
kolik jednání se zástupci krajského úřadu, 
ale bohužel i z mého pohledu nutnost této 
opravy přetrvává již dlouhou dobu. 

Po komunálních volbách vznikla úplně 
nová koalice. Jak spolupráci všech 
politických subjektů zatím hodnotíte? 
Podle mého názoru se koaliční spolupráce vy-
víjí dobrým směrem, přičemž se s postupem 
času naplňují koaliční dohody, což je dáno i ur-
čitým průnikem programů jednotlivých sub-
jektů. Komunikace zatím probíhala bez výraz-
nějších problémů a v rámci koaličních jednání 
se nám daří držet poměrně vysokou účast. 

V minulém čísle Zpravodaje jsme se 
věnovali tématu vandalismu ve městě. 

Jak nahlížíte na tento znepokojující 
fakt?  
Obecně vnímám vandalismus ve-
lice negativně, protože se jedná 
o činnost vykonávanou s moti-
vem ničit něčí snahu či majetek. 

Přiznám se, že pohledem občana 
jsem tuto problematiku v Kralupech 

neviděl nikterak tragicky. V současné si-
tuaci, kdy se shromažďují veškeré infor-
mace spojené s touto trestnou činností, lze 
konstatovat, že těch přečinů proti pořádku 
bylo v poslední době opravdu moc. Ve spo-
lupráci s městskou policií se musíme zamě-
řit jak na prevenci, tak na nekompromisní 
ukládání trestů. 

Do Vaší gesce spadá také životní 
prostředí. Jak si podle Vašeho názoru 
v této oblasti naše město stojí?
Kralupy si vedou v oblasti městské zeleně 
poměrně dobře, zvláště když přihlédneme 
k tomu, že jsme městem průmyslovým. Na-
příklad rozpočet na údržbu zeleně je po-
měrně objemný, nehledě na intenzivní péči 
některých přírodních lokalit. V tomto ohle-
du je určitě vhodné dále pokračovat, ne-
boť je pro všechny občany dobré, když mají 
kam vyrazit, když si mohou najít vhodné 
místo na odpočinek a relaxaci. Domnívám 
se, že i ve srovnání s ostatními městy jsme 
na tom relativně dobře. Již nyní je v Kralu-
pech a okolí hodně příjemných míst, kam 
mohou lidé zavítat. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

J ednou z největších investičních ak-
cí tohoto kalendářního roku je beze-

sporu přístavba odborných učeben, re-
konstrukce kuchyně a jídelny, zavedení 
bezbariérového výtahu do pater budovy, 
oprava rozvodů a kanalizace pod pavi-
lonem ZŠ Komenského. Tento technicky 
i organizačně náročný projekt byl zapo-
čat ve druhém dubnovém týdnu a potrvá 
pravděpodobně až do konce února příš-
tího roku. „Na škole Komenského bylo 
v průběhu měsíce dubna odpojeno gas-
tronomické zařízení, které bylo násled-
ně přestěhováno do nádražní kuchyně. 
V květnu a červnu pak začneme s budová-
ním propojovací konstrukce mezi školou 
a přístavbou. Největší stavební práce nás 
pak čekají o prázdninách, neboť v té době 
děti ve škole nebudou,“ uvedla Marcela 

Horčičková, vedoucí odboru realizace in-
vestic a správy majetku.  

Při plánování projektu bylo nezbytné, 
aby zřizovatel zajistil pro žáky náhradní 
stravovací prostory, nejlépe v co nejbližším 
dosahu. Po zralé úvaze a několika rychlých 
jednáních se podařilo zabezpečit vydává-
ní obědů v jídelně kralupského vlakového 
nádraží, která je alespoň částečně vyho-
vující z hlediska kapacity. „Kuchyň jsme 
museli v areálu nádraží připravit, protože 
byla dlouho nefunkční, a to včetně tamní-
ho bufetu. Zároveň muselo dojít k výrazné 
úpravě prostor, například bylo nezbytné 
znovu zavést elektřinu, neboť veškeré roz-
vody podléhaly havarijnímu stavu. Co se 
týče spotřebičů, tak jsme využili vícemé-
ně těch původních ze ZŠ Komenského,“ ří-
ká kralupský místostarosta Libor Lesák 

s dovětkem, že tato alternativa se nakonec 
ukázala jako jediná možná: „Podobnou ku-
chyň, která by zajistila takové množství, 
tu nemáme. Navíc žádná sousední škola 
nemůže v rámci své vlastní kuchyně uvařit 
nad rámec tolik obědů, odporují tomu hygi-
enické normy. Pokud bychom chtěli využít 
nějakého hotelu či restaurace, výrazně by 
se nám to prodražilo. Velkou výhodou je 
rovněž krátká vzdálenost základní školy od 
nádraží,“ uzavřel kralupský místostarosta. 

Jídelna Komenského školy bude v ná-
hradních prostorách nyní vařit obědy pro 
348 dětí a 184 dospělých. Pozitivní zprávou 
je i skutečnost, že kuchyň bude dále sloužit 
i seniorům a zabezpečena bude také přípra-
va obědů pro Dům s pečovatelskou službou.  

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Ing. Vojtěchem Pohlem, místostarostou

Ne všechno lze změnit hned
■  Od listopadu loňského roku pracuje na postu druhého 
místostarosty lídr politického uskupení Kralupy Nová VLna pan 
Vojtěch Pohl. Do jeho portfolia spadá životní prostředí, správa 
majetku a bytová problematika. Má na starosti příspěvkové 
organizace, obchodní společnost a organizační složky v oblasti 
provozních potřeb. Dále je gestorem Kralupské sportovní, spol. 
s r.o., Městského bytového podniku, PO Sociální služby, KaSSu 
a městské knihovny.

Začala rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského
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Vminulém vydání Zpravodaje bylo ote-
vřeno téma vandalismu. Případy, při 

kterých se s vandalismem setkávají stráž-
níci městské policie (dále jen MP), se kaž-
doročně počítají na desítky. Čím dál častěji 
jde o ničení městského mobiliáře. 

Jen v letošním roce řešila MP již dvakrát 
poškození altánu pod Hostibejkem. U prv-
ního případu se jednalo o ničení altánu 
skupinkou mladistvých. Jejich jednání si  
všiml občan, kterému toto nebylo lhostejné, 
a událost oznámil na MP prostřednictvím 
linky 156. Hlídce se díky tomu podařilo tyto 
vandaly zadržet. Druhé poškození altánu 
bylo hlídkou MP zaznamenáno v brzkých 
ranních hodinách, kdy se v okolí altánu 
již nikdo nezdržoval a nebylo proto možné 
zjistit viníky vandalismu. V obou případech 
se jednalo o způsobenou škodu přesahující 
částku 5 000 Kč. 

Často se také setkáváme se zničenými za-
stávkami MHD, nejčastěji s rozbitou skle-
něnou výplní. Větší část takových poško-
zení z poslední doby bylo sice důsledkem 
dopravních nehod. Setkali jsme se však 
v tomto roce i s případem, kdy muž poško-
dil skleněnou výplň zastávky MHD tím, že 
do ní kopl. I u tohoto případu nebylo kolem-
jdoucím občanům jeho jednání lhostejné 
a událost nahlásili MP, díky čemuž se po-
dařilo vandala zadržet. 

Najdou se i tací, kteří rozbíjejí skleněné 
výplně vstupních dveří, například v areálu 
krytého bazénu, haly ČD nebo skleněné vý-
plně okénka na čerpacích stanicích. 

Dalším projevem vandalismu je poško-
zování majetku sprejerstvím, k němuž ve 
městě také dochází. Od začátku ledna se 
jednalo o čtyři případy sprejerství, kdy ve 
všech se podařilo pachatele přistihnout pří-
mo při činu. Ve dvou případech se jednalo 
o vytvoření graffiti na vrata firmy, v jednom 
o graffiti vytvořené na vozidle a v nedáv-
ném případě šlo o sprejování na zeď vino-

téky, kdy chtěl sprejer dle jeho slov vyjádřit 
své pocity a namalovat jedoucí vlak. 

V odhalování přestupkové a trestné čin-
nosti je MP velmi nápomocný městský ka-
merový dohlížecí systém (KDS), jehož pro-
střednictvím se v nedávné době podařilo 
v přímém přenosu sledovat odcizení kola 
v ulici Nádražní. Jednalo se o případ, kdy 
krátce po třetí hodině ranní přijel na kole 
muž, který následně své kolo uzamkl do 
stojanu na kola umístěného v blízkosti za-
stávky MHD a odešel do haly ČD. O pár 
minut později si kolo začal obhlížet jiný 
muž, který po nějaké chvíli vytáhl z bato-
hu sekyru a několika ranami odsekl zámek, 
kterým bylo kolo ke stojanu připnuto. Poté 
na kolo nasedl a odjel. Hlídce se pachatele 
podařilo odchytit ve vedlejší ulici. Nejen, 
že se pachatel dopustil přečinu krádeže, ale 
také svým jednáním poškodil stojan na ko-
la, a tím způsobil škodu na majetku města. 

Další projev vandalismu zaznamenala 
MP během silvestrovské noci, kdy se skupi-
na mladíků bavila tím, že strhávala reklam-
ní plakáty umístěné na plotě v ulici U Dý-

hárny a rozbíjeli lampy veřejného osvětlení. 
I v tomto případě se mladíky podařilo do-
padnout díky včasnému oznámení.

V neposlední řadě dochází k projevům 
vandalismu i proti životnímu prostředí. Nej-
častěji tím, že občané umísťují odpady mimo 
místa k tomu určená a zakládají černé sklád-
ky. Zpravidla to bývá starý nábytek, koberce, 
lina, staré oblečení. V několika případech se 
podařilo zachytit pachatele zakládající čer-
nou skládku prostřednictvím KDS. Pacha-
teli za založení černé skládky hrozí pokuta 
až do výše 50 000 Kč.

V případě, že se jedná o přestupek poško-
zování cizí věci, předává MP věc příslušné-
mu správnímu orgánu, tedy na MěÚ Kralu-
py. Jestliže se jedná o podezření z trestného 
činu poškozování cizí věci, předává MP ce-
lou věc na PČR k dalšímu šetření. Ve větši-
ně případů se posílají příslušnému orgánu 
i důkazní materiály, jako je např. fotodo-
kumentace, záznam z videokamery nebo 
záznam z KDS.

NIKOLA HORÁKOVÁ,

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MP KRALUPY

D o Rezidence Kralupy v ulici Cesta Bri-
gádníků se nastěhovali první obyva-

telé. I když je obsazená sotva polovina 
bytů, přístřešek na popelnice se rychle 
zaplnil nerozloženými krabicemi, poly-
styrénovými vycpávkami, posléze i sta-
rým nábytkem a když už byly popelnice 
zcela zavalené, začal se po zemi objevo-
vat i běžný domovní odpad. Zdá se, že no-
ví obyvatelé si neuvědomují, že se jedná 
o zakládání černých skládek pod pokutou 
a spoléhají na to, že to „někdo“ uklidí. Dal-
ší problém je v tom, že stačí, aby trochu 

zafoukal vítr, a jejich odpadky se rozlétají 
po přilehlé ulici a parku. My se nechceme 
procházet smetištěm. Kromě toho úklid 
zase padne na město.

Je zjevné, že v Rezidenci Kralupy nefun-
guje žádná samospráva či správce. Nechci 
domyslet, jaká situace nastane, až se všech-
ny byty obsadí. A to chce majitel pozem-
ku namísto slibované zeleně na pozemek 
vtěsnat další dva paneláky se čtyřiceti šesti 
byty. Jestli to takhle půjde dál…

ROBERT NĚMEC,

OBČAN KRALUP

Nadměrný odpad patří do sběrného dvora
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Vandalismus z pohledu strážníků

Cesta Brigádníků  
- situace dne 17. 4. 2019.
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P racovníci Technických služeb města Kra-
lup n. Vlt. jsou většinou ti první, kteří li-

kvidují útoky vandalů, pokud je to v jejich ze-
jména technických silách. Nejčastěji dochází 
k poškození svislého dopravního značení ve 
dnech volna. Téměř každé pondělí je nutné 
provést opravu nějaké dopravní značky. Ná-
klady spojené s takovýmito opravami činí 
zhruba 1 500 Kč měsíčně. Dále se ničí veřejné 
osvětlení, dětská hřiště, mobiliář a podobně. 

Za vandalismus lze považovat i každoden-
ní poškozování chodníků vzniklé nájezdem 
vozidel, nezřídka nákladních. Při tomto jed-
nání dochází mimo jiné i k ohrožení bezpeč-
nosti chodců. Prosíme občany, kteří jsou 
výše uvedeného svědky, ať neváhají a obra-
cejí se na městskou policii. Je pak možné po 
dotyčném hříšníkovi žádat úhradu nákladů 
spojených s opravami toho, co poškodili. 
V opačném případě se všichni podílíme for-
mou našich daní na opravách za tyto van-
daly. MIROSLAV PECINOVSKÝ, 

MICHAL SAUR,

TECHNICI TSM 
KRALUP N. VLT.

