
Budova bývalého pivovaru se bude 
rekonstruovat, rozhodli o tom zastupitelé.

Mistr extraligy hokejista Patrik Husák 
přiveze domů do Kralup Masarykův pohár.

V bohatém programu Dnů Kralup se můžete 
těšit i na koncert skupiny Žalman a spol.
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Také zde živičné povrchy nahradí žulo-
vá dlažba, přičemž převážná část úze-

mí bude mít charakter pěší zóny. Speciál-
ní částí bude znázornění úseku tehdejšího 
mlýnského náhonu, a to pomocí kamen-
ných desek z bývalého objektu pivovarské 
spilky. 

„Třetí etapu vnímám jako tu vůbec nej-
zásadnější, neboť jejím prostřednictvím 
vznikne prakticky ucelená plocha Palac-
kého náměstí, kterou bychom rádi využí-
vali na kulturní a jiné akce. Konečně se tak 
v centru města budou moci scházet občané, 
což bude mít bezpochyby velký vliv na cel-
kový život ve městě,“ vysvětluje místosta-
rosta Vojtěch Pohl. 

Současně zde ovšem vznikne také 32 par-
kovacích míst a další prvky zeleně, po nichž 
velká část občanů volá.  „Na novou výsadbu 
zeleně je myšleno prakticky v každé eta-
pě přestavby náměstí. Tím, že se vysazují 
mladé stromy, tak bude bohužel nějakou 
dobu trvat, než budou plnohodnotně plnit 

svoji funkci. Jde o výsadbu, která je běž-
ná v centrálních částech měst a svůj účel 
v budoucnu jistě splní. Další alternativou 
jsou kamenné nádoby, se kterými se také 

můžeme na našem náměstí setkat, ovšem 
ty plní spíše funkci estetickou,“ uvedl kra-
lupský místostarosta.

Pokračování na str. 6

Začala třetí etapa 
rekonstrukce centra města 
■  V druhé polovině května začala v centru města plánovaná třetí etapa rekonstrukce 
náměstí s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 
III. etapa“. Předmětem této investice je realizace nových povrchů v Palackého ulici 
a v prostoru současného Palackého náměstí, v návaznosti na již realizované akce 
v rámci předchozích dvou etap. 

Jedna ze studií budoucí 
podoby náměstí



2 KZ   ČERVEN 2019  KRÁTKÉ ZPRÁVY www.kralupskyzpravodaj.cz

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ 

periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává:

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou, 
nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. 

Periodicita:

měsíční (vyjma měsíce srpna)

Místo vydání:

Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, 
Olovnice, Chvatěruby

Adresa redakce:

KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad 
Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Šéfredaktorka:

Radka Holeštová 

Grafická úprava:

Jan Doležálek

Redakční rada:

Mgr. Jindřich Kohm, Jan Doležálek, Stanislav 
Hejduk, Radka Holeštová, Aleš Levý, DiS.,  
Bc. Telman Nersisjan, Filip Prantl,
e-mail: redakcnirada@mestokralupy.cz

Za obsahovou správnost zodpovídají autoři 
příspěvků. Články mohou být redakčně 
kráceny. 

Vydavatel si vyhrazuje právo publikované 
materiály zveřejnit v online verzi Kralupského 
Zpravodaje. Pravidla pro vydávání Zpravodaje 
jsou uveřejněna na webové stránce 
mestokralupy.cz.

Neoznačné příspěvky: redakce

Vyšlo: 31. 5. 2019. Příští číslo vyjde: 28. 6. 2019

červenec - srpen

u Do rozpočtu města byly zapojeny finančních pro-
středky v celkové výši 5 301 200,68 Kč. Jedná se 
o odvod kladného hospodářského výsledku od jed-
notlivých příspěvkových organizací města. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na 
investice.
u Pojistné plnění 9 600 Kč od České pojišťovny 
a.s., za škodu způsobenou poškozením skleněné 
výplně autobusové zastávky před nádražím, bylo 
převedeno na položku opravy a udržování mobi- 
liáře (vandalismus).
u Byl vybrán dodavatel a bude uzavřena smlouva 
o dílo na akci „Dodávka domácích kompostérů“ se 
společností Meva – Trade s.r.o., Roudnice nad La-
bem, IČ: 25421492, za celkovou cenu 1 262 500 Kč 
bez DPH. Smlouva na dodávku štěpkovače bude uza-
vřena s dodavatelem FarmTechnik, s.r.o., Lovosice, IČ: 
03902960, za celkovou cenu 408 000 Kč bez DPH. 
u Radní města vzali na vědomí informaci o zvýšení 
měsíčního poplatku za školní družinu v ZŠ Komen-
ského, ZŠ 28. října, ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ V. Hav-
la a ZŠ a MŠ Třebízského od 1. 9. 2019 ze 120 Kč 
na 150 Kč za měsíc. Měsíční poplatek v družině ZŠ 
Jodlova se od 1. 9. 2019 zvýší z 50 Kč na 100 Kč.
u Se souhlasem RM bude zábradlí chodníku u kru-
hového objezdu před Ametystovou čajovnou využito 
k dočasné instalaci poutače na slavnosti města – 
Dny Kralup 2019. 
u Radní uložili zaměstnancům Technických služeb 
města zajistit úklid na travnatém prostranství pod 
infocentrem, zejména v prostoru pod stromy, před 
konáním akce Hrátky pro děti, která se pořádá dne 
7. 6. 2019.
u Náklady na odstranění havarijního stavu střešní 
římsy na budově ZŠ Komenského náměstí, Kralupy 

nad Vltavou, dosáhly výše 21 780 Kč. Práce zajiš-
ťovala firma MALBOS Martin Novotný, Vodárenská 
1170, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 65600541. 
u Komise školská a prevence kriminality doporu-
čila upozornit okolní nespádové obce, z nichž do 
kralupských základních škol docházejí žáci, na mož-
né problémy s kapacitou v kralupských základních 
školách v příštích letech.
u Ve společných prostorách v DPS budou umís-
těny TV obrazovky pro přehrávání kanálu Kralupy 
TV. Financování tohoto kroku bude realizováno díky 
finančnímu daru na podporu seniorských aktivit. 
Radní taktéž vzali na vědomí modernizaci a rozšíření 
počítačové sítě v Domech s pečovatelskou službou 
a jejich financování ze stejného zdroje. 
u Prázdninový provoz mateřských škol v Kralupech 
nad Vltavou v měsíci červenci a srpnu 2019:
MŠ Gen. Klapálka:
Uzavření celé organizace od 1. 7. do 31. 7. Náhradní 
provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období 
zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše.
MŠ Dr. E Beneše:
Uzavření celé organizace od 1. 8. do 31. 8. Náhrad-
ní provoz pro děti pracujících rodičů v tomto období 
zajišťuje MŠ Gen. Klapálka. 
ZŠ a MŠ Třebízského:
Uzavření celé organizace od 1. 7. do 31. 8. Náhradní 
provoz od 1. 7. do 31. 7. pro děti pracujících rodičů 
zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, od 1. 8. do 31. 8. MŠ 
Gen. Klapálka.
Náhradní provoz ve všech MŠ bude zajištěn pou-
ze do naplnění kapacity dané MŠ a za podmínky 
předchozího nahlášení umístění dítěte a předem 
uhrazeného školného do 20. 6. 2019. Přihlášeným 
dětem se školné nevrací.

příjem inzerce do 16. 6. 2019 do 12:00; 
zasílání článků a pozvánek  
do 18. 6. 2019 do 12:00.
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PONDĚLÍ 24. ČERVNA 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,
čeští hokejisté přivezli  z mistrovství světa bram-
borovou medaili, ledový hokejový měsíc definitivně 
skončil. My, fanoušci, se tak můžeme začít věnovat 
letním aktivitám.

Pranostika říká: Studený máj, v stodole 
ráj – pokud se to vyplní, nemuselo by pří-
ští rok stát kilo cibule 40 korun… Poba-
vil mě i citát, který se šířil na sociálních 
sítích: Oscara vyhrává měsíc květen za 
ztvárnění měsíce října.  

Ale je pravda, že květen přinesl i několik 
slunečných dnů. Když se mi podařilo se na 
chvíli vystavit slunečním paprskům, při-
padala jsem si jako fotovoltaický článek – nasávala 
jsem do sebe sluneční energii, prohřívala se až do 
morku kostí, doplňovala vitamín D a posilovala psy-
chiku. Jenže stejně jako fotovoltaický článek sám za 
sebe moc energie nevyrobí, tak ani já bych sama ne-
mohla fungovat. Proto na tomto místě děkuji svým 
kolegům a zejména všem autorům článků za aktivitu 
při přípravě tohoto čísla. A těším se společně s vámi 
na červnové oslavy Dny Kralup 2019, na setkávání 
s přáteli a známými a přeji si, aby letos počasí ven-
kovním akcím přálo. Stačí, když nebude ani horko, 

ani pršet.  Kéž by při organizování akcí pod širým 
nebem bylo možné si počasí objednat.

Slavnostmi města totiž červnový program ne-
končí. V dalších dnech můžete navštívit například 

divadelní festival Za Vodou, poutní slav-
nost v Zeměchách, slavnost růží ve Vel-
trusích i oslavit 100. výročí od založení 
fotbalového klubu Čechie. Podrobné po-
zvánky najdete ve Zpravodaji.

A když se vydáte ještě dál za hranice 
našeho města, nebudete vědět, kam dřív. 
Pozvánky na další i mimo kralupské akce 
najdete v online verzi zpravodaje kralup-

skyzpravodaj.cz.
A závěr měsíce? Vysvědčení a hurá na prázdniny! 

Přeji všem žákům a studentům, aby si poslední dny  
v tomto školním roce užili naplno, těm, co se se školou 
loučí, přeji, aby si navždy uchovali jen ty nejhezčí a nej-
veselejší vzpomínky, které budou poté dávat k dobru 
na třídních srazech. Všem, kteří si ještě chtějí zlepšit 
známku na vysvědčení, přeji hodně štěstí a držím palce. 
Vážení a milí čtenáři, mějte krásný červnový měsíc, 
plný pohody, zdraví, lásky a úsměvů. 

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 
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U lice U Hřbitova (silnice III/24017, Kra-
lupy nad Vltavou) byla uzavřena vloni 

z důvodu havárie. Silnice je stále uzavřená, 
žádná oprava zde momentálně neprobíhá.

Tato komunikace byla vždy hojně vyu-
žívána, objízdná trasa přes Debrno není 
optimální, lidé v této vesnici si již stěžují 
na zvýšený provoz a ničení už tak nevyho-
vující vozovky.

Stejně tak si stěžují a stále se ptají kra-
lupští občané, kdy bude oprava provedena.

Jaké je tedy stanovisko správce komu-

nikace? Jak se bude postupovat dále a kdy 
bude ulice průjezdná?
Michal Novák, provozní cesmistr, KSÚS:

„Silnice III/24017, ul. U Hřbitova v Kra-
lupech nad Vltavou – jedná se o HAVÁRII 
zemního tělesa komunikace. S ohledem na 
náročnost celé situace je nyní předčasné 
hovořit o konkrétních termínech obnove-
ní silničního provozu. Na základě výstupu 
z inženýrsko-geologického a diagnostické-
ho průzkumu, kdy bylo zjištěno, že dochází 
k oddělování krajnice a jejímu sesouvání na 

rodinné domy pod komunikací, bylo nut-
né provedení okamžitého provizorního za-
bezpečení svahu, tedy stabilizace zemního 
tělesa, což je momentálně zajištěno. Prů-
běžně probíhá odborný monitoring svahu 
geodety a taktéž vizuální kontrola ze strany 
správce komunikace. Souběžně jsou připra-
vovány veškeré potřebné dokumenty, které 
budou nedílnou součástí dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovite-
le výstavby nového opěrného systému a sa-
motné komunikace.“ 

Město Kralupy nad Vltavou oznámilo záměr 

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

Specifikace prostor v prvním nadzemním podlaží 
se samostatným vchodem:
bufet................................................... 33,62 m2

bufet – zázemí ...................................... 4,20 m2 
sociální zázemí ..................................... 3,54 m2    
terasa o rozměru 8 x 15 m ...................... 120 m2  
Bufet je vybaven čtyřmi stoly a 16 židlemi (mohou 
být použity pouze ve vnitřních prostorách bufetu). 
V případě zájmu lze také pronajmout skladovací 
prostor v suterénu budovy o velikosti 18 m2.

PODMÍNKY NÁJMU:
} nájem na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpo-
vědní dobou, nájemní smlouva bude uzavřena od 
1. 8. 2019,
} nájemce provede veškeré úpravy nebytových 
prostor včetně vybavení zařizovacími předměty 
potřebnými k provozu občerstvení na vlastní ná-
klady tak, aby provoz byl zahájen 1. 9. 2019,
} otvírací doba občerstvení bude totožná s pro-
vozní dobou infocentra MěÚ,
} nájemce bude zajišťovat zákonné revize vlastní-
ho vybavení na své náklady,
} nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu před-
mětu pronájmu na své náklady,
} nájemce bude hradit pronajímateli spotřebu 
energií (el. energie, vodné, stočné) nad rámec 
nájmu (měsíční zálohy, 1x ročně vyúčtování bez 
nároku na odpočet DPH).

Žádosti lze doručit na MěÚ  
nejpozději do 20. 6. 2019  
do 12:00. Bližší info 
a kompletní znění žádosti jsou 
vyvěšeny na úřední desce MěÚ  
a na www.mestokralupy.cz.
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Podrobnější informace k plánovaným 
přednáškám a přesné časy konání jednot-
livých přednášek budou včas oznámeny 
na webových stránkách www.mestokra-
lupy.cz.

STANISLAVA VALTEROVÁ,

REFERENTKA ODBORU SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY,

KOORDINÁTORKA PREVENCE KRIMINALITY,

PROTIDROGOVÁ A ROMSKÁ KOORDINÁTORKA MěÚ

Oprava silnice tento rok zřejmě neproběhne

Společně proti kriminalitě
V e středu 15. 5. 2019 byl v Kulturním 

domě Vltava, úvodní konferencí pro 
odbornou veřejnost, zahájen nový projekt 
Programu prevence kriminality města Kra-
lupy nad Vltavou a Domu dětí a mládeže 
Kralupy pod výstižným názvem „Společně 
proti kriminalitě“. Na tento projekt jsme 
získali dotaci z dotačního programu pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra Čes-
ké republiky.

Projekt si klade za cíl upozornit na ri-
zika kriminality a trestné činnosti, která 
jsou kolem nás a se kterými se můžeme 
setkat v každodenním životě. Do kontak-

tu s těmito riziky se dostávají jak děti ve 
školách (šikana) či doma u počítače (ky-
beršikana, grooming, stalking a jiné nega-
tivní jevy na internetu a v kyberprostoru), 
tak senioři ve svých domovech (podomní 
prodej, „šmejdi“), ale i kterýkoliv občan či 
návštěvník Kralup nad Vltavou. 

Za cílové skupiny projektu byly vybrá-
ny skupiny občanů, kteří jsou kriminali-
tou nejvíce ohroženi, tedy žáci a studenti 
kralupských škol a senioři. Projekt je kon-
cipován jako série přednášek odborníků, 
kteří se kriminalitou, bezpečností a pre-
vencí zabývají.  

program akce/přednáška přednášející/popis cílová skupina místo konání

6. 6. – 9:00-12:00 Bezpečný den
preventivní akce 
v rámci Dnů Kralup

široká veřejnost
pravý břeh Vltavy 
u loděnice

7. 6. – 9:00-14:00
Hrátky pro děti 
v rámci Dnů Kralup

propagace projektu široká veřejnost
levý břeh řeky 
u infocentra

18. 6.
Ochrana seniorů 
při předváděcích 
akcích

lektorský tým Lukáš 
Zelený a Jana 
Fialová, právní 
poradna dTest

senioři DPS Kralupy

25. 6.
BESIP – 
Bezpečnost na ulici 
a cestách

Ing. Miroslav 
Polách – krajský 
koordinátor BESIP

senioři DPS Kralupy

25. 6.
Policie ČR – 
Bezpečný domov

por. Mgr. Markéta 
Johnová, DiS.

senioři DPS Kralupy

19. 9. Kyberšikana
PhDr. Mgr. Jan 
Traxler

rodiče
klubovna DDM 
Kralupy

3. 10. Nebezpečná síť
Martin Kožíšek, 
lektor CZ.NIC

žáci 8. a 9. tříd, 
studenti SŠ

kinosál Vltava

12. – 13. 10.
závěrečná 
konference

lektoři z celého 
projektu

pedagogové, 
preventisté  
ze škol, neziskových 
organizací a měst

Mokrosuky u Sušice
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J ako výchozí podklad pro vypracování 
projektové dokumentace byla vybrána 

architektonická studie, vypracovaná ate-
liérem RH-arch s.r.o. 