S vandalismem se setkávají 
i zaměstnanci TSM

Od ledna do konce března tohoto roku bylo zaznamenáno 
řádění vandalů v následujících případech:

12x rozbité patice veřejného osvětlení buď rozkopáním, nebo nabouráním vozidly 15 840 Kč bez DPH 

jedna rozstřílená koule osvětlení na nábřeží 2 500 Kč bez DPH

dvě rozbitá svítidla na Budečské stezce 4 800 Kč bez DPH

jeden nabouraný stožár semaforu na křižovatce v Lobečku 11 975 Kč bez DPH

jeden nabouraný stožár osvětlení vč. svítidla na Palackého náměstí 22 524 Kč bez DPH

jeden nabouraný stožár osvětlení v Hakenově ulici 4 700 Kč bez DPH

poškozené vybavení dětských hřišť - uřezaná lana, ukradená houpačka,  
ulomené zábradlí (3 případy)

cca 10 000 Kč

polámaná lavičková prkna (4 případy) cca 2 000 Kč

nabourané sloupky na Palackého náměstí (3 případy) cca 1 000 Kč

2x nákupní košík v potoce

M ěstský úřad v Kralupech nad Vltavou 
vydá voličský průkaz voliči, který je 

u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu (má 
trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou) 
a nebude moci nebo nehodlá volit ve vo-
lebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve 
dnech voleb k hlasování v jakémkoliv vo-
lebním okrsku na území ČR.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
ode dne vyhlášení voleb, a to:
➤ podáním doručeným nejpozději do 17. května 
2019 do 16:00 MěÚ v Kralupech n. Vlt., toto podání 
musí být:

➣ v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
              podpisem voliče, nebo

➣ v elektronické podobě zaslané POUZE  
              prostřednictvím datové schránky voliče.
➤ Dále si volič může zažádat o voličský průkaz osob-
ně na MěÚ v Kralupech n. Vlt., Palackého nám. 1, 
odbor správní, 2. patro, č. dveří 205, a to nejpozději 
do 22. května 2019 do 16:00 hodin (nutné předložit 
doklad totožnosti).
Voličský průkaz MěÚ vydá NEJDŘÍVE 9. 5. 2019:

➤ předáním osobně voliči,
➤ předáním osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu (plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ 
voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz,
➤ nebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.

DAGMAR VOLFOVÁ
VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Voličské průkazy ke květnovým volbám

Altán pod Hostibejkem  
je pravidelně útočištěm vandalů
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JAN DOLEŽÁLEK 
Nová VLna

Má profesní činnost se již více jak 20 let pojí s médii. 
Pracoval jsem pro největší vydavatelské domy v re-
publice (např. CNC a.s. /bývalý Ringier/, Economia 
a.s., CopaMédia spol. s r. o. atd.). Těchto zkušeností 
bych chtěl využít nejen jako nový člen redakční rady, 
ale i jako člen mediální komise, která byla zřízena 
za účelem komplexní mediální reformy. Jsme sice 
nejlepší městský zpravodaj roku 2017, ale nesmíme 
usnout na vavřínech :-) A tak mi půjde nejen o vyvá-
ženost a pestrost článků, kde si myslím, že je stále 
co zlepšovat, ale také o co největší a nejrychlejší 
šíření informací mezi spoluobčany. A tím prostřed-
níkem je už nyní web kralupskyzpravodaj.cz, který by 
se měl i nadále rozvíjet. 

STANISLAV HEJDUK 
KSČM

Své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky bych 
chtěl uplatnit, pro mě v nové funkci, jako člen redakční 
rady. Jsem rád, že nové vedení uznalo, že jak redakční 
rada, tak i Zpravodaj, by měl být názorově vyvážený. Prá-
ce na vytváření zpravodaje je zajímavá a věřím, že i mojí 
prací bude zpravodaj zajímavý i pro občany města.

RADKA HOLEŠTOVÁ 
nestr.

Jsem členkou RR z pozice šéfredaktorky Zpravoda-
je, nereprezentuji žádnou politickou stranu. Velice 
si vážím a cením práce všech dopisovatelů, přízně 
inzerentů, spolupráce distributorů a neupadajícího 
zájmu předplatitelů. V neposlední řadě také titulu 
Zpravodaj roku 2017.

MGR. JINDŘICH KOHM
STAN

Mým druhým profesním oborem je mediální komu-
nikace. Z pozice předsedy redakční rady kladu velký 
důraz na vyváženost zpráv z radnice,  aby ve Zpravo-
daji byly příspěvky zpracovávány pokud možno kom-
plexně - nepovrchně a akcentovaly různé názorové 
proudy. Za důležité také považuji, aby se k zásadním 
otázkám dění ve městě pravidelně vyjadřovali jed-
notliví zastupitelé (či politická uskupení), kteří se na 
svá místa dostali díky vůli jejich voličů a těm by měli 
nabízet náhled na odváděnou práci, a to průběžně 
- nikoliv jen pár týdnů před volbami! Za důležitou po-
važuji též mediální reformu městem financovaných 
médií, jejíž návrh připravuje mediální komise zpl-
nomocněná radou města, jejímž jsem členem. Jako 

kralupskému patriotovi mě záleží na tom, aby Kralu-
py nad Vltavou byly „férovým městem“. Obsahově vy-
vážená média k tomu mohou dost zásadně přispět. 

ALEŠ LEVÝ, DIS. 
nestr.

Z pozice tiskového mluvčího MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou informuji čtenáře o dění na radnici a dále pak 
o záležitostech, které se bezprostředně týkají života 
ve městě. Stejně jako paní šéfredaktorka nerepre-
zentuji žádnou politickou stranu.

BC. TELMAN NERSISJAN
ODS

V Kralupech jsem prožil celý život, bydlím zde a stu-
doval jsem zde gymnázium. V rámci redakční rady je 
mým cílem modernizace a digitalizace Zpravodaje. 
Věřím, že informovanost občanů o věcech veřejných je 
základem demokracie. A není nic důležitějšího, než lo-
kální dění, protože přímo ovlivňuje místo, kde žijeme. 
Proto chci, aby informace o dění ve městě vycházely 
častěji a dostaly se k co největšímu množství čtenářů.

FILIP PRANTL 
ANO

V Kralupech žiji, podnikám, sportuji. Jsem zastupite-
lem, členem kulturní komise a redakční rady. I když 
jsem nováčkem a nemám takové zkušenosti jako 
moji kolegové, kolegyně, tak i přesto mě práce v re-
dakční radě zajímá, baví a doufám, že do budoucna 
budu pro redakční radu přínosem.

8. 5. 1945 - UKONČENÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Pietní zastavení u pomníků 
se koná v úterý 7. 5. 2019

T ento měsíc proběhne zápis dětí do kra-
lupských mateřských škol pro školní 

rok 2019/2020.
Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předlo-

ží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT DLE 
NÍŽE UVEDENÉHO ROZPISU:
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 976 
a Mikovická 501:
čtvrtek 9. 5. .......................od 9:00 do 14:00
pátek 10. 5. .......................od 9:00 do 14:00

ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou,  
Třebízského 523:
čtvrtek 9. 5. .......................od 14:00 do 17:00
pátek 10. 5. .......................od 8:00 do 12:00
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše 694:
čtvrtek 9. 5. .......................od 8:00 do 16:00 
pátek 10. 5. .......................od 8:00 do 12:00 

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

Na Infocentru MěÚ Kralupy nad Vltavou je 

V PRODEJI NOVÁ KNIHA 
„MĚLNICKO Z NEBE“. 
Vydejte se povodím řek Vltavy a Labe 
a poznejte tak kraj Mělnicka neobvyklým 
pohledem. Region se vám v této unikátní 
knize představí pohledem ptáků. Cena 
knihy je 300 Kč

Představujeme členy Redakční rady KZ
■  Redakční rada Kralupského Zpravodaje (dále jen RR) je jmenována 
Radou města (dále jen RM). Jedná se o dozorčí orgán RM, nikoli redakci. 
RR schvaluje obsah Zpravodaje, dbá na vyváženost obsahu a schvaluje 
tematický plán. Redakční radu tvoří sedm členů, kteří se pravidelně 
scházejí na začátku nového měsíce. 

Pro dotazy přímo na členy RR KZ, reakce na články či podněty, použijte emailovou adresu redakcnirada@mestokralupy.cz. 
Vaše zpráva bude automaticky doručena všem členům redakční rady. Pro objednání inzerce a zasílání příspěvků stále platí emailová adresa  

zpravodaj@mestokralupy.cz.

Proběhnou zápisy do mateřských škol

památník v Lobečku 10:00 

Sokolovna 10:10 

ZŠ Komenského 10:20 

Palackého náměstí 10:30 

Hostibejk 10:50 

kralupský hřbitov 11:15 

Minice 11:45 

škola Mikovice 11:55 

Zeměchy 12:05

(časy jsou pouze orientační)
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střípky z linky 156 � 
u 18. 3. v 18:15 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od pana B., který viděl pod viaduktem v ul. 
Jiráskova dvě děti hrající si mezi osobními vozidly. 
Hlídka po příjezdu na místo zaznamenala dvě děti 
stojící na krajnici vozovky a mávající na projíždějící 
vozidla pod viaduktem v ul. Mostní. Obě děti  
(9 let) následně hlídce shodně sdělily, že čekají 
na příchod svých rodičů, kteří nakupují. Hlídka 
děti vyzvala, aby ji následovaly do prodejny, 
kde budou předány svým rodičům. Na což děti 
reagovaly odpovědí, že jejich rodiče jsou v práci. 
Děti dále uvedly adresy bydliště a jména rodičů. 
DS MP kontaktovala pracovnici OSPOD MěÚ 
Kralupy, která se dostavila na místo a společně 
s hlídkou MP předala děti zákonným zástupcům. 
Ti byli následně hlídkou MP a pracovnicí OSPOD 
poučeni. 

u 19. 3. v 7:23 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od paní N., že na sídl. V Zátiší u potravin leží na 
zemi muž, který je pokálený, pomočený a má 
kolem sebe nepořádek. Hlídka na místě zjistila, 
že se jedná o pana H., který je již nějakou dobu 
osobou bez přístřeší. Pan H. byl bez viditelného 
zranění, lékařské ošetření nepožadoval. Hlídkou 
byl poučen, místo uklidil a poté jej opustil. 

u 20. 3. v 3:15 prostřednictvím KDS spatřila 
DS MP Kralupy krádež kola v ul. Nádražní. Kolo 
bylo uzamčeno ke stojanu na kola v blízkosti 
zastávky MHD. Na pořízeném záznamu bylo 
patrné, že kolo do stojanu uzamkl muž, který 
poté odešel do haly ČD. Následně se v blízkosti 
kola začal pohybovat muž, v tmavém oblečení, se 
žlutým batohem na zádech. Ten po nějaké chvíli 
z batohu vytáhl sekyru a několika ranami odsekl 
zámek, jímž bylo kolo ke stojanu uzamčeno. 

Následně na tomto kole odjel směrem do ul. 
Trojanova. Hlídka muže odpovídajícího popisu 
zastihla v ul. Havlíčkova. V muži byl ztotožněn 
pan Z., o němž hlídka z místní znalosti věděla, 
že se již v minulosti dopouštěl trestné činnosti. 
Pan Z. uvedl, že kolo má zapůjčené od kamaráda, 
kterého zná pouze pod přezdívkou a neví, kde 
bydlí. Jelikož nebylo možné na místě pravdivost 
tvrzení ověřit a jednalo se zde o podezření ze 
spáchání přečinu krádeže, převzala si celou 
věc PČR k dalšímu šetření. Hlídkou MP byla na 
místě pořízena fotodokumentace kola, které bylo 
následně převezeno a uschováno na služebně MP 
do doby, kdy se o něj přihlásil majitel. 

u 26. 3. v 16:33 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od pana T., že v ul. Poděbradova se v blízkosti 
vinotéky pohybuje muž v černé kožené bundě, 
v modrých kalhotách a sprejuje na zeď vinotéky. 
Hlídka se dostavila na místo oznámení, kde 
viděla muže, který sprejoval na zeď. Hlídka 
v muži ztotožnila pana L. Ten v ruce držel sprej 
černé barvy a na zemi vedle něj ležel sprej 
šedé barvy, kdy obě barvy odpovídaly barvě na 
zdi. Pan L. hlídce MP uvedl, že se snažil svým 
projevem nakreslit jedoucí vlak, což se mu 
nedařilo z důvodu silného větru. Hlídka MP muži 
sdělila, že je podezřelý ze spáchání trestného 
činu poškození cizí věci, na což muž uvedl, že si 
je svého jednání vědom a doznává se k němu. 
Hlídka muže dále vyzvala, aby setrval na místě do 
příjezdu hlídky PČR, která si po příjezdu na místo 
převzala celou věc k dalšímu šetření. 

u 7. 4. v 4:08 byla přijata žádost z OO PČR 
o prověření události, kdy se měl v ul. U Cukrovaru 
č. p. 74 (badmintonové kurty) zdržovat muž, 

kterého měl srazit vlak. Hlídka po příjezdu na 
místo společně s RZS zjistila muže, který uvedl, 
že jej zachytil vlak. U pana R. byla hlídkou MP 
provedena orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 
přes jedna promile alkoholu v dechu. Pan R. 
byl na místě ošetřen a následně RZS odvezen 
do nemocnice. Na místo se dále dostavil HZS 
a hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu 
šetření.

u 7. 4. v 22:05 se na služebnu MP v ul. Hálkova 
dostavil pan D. Uvedl, že se pohádal se svým 
synem (14 let), který pak kolem 15. hodiny 
odešel z domu, bez mobilního telefonu, peněz 
a ještě se nevrátil. Pan D. předal DS MP fotku 
syna a popis oblečení, ve kterém odešel. DS 
předala informace hlídce MP a PČR. Muž byl dále 
poučen, aby se dostavil na PČR osobně a ještě 
jednou celou věc oznámil. DS následně prováděla 
monitoring města prostřednictvím KDS, kdy v ul. 
Nádražní spatřila chlapce odpovídajícího popisu. 
Hlídka MP byla přes radiokomunikační zařízení 
nasměrována k místu, kde se chlapec nacházel. 
Ten před příjezdem hlídky přešel od nádraží 
ČD směrem do ul. Husova a dále na Palackého 
nám., kde byl hlídkou MP v čase 00:15 zastižen. 
Chlapec hlídce uvedl své nacionále a přiznal, že 
odešel z domu po hádce s rodiči. Poté se spolu 
s hlídkou dostavil na PČR, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření. 

NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

DS MP – dozorčí služba městské policie
OSPOD – Odbor sociálně-právní ochrany dětí
KDS – kamerový dohlížecí systém

K ralupy se od května letošního roku 
přidají k městům, která využívají slu-

žeb asistentů prevence kriminality. Tento 
projekt je financován z dotace Minister-
stva vnitra ČR a v ČR byl za posledních 10 
let realizován ve více než šedesáti obcích. 
Městem Kralupy n. Vlt. budou zpočátku 
zaměstnáni dva pracovníci na pozici asis-
tent prevence kriminality. Tito asistenti ne-
budou v žádném případě moci zastupovat 
strážníky městské policie při výkonu služby 
a ani nebudou mít žádné zákonem stano-
vené výjimečné pravomoci oproti běžným 
občanům. Jejich základním úkolem bude 
preventivní práce a především vytvoření 
spojnice mezi občany města, policií a or-
gány státní správy a samosprávy. Asistenti 
budou civilními zaměstnanci zařazenými 
k městské policii, která povede metodicky 
jejich činnost. Budou se pohybovat v ulicích 
města v uniformách označených nápisem 
„Asistent prevence kriminality“.