Zastupitelé dále odhlasovali, že veškeré 
další kroky v postupu adaptace objektu bý-
valé pivovarské sladovny budou podléhat 
jejich rozhodnutí.

„Budova je to samozřejmě komplikova-
ná a zpracování samotného projektu nebu-
de vůbec jednoduché. Objekt má spoustu 
omezení a je docela dobře možné, že v prů-
běhu realizace budeme muset přistoupit 
i na nezbytné bourací práce. V dnešní době 
jsou však na vysoké úrovni veškeré odbor-
né technologie včetně širokého výběru sta-
vebních materiálů. Jsem přesvědčen o tom, 
že přestavba budovy pivovaru je realizo-
vatelná,“ říká kralupský starosta Marek 
Czechmann, který byl od počátku přízniv-
cem myšlenky budovu zachovat a přesta-
vět. „Ve hře v poslední době byla i možnost 
objekt zbourat a postavit nový. Osobně však 
vnímám určitou význačnost této budovy, 
přičemž samotná studie se mi opravdu vel-
mi zamlouvá. Neobsahuje totiž žádnou dal-
ší přístavbu, takže v budoucnu by měla být 
budova kulturního centra jakýmsi samo-
statným solitérem, což pokládám z hledis-
ka uspořádání centra za klíčové.“ 

Obdobně vidí rozhodnutí zastupitelstva 
místostarosta Vojtěch Pohl: „Jsem přesvěd-
čen o tom, že jsme se vydali správnou ces-
tou. Objekt pivovaru je nejstarší dochova-
nou budovou v centru města. Přiznám se, 
že by mi bylo velice líto, kdybychom ho jen 
tak srovnali se zemí. Zároveň mě zaujala 
myšlenka spojená se zastoupením nějakého 
menšího pivovaru, čímž bychom dali vzpo-
menout na původní účel budovy.“ Kralup-
ský místostarosta dále zmiňuje ještě jeden 
důležitý argument spojený se zachováním 
a následnou přestavbou: „V průběhu re-
konstrukce se samozřejmě mohou objevit 
určité problémy, ke kterým se budeme mu-
set nějakým způsobem postavit. Zachování 
budovy ale vždy nabídne více možností, ze 
kterých si budeme moci vybírat. Naopak 
zboření objektu je proces nevratný.“ Kra-
lupský místostarosta ale vzápětí dodává, 
že jeho názor na zachování budovy je pod-

míněn současným stavem věci. Pokud by 
se v dalším čase ukázala realizace kom-
plexu jako výrazně komplikovaná, nehledě 
na větší finanční náročnost, byl by ocho-
ten svůj postoj změnit: „Pokud by se nako-
nec ukázalo, že by přestavba pivovaru byla 
ještě mnohem nákladnější, něž je stávající 
předpoklad, byl bych ochoten od této ces-
ty ustoupit. Osobně se tedy domnívám, že 
v průběhu dalšího období může současný 
záměr narušit mnohem větší ekonomic-
ká náročnost, případně snížená funkčnost 
z hlediska využitelnosti budovy.“ I z tohoto 
důvodu se kralupští zastupitelé usnesli na 
tom, že všechny dílčí kroky spojené s pro-
jektem budou projednávány právě zastu-
pitelstvem, nikoliv „pouze“ radou města. 

Pro Kralupy nad Vltavou je rekonstrukce 
budovy pivovaru jednou z největších vý-
zev, nemluvě o finanční náročnosti. Vede-
ní města však s touto alternativou počíta-
lo v prvotním záměru celkové přestavby 
centra, čímž by v budoucnu nemělo dojít 
k ohrožení ostatních investičních akcí. 
„Předpokládané náklady na tento projekt 
činí přibližně 250 miliónů korun. Město má 
nyní k dispozici cca 150 miliónů, přičemž 
varianta spojená s úvěrem je v tomto pří-
padě nezbytná. Je ale třeba podotknout, že 
do začátku realizace nám v současné době 
zbývají přibližně dva roky. Za tu dobu se 
nám určitě podaří něco našetřit, může se 

i stát, že budeme moci využít nějaké dílčí 
dotace,“ vysvětluje okolnosti spojené s fi-
nancováním starosta Marek Czechmann 
s tím, že v rychlejším časovém intervalu 
akci zrealizovat nelze: „Projektová příprava 
bude nesmírně složitá, čili faktické stavební 
práce přichází do úvahy minimálně za dva 
roky. V průběhu příprav dokumentace na 
nás ale už v dohledné době budou kladeny 
vysoké nároky. Naším cílem je, aby dům 
stoprocentně plnil to, co od něho očekává-
me,“ uzavřel kralupský starosta. 

Otázka pro zastupitele, kteří 
se přímo zúčastnili hlasování:
Jak jste spokojeni s výsledkem jednání, 
jak těžké pro vás bylo rozhodnutí, co 
s budovou dál, co nakonec ovlivnilo to, 
že jste hlasovali pro rekonstrukci nebo 
zbourání a novou výstavbu?

Ing. Marek Czechmann,  
Petr Holeček,  
Mgr. Jindřich Kohm,  
Ing. Ivana Pacholíková,  
Marek Škabrada,  
Jan Špaček (STAN)

Z e strany zastupitelů STAN panovala od počátku 
shoda v tom, ctít kontinuitu vývoje rekonstrukce 

centra města a podpořit adaptaci bývalé pivovarské 

■  Kralupští zastupitelé na květnovém jednání schválili adaptaci objektu bývalé 
pivovarské sladovny na městské kulturní centrum. V něm najde své nové působiště 
DDM, ZUŠ, knihovna a muzeum. Chybět nebudou komerční prostory, které by 
mohly být využity jako kavárna, restaurace a minipivovar. Počítáno je i s bytem pro 
správce objektu. 
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sladovny na multikulturní centrum. Masiv budovy 
včetně továrenského komínu chápeme jako přímý 
historický odkaz z druhé poloviny 19. století, kdy ze-
jména prostřednictvím rozvoje průmyslu docházelo 
k růstu a formování našeho města. Budova je starší 
než kralupský kostel a bez úhony přežila i drtivý vá-
lečný nálet. Jsme přesvědčeni, že nejen symbolicky, 
ale hlavně funkčně bude plnit úlohu jedné z domi-
nant nového centra města. 

Hledání shody dalšího postupu nebylo jednodu-
ché, neboť panovala názorová rozrůzněnost nejen ze 
strany zastupitelů, ale i odborníků mnoha profesí, 
kteří se k zamýšlenému budoucímu osudu objektu 
vyjadřovali. Zcela menšinový nebyl ani názor budovu 
pivovarské sladovny zbourat a vystavět budovu no-
vou. Vnitřně převládající většinový názor naší kandi-
dátky STAN, který podporoval myšlenku na vyhlášení 
nové architektonické soutěže, ustoupil koaličnímu 
kompromisu, aby se výchozí studií adaptace objektu 
stala studie projekčního ateliéru RH Arch, který mi-
mo jiné projektoval přestavbu radnice. V této shodě 
jsme vyloučili riziko, že se v zastupitelstvu nenajde 
většinová podpora pro přijetí usnesení dalšího 
postupu, což by ve svém důsledku mohlo vést až 
k redefinování původního záměru. Rovněž jsme se 
usnesli na tom, že zastupitelstvo města se v této vel-
ké investiční akci stane dohlížitelem celého projektu 
a všechny další klíčové kroky vedoucí k jeho uskuteč-
nění budou probírány na jeho půdě. 

Mgr. Jiřina Hereinová,  
Ing. Petr Listík,  
Mgr. Libor Síla (ODS)

N ašemu konečnému rozhodnutí na květnovém 
hlasování předcházelo několik schůzek zastu-

pitelů, studium podkladů, důkladné seznámení se 
s navrženými architektonickými studiemi a v nepo-
slední řadě také prohlídka stávající sladovny. Velmi 
důkladně jsme zvažovali, zda pokračovat v záměru 
předchozího zastupitelstva a sladovnu přestavět ne-
bo přistoupit k demolici objektu a jít cestou výstavby 
nového kulturního centra. 

Přestavba budovy bývalé sladovny na městské 
kulturní centrum bude představovat mnohé technic-
ké problémy, které si možná v tuto chvíli všichni ani 
nedokážou představit. Rekonstrukce bude znamenat 
četné kompromisy, zejména ve vztahu k zachování 
alespoň nějakého historického výrazu této průmys-
lové budovy. Při zachování předpokládaného využití 
sladovny pro umístění městského muzea, městské 
knihovny, základní umělecké školy, DDM a minipi-
vovaru bude snaha o zachování stávajícího (histo-
rického) vzhledu fasády znamenat zásadní a složité 
úpravy interiéru budovy. Naopak snaha o zachování 
některých zajímavých stavebních prvků v interiéru 
bude znamenat podstatnou změnu vnějšího vzhledu 
stávající budovy sladovny. Přesto argumenty pro de-
molici sladovny nebyly natolik silné, aby nás dokáza-
ly jednoznačně přesvědčit o její nezbytnosti. 

Naším cílem bylo, a stále je, pokračovat v dostavbě 
centra města, a proto bylo nezbytné, aby zastupitelstvo 
rozhodlo o dalším postupu. Hlasování určilo, jakým 
směrem budou probíhat další projektové práce. V jejich 
průběhu se ukáže, jak šťastné bylo naše rozhodnutí.

Ing. Vojtěch Pohl,  
Luboš Šuda,  
Ing. Luboš Truhlář,  
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph. D. 
(Nová VLna)

N a začátku jsme se soustředili na načerpání 
veškerých dostupných informací z hlediska 

historie budovy, studium zpracovaných podkladů 
od statického posouzení budovy po architekto-
nické studie nového využití objektu na městské 
kulturní centrum. Nedílnou součástí byla prohlíd-
ka, při které bylo možné reálně vidět stávající stav 
konstrukcí a prostorového uspořádání budovy. 
Významným krokem pro rozhodnutí byla účast na 
autorské prezentaci dvou architektonických studií, 
kde byly diskutovány klíčové záležitosti jako vazba 
na okolní zástavbu a tvář centra města, různorodé 
prostorové požadavky městských organizací, zajiš-
tění bezbariérovosti, parkování a provozní funkč-
nost budovy. 

Vnímáme úskalí spojená s rekonstrukcí staré 
budovy i určitá omezení pro dispoziční a funkční 
využití prostoru, například světlé výšky místností 
vybraných podlaží atd. Zároveň se nám zamlouvá 
snaha o zachování nejstarší zděné historické budo-
vy v centru města a respektování původního cha-
rakteru budovy. 

Adaptace budovy pivovarské sladovny byla do-
poručena jak zpracovateli architektonických studií, 
komisí výstavby a rozvoje města i Radou města Kra-
lupy nad Vltavou a my jsme se rozhodli tuto variantu 
také podpořit. V průběhu projektové přípravy rekon-
strukce je třeba pečlivě a odpovědně vyhodnotit, 
zda budou naplněny předpokládané funkční potřeby 
budovy za přijatelné finanční náročnosti. Pokud by 
se ukázalo, že náklady spojené s rekonstrukcí jsou 
neúměrně vysoké či dochází k významnému omeze-
ní z hlediska využitelnosti na městské kulturní cen-
trum, jsme připraveni od tohoto záměru ustoupit. 
S ohledem na význam a charakter tohoto záměru 
vnímáme pozitivně, že veškeré další kroky v postupu 
adaptace budou podléhat rozhodnutí zastupitelstva 
města.

MUDr. Jana Homolová (ANO)

P řesto, že se domnívám, že je naší povinností 
historicky cenné budovy citlivě rekonstruovat, 

tato jen dosloužila svému účelu. Budovu jsem nikdy 
nevnímala jako architektonicky zdařilou a vůbec by 
mi v Kralupech nechyběla. Domnívám se, že rekon-
strukce bude extrémně finančně náročná a za ty 
peníze jsme mohli pořídit moderní polyfunkční dům, 
odpovídající současným parametrům. Proto jsem 
zvedla ruku pro demolici. Překvapilo mě, že většina 
zastupitelů v budově vidí potenciál, který jsem nena-
šla. A to jsem si ji prohlédla ze všech stran.

Mgr. Martin Luksík (ANO)

P o všech diskuzích a připomínkách o možných 
úskalích adaptace stávající budovy jsem se 

rozhodl podpořit záměr realizace nového objektu, 
který by byl vybudován na místě původní pivovarské 
sladovny. Zastupiteli byla většinou hlasů zvolena jiná 
varianta, toto rozhodnutí akceptuji a přeji si, aby 
bylo to správné.

Tomáš Pekárek (ANO)

O d začátku svého působení v zastupitelstvu měs-
ta jsem si přál přispět k rozhýbání do té doby 

váhavého postoje v rekonstrukci náměstí. Nápady 
tady byly, ale konečná rozhodnost chyběla. V minu-
lém volebním období se podařilo rekonstrukce na-
startovat a pod rukama se nám začal čistit prostor 
budoucího centra. Již v té době se řešilo, co budeme 
dělat s budovou po pivovaru. Já měl jasno. Viděl 
jsem v tom budoucí dominantu centra města. Místo, 
které přispěje nejen k lepšímu vzhledu celého místa, 
ale vytvoří též prostor, který bude žít a především – 
bude konečně sloužit lidem. Odmítal jsem názory 
vedoucí k demolici a chtěl využít to, co ta budova má 
od začátku, tedy ducha starých Kralup. Město bylo 
vždycky průmyslové a v dnešním centru nebyl jen 
pivovar, ale například i mlýny. Nemáme už mnoho 
míst, která by nám připomněla, co vždy Kralupy byly, 
a proto jsem byl přesvědčen, že citlivá rekonstrukce 
největšího objektu v centru bude to pravé. 

Kdo před dvěma lety stihl výstavu architekto-
nických návrhů studentů ČVUT, která probíhala ve 
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třetím patře radnice, ten musel být z možných podob 
nadšený stejně jako já. Trochu mě nyní mrzí, že jsme 
nebyli schopni sehnat většinovou podporu pro po-
stup, který by si nejen tato dominantní budova, ale 
celé město jistě zasloužilo, tedy pro vyhlášení ote-
vřené architektonické soutěže. Zase si to tak nějak 
pytlíkujem na koleni sami, přestože se nám řešení 
architektonické soutěže nabízelo. Když ne zrovna to-
to místo a tato budova, tak co už? 

Nezbývá mi tedy než doufat, že i přesto v Kralu-
pech konečně vybudujeme něco, na co budou našin-
ci pyšní a návštěvníci budou pokyvovat hlavou a říkat 
si „wow“. Šedi a přikrčenosti už bylo dost. Je potře-
ba ukázat, že i u nás umíme dělat věci nejen efektiv-
ně k městské kase, ale i tak, aby byly skutečně pří-
jemné a pěkné i pro lidi. Neustále opakuji, že veřejný 
prostor musí být nejen účelný, fungující a v dobré 
kondici, opravený, vystavený, ale především i příjem-
ný, protože jen pak v něm budou lidé chtít trávit svůj 
čas a přitáhne si jejich pozornost. Jako zastupitel 
budu právě toto prosazovat a podporovat. 