Hlavním cílem projektu, který je pod ku-
ratelou již zmíněného Ministerstva vnitra 
ČR, je snížit riziko vzniku kriminogenních 
faktorů, snížit počet spáchaných trestných 
činů a přestupků a zvýšit pocit bezpečí oby-
vatel a návštěvníků města. A to zejména 
v lokalitách, kde dochází ke kumulaci soci-
álně-patologických jevů a v okolí školních 
zařízení. Jedním z dalších úkolů je před-
cházení vandalismu, a to především trpě-
livým působením na děti a mládež – vy-
světlováním negativních dopadů, důsledků 
a následků jejich jednání. 

Asistenti budou proto působit zejména 
v místech, kde se schází mládež z riziko-
vých lokalit. Dále budou napomáhat při do-
hledu nad dodržováním obecně závazných 

vyhlášek a nařízení města, nebo se budou 
aktivně podílet na preventivních akcích. 
Samozřejmostí bude jejich úzká spoluprá-
ce s Policií ČR, se sociálním odborem MěÚ 
Kralupy a s úřadem práce.

Pracovníci, kteří byli vybráni na pozi-
ce asistentů v rámci výběrového řízení, již 
v minulých týdnech prošli povinným ško-
lením dle metodiky Ministerstva vnitra ČR. 
Obsahem školení bylo zejména seznáme-
ní se základními pojmy v oblasti prevence 
kriminality, nezbytné právní minimum, 
taktika jednání s lidmi, první pomoc, před-
cházení rizik spojených s náplní jejich práce 
a dobrá místní znalost. 

Věříme, že Kralupy nad Vltavou se zařa-
dí k městům, ve kterých tento projekt již 
dlouhá léta velmi úspěšně funguje a kde 
díky činnosti asistentů došlo ke zlepšení 
bezpečnostní situace.

NIKOLA HORÁKOVÁ,

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MP KRALUPY

Strážníkům budou pomáhat asistenti
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D íky poskytnuté dotaci od Ministerstva 
vnitra ČR vám Městská policie Kralu-

py nad Vltavou nabízí ve dnech 18. a 19. 
května v garážích objektu městského úřa-
du značení jízdních kol „syntetickou DNA“. 

Strážníci vaše jízdní kolo označí pomocí 
speciálního roztoku a varovnou nálepkou 
(Chráněno DNA - Městská policie Kralu-
py nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují 
a vyplní s vámi příslušné formuláře (při-
hláška do evidence jízdních kol a souhlas 
se zpracováním osobních údajů), které jsou 
potřeba pro zaregistrování jízdního kola do 
databáze městské policie a do mezinárod-
ní databáze. V případě, že se jedná o nové 

jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o ná-
kupu. Není to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je identifikovat jízd-
ní kolo, odradit pachatele krádeží, minima-
lizovat podvody a urychlit vrácení jízdního 
kola majiteli. Forenzní značení je odolné 
a stálé proti běžnému mytí kola, proti běž-
ným chemikáliím i proti soli. Podrobné in-
formace o forenzním značení jízdních kol 
naleznete na stránkách forenzniznaceni.cz.

Povinností majitele jízdního kola je do-
stavit se se svým jízdním kolem, které bude 
v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SU-
CHÉ, přinést hodnověrný doklad totožnos-

ti a vyplnit příslušné formuláře. Značení 
a registrace je zdarma. Aplikace forenzního 
značení a registrace jednoho jízdního kola 
trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo 
k dlouhému čekání zájemců, je nutné se 
na konkrétní termín dopředu přihlá-
sit. Rezervační program je spuštěn na in-
ternetových stránkách bezpecnekralupy.
cz a jeho prostřednictvím si můžete sami 
zarezervovat vhodný termín pro označení 
kola. K rezervaci volného termínu může-
te také využít telefonní číslo 777 798 208.

Tato akce bude pokračovat na podzim 
roku 2019.

BOHUMILA KASALOVÁ, STRÁŽNÍK MP KRALUPY

Proběhne další identifikační značení jízdních kol

Č isté životní prostředí je 
důležité pro kvalitní život. 

O kralupskou zeleň se nyní 
starají také místní spolky díky 
grantům od města. Jak spolu-
práce funguje a kdo se účastní?

V rámci projektu Čisté město 
vznikla evidence ploch zeleně 
v obci a jejím okolí. Tyto plochy 
jsou nyní nabízené přednostně 
spolkům, sportovním oddílům 
a dalším organizacím, které zís-
kávají dotace od města. Zapojit se 
samozřejmě může kdokoli a celý 
rok se starat o svěřenou oblast. 
Potřebné pomůcky budou zajiště-
ny městem Kralupy nad Vltavou. 

Kralupané nejsou k životní-
mu prostředí lhostejní, do akce 
se zapojily už tři městské spol-
ky. Jedná se o Rybářský svaz, 
Myslivecký spolek a komunitu 
Bétel. Místní rybáři mají na sta-
rosti hlavně čištění koryt poto-
ků. Myslivecký spolek se naopak 
stará o úklid podél přístupových 
komunikací do města. Komunita 

Bétel má také široké působení. 
Stará se o Macalák a okolí hřbi-
tova včetně minických lokalit Na 
Žebrech a Nad Zámkem. 

Právě tam také proběhla po-
slední akce, kdy lidé z Bételu 
kompletně vyčistili celou svěře-
nou lokalitu. A byla to náročná 
práce, naši zeleň bohužel hyzdí 
mnoho odpadků - plastů, ple-
chovek, flašek a mnoho dalšího.

Chtěl bych vyzvat další míst-
ní organizace, kterým záleží na 
kralupské přírodě, aby se při-
pojily k této akci. Projekt Čisté 
město je jedinečná příležitost, 
jak zvelebit náš domov a záro-
veň získat příspěvek na provoz 
vašeho sportovního, zájmového 
či jiného spolku.

Rád bych poděkoval všem, 
kteří se úklidů účastní. Díky 
vaší pomoci se Kralupy nad Vl-
tavou mohou stát místem s čis-
tou přírodou, kde se nám bude 
lépe žít a zdravěji dýchat.

TELMAN NERSISJAN, ČLEN RR

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .......... 14:00 - 14:50
  Poděbradova ul. ...................... 15:00 - 15:50
  Cukrovar (hala). ....................... 15:20 - 16:00
  POUZE 16. 4., 23. 7. a 22. 10.

  Hostibejk ................................. 15:20 - 16:00
  KROMĚ 16. 4., 23. 7. a 22. 10. 

  Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:05 - 16:40

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

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU

29. 4. - 3. 5. a 3. 6. - 7. 6. - bioodpad
20. 5. - 24. 5. a 17. 6. - 21. 6. - rozměrný odpad z domácností

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

Společně uklízíme celé město
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Dokončení ze str. 1

PÁTEK 7. 6.

9:00-14:00 HRÁTKY PRO DĚTI – ZÁBAVNÉ HRY 
S HARRY POTTEREM
travnatá plocha pod Infocentrem Kralupy, levý břeh 
Vltavy
Pořádá ZŠ Komenského, DDM Kralupy, SDH Minice 
a Ekocentrum Kralupy. Dětské soutěže a hry, 
malování na obličej, skákací hrad, hasičská pěna, 
aktivity s ekologickou tématikou, zápis nanečisto. 
Při nepříznivém počasí se akce bude konat v ZŠ 
Komenského.

16:00-18:30 ORIENTAČNÍ BĚH
SOOB T.J. Sokol Kralupy
Orientační běh v ulicích města a přilehlých lesopar-
cích. Tratě pro nezkušené i experty, děti i dospělé. 
Pro nejmenší v doprovodu rodičů bude připraveno 
hledání zvířátek. Na pohodáře čeká trať nesoutěžní. 
Prezence od 16:00, start prvních závodníků od 16:30 
(do 17:45), cíl uzavíráme v 18:30. 

17:00-19:00 KONCERT VOCAL BAND MARKÉTY 
APTOVÉ
Cafe Terassa u městského úřadu
Zazní známé pop rockové covery.

20:00-00:00 OLDIES PARTY
loděnice Kotva
Skvělá taneční párty s DJ Radia Relax Honzou 
Lukavským v loděnici Kotva.

21:30-23:30 LETNÍ KINO – BOHEMIAN RHAPSODY
Palackého náměstí 
Ať už jste film viděli nebo ne, přijďte si užít jedineč-
nou atmosféru a zazpívat si pecky od kapely Queen!

SOBOTA 8. 6.

9:00-16:00 TURNAJ STOLETÍ POD ZÁŠTITOU 
SENÁTORA PETRA HOLEČKA
hřiště FK Čechie
Fotbalový turnaj klubů a organizací, doplněný o do-
provodné akce - dílna pro děti, vystoupení ZÚ DDM.

9:00-14:00 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ
volejbalové kurty za T.J. Sokol
27. ročník mezinárodního volejbalového turnaje 
kadetek / juniorek.

9:00 BASKETBALOVÝ OPEN STREET 
venkovní hřiště vedle sportovní haly na Cukrovaru
Turnaj 3x3, pro všechny věkové kategorie. Regist-
race týmů od 9:00 na hřišti vedle sportovní haly na 
Cukrovaru. Startovné za tým je 250 Kč.

10:00-18:00 PÁDLOVÁNÍ NA DIVOKÉ VODĚ
slalomový kanál Miřejovice
Raftování pro příchozí pořádají členové oddílu 
kanoistiky.

11:00 KRALUPSKÁ MÍLE 2019 
loděnice Kotva
Závody rychlých člunů.

13:00 DOPROVODNÝ PROGRAM SOBOTNÍHO 
FESTIVALU 
pravý břeh řeky Vltavy pod mostem TGM
➤ U-rampa s ukázkami i možností vlastního vyzkou-
šení
➤ Hell stage: dětská DJ škola, škola skimboardu, 
snowboard, infostánek a občerstvení 
➤ ukázky bojových umění Tiger - Jiu Jitsu 
➤ seznámení s Play Real
➤ taneční vystoupení TS Naděje
➤ letecký simulátor SŠLVT
➤ zábavně informační stánek HK Kralupy
➤ dětská prakiáda s Kralupským prakem - střelba 
dětí z praku skleněnými kuličkami na terče 
➤ charitativní bazar kočičího útulku Devět životů, 
o.p.s. 
➤ prodejní stánky, občerstvení

15:00 HUDEBNÍ FESTIVAL
podium u loděnice Kotva
15:30...................................................Bombarďák 
17:00...................................................Horkýže Slíže
19:30...................................................Žalman a spol. 
21:00...................................................GotHigh
22:30...................................................Skyline 
00:05...................................................Paulie Garand

16:00 VÝLETNÍ OKRUŽNÍ PLAVBY
Loď Jan Plezier, kapacita 100 osob, cena 120 Kč 
dospělý, 80 Kč dítě (2-16 let). Odjezdy: 16:00, 17:30 
a 19:00.

16:20 ZKUS ŘÍDIT LOĎ 
Krátké výletní plavby s možností vyzkoušení řízení 
lodě (délka plavby 20 minut). Loď Valerie Selene, 

kapacita 12 osob, cena 70 Kč dospělý, 40 Kč dítě 
(2-16 let). Odjezdy: 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
19:20, 19:50, 20:20.

24:00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJOVÁ PRODUKCE
levý břeh Vltavy u mostu TGM
Půlnoční ohňostroj v produkci osvědčené kralupské 
společnosti CZ team s.r.o.

NEDĚLE 9. 6.

9:00-13:00 STRONGMAN 2019
pěší zóna před KaSS Vltava
Posláním soutěže je představit kralupské veřejnosti 
silácké disciplíny, které v dnešní době probíhají or-
ganizovaně a zároveň zájemcům z veřejnosti dovolit 
si tyto disciplíny vyzkoušet a nadchnout se pro tento 
typ soutěžení v pěti disciplínách.

9:00-15:00 TURNAJ NADĚJÍ
volejbalové kurty za T.J. Sokol
Volejbalový turnaj mladších žákyň.

10:00 VÝLETNÍ OKRUŽNÍ PLAVBY
Loď Jan Plezier, kapacita 100 osob, cena 120 Kč do-
spělý, 80 Kč dítě (2-16 let). Odjezdy: 10:00 a 11:30.

10:20 ZKUS ŘÍDIT LOĎ 
loděnice Kotva
Krátké výletní plavby s možností vyzkoušení řízení 
lodě (délka plavby 20 minut). Loď Valerie Selene, ka-
pacita 12 osob, cena 70 Kč dospělý, 40 Kč dítě (2-16 
let). Odjezdy: 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20.

11:00 KRALUPSKÝ KILOMETR  
- 7. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO VACHALCE
loděnice Kotva
Registrace účastníků 11:00-12:15, start: 12:30. Cí-
lem je pokořit Vltavu v délce 1000 m. Závodit mohou 
ženy i muži, s neoprenem i bez. Kategorie: ženy  
18-60 let, muži 18-60 let, plavci nad 60 let a spor-
tovní plavci 15-18 let.

14:00-19:00 RODINNÁ POHÁDKOVÁ NEDĚLE
palouček u lobečské tůně
Letní muzikohraní, zážitkový a edukativní program 
s kozami, dobové atrakce, indiánský program pro 
malé i velké. 
KROK – jóga, jóga pro těhotné, muzicírování, taneč-
ky, kojící koutek.