Děkuji proto kolegovi Ottisovi za pohotový návrh 
dodatečného usnesení, že všechny další kroky v té-
to věci bude i nadále rozhodovat a schvalovat celé 
zastupitelstvo města. Je to běh na dlouhou trať, ale 
hlavní je, že už se začalo a nové centrum se nám po-
stupně rýsuje.

Filip Prantl (ANO)

U rozhodnutí, jak naložit s budovou pivovaru, jsem 
se zdržel hlasování. Než jsem se stal zastupite-

lem, bylo rozhodnutí, co s pivovarem, již v nějaké fázi 
a proto si myslím, že by byla škoda zahodit jak úsilí 
předchozího zastupitelstva, tak i nemalých finanč-
ních prostředků vložených do projektů. Na druhou 
stranu varianta budovu zbourat mi také nepřišla 
úplně špatná. Nakonec jsem s výsledkem hlasování 
spokojen a věřím, že se rekonstrukce pivovaru pove-
de a bude patřit k ozdobám Kralup.

Stanislav Hejduk,  
Ing. Ivan Ottis (KSČM)

Z áměr soustředit činnost vybraných městských or-
ganizací do jednoho místa má řadu nesporných 

výhod. Zajistí snadnější dostupnost nabízených slu-
žeb pro veřejnost a zlepší se pracovní podmínky pro 
jejich zaměstnance. Co je také podstatné, může se 
rozšířit nabídka poskytovaných služeb, a přitom lze 
ještě ušetřit na provozních nákladech vhodnou cent-
ralizací některých činností, například úklidu, ostrahy 
objektu, IT, vybraných administrativních oblastí.

Dále je to cesta k oživení středu města, a to třeba 
i o kavárnu, restauraci a podobně, což jsou místa, 
která centru Kralup chybí a která by svým způsobem 
nahradila hotel Praha, jehož demolice nebyla obča-
ny přijata zcela pozitivně.

Důležité bylo následně rozhodnout, zda vybudovat 
zcela nový objekt, nebo záměr vyřešit rekonstrukcí 
budovy bývalého pivovaru. Na rekonstrukci vznikly 
dvě alternativní architektonické studie, opakova-
ně diskutované s autory. Výhody nové budovy byly 
zřejmé, možnost stavby na míru a pravděpodobně 
nižší náklady. Na druhé straně by ale město přišlo 
o originální historickou budovu. A pokud by došlo na 
novou výstavbu, podle našeho názoru by se obtížně 
a dlouho hledalo takové architektonické řešení, 
které by harmonicky doplnilo celkový vzhled náměstí 
a propojilo ho esteticky s budovou městského úřadu 
a kostela.

Proto jsme podpořili zachování a rekonstrukci 
původní stavby, která je i připomínkou průmyslové 
historie města. Naše rozhodnutí bylo podpořeno 
také zjištěním, že podle předběžných odhadů se obě 
varianty finančně příliš neliší. Předběžný rozpočet 
rekonstrukce je 350 miliónů korun. V jejím financo-
vání vidíme určité riziko, protože nechceme opako-
vat kauzu Blanka s eskalací nákladů a navíc město 
do budoucna finančně neúnosně zatížit. Neuspěli 
jsme s návrhem tuto částku zafixovat jako konečnou, 
ale myslíme, že snad námi inspirované usnesení 
zastupitelstva, projednávat a schvalovat postupně 
projekt s rozpočtem a realizační fázi s rozpočtem, 
uvedené riziko také řeší. Řeší i další možné riziko, 
a to přijatelný kompromis mezi zachováním historic-
ké budovy a její adaptací pro nový účel. Nechtěli by-
chom Palác Palladia v Praze, kdy z historické budovy 
zůstala jen část obvodových zdí a s ještě upravenou 
fasádou. Zkrátka blízkost Prahy může být inspirující 
mnoha způsoby. 

Pokud by mělo dojít k překročení limitu 350 mi-
liónů korun bez další přidané hodnoty před zaháje-
ním vlastní stavby, navrhneme vrátit se k myšlence 
výstavby nové budovy. Již vynaložené náklady by pak 
byly součástí její ekonomické rozvahy.  

Dokončení ze str. 1

Na podzim letošního roku bychom se tedy 
v Kralupech měli dočkat dalšího význam-
ného kroku, jež zásadním způsobem ozřej-
mí dlouhodobý záměr kralupských zastu-
pitelů. Nicméně v současné chvíli se stále 
ještě nacházíme na začátku většiny prací, 
což potvrzují slova kralupského starosty 
Marka Czechmanna: „V průběhu měsíce 
května docházelo k odstraňování asfalto-
vých povrchů. Následně nás čeká stavba 
kanalizace, na kterou budou všechny stá-

vající objekty napojeny. Dešťové vody tak již 
nebudou odtékat na chodníky. Zároveň zde 
připravujeme nové elektrorozvody. Náměs-
tí dostane posléze obdélníkový tvar, jehož 
přímou součástí se stane také prostor po 
bývalém hotelu Praha, který tak naváže na 
Vaníčkovu ulici.“ 

V dalších týdnech se práce přesunou do 
Palackého ulice, která je v této chvíli ješ-
tě stále průjezdná v obou směrech. „Ulice 
bude následně ohraničena výsuvnými zá-
branami. Na náměstí tak projedou pouze 
vozidla, která zabezpečují zásobování pro 

místní obchody. Ostatní řidiči se do centra 
dostanou Vaníčkovou ulicí a ulicí Huso-
vou,“ uzavřel kralupský starosta.

Finální podobu dostane centrum města 
až po realizaci etapy čtvrté, o jejíž možné 
podobě jsme podrobně informovali v břez-
novém čísle Zpravodaje. V tom následují-
cím se naopak zaměříme na plánovanou 
výstavbu bloku, jež vyplní dosavadní „ote-
vřený prostor“ v blízkosti nově vzniklé Va-
níčkovy ulice. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY

Začala třetí etapa 
rekonstrukce centra města 

Návrh budoucí podoby budovy pivovaru.
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INVESTIČNÍ AKCE OBRAZEM

Průběh rekonstrukce školní kuchyně  
a jídelny na ZŠ Komenského.

Náhradní prostory kuchyně ZŠ Komenského  
na kralupském vlakovém nádraží.

Výstavba parkovacích míst  
v Třebízského ulici.

Zatravněné hřiště  
na ZŠ Generála Klapálka.

Začala třetí etapa rekonstrukce  
centra města.

Náhradní prostory školní jídelny   
na kralupském vlakovém nádraží.

Stavební práce  
v suterénu ZŠ Komenského.

Rekonstrukce 
komunikace Nad Lobčí.
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V pátek 26. 4. 2019 Skautské 
středisko Střelka ve spolu-

práci s Ekologickou komisí Ra-
dy města Kralupy nad Vltavou 
uspořádalo již tradiční Jarní 
úklid Hostibejku.

Akce byla zahájena před re-
staurací na Hostibejku, kde se 
sešly všechny oddíly skautské-
ho střediska, děti i jejich rodi-
če. Nechyběly ani děti z Nízko-
prahového klubu Farní charity. 
Opět přišlo pomoci i několik 
dobrovolníků z řad veřejnosti. 
Sešlost čítala cca 100 osob.

Po přivítání místostarostou 
Ing. Vojtěchem Pohlem a od-
dílovými pokřiky byli všichni 
přítomní poučeni preventistkou 
městské policie paní Mgr. Ni-
kolou Horákovou, jak bezpečně 
postupovat při úklidu odpad-
ků a jak se zachovat, když dě-
ti naleznou použitou injekční 
stříkačku. S městskou policií 
bylo dohodnuto, že děti, po-

kud naleznou stříkačku, si mo-
hou vyzkoušet zavolat na l. 156 
a oznámit nalezení stříkačky. 
Strážníci ji poté přijedou zlikvi-
dovat. (Bylo využito čtyřikrát.)

Po poučení se děti rozdělily 
do menších skupin, vyzvedly 
si pytle a ochranné rukavice 
a v doprovodu dospělé osoby 
se skupinky pustily do úklidu 
přiděleného úseku. Dohromady 
skupinky nasbíraly devět vel-
kých pytlů odpadu, staré kabely 

a molitanovou matraci.
Jarní úklid Hostibejku již 

provádíme mnoho let a musí-
me zkonstatovat, že rok od roku 
odpadu ubývá. Snad čisté pro-
středí „vychovává“, má vliv na 
konání všech.

Po ukončení úklidu si každý 
účastník měl upéct na ohýnku 
buřtík, ale díky trvale hezké-
mu slunečnému počasí a suchu 
byl nejen ve Středočeském kra-
ji vyhlášen zákaz rozdělávání 

ohňů. Skautské heslo zní: „Buď 
připraven,“ a tak jsme zvoli-
li bezohňovou variantu. Kaž- 
dý účastník si mohl po odve-
dené záslužné práci pochutnat 
na buřtících, které byly upeče-
ny doma v troubě a v termo ná-
dobách hotové dovezeny přímo 
na Hostibejk. Celkem jsme jich 
spořádali 120 .

Chceme moc poděkovat 
všem účastníkům jarního úkli-
du a také paní Mgr. Horákové 
a strážníkům městské policie 
za trpělivost a spolupráci. Velký 
dík patří panu místostarostovi 
Ing. Pohlovi za podporu a po-
moc při přípravě akce, zajištění 
prostředků k úklidu a za skvě-
lé buřtíky pro účastníky akce. 
Děkujeme za spolupráci ekolo-
gické komisi města. Tak za rok 
opět na Hostibejku !!!

EVA KLEMENTOVÁ  

A MAGDALENA ŠATAVOVÁ,

SKAUTSKÉ STŘEDISKO STŘELKA

V současné době byl v Kralu-
pech nad Vltavou spuštěn 

projekt zpětného odběru čisté-
ho pěnového polystyrenu, který 
byl iniciován radním Ing. Vla-
dimírem Vymětalíkem, Ph.D. 
a místostarostou Ing. Vojtě-
chem Pohlem za účelem zapo-
jení města do takzvané cirku-
lární ekonomiky. 

Celý proces začíná ve sběr-
ném dvoře TSM Kralup nad 
Vltavou, kde se materiál shro-
mažďuje a kontroluje se jeho 
požadovaná čistota. Následně 
je transportován na místa zpra-
cování odpadního polystyrenu, 
kde je materiál rozdrcen a zno-
vu použit při výrobě nových vý-
robků z pěnového polystyrenu. 

„Tento projekt je na samotném 
začátku a rádi bychom informo-
vali občany o možnosti bezplat-
ně odkládat pěnový polystyren 
do sběrného dvora TSM Kralup 
nad Vltavou. Velkým přínosem 
může být odlehčení kapacit žlu-
tých kontejnerů na plasty ve 
městě, které bývají velmi čas-
to zatížené a kam se objemný 
pěnový polystyren momentál-
ně ukládá,“ říká místostarosta 
Vojtěch Pohl. 

Nejvhodnějším k dalšímu vy-
užití je čistý obalový materiál 
například z nových domácích 
spotřebičů (ledničky, pračky 
apod.), ale i čistý stavební po-
lystyren (EPS, případně XPS) 
nejčastěji v podobě jeho odře-

zků. „Z hlediska odpadového 
hospodářství bude trend dal-
šího využití odpadu mnohem 
častější, a proto na něj chceme 
být v našem městě včas připra-
veni,“ dodává místostarosta. 

Zefektivnění systému zpětné-
ho odběru a zpracování odpad-
ního polystyrenu je podporová-

no společností Synthos Kralupy 
a Sdružením EPS ČR, které síd-
lí v našem městě. Pravidla pro 
ukládání odpadního polystyre-
nu jsou případně k nahlédnutí 
ve sběrném dvoře TSM Kralup 
nad Vltavou. 

JAN DOLEŽÁLEK,

ČLEN RR KZ

V návaznosti na článek v květnovém čísle 
přinášíme aktuální informace k likvi-

daci odpadu u Rezidence Kralupy nad Vl-
tavou. U bytového domu v ulici Cesta bri-
gádníků byl na konci dubna po iniciativě 
obyvatel přistaven navíc ještě velkokapa-
citní kontejner na odpadky a prostranství 
u místa pro kontejnery bylo uklizeno. To 
však vydrželo pouze několik dnů. Evident-

ně se ukázalo, že ani tato varianta není ře-
šením.

Apelujeme ještě jednou na nájemníky by-
tového domu, aby odpad odváželi do sběr-
ného dvora Technických služeb města Kra-
lup nad Vltavou v Libušině ulici. Zakládání 
černých skládek je přestupek.

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

Skauti a dobrovolníci uklízeli Hostibejk
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Čistý pěnový polystyren odevzdávejte do TSM

Situace s úklidem odpadu se nezlepšila

Situace v ulici Cesta brigádníků 
dne 14. 5. 2019.
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Podobné kusy polystyrenu 
přijímají bezplatně TSM  
ve sběrném dvoře
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střípky z linky 156 � 
u 11. 4. v 12:47 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od pana L., že na nám. J. Seiferta na parkovišti 
leží opilý muž a kolem něj se pohybují děti jdoucí 
ze školy. Hlídkou MP byl na místě zjištěn pan 
B., který byl při vědomí, bez zranění a schopný 
chůze. Pan B. byl hlídkou poučen a následně 
místo opustil. 

u 20. 4. v 15:00 pěší hlídka MP zjistila v hale ČD, 
že před jejich příchodem zde hořela lavička. Ta 
v době přítomnosti hlídky ještě doutnala, proto 
byl prostřednictvím DS MP informován HZS, 
který na místo vyslal jednotku HZS k dohašení. 

u 23. 4. v 21:17 bylo na l. 156 přijato oznámení 
občana, že má podezření na fyzické týrání dítěte 
u svých sousedů. Oznamovatel zaslechl, jak dítě 
naříká a prosí svého otce, ať mu nic nedělá, že 
jej to bolí. DS předala oznámení hlídce MP a na 
DS PČR. Na místo oznámení se dostavily obě 
hlídky, přičemž bylo na místě zjištěno, že otec 
svému synovi ošetřoval zraněné koleno, u čehož 
chlapec naříkal a plakal. 

u 4. 5. v 10:34 bylo na l. 156 přijato oznámení 
od pana D., že v ul. Jana Palacha někdo poničil 
zastávku MHD. Hlídka MP se dostavila na místo 
k zastávce pojmenované Gymnázium, kde 
zjistila poškození označníku zastávky MHD ve 
spodní části. Jednalo se o vylomený plechový 
odpadkový koš, který byl pohozen na chodníku. 
Dále byla v horní části vylomena skleněná 
dvířka, která chrání jízdní řád. V blízkosti 
zastávky se nenacházely žádné osoby, které by 
mohly hlídce podat jakékoliv informace ohledně 
poškození. Hlídkou byla na místě pořízena 
fotodokumentace, která byla spolu s úředním 
záznamem postoupena na MěÚ Kralupy 
k dalšímu opatření.

u 5. 5. v 16:13 byla přijata žádost OO PČR 
Mělník o výjezd hlídky MP na sídl. V Zátiší, kde 
z domu č. p. 1015 vycházel ze 4. patra hustý 
dým. OO PČR Mělník dále požádala o součinnost 
při evakuaci. Na místo vyslány složky HZS, RZS 
a PČR. Hlídka se dostavila na místo zároveň 
s hlídkou PČR Kralupy. Obě hlídky začaly 
ještě před příjezdem jednotek HZS s evakuací 
obyvatel panelového domu. Dle nájemnice 
bytu došlo nejspíš ke vzplanutí fotografie od 
svíčky a následně se oheň rozšířil. Po uhašení 
požáru byli evakuováni nájemníci vpuštěni 
zpátky do svých bytů, aby si je zkontrolovali 
a odvětrali. U žádného z nájemníků nebyla 
způsobena újma na zdraví. Nájemnice bytu, 
v němž došlo k požáru, byla poučena, že je 
podezřelá z přestupku z nedbalosti a následně 
byla také vpuštěna do svého bytu. Odpad z bytu 
byl vynesen před dům HZS, kde jej druhý den 
odklidili pracovníci TSM Kralupy.