Podrobný program slavností 
a všechny aktuality najdete 
a sledujte na www.dnykralupy.cz
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18. května – 20:00
hospoda U Krkavce 
v Minicích
vstup zdarma
Tento koncert podpořilo 
Město Kralupy nad Vltavou

KRUH PŘÁTEL HUDBY  
Kralupy nad Vltavou

vás zve na koncert
47. ročníku Hudebních slavností Antonína 

Dvořáka v jeho rodném kraji
ve čtvrtek 23. května 2019 v 19:30 

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

PETRA OČENÁŠKOVÁ,
PŘEDSEDKYNĚ KPH KRALUPY
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

KVĚTEN 2019

9. května – čtvrtek   19:30

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

10. května – pátek   17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VÝTVARNÍKA PETRA ŠIKY 

Autor se věnuje prostorovým provazovým kompozicím. 
Podstatou výtvarného projevu je subtilní kombinace 
hmotových struktur v barevně neutrálním prostředí. 
Více informací na petrsika.info

Vstup volný
Výstava bude přístupná v pracovní době kanceláře 
KD Vltava a při akcích kulturního domu. 

15. května – středa   19:00

TANČÍME 
Májový večer protančíte s krásnými melodiemi v po-
dání Markéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč /120 Kč pár

16. května – čtvrtek   19:00

BENEFIČNÍ MÁJOVÁ 
TANCOVAČKA
Hudba, kterou jinde neuslyšíte – díky Bohu!
Bavit vás bude Malý Taneční Orchestr: Tomáš Hanák, 

Omlouváme se všem malým divákům, 
ale květnové představení se z provozních 
důvodů neuskuteční.
Pohádku „KOUZELNÝ PRSTÝNEK“ v režii
L. Špeldové uvede LS Rolnička v červnu, 
datum bude uveřejněn v příštím vydání 
Zpravodaje.

Rolnička� 

Zdeněk Lhotský, František Skála, Aleš Najbrt, Lenka 
Vychodilová, Jana Hanáková, Jiří Fero Burda, Jiří Kulich 
Novotný, Luděk Polifka, Roman Fojtíček

Vstupné: 260 Kč / stání 190 Kč
Prodejní místa: „Šuplík“ Sokolská 139, „Šuplík“ Ga-
garinova 721, KD Vltava.
Výtěžek z tancovačky půjde na rekonstrukci Azy-
lového domu sv. Máří Magdalény v Kralupech nad 
Vltavou.

18. května – sobota   19:30

Pantheon production: Francis Veber

CHLAP NA ZABITÍ 
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální za-
biják stane obětí sebevraha.
Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s ne-
smělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebe-
vraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná 
práce. Opak je však pravdou… 

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

22. května – středa   16:30

ČAJ O PÁTÉ – KVĚTINOVÝ 
Přijďte strávit jarní podvečer s Kozelkovou trojkou. 
Ozdobte si klopu, vlasy nebo šaty květinkou, ať je se-
tkání krásnější a voňavější. Všechny vstupenky jsou 
slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

31. května - pátek   17:30 

ZUŠ OPEN
Program k 70. výročí školy

1. 6. Taneční koncert TS Naděje

5. 6. – 9. 6. Dny Kralup

6. 6. Tančírna

12. 6. Tančíme

15. 6. Taneční koncert TPS Z. Štarkové

19. 6. Čaj o páté

20. 6. Akademie DDM

25. 6. Caveman

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

Taneční kurzy podzim – zima 2019
První lekce základních tanečních kurzů pro mládež proběhne v neděli 1. září. Odpolední taneční kurzy začínají v 18:00, večerní ve 20:15. Do kurzů pro mládež 
se můžete přihlásit do 31. 7. 2019. Prodej vstupenek na prodloužené a věnečky bude zahájen 11. září.
Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou probíhat v neděli (první 8. 9.), předběžně v čase od 15:00 do 17:45. Cena kurzu je 3 500 Kč. Můžete se přihlásit 
do těchto úrovní: mírně pokročilí, středně pokročilí, super pokročilí. Zápis do pokračovacích kurzů pro dospělé proběhne od 24. 6. do 30. 8. 2019.
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DIVADELNÍ ABONENTKY 
PODZIM – ZIMA 2019

V PRODEJI  
od 4. 6.  
do 1. 7. 2019 
Cena: 1 620 Kč

PŘINÁŠÍ TYTO VÝHODY  káva, čaj, či minerální voda na divadelním baru zdarma  vstupenky si kupujete jako 
první  nejlepší místa v hledišti  Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna čtyři představení

čtvrtek 26. září   19:00

Divadlo Palace, Ray Cooney

Rodina je základ státu
Režie: Petr Hruška
Překlad: Břetislav Hodek
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Mo-
tloch, Sabina Laurinová, Richard Trsťan, Miloš Ko-
pečný, Martina Hudečková / Marika Procházková, 
Zdeněk Košata, Jakub Slach / Vojtěch Záveský, Zde-
něk Piškula / Mirek Sabadin

Komedie, ve které jde o život!
V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva 
dny před Štědrým dnem doktor David Mortimore 
(Miroslav Etzler) připravuje na důležitou Ponsobyho 
nadační přednášku, která mu může pomoci v tolik 
očekávaném kariérním postupu. Potřebuje k tomu 
jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. 
Chvíle soustředění před vystoupením mu znesnad-
ňuje běžný provoz nemocnice, příprava vánočního 
představení a taky nečekaná návštěva jeho bývalé 
milenky Jane (Sabina Laurinová) a jejího ještě ne-
čekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc 
přítele Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba 
situaci jenom komplikuje a příchodem manželky Ro-
semary (Vanda Hybnerová) a dalších postav se ještě 
více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky 
cooneyovské zmatky.
Rodina je základ státu je v Divadle Palace po před-
stavení Prachy!!! dalším textem uznávaného mistra 
frašky Raye Cooneyho. Jeho hry vycházejí z nejlepších 
tradic anglické komedie s komplikovanou zápletkou 
a suchým britským humorem. Ne náhodou mu v roce 
2005 udělila královna za služby britskému dramatu 
titul důstojníka Řádu britského impéria (O.B.E.).

Premiéra: 14. 5. 2015
Délka představení: 155 minut včetně přestávky
Abonentní vstupné: 410 Kč
Vstupné: 410 Kč / 440 Kč

pondělí 14. října   19:00

Divadlo Verze, Matthieu Delaporte, 
Alexandre de La Patelliére 

Jméno 
Režie: Thomas Zielinski
Překlad: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Dolanský, Jana Janěková ml.,  
Roman Zach, Linda Rybová, Petr Lněnička

Salonní francouzská komedie nabízející vysoce ko-
mický pohled na sebejisté zastánce svobodného my-
šlení. Mezi dobrými přáteli a příbuznými se dá mluvit 
o všem a vlastně žádné téma by nemělo být tabu. 
Když se ale úspěšný realitní makléř Vincent na večeři 
u své sestry a švagra svěří se záměrem dát svému 
synovi jméno Adolf, zdá se, že hranice civilizované 

konverzace byla překročena. Středostavovské před-
sudky jsou přeci jen větší, než se přítomní liberálové 
domnívali. Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení 
nálože, která se skrývá v rodinné historii...
Jméno je brilantní komedií podle nejlepší francouz-
ské tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překo-
nali. Hra nabízí vysoce komický pohled na sebejisté 
zastánce svobodného myšlení.

Premiéra: 25. 3. 2015
Délka představení: cca 95 minut bez přestávky
Abonentní vstupné: 390 Kč
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč

pondělí 25. listopadu   19:00

Agentura Harlekýn, Juanna Murray – Smith 

Scény z manželského 
života
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů  
20. století.
Režie: Vladimír Strnisko
Překlad: Zbyněk Černík
Hudba: Ota Balage
Hrají: Michaela Badinková a Michal Dlouhý 
v hlavních rolích divadelní adaptace slavného 
Bergmanova filmu.
Dále hrají: Barbara Lukešová, Kamil Halbich /  
Vasil Fridrich

Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného 
skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského 
vztahu od prvotního okouzlení až po neshody vrcho-
lící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také 
o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni 
něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodci-
zí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér 
Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po 
odeznění jejich dlouholetého vztahu.
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne tvoří 
dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje naděj-
ná budoucnost. I na ně však číhají nástrahy každo-
dennosti, které jednoho dne prolomí křehkou sko-
řápku dlouholetého vztahu. Nedokážou žít ani spolu, 

ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost 
jejich milostného pouta.
„Napsat toto dílo mi trvalo tři měsíce, ale potřebo-
val jsem k tomu zkušenosti z velkého úseku svého 
života. Texty jsem psal bez ohledu na to, jaké bude 
při jejich případné realizaci použito médium, asi tak, 
jako Bach psal své cembalové sonáty (aniž bych se 
s ním chtěl srovnávat). Může je hrát smyčcový kvar-
tet, dechový orchestr, kytara, varhany nebo klavír. 
Vypadá to jako divadlo, ale stejně dobře to může 
být film, televize nebo jenom četba,“ píše Ingmar 
Bergman o svém scénáři, který v roce 1972 sám 
zfilmoval.

Premiéra: 12. 3. 2019
Délka představení: 110 minut plus přestávka
Abonentní vstupné: 410 Kč
Vstupné: 440 Kč / 410 Kč

čtvrtek 5. prosince   19:00

Divadlo Kalich, Claude Magnier,  
Mélanie Guillaume, Jean Franco 

Lady Oskar

Režie: Jana Paulová
Překlad: Anežka Svobodová
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav  
Hampl, Jan Kříž, Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová, 
Denisa Pfauserová / Leontina Hromádková

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, je-
den ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film 
byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní 
hry, která posloužila jako předloha i pro současnou 
komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, kte-
rá tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní 
roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy 
nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatel-
ka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlo-
mí… kromě její vlastní rodiny!
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopila 
jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček 
u nás, Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stala re-
žijním debutem.

Abonentní vstupné: 410 Kč
Vstupné: 440 Kč /410 Kč
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KINO NEHRAJE: 6., 13., 20. a 27. 5. 2019 

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

2. čt 19:00 Avengers: Endgame    2D/T 130 Kč

3. pá
16:00 Avengers: Endgame    3D/D 150 Kč 
20:00 Teroristka 130 Kč 

4. so
14:30 Mrňouskové 2: Daleko od domova děti 110 Kč / 130 Kč
17:00 Shazam!    2D/D 130 Kč
20:00 Avengers: Endgame    2D/T 130 Kč

5. ne 
13:30 Velké dobrodružství čtyřlístku děti 110 Kč / 130 Kč 
16:00 Avengers: Endgame    2D/D 130 Kč
20:00 Řbitov zvířátek 130 Kč

7. út
17:00 Teroristka 130 Kč
20:00 Avengers: Endgame    2D/D 130 Kč

8. st
14:30 Mrňouskové 2: Daleko od domova děti 110 Kč / 130 Kč
17:00 Lovení 130 Kč
20:00 Avengers: Endgame    2D/T 130 Kč

9. čt 19:00 Avengers: Endgame    3D/D 150 Kč

10. pá 
16:00 Avengers: Endgame    2D/D 130 Kč
20:00 Teroristka 130 Kč

11. so
14:30 Pokémon: Detektiv Pikachu    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
17:00 Ženy v běhu 130 Kč
20:00 Avengers: Endgame    2D/T 130 Kč

12. ne 
13:30 Pokémon: Detektiv Pikachu    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč
16:00 Avengers: Endgame    3D/D 150 Kč
20:00 Sněží 130 Kč 

14. út 
15:00 KINO SENIOR – Lovení sen. 60 Kč / 130 Kč
19:00 Trabantem tam a zase zpátky 130 Kč 

15. st 19:00 Teroristka 130 Kč
16. čt 19:00 John Wick 3 130 Kč

17. pá
16:00 Avengers: Endgame 130 Kč
20:00 Lovení 130 Kč 

18. so
14:30 Pokémon: Detektiv Pikachu    3D/D děti 130 Kč / 150 Kč
17:00 Putování se sobíkem děti 110 Kč / 130 Kč 
20:00 John Wick 3 130 Kč 

19. ne
13:30 Jak vycvičit draka 3    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
16:00 Avengers: Endgame   3D/D 150 Kč 
20:00 Trabantem tam a zase zpátky 130 Kč

21. út 19:00 John Wick 3 130 Kč
22. st 19:00 Avengers: Endgame    2D/T 130 Kč
23. čt 19:00 Zlo s lidskou tváří 130 Kč

24. pá
16:00 Avengers: Endgame    2D/D 130 Kč
20:00 Syn temnoty 130 Kč 

25. so
14:30 Pokémon: Detektiv Pikachu děti 110 Kč / 130 Kč 
17:00 Aladin    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč
20:00 Teroristka 130 Kč

26. ne 
14:30 Putování se sobíkem děti 110 Kč / 130 Kč
17:00 Aladin    3D/D děti 130 Kč / 150 Kč
20:00 Trabantem tam a zase zpátky 130 Kč

28. út
15:00 KINO SENIOR – Teroristka sen. 60 Kč / 130 Kč 
19:00 Syn temnoty 130 Kč

29. st 19:00 Avengers: Endgame    2D/D 130 Kč
30. čt 19:00 Rocketman 130 Kč

31. pá
17:00 Aladin    2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 
20:00 Godzilla II: Král monster     2D/T 130 Kč 

Aladin
USA, fantasy, 2019, dabing, 120 min.
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, 
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost 
možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do 
pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci.
Avengers: Endgame
USA, sci-fi, 2019, titulky, dabing, 12+, 182 min.
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života  
ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby 
ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame 
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Godzilla II: Král Monster
USA, sci-fi, 2019, titulky, 12+, 132 min.
Film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové 
změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly. 
Ta se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem 
a také svým největším nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem.
John wick 3
USA, akční, 2019, titulky, 15+, 130 min.
Ve třetí části této adrenalinové série má super zabiják John Wick v patách 
celou armádu lovců odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů 
vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného 
mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table, se z Johna Wicka 
stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém světě. 
Pokémon: Detektiv Pikachu
USA / Japonsko, animovaný, 2019, dabing, 104 min.
Historicky první hraný film o Pokémonech vychází z fenoménu Pokémon 
– jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech 
dob. Pikachu se představí v roli detektiva, kterému není rovno. Ve filmu 
se kromě něj objeví celá plejáda oblíbených postaviček Pokémonů, 
každá se svými unikátními schopnostmi a povahou.
Putování se sobíkem
Norsko, rodinný, 2018, dabing, 86 min.
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v Laponsku, 
což je krajina na severu Evropy, jejíž největší část leží až za polárním 
kruhem. Takový sobík si ale na drsné podmínky snadno navykne. Při svém 
putování Laponskem Ailo potkává další obyvatele této nádherné krajiny. 
Ať již hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka, polární 
lišku, chundelatou veverku, tichou sovu nebo vysoko létajícího orla.
Rocketman 
Velká Británie / USA, hudební, 2019, titulky, 120 min.
Životní příběh hudební legendy Eltona Johna vinoucí se od jeho 
hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity.
Sněží
Česko, poetické, 2019, 12+, 74 min.
Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem 
Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává do domu 
babičky (Monika Pošívalová). O babičku a o dům se nyní stará jejich matka 
(Vanda Hybnerová). Tereze se zdá vše ponecháno svému osudu, stejně jako 
babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě.
Syn temnoty
USA, horor, 2019, titulky, 15+, 90 min.
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo, aby 
se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? 
V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie děsivý zvrat 
a nový radikální žánr: superhrdinský horor.
Zlo s lidskou tváří
USA, krimi, 2019, titulky, 108 min.
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů 
historie, Teda Bundyho. Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je 
Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou 
a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. 

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz; předprodej: 315 726 101 Kino Vltava

PROGRAM KINA KVĚTEN 2019
Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,  
o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první projekce.
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Městské MUZEUM KVĚTEN 2019
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00, Čt do 19:00, So 13:00-17:00 ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

čtvrtek 9. 5. – 18:00 
TRIO RACCONTO – koncert, na programu:  
J. S. Bach, B. Marcello, L. Sluka, E. Morricone 
a další. Vstupné: 50 Kč

ČTEME Z KNIHY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ
výstava PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM 

21. 3. 2019 - Krásná oslava 1. jarního 
dne. Pečlivě připravená výstava, 
interaktivní exponáty. Jako vždy naprosto 
bezkonkurenční vystoupení dětí pod 
vedením paní učitelky Němečkové 
s asistencí pana školníka. 
Přejeme hodně tak nadšených 
návštěvníků, jako jsme my!           

Jarských

3. dubna 2019, ZŠ Václava Havla – třída 3.B
Děkujeme za velmi precizně připravené 
„Putování za klubíčkem“. Vyprávění 
bylo vyčerpávající a velmi poutavé pro 
všechny děti. Podařilo se Vám zaujmout 
a zapojit do práce úplně všechny 
a provést je časem minulým a objasnit 
jim vznik a tvorbu (oblečení…).
Dámy, které zde provázely děti, 
byly fantastické – jejich ochota, 
laskavost a trpělivost. 
Děkuji, že v dnešní době se tomuto 
věnujete a doufám do budoucna, 
že budete pokračovat.                                                                           

Kateřina

4. 4. 2019 - Děkujeme za příjemné 
odpoledne v muzeu, za připomenutí pohádky 
o Krtečkovi, za možnost vyzkoušet si různé 
techniky práce s vlnou. Děti byly nadšené!                                                              
LMŠ Kulíšek, „Zelená třída“

KLUBÍČKO SE VRACÍ…

Rádi bychom pozvali návštěvníky na krátkodobou 
výstavu s názvem KLUBÍČKO SE VRACÍ v Měst-
ském muzeu v Kralupech n. Vlt. (trvá do 18. 5. 
2019).

V ýstava představuje archaické způsoby výroby lá-
tek z dob před objevem tkalcovského stavu. Na-

jdete zde starodávné předměty týkající se zpracování 
rostlinných i živočišných vláken k výrobě příze. Sezná-
míte se s různými druhy zvířat, z nichž je možno získat 
srst na předení, ale také s rozličnými známými i mé-
ně známými rostlinami z celého světa, které při šikov-
ném zacházení dávají vlákna k dalšímu zpracování na 
přízi. Na výstavě také objevíte kouzlo barvení vláken 
přírodními způsoby, tedy celou škálu našich známých 
i neznámých barvířských rostlin a rovněž tajemství 
modrotisku.

Výstava je doplněna o doprovodné programy pro 
školní skupiny žáků ZŠ, ale i dětiček z MŠ.

Výstavou a našima rukama zatím prošlo 250 žáků 
(v 9 školních skupinách) a ještě 10 školních skupin 
nás do jejího ukončení čeká.

IVETA BENDÍKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE MUZEA

TIP NA VÝLET
Od konce dubna až do poloviny září mohou návštěvníci 
půvabného města Rychnov nad Kněžnou spatřit obra-
zy Josefa Holuba na výstavě nazvané „Přívětivé krajiny 
Josefa Holuba“. Výstava je instalována v prostorách Or-
lické galerie, která se nachází v tamním Kolowratském 
zámku. Výstava předchází mistrův jubilejní rok 2020 
(150 let od narození) a lehce navazuje na výstavu jeho 
prací uspořádanou v tomtéž místě v jeho rovněž jubilej-
ním roce 1955. Výstavu, která tehdy předcházela Holu-
bově výstavě zde v Kralupech, tehdy navštívila početná 
výprava jeho kralupských přátel a příznivců, kterým se 
dostalo možnosti malířova osobního provádění expozi-
cí. Josef Holub totiž po úmrtí manželky žil od roku 1952 
u své dcery Evy Šímové v lokalitě v blízkosti Kvasin ne-

daleko Rychnova. Zákoutí z kvasinského zámeckého 
parku Holub s oblibou zachycoval na svých drobných 
obrázcích. Proto tedy letošní výstava. 

Na výstavě se podílela některá česká muzea a ga-
lerie (Galerie Středočeského kraje, Městské muzeum 
Polička), firmy a soukromí sběratelé. Rozsáhlý soubor 
mistrových obrazů, akvarelů a malířských potřeb na vý-
stavu zapůjčilo i kralupské městské muzeum. 

Zdejší Holubovy práce jsou mezi místními příznivci 
jeho díla známé, ovšem možnost zhlédnout obrazy skry-
té v podnikových nebo soukromých prostorách, by pro 
nás měla být dostatečným důvodem k výpravě do ma-
lebného místa v podhůří Orlických hor. 
Výstava trvá od 26. 4. do 15. 9. tohoto roku.

JAN RACEK, ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA

sobota 11. 5. – 13:00-17:00
KLUBÍČKO pro rodiny s dětmi – dílničky 
(barevná kulička z ovčí vlny pomocí mýdla 
a vody, kobereček na „hrabičkách“, šňůrky 
z barevných vlnek různých druhů, česání 
ovčí vlny, skládání pohádky a další tajemné 
dovednosti pohádkových přadlenek, 
které si přijďte odhalit s rodiči); 
15:00 – komentovaná prohlídka 
s lektorkou Ivetou Bendíkovou.
Vstupné: 30 Kč dospělí, senioři a děti  
od čtyř let

úterý 14. 5. – 17:30 
ZUŠ - absolventský koncert 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
6. 6. - vernisáž výstavy: 
František Saifrt – Obrazy
6. 6. - 12. Muzejní noc s překvapením

Obrazy Josefa Holuba 
na východě Čech

Josef Holub, Na Doubravce, 
olej plátno 50x66, 1896, 

majetek České přístavy, a.s.



18 KZ   KVĚTEN 2019  SPOLEČNOST / SPOLKY www.kralupskyzpravodaj.cz

jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v KVĚTNU 2019
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

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

43. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2019

Pozvánka na vycházku do Průhonic
Kdy? V sobotu 18. května 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

P růhonický zámek pochází ze 13. století, vystřídalo 
se zde mnoho majitelů. Poslední hrabě Tarouc jej 

v roce 1927 prodal Československému státu. Zámek 
je téměř nepřístupný, sídlí v něm Botanický ústav Aka-
demie věd. V okolí zámku je nádherný park, kterým 
nás provede odborný průvodce.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Vystoupíme v Holešovicích a budeme pokra-
čovat metrem do stanice Opatov, kde přestoupíme 
na autobus č. 363. S mimo kralupskými se setkáme 
v 10:45 u prodejny vstupenek do parku.

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

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Jana Spurná
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} HLEDÁME paní na občasnou výpomoc 
s péčí o naší 90letou maminku. Děkujeme. 
Tel. č.: 602 694 609

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

} NABÍZÍM volné prostory pro 
kosmetičku nebo masážní služby 
v zavedeném kadeřnickém salónu. Více 
informací na tel. č. 602 213 623.

soukromá inzerce� 

80 let

Luboš Jeřábek

Štěpánka Nácovská

Jiří Hron

Věra Suková

Věra Pocnerová

Jaroslav Lázňovský 

Hana Svobodová 

Marie Řeháková

85 let

Hana Honzíková

František Chytil

Ladislav Kurfiřt

Vladimíra Pánková

Bohuslav Novotný

Zdenka Vejrostová

Zdeněk Nygrýn

Miroslav Červinka

90 let Miloslav Berka

91 let

Věra Pařízková

Anna Hlinovská

Hana Dočekalová

Miloslava Voráčková 

Růžena Lachmannová

92 let

Vlasta Vyroubalová

Josef Krumpholc

Olga Bansethová

95 let Růžena Jindřichová

96 let Marie Šourková

98 let Libuše Bartůšková

N a zájezd se vydáme ve čtvrtek 16. květ-
na, konkrétně na sever na hrad Grab-

štejn a zámek Lemberk. Tyto perly sever-
ních Čech vás určitě zaujmou.

Přihlášky přijímáme opět v „salon-
ku DPS“ na Cukrovaru v úterý 7. května  
od 13:00 anebo na telefonu 728 939 510.

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ RODÁCI

I v našem městě zakoupením žluté kytičky 
měsíčku lékařského (letos s meruňkovou 

stužkou) přispějete k programu prevence 
onkologických onemocnění. Minimální ce-
na kvítku je 20 Kč.

V loňském roce jsme odeslali  na kon-
to sbírky 5 087 Kč a věříme, že ani letos 
tomu nebude jinak. Předem  všem, kteří 

podpoří tuto akci, děkujeme. Nemusíte se 
bát, že Vaše peníze přijdou do nesprávných 
rukou. Dobrovolní prodejci budou vyba-
veni plnými mocemi, pokladním vakem,  
do kterého peníze vložíte a žlutým tričkem, 
symbolem sbírky.  

J. HOLEKOVÁ,

ZA ČLENKY MO ČČK 

Český den proti rakovině – středa 15. 5. 2019

Rodáci zvou na výlet
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

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

27. 3. Karel Záleský 89 let

29. 3. Josef Koutný 84 let

1. 4. Jarmila Haisová 80 let

3. 4. Mgr. Hana Rychlá 81 let

9. 4. Petr Cikán 50 let

15. 4. Helena Tomsová 71 let

18. 4. Miluše Hadrbolcová 99 let

18. 4. Ing. Bronislav Andziol 84 let

19. 4. Olga Brožková 86 let

19. 4. Mária Ševčíková 88 let

vzpomínky� 
Dne 11. 5. 2019 by se dožila  
90 let naše drahá maminka,  
babička a prababička paní  
JAROSLAVA VOLJANSKÁ  
(roz. Grossová) z Kralup, která nás 
navždy opustila před dvěma lety 

dne 26. 5. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S lás-
kou v srdci stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 17. 5. 2019 uplyne jeden rok, 
co nás navždy opustila milovaná 
manželka, maminka, babička paní 
ERIKA HOKŮVOVÁ. S láskou vzpo-
mínají manžel Antonín, syn Štěpán 
s rodinou a syn Lukáš.

Dne 21. 5. 2019 by oslavila naše 
maminka a babička paní ZDEŇKA 
KNOTKOVÁ 100. narozeniny. 
S láskou a vděčností vzpomínáme. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku s námi. 

Eva Alexanderová a Josef Procházka s rodinou

Ch aritativní Běh proti demenci mí-
ří letos poprvé nejen do Berouna, 

ale také do dalších 11 měst Středočeského 
kraje. Kralupy zažijí tuto sportovně-cha-
ritativní událost, která je vyvrcholením 
celodenní akce s názvem Den bez paměti,  
ve středu 29. 5. 2019. 

Pokud si chcete spolu s námi užít spor-
tovní události určené pro každého - ostříle-
né borce, občasné běžce i naprosté nespor-
tovce, nebo máte chuť podpořit charitativní 
akci, přijďte za námi 29. května k dětskému 
hřišti pod mostem T. G. Masaryka. Začíná-
me v 17:45 rozcvičkou pod vedením trenéra 
a zakladatele projektu Rozběháme Česko 
a od 18:00 běžíme / jdeme krásnou rovnou 
trasou podél Vltavy. 

Výtěžkem akce podpoříme rodiny pečují-
cí o blízkého s Alzheimerovou nemocí. Pře-
konáme společně Beroun, kde se v loňském 
roce proti demenci rozběhlo 250 nadšených 
účastníků?

Kromě podvečerního běhu, který je za-

končením celého DNE BEZ PAMĚTI po-
řádaného organizací Dementia I.O.V., z.ú., 
se můžeme potkat od 13:00 do 17:00 hodin 
na prostranství u městského úřadu, kde 
budeme testovat paměť a poskytovat po-
radenství. 

Demence je nevyléčitelné onemocnění, 
při kterém dochází k úbytku kognitivních 
schopností, až k úplné ztrátě soběstačnos-
ti. Mezi její typické projevy patří problémy 
s pamětí, myšlením a plánováním, dále po-
tíže s vyjadřováním, neschopnost rozpo-
znávat lidi i věci a také změna osobnosti. 
V průběhu Dne bez paměti se dozvíte, co 
dělat, když někdo z blízkých trpí demencí, 
kde vyhledat odbornou pomoc a co napří-
klad nepodcenit v první fázi Alzheimerovy 
nemoci, která je nejčastější příčinou de-
mence.

Bližší informace na www.charitativni-
beh.cz a www.dementia.cz.