u 9. 5. v 20:16 na l. 156 oznámila paní K., že na 
sídl. V Zátiší spatřila muže, který se celý vsoukal 

do kontejneru na textil. Hlídka v kontejneru našla 
spícího muže. Muž byl probuzen a vyzván, aby 
kontejner neprodleně opustil, což učinil. V muži 
byl ztotožněn pan S. Jelikož kontejner nejevil 
známky poškození a nebylo z něj panem S. nic 
odcizeno, byl následně muž hlídkou MP poučen 
a poté místo opustil. 

u 9. 5. v 20:45 bylo na l. 156 přijato oznámení 
občana, že po Dvořákově náměstí leze po čtyřech 
nějaký muž v černém oblečení a s kufrem. Dle 
oznamovatele se v blízkosti muže pohybují jiné 
osoby, které chtějí muže zřejmě okrást. Hlídka 
na místě zjistila, že se jedná o pana H., který je 
zjevně pod vlivem alkoholu a má u sebe montážní 
tašku s nářadím. Pan H. hlídce uvedl, že bydlí 
nedaleko a potřebuje jen trochu času, aby se do 
místa bydliště dopravil. Dále uvedl, že okraden 
nebyl, nic mu nechybí a cítí se v pořádku. Pan 
H. nejevil viditelné známky zranění, přesto na 
místo dorazila RZS, která muže odvezla z důvodu 
podezření na intoxikaci alkoholem. 

u 9. 5. v 21:50 bylo zaznamenáno DS MP na 
KDS, jak dva mladí muži prohledávají osobní 
věci (bundu a sportovní tašku) staršímu muži 
sedícímu na zastávce MHD v ul. Nádražní. 
DS předala hlídce MP prostřednictvím 
radiokomunikačního zařízení popis obou 
mladíků, kteří se před příjezdem hlídky vydali 
směrem do ul. Husova. Hlídka oba muže zastihla 
u spořitelny a vyzvala je k prokázání totožnosti, 
což učinili. Oba muži následně uvedli, že se 
s mužem sedícím na zastávce znají, nic mu 
neodcizili a pouze u něj hledali cigaretu. Muži 
po tomto sdělení následovali hlídku zpět do 
ul. Nádražní. Hlídkou byl taktéž ztotožněn muž 
sedící na zastávce, který potvrdil, že se s mladíky 
zná, je v pořádku a nic mu nebylo odcizeno.

u  11. 5. v 21:24 bylo na l. 156 přijato 
oznámení obsluhy ČS v ul. Mostní, kde mělo 
dojít k natankování PHM a následného ujetí bez 
zaplacení. DS MP provedla na OO PČR Kralupy 
lustraci poskytnuté RZ vozidla, kdy byl zjištěn 
provozovatel vozidla a jeho telefonní číslo. DS 
ihned provozovatele kontaktoval, ten však uvedl, 
že vozidlo prodal a poskytl DS MP nacionále 
a telefonní kontakt nového majitele vozidla. 
Jednalo se o pana V., který DS MP uvedl, že došlo 
k omylu a ihned se vrací na ČS uhradit částku 
340 Kč za natankování. Obsluha později DS MP 
potvrdila uhrazení dlužné částky.

DS MP – dozorčí služba městské policie
HZS – Hasičský záchranný sbor
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
KDS – kamerový dohlížecí systém
ČS – čerpací stanice

NIKOLA HORÁKOVÁ, 
MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

rozpis svozu 
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

3. 6. - 7. 6. a 8. 7. - 12. 7 ............. bioodpad
17. 6. - 21. 6. a 22. 7. - 26. 7. ...... rozměrný odpad
  z domácností

Sběrný dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků 
a víkendů) od 9:00 do 17:00  

(10:30-11:00 polední pauza).

Zkontrolujte si  
své závazky

M ěsto Kralupy n. Vlt. nabízí svým ob-
čanům možnost kontroly plateb vůči 

městu z pohodlí domova. Tuto službu zajiš-
ťuje tzv. Portál občana. Jedná se o aplikaci 
pro komunikaci s občany prostřednictvím 
webového prohlížeče, který bude zpřístup-
ňovat údaje evidované v ekonomickém systé-
mu GINIS. Občan tak získá například mož-
nosti nahlížet na stav svých pohledávek atd.

Nejste si jisti, zda jste zaplatili poplatek 
za psa? Využijte portál občana na adrese: 
https://portalobcana.mestokralupy.cz. 

Po prvotní registraci je však nutné do-
stavit se do Infocentra, které sídlí v budo-
vě Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 1 (po-čt: 8:00–18:00, pá: 
8:00–14:00), kde úřednice provede kont-
rolu Vaší totožnosti. LENKA MORAVCOVÁ,

REFERENTKA ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

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
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L etošní oslavy města Dny Kralup při-
cházejí s bohatším programem, který 

nabídne pestré možnosti sportovního i kul-
turního vyžití. Kromě již tradičních aktivit, 
turnajů, závodů a produkcí je tu řada novi-
nek, které určitě stojí za zmínku. 

Tak například ve středu na slavnostním 
zahájení mají návštěvníci možnost spatřit 
umění profesionálního bublináře Matěje 
Kodeše, držitele několika světových rekor-
dů. Zároveň si mohou své bublinářské do-
vednosti obohatit v následném workshopu. 

Čtvrteční „Bezpečný den“ bude nově roz-
šířen i do odpoledních hodin, kdy proběh-
nou dětské hasičské závody o pohár Dnů 
Kralup. V pátek dopoledne budou převážně 
dětské návštěvníky čekat „Hrátky s Harry 
Potterem“. Tentokrát tato oblíbená akce ne-
bude na koupališti, ale přesouvá se na levý 
břeh Vltavy k infocentru. Večer je v rámci 
letního kina na Palackého náměstí u kos-
tela připraveno promítání jednoho z nejú-

spěšnějších filmů loňského roku Bohemian 
Rhapsody. 

V programu sobotního festiválku se u lo-
děnice Kotva představí následující kapely 
a interpreti: Bombarďák, Horkýže Slíže, 
Žalman, Gothigh, Skyline a Paulie Garand. 
Před touto porcí hudebního zážitku, cca od 

13:00 hodin, budou moci návštěvníci oslav 
spatřit vicemistry ČR ve skateboardingu, 
BMX a in-line. Ti předvedou své umění na 
U-rampě. Součástí ukázek bude i workshop 
pro případné zájemce. 

Z dalších aktivit stoji jistě za zmínku 
i „Adrenalin Hell Stage“. Zde si budou mo-
ci děti vyzkoušet jízdu na snowboardovém 
cvičišti nebo se naučit na skimboardu a po-
kud by sport nebylo to pravé, bude připra-
vena DJ škola nejen pro malé. 

Neděle, která je určená převážně pro ro-
diny s dětmi, nabídne v prostoru paloučku 
u lobečské tůně jedinečnou šanci strávit 
odpoledne v indiánské vesnici se všemi ak-
tivitami, které můžete mezi indiány zažít. 

Veškeré podrobné informace o programu 
naleznete na webových stránkách www.
dnykralup.cz, na plakátech na výlepových 
plochách a na informačních letáčcích. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
MARTIN ODVODY, ŘEDITEL KASS

Zdravotní, sociální a bytová komise ve spolupráci s Odborem sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou, Krajskou hygienickou 
stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze a Světlanou Němcovou – 
agentura SWEN vás zvou na 

DEN PRO ZDRAVÍ
v neděli 9. června od 8:00 do 13:00
ve velkém sále KD Vltava
1) oční vyšetření,
2) kontrola mateřských znamének,
3) měření cukru v krvi,
4) měření cholesterolu,
5) podologie (vyšetření plosek nohou),
6) dentální hygiena,
7) poradna zdravého životního stylu (měření tlaku, skrytého tuku, zjištění pro-
centuálního množství kosterní svaloviny a edukace zdravého životního stylu).

Veškerá vyšetření jsou ZDARMA!
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Generální partner 
Dnů Kralup

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ NÁLEŽÍ PARTNERŮM:

Na většinu akcí – včetně doslovně uvedených –  
je vstup ZDARMA!  Změna programu vyhrazena!

Podrobný program slavností a všechny aktuality sledujte na 
www.dnykralup.cz.