VERONIKA MASLÍKOVÁ,

ŘEDITELKA DEMENTIA I.O.V., Z.Ú.

Z aměstnanci pečovatelské služby se zú-
častnili v Domě s pečovatelskou službou 

semináře na téma „Proměny stáří a geronto 
oblek“. První část semináře byla věnována 
péči o seniory, projevům stárnutí, změnám 
v psychické oblasti a zhoršení intelektu. 

V druhé části jsme měli možnost si všich-
ni vyzkoušet tzv. geronto oblek. Tento oblek 
je složen ze speciálních částí, které simulu-
jí omezenou pohyblivost, snížení hmatové 
citlivosti, úbytek svalové hmoty, ztuhlost 
kloubů, zhoršení vidění a nedoslýchavost.

Jednotlivé komponenty jsme si vyzkou-
šeli při běžných denních činnostech, napří-
klad: vstávání z lůžka, orientace v prostoru, 
chůze po schodech atd. Speciální brýle na-
vozují poruchy zraku a je velmi obtížné s ni-
mi číst, nebo se podepsat. Překvapivé pro 
nás bylo navléknutí rukavic, které navozují 
třes rukou při onemocnění Parkinsonovou 
chorobou. Byl velký problém donést lžíci 
nebo sklenici k ústům a napít se. 

Pro všechny z nás tato zkušenost vede 
k většímu pochopení potřeb všech našich 
klientů. Byla to možnost a zkušenost „ob-
léknout si stáří“.

MIROSLAVA BERITOVÁ,

ŘEDITELKA PO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dne 29. 3. 2019 zemřel pan Josef Kout-
ný, předrevoluční předseda Městského 

národního výboru v Kralupech nad Vltavou. 
V této funkci působil v letech 1981-1990. 
Rodině a blízkým pana Josefa Koutného 
vyjadřujeme upřímnou soustrast.

DĚKUJI ZA POMOC
Ráda bych touto cestou poděkovala dvěma mladíkům, kteří zavolali záchranku a policii, když mě v pátek 22. břez-
na brutálně pokousal pes před řeznictvím na nám. J. Seifertav v Lobečku. Rovněž paní prodavačka vyběhla ven 
a pomohla mi. Všem moc děkuji. Nyní mě čeká léčení a plastika lýtka. BLANKA GRAUMANNOVÁ, KRALUPY

Rozběháme Česko

Běžíme proti demenci také v Kralupech

Oblékli jsme si na chvíli stáří
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Vnedávné době jsme vás informovali 
o ukončené přestavbě domu (bývalé 

herny) v Riegrově ulici - Na Františku. Ten-
to objekt jsme zakoupili jak za účelem pře-
stěhování části svých služeb, tak pro zřízení 
tréninkové kavárny.

Kavárna Rígrovka tedy přibude k stávají-
cím sociálním podnikům, šicí dílně a dvě-
ma secondhandovým obchodům (Šuplí-
kům).
Co je to sociální podnik?
Hlavním cílem sociálního podniku je so- 
ciální přínos a nikoli ekonomický zisk. 
A co je tréninková kavárna?
Principem tréninkové kavárny je nabídnout 
a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti 
osob s různým handicapem, lidem, kteří 
jsou (z různých důvodů) znevýhodněni na 
trhu práce.
Na co se tedy můžete těšit?
Těšit se můžete na výbornou kávu, česká 
vína a domácí limonády. Veškeré dobroty 
z nabídky vyrobíme přímo v naší profesio-
nálně vybavené kuchyni. Dbáme na kvalitu 
potravin a rádi podporujeme místní doda-
vatele, farmáře a pěstitele. 
A něco navíc?
Věříme, že každým malým krokem se dá 

změnit svět. Proto, stejně jako v projektu 
Šuplík, i zde je jedním z našich hlavních 
cílů a zároveň ukazatelem směru našeho 
snažení zodpovědné chování k životnímu 
prostředí kolem nás. A proto nechceme po-
užívat jednorázové plastové obaly na po-
traviny. Veškeré obaly, kelímky a příbory 
použité v Kavárně Rígrovka jsou vyrobeny 
z přírodních materiálů, jsou rozložitelné, 

takže se nebudete muset bát náš kelímek 
hodit na kompost. 

Přesný termín otevření bude zveřejněn 
na naší FB stránce a v kavárně. Sledujte 
nás na Facebooku a Instagramu - Kavárna 
Rígrovka - a o nic nepřijdete! 

Těšíme se na vás od května v Rígrovce.
PETRA MARŠÍČKOVÁ, LENKA MÜLLEROVÁ,

FARNÍ CHARITA KRALUPY

P řidáme se tak k více než 
stovce míst, kde se ve stej-

ný čas sejdou tisíce lidí, aby 
vyjádřili svůj zájem o pěstitele 
v zemích Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky. Ti za svoje kakao, 
kávu nebo banány dostávají 
velmi málo zaplaceno a často 
navíc pracují v nedůstojných 
nebo dokonce nebezpečných 
podmínkách. Na to reaguje 
hnutí Fairtrade, které usiluje 
o to, aby pěstitelé za své zboží 
dostávali dostatečné výkupní 
ceny.

Princip snídaně je jednodu-
chý. Účastníci si přinesou fair-
tradové a lokální potraviny 
a společně posnídají. Pro děti 
budou připraveny fairtradové 
omalovánky a kvíz. 

Akce se koná v Česku již po-
deváté, a to vždy na Světový 

den pro fair trade, který se slaví 
každoročně druhou květnovou 
sobotu. V Kralupech proběh-
ne poprvé, a to od 10:00 do 
12:00 na nábřeží u infocentra. 
V případě deště v kavárně Icafé. 

Podrobné informace k letošní 
snídani jsou průběžně aktuali-
zovány na webových stránkách 
ferovasnidane.cz.

IVA SPÁLENKOVÁ, 

ZŠ A MŠ VIA LIBERTATIS, Z.Ú.

Nová kavárna Rígrovka

Férová snídaně 
poprvé zavítá i k nám
■  V sobotu 11. května se v Kralupech nad Vltavou 
uskuteční piknik na podporu pěstitelů s názvem Férová 
snídaně.
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Jak příznivci Josefa Švejka 
hodnotí dění s odstupem dvou 
let od odhalení sochy? Co Vám 
jako první probleskne hlavou, 
když kolem sochy procházíte?
Dva roky? A nemejlíte se?  Mej-
lit se může každej, ať je učenej, 
nebo pitomej, nevzdělanej blbec. 
Mejlejí se i ministři. Mně teda 
přijde, jako kdyby tu byl vždycky. 
:-) Švejk je tady už s námi skoro 
sto let, je v nás, okolo nás, stá-
le stejně aktuální, stále trefující 
zcela přesně ten hřebíček na hla-
vičku. Sleduje lidi a vidí je stále 
stejně nepoučené a nepoučitel-
né. Může i nadále varovat před 
nesmyslností války, před úřední 
hyperbyrokracií i před lidskou 
blbostí. Práce má furt dost. :-)

Máte v plánu někdy 
v budoucnu realizovat ještě 
další větší akce, nebo se 
spokojíte spíše s těmi 
„menšími“?
My jsme ani v minulosti neměli 
v plánu pouštět se do nějakejch 

větších akcí, takže takové plá-
ny nemáme ani do budoucnosti. 
My se i nadále spokojíme s těmi 
„menšími“ akcemi, jakou bylo 
například odhalení naší sochy. 
Asi nejsilněji a nejčastěji lidé 
kladně hodnotí způsob, jakým 
byly na sochu vybrány peníze. 
Bylo to veřejnou sbírkou. Sami 
Kralupáci a příznivci dobrého 
vojáka Švejka se složili. Na po-
li tohoto sousedství a spoluob-
čanství je ještě mnoho „nezo-
raného“.

Jak je na tom v současné 
době projekt „Čteme Švejka“? 
Kolik stran tohoto díla chybí 
přečíst? 
Jak se zpívá v jedné písničce 
– „I cesta může být cíl“. Neže-
neme se tedy nijak k donahrá-
ní celé knihy. Tu načte někdo 
stránku v Praze na Pražském 
hradě, tu v Brně v zahradě vi-
ly Tugendhat nebo ve vlaku do 
Světlé nad Sázavou. Aktuálně je 
mezi našimi čtenáři přesně 469 

Švejkovy  
cyklomanévry 2019
4. ročník – sobota 11. května 2019

Spanilá jízda po městě a okolí, od Švejka ke Švejkovi
10:00: sraz u sochy před kralupskou radnicí – focení, registrace
10:30: START 
CÍL: v Žižkově ulici, kde se nachází malá soška „Švejk 
– posel míru“
Po skončení akce se bude možné zapojit do projektu 
Čteme Švejka – více na: 

P oslední březnový víkend 
prožily kralupské světlušky 

v Českých Budějovicích, kde se 
zúčastnily dalšího ročníku celo-
státní akce pro vlčata a světluš-
ky „Umělecká šestka“. 

Tato soutěžní přehlídka je 
zaměřená na podporu rozvo-
je dětského uměleckého cítění 
a vyjádření a tradičně se koná 
každé dva roky. Akce dává mož-
nost účastníkům ukázat své do-
vednosti v oblasti divadla, zpě-
vu, tance, výtvarna atd. 

Z Kralup se do ČB vypravil 
oddíl světlušek a oddíl vlčat 
(holky a kluci ve věku 1. – 5. 
třída). Děvčata rozdělená do 
tří družin (tzv. šestek) nacviči-
la celkem tři představení. Dvě 
v kategorii Divadlo – „Ztráta 

třídní knihy“ a „Mimo civiliza-
ci“ a jedno v kategorii Překvap 
nás – „Česko Slovensko má ta-
lent“. Světlušky se podílely na 
vymýšlení scénářů, na výrobě 
rekvizit a svá představení peč-
livě nazkoušely. Představení 
všech účastníků byla nápaditá, 
zdařilá a inspirativní. A naše 
„Česko Slovensko má talent“ se 
navíc umístilo na druhé příčce.

Kromě samotné soutěže ak-
ce nabídla všem zúčastněným 
i kulturní a zábavný vedlejší 
program, vedoucí k poznání 
historie, památek a krás Čes-
kých Budějovic. Pro všechny 
byly připravené různé kulturní, 
zábavné a rukodělné/výtvarné 
tvořivé programy, které rozví-
její kreativní myšlení a prohlu-

bují vztah dětí k umění. Navíc 
nám zcela ukázkově přálo po-
časí, takže jsme si celý víkend 
opravdu užily. Závěrečná ná-

vštěva cukrárny pak byla třeš-
ničkou na dortu.

OLGA MĚKOTOVÁ, 

ODDÍL SVĚTLUŠEK KRALUPY N. VLT.

ROZHOVOR s...

Švejk sedí na náměstí už dva roky
■  Dvacátého května 2019 tomu budou přesně dva 
roky, co byla na Palackého náměstí odhalena socha 
legendárního Josefa Švejka. Co ovšem dělají hlavní 
iniciátoři sochy dnes? Jaké mají další plány? 

Václavem Gabrielem, členem Spolku přátel Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou

osobností, které již načetly svou 
stranu. Také od nich máme je-
jich 469 pohledů na Švejka. Od 
nejkratších „Švejk je super“, po 
rozsáhlé eseje a důležité rodin-
né příhody, ve kterých se náš 
hrdinný dobrý voják objevuje. 
Máte-li Vy nebo někdo ve Va-
šem okolí rádi Švejka, připojte 
se k nám a načtěte jednu stranu. 
Je to po všech stránkách velmi 
zajímavý zážitek. 

Jaké budou letošní Švejkovy 
CYKLOMANÉVRY? Bude tento 
ročník něčím jedinečný? 
Cyklomanévry jsou tradiční ve 

své jedinečnosti a jedinečné ve 
své tradici. Co se týče podrob-
ností, já nesmím ani naznačo-
vat. :-) Jedno snad prozradit 
mohu. Je to natolik revoluční, 
že si to zaslouží oznámit slav-
nostně a veřejně předem. Na 
rozdíl od předchozích ročníků, 
kdy jsme se bytostně a přímo 
fanaticky drželi vrstevnice, le-
tos pojedeme i do kopce. Pevně 
doufáme, že následně i z kop-
ce, ale co máte dneska jistýho? 
Vemte si kolo, kolečko či kolo-
brndu a pojeďte s námi. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ
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Kralupské světlušky se opět neztratily
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba kolem světa Kralupana Josefa Fričla pokračuje. V předchozím díle (najdete v online 
verzi Zpravodaje) například navštívil na Martiniku loď Viktoria. Kam he vede jeho zvědavost dál?

Když něco chcete, musíte tomu věřit

Začínám se seznamovat s okolím  
Le Marin. Jedu na břeh na nákup 

a na obhlídku všeho, co tu je. Procházím 
obchody a lodní bazary, jsem překvape-
ný, kolik je tu obchodů v takovém malém 
městě. Snad neexistuje věc na loď, kte-
rou byste nesehnali. Kupuji potraviny 
a vracím se na loď. 

Začínám se věnovat údržbě. Kontro-
luju vše. Pod podlahou se objevila voda. 
Zalekl jsem se, že je to důsledek najetí 
na mělčinu. Voda byla sladká, tak jsem 
si oddechl. To jenom praskl darling na 
pitnou vodu. Nádrž jsem opravil a opět 
funguje skvěle.

Další den jedu na výlet. Projíždím ko-
lem mangrovníků, člun nechám u Viktor- 
ky a jdu pěšky přes ostrov na pláž Baie 
des Anglais. Nejprve prolézám man-
grovníkem jako leguán. Konečně jsem se 
dostal na pastviny. Jaké bylo mé překva-
pení – vše, co tu roste, škrábalo, řezalo, 
bodalo a štípalo. Tráva mi dosahovala do 
pasu a já měl na sobě jen šortky a triko, 
na nohách sandále. Trny dlouhé deset 
centimetrů a ostré jako ševcovské šídlo 
bez problémů projely mou obuví. Musel 
jsem našlapovat opatrně jako pavouk. 
Na konci pastviny jsem přelezl dvoume-
trový plot s ostnatým drátem a byl jsem 
na cestě. 

Teď už to byla procházka. Šel jsem pol-
ní cestou, všude krásné rostliny, koko-
sové palmy, banánovníky, třtinová pole 

a stromy, jejichž plody vůbec neznám. 
Vypadaly jako velký bílý červ. Cesta by-
la úžasná všude klid a nikde ani živáčka. 

Jenom krásní motýli a občas kolibříci. 
Před pláží jsou všude upozornění 

na bezpečnost. Neležet pod palmami 
a hlavně pod Manchineel Tree latin-
sky Hippomane Mancinella. Říká se 
jim jablíčka smrti. Stromy jsou označe-
ny červeným pruhem. Nedoporučuje se 
ani pod nimi odpočívat. Déšť stékající 
z listů vám poleptá pokožku jako louh. 
A konzumace jablíček se rovná smrti za 
velkých bolestí. 

Prošel jsem cestičkou v mangrovu 
a přede mnou se otevřel pohled na pí-
sečnou pláž s palmami a takřka bez lidí. 
Prostě nádhera.

Cesta nazpět mi uběhla rychle a už 
jsem lezl zase přes plot. Uprostřed pas-
tviny vidím něco bílého, bylo to telát-
ko. Jdu blíž, že si ho vyfotím. A kde 
je máma kráva?, blesklo mi hlavou. 
V momentě jsem slyšel dusot a funění 
za mnou. Řítila se na mne velká roha-
tá stodola. Nebyl čas na přemlouvání. 
Vzal jsem nohy na ramena a z posled-
ních sil skočil šipku do mangrovu právě 
včas. Zpozdit se o dva metry, byl bych 
nabrán na rohy. 

Kráva se poklusem vrátila k teleti a já 
k mému člunu na Viktorku. Tam jsem 
si teprve vyndával z těla všechny trny, 
které jsem cestou pobral. Byl to krásný 
výlet, i s tím divokým koncem.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

14. díl
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Třtina Plavba mangrovem

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

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

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

BĚH PRO DOBROU VĚC - BĚH 
PRO PARAPLE
Po loňském úspěšném benefičním Běhu pro 
Lukáška jsme se letos rozhodli uspořádat 
další Běh pro dobrou věc - Běh pro Paraple. 

Start v neděli 19. května 2019 v 10:00 před 
budovou DDM. 
Trasa bude dlouhá cca 2-3 km, povede cen-
trem města a bude přizpůsobena tak, aby 
se mohly zúčastnit mj. maminky s kočár-
kem, či děti na odstrkovadle atd. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Výtě-
žek bude předán organizaci Paraple na Aka-
demii DDM 20. června 2019.

KRALUPSKÝ MAJÁLES 2019 
MAJÁLES vám opět přinese spoustu skvělé 
muziky a zábavy. Těšíme se na všechny fa-
noušky dobré hudby, jídla, pití a pohody. Na 
viděnou v sobotu 11. května 2019 v loděni-
ci na nábř. J. Rysa. Těšit se můžete na UDG, 
Lety mimo, Suverena, Markétu Aptovou 
a SPUPS. Začínáme již od 16:00. 
Vstup ZDARMA.

Termíny přijímacích zkoušek
HUDEBNÍ OBOR - Riegrova 181/5

úterý 28. 5. 2019 (preferovaný termín) + čtvrtek 13. 6. 2019 (náhradní termín pro případ nemoci atd.), vždy od 13:00 do 18:00

HROMADNÉ OBORY - UČEBNY V SUTERÉNU ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO 523

Literárně-dramatický obor – pondělí 27. 5. 2019 od 15:00 do 18:00
(příchod v 15:00 hodin, nebo v 16:30)

Taneční obor – pondělí 27. 5. 2019 a úterý 28. 5. 2019 od 14:00 do 18:00

Výtvarný obor
Výtvarná tvorba: D. Chladová – středa 29. 5. 2019 od 12:30 do 17:00,
                             M. Růžička – čtvrtek 30. 5. 2019 od 14:00 do 18:00

Keramika jinak: J. Jeslínková – v úterý 28. 5. 2019 od 12:00 do 17:00

Zájemcům o účast na Letních dílnách (výtvarná, keramická a taneční) sděluji, že se mohou stále hlásit 
prostřednictvím předběžné elektronické přihlášky na zuskralupy.cz/prihlaska-artus/. V letošním roce 

budou dílny probíhat v době od 26. do 30. srpna 2019. Předpokládaná cena činí 1 700 Kč.

Zveme na květnové koncerty
7. května 17:30 sál školy v hotelu Sport Májový koncert žáků 

14. května 17:30 Městské muzeum Kralupy První absolventský koncert

21. května 17:30 sál školy v hotelu Sport Druhý absolventský koncert

31. května 17:30 velký sál KD Vltava ZUŠ Open – 70. výročí založení školy

LUBOŠ HARAZIN,  ŘEDITEL ŠKOLY

DDM KRALUPY NAD VLTAVOU PŘIJME PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU
POŽADAVKY ➤ minimálně středoškolské vzdělání pedagogického směru  
➤ spolehlivost, týmový přístup, kreativita, časová flexibilita ➤ výtvarné zaměření výhodou

Nástup možný ihned.  CV posílejte na: info@ddmkralupy.cz

Květen se nese v duchu přijímacích zkoušek
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Ž e se anglicky naučíte nejlépe v Anglii? 
Tak přesně takhle se učíme angličtinu 

i na naší škole a koncem března jsme se 
proto vydali do Anglie. 

Cestou jsme navštívili belgické město 
Brugy, kde jsme okusili belgickou čokolá-
du v muzeu čokolády a výborné belgické 
hranolky v muzeu hranolek. 

Po příjezdu do Anglie jsme nejdříve na-
vštívili katedrálu v Canterbury a přírodo-
vědné muzeum v Londýně. Večer nás po-
tom přivítaly hostitelské rodiny. 

V úterý nás uchvátila krása anglického 
Stonehenge včetně keltské vesničky a mu-
zea. Odpoledne jsme strávili na venkov-

ském sídle Blenheim Palace, které se pyšní 
překrásnými zahradami a jinými zajíma-
vostmi. 

Další dny vyplnily návštěvy hradu Wind-
sor a univerzitního města Oxford. Vrcho-
lem zájezdu byly zajímavosti Londýna: 
katedrála, Trafalgar Square, Chinetown, 
Tower a plavba lodí po Temži. 

Byl to určitě moc krásný zážitek, skvěle 
jsme si procvičili angličtinu. Celý týden 
nás provázelo ukázkové počasí, které nám 
dodávalo energii. Myslím, že mluvím za 
všechny „účastníky zájezdu”, když řeknu, 
že jsme si to náramně užili. 

BARBORA KOSELLKOVÁ, 

ŽÁKYNĚ 9.A

ZŠ KOMENSKÉHO

V e školním roce 2019/20 opět nabízíme 
výuku anglického jazyka rozšířenou 

o povinnou hodinu anglické konverzace. 
Žáci šestých tříd budou do této třídy zařa-
zeni na základě rozřazovacího testu, který 
se uskuteční ve středu 15. května 2019 
od 14:00 v budově školy.

Test se skládá nejprve z poslechové části, 

z níž vyplynou úkoly pro písemnou část tes-
tu. Délka testu nebude delší než 60 minut.

Rovněž proběhne rozřazovací test pro 
žáky se zájmem o rozšířenou výuku pří-
rodovědných předmětů. Ten se uskuteční 
následující den 16. května od 14:00.

Od 13. do 17. května se na naší škole 
uskuteční EDISON, návštěva zahraničních 
studentů. Věříme, že tak jako v minulých 
ročnících získáme mnoho zajímavých in-

formací o životě mladých lidí v cizích ze-
mích.

V úterý 16. dubna jsme se žáky navštívili 
v kulturním domě Vltava divadelní před-
stavení „A silly bear“ a „Jack and Joe“. 
Anglicko - české provedení provázené hu-
morem a výchovnými prvky bylo pro žáky 
velkým přínosem.

ZDENA HÁJKOVÁ A JAKUB NĚMEČEK, 

VEDOUCÍ TÝMŮ

ZŠ 28. ŘÍJNA

P rojekt České spořitelny pro základní 
školy se jmenuje Abeceda peněz. Je do 

něj zapojena i naše třída.
V první řadě jsme ve škole měli přednáš-

ku o penězích a následně jsme si založili fir-
mu Mikart. Navštívili jsme budovu České 
spořitelny přímo v našem městě a zde měli 
možnost prohlédnout si několik místností, 
dozvědět se o přístrojích na počítání a kon-
trolování peněz, vyzkoušet si vklad a výběr 
peněz z bankomatu. 

Spořitelna nám poskytla půjčku v hod-
notě tři tisíce korun. Za tyhle peníze jsme 
nakoupili materiál, z kterého vyrábíme vý-
robky ve škole a až budou hotové, následně 
je budeme prodávat na jarmarku. K dispozi-
ci budeme mít několik stánků, ve kterých se 
budou prodávat naše výrobky a občerstvení.

Touto cestou vás srdečně zveme na jar-
mark, který se koná 16. května 2019 od 
15:00 do 17:00 v prostorách České spo-
řitelny. Těšíme se na vás.

BARBORA SLABÁ,  ŽÁKYNĚ 5. TŘÍDY

Zájezd do Anglie 

Žáci před památníkem prince Alberta
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S angličtinou napříč školním rokem

Zveme vás na jarmark k projektu Abeceda peněz
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SOŠ A SOU

Š kola získala grant z programu pro 
střední školy Nadace Unipetrol na rea-

lizaci kroužku chemie zaměřeného na žáky  
2. stupně ZŠ. Cílem je zpopularizování che-
mie a její přiblížení žákům ZŠ Kralup a oko-
lí. Tím bychom si mohli „vychovat“ potenci-
ální uchazeče o studium chemie u nás. 

Kroužek budeme provozovat od září 2019 
v laboratořích naší školy a povedou ho naši 
učitelé – inženýři chemie. V následujícím 
školním roce od září 2020 bychom v této 
aktivitě chtěli i nadále pokračovat.

Finanční prostředky získané z tohoto 
projektu využijeme na plat učitelů, kteří 
kroužek povedou, a také na nákup pomů-

cek nezbytných pro pobyt v laboratoři – 
ochranné brýle, rukavice, ochranné štíty 
a také na nákup setů chemických pomůcek 
a chemikálií určených přímo pro děti ZŠ. 

Vzdělávacím cílem se nám zde jeví přiblíže-
ní chemie žákům ZŠ, nyní na ZŠ v hodinách 
chemie mají žáci omezenou možnost prová-
dět chemické pokusy, u nás v laboratořích by 
si mohli vyzkoušet i to, co na ZŠ nelze.

Proto vyzýváme žáky 2. stupně kralup-
ských ZŠ, respektive jejich rodiče, aby se 
již nyní zaregistrovali za členy chemického 
kroužku v naší škole, na adrese: sekreta-
riat@edukra.cz. Podrobnosti sdělí vedení 
školy na tel. č. 602 220 029.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

CHEMIE JE ŽIVOT  
A ŽIVOT JE CHEMIE!
Zveme žáky 7. – 9. ročníku ZŠ našeho regionu, 
jejich rodiče i učitele na Hodiny moderní che-
mie, které proběhnou v režii studentů VŠCHT 
Praha na téma: Úvod do chemie pro žáky ZŠ, ve 
čtvrtek 23. května 2019 v učebně naší školy. 
Studenti představí chemii v novém světle, zá-
bavně, poutavě, neotřele a určitě (ostatně jako 
vždy) neodejdete zklamáni. 

Můžete se objednat na jednu ze čtyř vyučo-
vacích hodin (začátky hodin: 8:50, 9:55, 10:45, 
11:40) na adrese: mazourkova@edukra.cz nebo 
na telef. sekretariátu školy: 315 723 415. Učiň-
te tak co nejdříve, neboť kapacita každé hodiny 
je omezena na počet maximálně 30 účastníků.

JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY SOŠ A SOU

K do to ví, odpoví: Nad smyslem života, 
relativitou pravdy a jinými odlehčený-

mi tématy se zamýšleli žáci ve školním kole 
soutěže v prezentačních dovednostech DG 
Point. / Na Hrad! Sbor Dvořákova gym-
názia bude 4. května ve 14 hodin koncer-
tovat na Hradě (Pražském). / Bolshoe spa-
sibo, Stepa: Štěpán Farka obsadil 6. místo 
v národním kole olympiády v ruském ja-
zyce. / Těm to pálí: Chlapecké florbalové 
družstvo vybojovalo páté místo v národ-
ním finále turnaje pro střední školy západ 
Florbal Challenge. / Klobouk, respektive 
kulicha dolů: Za ideální teploty pro chlad-

ničku vyrazila skupina cyklistů na expe-
dici s přenocováním pod širým nebem, to 
vše v rámci programu Mezinárodní cena 
vévody z Edinburgu. / O současném Izra-
eli a česko-izraelských vztazích přednášel 
studentům velvyslanec JE Daniel Meron. 
/ Napiš to! Na 250 studentů přišlo složit 
přijímací zkoušky do humanitní a příro-
dovědné větve čtyřletého gymnázia a na 
osmileté gymnázium. / Pokud bude klo-
kan skákat rychlostí 55 km v hodině... Ško-
lou proskákal Matematický klokan, deset 
studentů posunul do okresního a dva do 
krajského kola. Magda Turnbull poskočila 

Otevřeme kroužek chemie
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až do národního finále. / Oslavili jsme Tý-
den Země přednáškami o životě bez obalů, 
fair trade snídaní, jarním úklidem a během 
pro Gambii. / Auf wiedersehen: Studenti 
tercie a kvarty odjeli na výměnný pobyt 
do německého Rottweilu. / S důvtipem 
a nadšením: Tři pětičlenné týmy našich 
studentů se zúčastnily mezinárodní ma-
tematické soutěže Náboj pro skupiny stře-
doškoláků a umístily se v první polovině. 
/ Ta musí ven: Extrakci DNA se pod vede-
ním studentů přírodovědné fakulty věno-
vali v laboratorních cvičeních naši mladí 
biologové. / Rozkvetlo školní arboretum. / 
Dva bronzové a jednoho stříbrného havra-
na vyhrály naše anglofonní zpěvačky a he-
rečky v soutěži v sólovém zpěvu a krátkém 
dramatickém výstupu v anglickém jazyce 
Edgar Allan Poe ś Raven. / Článkem při-
pomínající nálety na Kralupy v březnu 1945 
prorazila již druhá kralupská studentka na 
stránky pražského deníku Metro. / A zase 
ta Magda: Magda Turnbull postoupila do 
republikového finále v mezinárodní mate-
matické soutěži Pangea.

KLÁRA SIKOROVÁ,

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

DĚKUJEME

MŠ DR. E. BENEŠE 
Touto cestou bychom 
rádi poděkovali paní 
Darině Dostálové  
za 40 let poctivé a zod-
povědné práce, kterou 
pro naši mateřskou 
školu vykonávala ve 
školní kuchyni. Po jejích 
dobrotách a smyslu pro 
legraci se bude stýskat 
dětem i dospělým.

PAVLA KICKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ
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Izolace DNA v laboratorních 
cvičeních z biologie. 
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M ěsíc duben odstartoval 
v našem oddíle kanoisti-

ky závodní sezónu. První jarní 
závody se konaly 6. a 7. dubna 
2019 v Českém Vrbném. Závody 
byly ihned úspěšné. Nejlepších 
výkonů dosáhla Anička Neuge-
bauerová, když se třikrát ze čtyř 
závodů umístila na stupních ví-
tězů. Také Jan Bárta, člen oddí-
lu, který v současné době jez-
dí za USK Praha, se umístil ve 
dvou závodech na 2. místě.

Další závody se uskutečnily 
o víkendu 13. a 14. dubna 2019 
v Opavě. Jednalo se o 1. a 2. zá-
vod ČP žáků, kde se za náš od-
díl zúčastnili 4 žáci a 2 žákyně. 
Nejlepší umístění bylo 8. místo 
v kategorii K1 muži O. Bram-
bory a 15. místo K. Tkadlecové. 
Sice to nebyly nejlepší úspěchy, 
ale všichni účastníci si odvez-
li skvělé zkušenosti do dalších 
závodů.

Doufáme, že úspěchy našeho 
oddílu budou v letošní sezóně 
jen a jen lepší a zveme všech-
ny příznivce sportů na divoké 

vodě na dva závody. O prvním 
květnovém víkendu - 4. a 5. 
května - se koná na slalomo-
vé dráze ve Veltrusech závod 
ČP ve slalomu, který je záro-
veň nominací do seniorské re-
prezentace a reprezentace do 

23 let. Závodu se tedy zúčastní 
i velké hvězdy českého vodního 
slalomu. 

Poslední víkend v květnu, tj. 
25. a 26. 5., nás čeká ještě závod 
ve sprintu na divoké vodě, kde 
se zúčastní také všichni čeští 

reprezentanti. V současné do-
bě probíhá na slalomové dráze 
trénink všech, kteří mají zájem 
o dobré umístění v závodech ČP.

SIMONA PROKŠOVÁ,

ČLENKA ODDÍLU KANOISTIKY

U příležitosti výročí 100 let FK Čechie Kralupy
se 22. 6. 2019 od 10:00 uskuteční přátelské utkání s legendami 
českého a slovenského fotbalu týmu AMFÓRA.

Tímto zveme všechny bývalé hráče Čechie na toto 
utkání a zároveň je prosíme, aby se registrovali 
na tel. č.: 739 339 768 – Petr Kostelníček, 
739 223 698 – Jan Beránek, nebo na e-mailu: 
fkcechie@seznam.cz.

Vodní slalomáři zahájili sezónu prvními úspěchy

Anna Marie Neugebauerová  
ve slovinském Solkanu.
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T.J. SOKOL Kralupy pořádá
na hřišti v Jodlově ulici
KRTEČKOVY ZÁVODY 
VŠESTRANNOSTI  
PRO DĚTI S RODIČI
středa 15. 5. 2019 od 15:30 (do 16:00 pre-
zence)
- pouze pro děti ve věku od dvou do čtyř let  
(ročníky: 2015, 2015, jaro 2017)

ZÁVODY VŠESTRANNOSTI PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
čtvrtek 30. 5. 2019 od 15:30 (do 16:00 prezence)
- pouze pro děti ve věku od čtyř do sedmi let  
(ročníky: podzim 2012, 2013, 2014, jaro 2015)
Vstupné:
dítě - člen Sokola (zaplacená známka na rok 2019): 10 Kč
ostatní děti: 40 Kč
doprovod (každého dítěte): 10 Kč 
Nezapomeňte s sebou koloběžky, tříkolky, kola, odstrkovadla!
Při nepřízni počasí přesun do tělocvičny.  
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➤ volejbalová hřiště na sokoláku u nemoc-
nice (v případě deště v tělocvičně ZŠ Gen. 
Klapálka)

S sebou: sportovní oblečení, sportovní 
obuv, pití a dobrou náladu

U náboru budou přítomni: 
➤ Aleš Nový – vedoucí nové přípravky 
➤ Jitka Kubištová, Kateřina Rývorová – tre-
nérky mládeže 
➤ Jan Kysela – předseda volejbalového oddílu

Náplň náboru:
➤ testy (krátký běh, hod míčem, skok do dál-
ky z místa apod.), práce s míčem
➤ informace pro rodiče

První trénink po náboru se uskuteční v pá-
tek 17. 5. 2019 na sokoláku od 16:00 do 
17:30.

Květen a červen budou nezávazné tréninky 
pondělí a pátky od 16:00 do 17:30. Od září 
budou rodičům předány závazné přihlášky. 
Tréninky zůstanou dvakrát týdně – v pondělí 
a v pátek od 16:00 do 17:30, od října se tré-
nuje v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka ve stej-
ných dnech i časech.

VOLEJBAL V KRALUPECH: 
Naše děvčata patří již řadu let k nejlepším 
v kraji i v republice. Přípravky získávají pravi-

delně přední umístění na Mistrovství repub-
liky v minivolejbale, předloňské starší žákyně 
vyhrály Český pohár i mistrovství republiky. 
Dorostenky hrají ligy.

Dívky se také pravidelně zúčastňují několi-
ka turnajů, starší pak mezinárodních turnajů 
(Dánsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ně-
mecko), kde obsazují přední místa.

DĚVČATA, PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.

Kdyby se někdo nemohl zúčastnit náboru 
a měl zájem hrát volejbal, volejte 775 283 
690 – paní Kubištová.

S tarší žákyně volejbalového 
oddílu v Kralupech vyhrály 

Krajský přebor 2018/2019. Po-
hár pro vítěze zvedly nad hla-
vu již počtvrté v řadě. Výborně 
si vedly také v celorepublikové 
soutěži Český pohár starších 
žákyň, kde obsadily celkové  
5. místo. A postoupily do kva-
lifikace na Mistrovství republi-
ky starších žákyň, která se bude 
konat 11. a 12. května v Kralu-
pech.

Krajského přeboru star-
ších žákyň se letos zúčastnilo  
27 družstev a kralupské star-
ší žákyně A v něm sehrály cel-

kem 35 zápasů. Zaváhaly pou-
ze jednou s Nymburkem, ve 
všech ostatních 34 zápasech 
dokázaly zvítězit. Již před po-
sledním kolem, které se ko-
nalo 7. dubna v Kralupech, 
bylo jasné, že z 1. místa v ta-
bulce je již nikdo nesesadí. 
Kralupy získaly titul přebor-
níka kraje s celkovým ziskem  
80 bodů, druhý Volleyball 
Nymburk měl 61 bodů, třetí 
skončil TJ Baník Příbram.     

GRATULUJEME A DRŽÍME 
PALCE NA MISTROVSTVÍ RE-
PUBLIKY. JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA

V druhé půlce března proběhlo v lyžař-
ském středisku Kamenec v Jablonci 

nad Jizerou Mistrovství Středočeského 
kraje v alpském lyžování v předžákov-
ských kategoriích. Ze šesti kategorií děti 
ze Ski klubu Kralupy vyhrály ve třech, když 
se mistry kraje stali Daniel Karas (8 let – 
mladší přípravka kluci), František Štros  
(10 let - přípravka kluci) a Karolína Topin-
ková (10 let – přípravka holky) a na třetím 
místě se navíc umístila Natálie Samková 
(10 let – přípravka holky). Ski klub Kralupy 
se tak stal nejúspěšnějším oddílem kraje 
v dětských kategoriích. 

Tyto závody byly zároveň vyvrcholením 
dlouhodobého seriálu Středočeského po-
hárku 2019, kde své kategorie ovládli výše 
uvedení mistři kraje Karas, Štros a Topin-

ková. Mimo nich se na předních příčkách 
klasifikace pohárku ve svých kategoriích 
umístili Kristýna Krátká (3. místo), Lia 
Horová (4. místo) a Matyáš Hora s Micha-
lem Pekárkem (oba 5. místo). 

Pro družstvo dospělých Ski klubu Kralu-
py bylo vyvrcholením sezóny Mistrovství 
Středočeského kraje dospělých a juniorů, 
které se konalo na Horních Mísečkách. Na 
těchto závodech kralupští lyžaři ovládli 
mužské kategorie, když Matěj Jirka vyhrál 
v kategorii mužů (a svým výkonem si vyjel 
téměř nejlepší FIS body své kariéry) a To-
máš Dub vyhrál v kategorii juniorů (a mezi 
muži obsadil 3. místo). 

Martin Štěpán dal ve stejném termínu 
přednost účasti na závodech v rakouském 
Kirchbergu, kde se mu na závodech Evrop-

ského UNI poháru podařilo zvítězit ve sla-
lomu! Poté odjel reprezentovat Českou re-
publiku na Světovou zimní univerziádu do 
sibiřského Krasnojarsku. Při své třetí účas-
ti na této významné celosvětové sportovní 
akci dosáhl životního úspěchu 9. místem 
v alpské kombinaci, když odstup od vítěze 
tohoto dvoukolového závodu činil pouhou 
vteřinu.

Sezónu Martin Štěpán zakončil na Mis-
trovství České republiky dospělých, kde 
obsadil 10. místo v obřím slalomu, 6. místo 
ve slalomu (když neudržel slibné 3. mís-
to po 1. kole) a 4. místo ve vyřazovacím 
závodě.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

Lyžařská sezóna byla zakončena úspěšně

Volejbalistky jsou přebornicemi kraje

Starší žákyně: zleva nahoře Lada Volfová, Kateřina Kazdová, Kateřina 
Hlaváčková, Nicol Moráňová, Lucie Nová, trenér Jan Kysela.
Zleva dole: Adéla Fejtová, Adéla Volfová, Kateřina Chlapcová, Kateřina 
Kotrčová a Barbora Filipová.

Oddíl volejbalu TJ KRALUPY, z.s. pořádá 
NÁBOR dívek do přípravky volejbalu
pro ročníky narození 2010, 2011, 2012

středa 15. května 
od 16:00
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PŘIJĎTE HRÁT KULIČKY!
KULIČKOVÝ TURNAJ

KRALUPSKÁ LIGA 2019 
startuje v sobotu 25. května od 10:00

v zahradě restaurace U Kohouta – Žižkova ulice 
(vchod průchodem).

Zahrát si můžou všichni, bez omezení věku, 
kuličky jsou na místě k zapůjčení.

Medaile a drobné ceny pro tři nejlepší hráče!

Registrace předem není nutná!

Bližší informace na www.kulicky.com

SRDEČNĚ ZVE KULIČKÁŘKA KOKOŠKOVÁ
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ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

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

PÁNEVNÍ DNO A HSS
 Neplodnost  PMS  Gynekologické 

potíže  Jizvy  Bolesti zad  
 Inkontinence  Menopauza

JÓGA PRO HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHU
zaměření na žlázy s vnitřní sekrecí

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

KAMILA JIŘÍKOVÁ
certifikovaná lektorka jógy 

a Školy pánevního dna

Riegrova 169, Kralupy nad Vltavou
Otevírací doba od 1. 5. do 31. 8. 2019 
Po 8:30-11:30 12:30-17:00
Čt 8:30-11:30 12:30-17:00
Pá 8:30-11:30 12:30-15:00

Kozomínský med

tel.: 603 441 281 www.kozominskymed.eu

med, čaje, kosmetika, zdravé mlsání…

přijme od 1. 9. 2019 
KVALIFIKOVANOU  
UČITELKU 1. STUPNĚ. 
Zájemci zašlete své žádosti 
s CV na email ředitelky školy.

Kontakty na www. zsnelahozeves.cz
tel.: 315 785 037 
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Máte-li zájem o naše služby, můžete 
nás kontaktovat v naší kanceláři 

na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy nebo 

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

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu aspekt@

aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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

Dětský domov Kralupy
Hledáme vychovatele / vychovatelku
do dětského domova rodinného typu. 
Požadujeme odbornou kvalifikaci pro výkon 
práce vychovatele / vychovatelky podle § 16 
zákona č. 563/2004 Sb., psychickou způsobilost 
podle § 18 zákona č. 109/2002 Sb., řidičský 
průkaz sk. B a ochotu pracovat v nerovnoměrně 
rozvržené pracovní době. Nástup dle dohody.

Dětský domov a Školní jídelna 
Kralupy nad Vltavou
U Sociálního domu 438
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel. č. 315 727 375, 727 876 179

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 
PŘIJME OD ZÁŘÍ 2019 UČITELKU / UČITELE 
ODBORNÝCH STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ. 
Vysokoškolské vzdělání v oboru  
a doplňkové pedagogické studium výhodou.
Kontakt: Mgr. Binková, ředitelka školy
tel.: 602 220 029                   e-mail: binkova@edukra.cz

NOVĚ MODELÁŽ NEHTŮ A MANIKÚRA
Monika Jahodová
provozovna: 
Kadeřnictví Iveta

V Zátiší 1007, 
Kralupy nad Vltavou
tel. č. 736 276 621



31www.mestokralupy.cz   INZERCE  DUBEN 2019   KZ