 

  

 

  
(2007 – 2019)

5. 6. - 9. 6. 2019

D
N

Y KRALU
P

Senior minichór vás zve na pásmo písní Karla Hašlera „Ta naše písnička 
česká“ ve čtvrtek 6. 6. od 16:00 v Domě s pečovatelskou službou na 
Cukrovaru.
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DS Scéna se probouzí ze zimního spánku a zve vás hned na dvě akce: 

úterý 4. 6. od 19:30 - představení Central Park West (Woody Allen)  
ve Studiu Paměť, Soukenická 29, Praha.

sobota 22. 6. - na již tradiční divadelní festival Za Vodou, který se 
uskuteční na louce u iCafé pod mostem TGM.  Více na facebooku DS 
Scéna a webových stránkách www.kralupy.cz/scena.

Uvidíte: 

14:00 ............. Divadlo 100 opic – Chytej ušima 

15:30 ............. Studio Damúza – Ptáček a lev

16:30 ............. Divadelní společnost Kejklíř – Tři zlaté vlasy děda Vševěda

18:00 ............. Ústaf-Vocieband – K. J. Erben-en: Ky-ky-ti-ce-ce

20:30 ............. Divadlo 100 opic – Saframorte!

22:00 ............. V.A.D. Kladno – Harilla

A na závěr (23:30) legendární DJ Psycho – radost až do rána…

Vstupné: 100 Kč / představení / dospělý; 50 Kč / představení / dítě
Dětská permice na tři představení: 120 Kč / dítě
Maraton pro velké – permice 14:00–23:00: 250 Kč / osoba

Srdečně zveme a těšíme se!  NIKOLA LIBICHOVÁ,

DS SCÉNA KRALUPY
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J osef Vaníček se narodil 19. 11. 1861 ve 
vesnici Lažany, části obce Vyskeř u Tur-

nova. Jeho rodiče měli celkem 10 dětí a Jo-
sef byl předurčen ke kněžskému nebo uči-
telskému povolání. Nakonec však nastoupil 
do průmyslové školy v Turnově. Po jejím 
absolutoriu získal místo učedníka u tur-
novského obchodníka s koloniálním zbo-
žím Františka Werycha. 

Po vyučení působil jako účetní u tiskař-
ského závodu v Poděbradech, poté v obcho-
dě v Kopidlně. Ovšem práce u soukromníků 
Vaníčkovi nevyhovovala. Svoje schopnos-
ti obrátil směrem k dělnickému konzum-
nictví, stál u vzniku dělnického Konzumu 
v Chomutově, kam přišel v roce 1894. Zde 
se také poprvé oženil. Známo je jen to, že 
manželka se jmenovala Alžběta. Pobyt 
v tomto městě však pro Vaníčka osobně pří-
liš šťastný nebyl. Nejdříve těžce onemocněl 
sám a po jeho uzdravení i jeho mladá žena. 
Ta nakonec revmaticko-srdeční chorobě 
podlehla roku 1899 ve věku pouhých 22 let. 
V souhře toho a nově objevených problémů 
v hospodaření Konzumu se Vaníček roz- 
hodl Chomutov opustit.   

Reagoval na inzerát z Práva lidu a na-
stoupil jako „plnomocník představenstva“ 
do Dělnické spotřební, výrobní a úspor-
né jednoty Svépomoc v Kralupech nad Vl-
tavou. Tento dělnický konzum založili na 
podzim roku 1898 především zdejší želez-
niční dělníci, kteří potřebovali jeho oporu. 

V té době mu již byla oporou jeho druhá 
žena Anna, jinak starší sestra jeho první 
manželky. Oporu Josef Vaníček opravdu 
potřeboval, před svým působením v čele 
města ještě musel provést jednotu Své-
pomoc úskalími první světové války, kte-
rá přinášela rok od roku větší problémy 
v otázce zásobování obyvatelstva základ-
ními potravinami. Svépomoc navíc neměla 
příznivce téměř na všech stupních rakous-
ké státní správy. 

Záhy po Vaníčkově nástupu a úspěších 
v místním družstevním konzumu byl při-
zván i ke správě města. Od roku 1905 byl 
členem širšího sborového orgánu, dnešním 

termínem zastupitelstva a od 29. 10. 1918 
i městské rady (doplněné o zástupce so-
cialistických stran po vzniku republiky). 
Úspěchy ve vedení Svépomoci zcela jistě 
stály za tím, že v prvních volbách po vzni-
ku samostatné republiky se v červnu 1919 
stává starostou města Kralupy nad Vltavou.

Poválečné Kralupy měly kolem 8000 
obyvatel, byly okresním městem, sídlem 
soudu a finančního úřadu. Neměly však 
svou důstojnou radnici, městský úřad za-
sedal v budově bývalé školy v Jodlově ulici. 
Neměly ani zaveden elektrický proud. Na 
mrtvém bodě byly otázky výstavby mostu 
přes Vltavu a rozšíření obvodu města o při-
lehlé obce Mikovice a Lobeček.

Přehled událostí 
1919 - Volby do obecní samosprávy byly na 
základě volebního řádu konány 19. června 

1919. Většinu hlasů získali členové česko-
slovenské strany sociálně demokratické, 
jejímž místním čelným představitelem byl 
prokurista „Svépomoci“ Josef Vaníček. Ten 
se stal prvním starostou města v nové re-
publice.

9. října 1919 vypsal městský úřad kon-
kurz na stavbu elektrické sítě veřejného 
osvětlení. Výsledkem konkurzu bylo zadá-
ní stavby sítě veřejného osvětlení kralup-
ské firmě Rudolfa Trikala. Firma navrhla 
32 světelných bodů tak, že některá svítidla 
byla zavěšena uprostřed ulice a některá na 
konzolách. Elektrický proud byl ovšem stej-
nosměrný.

1920 - 1. ledna 1920 se v Kralupech po-
prvé rozsvítily elektrické žárovky dodané 
firmou Osram.

T.J. Sokol zakoupila pozemek starého 
gruntu č. p. 16 „U Jodlů“. V původní sokolov-
ně ve Fügnerově ulici pak vzniklo „Bio Sokol“.

1921 - Dosud samostatná obec Lobeček 
byla připojena ke Kralupům jako městská 
část Kralupy II. 

Na pravé straně Vltavy byl založen zá-
vod na zpracování dřeva a dýhy, dýhárna, 
ochranná známka „Orel“. První podnik to-
hoto druhu v Československu.

V sousedství rafinerie minerálních olejů 
byl vybudován závod na výrobu syntetic-
kých barev – tzv. lakovna.

Proběhlo sčítání lidu – žilo zde 8 321 
obyvatel.

1922 - Městem byla zakoupena budova sta-
ré Staňkovských usedlosti č. p. 6, která byla 
přestavěna na novou radnici.

Městská spořitelna se přestěhovala do 
domu na rohu náměstí a Husovy ulice, kou-
peného od vdovy po lékárníkovi Jaroslavu 
Pacovském. Upravila jej pro svoje potřeby 
a Česká spořitelna v něm sídlí dodnes.

1923 - Ke Kralupům byla připojena sou-
sední obec Mikovice pod úředním názvem 

JOSEF VANÍČEK se stal 
před 100 lety starostou
■  Prvním kralupským starostou, po vzniku Československé republiky v roce 1919,  
se stal pracovník kralupské „Dělnické spotřební, výrobní a úsporné jednoty Svépomoc“, 
či krátce řečeno jednoty „Svépomoc“, tehdy již osmapadesátiletý Josef Vaníček.  
Po dobu dalších dvaceti let byl úspěšným a energickým starostou města Kralup  
nad Vltavou. Ve funkci prožil pět volebních období a končil ve věku 78 let.

Rok 1899
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Kralupy III. Tehdy tam žilo 1 350 obyvatel.
V září bylo otevřeno reálné gymnázium 

v přistavěném západním křídle budovy 
chlapecké školy.

Kralupy se připojily k elektrorozvodné 
síti na střídavý proud od Elektrárenského 
svazu středočeských okresů. Muselo však 
dojít ke změně rozvodů, dříve koncipova-
ných pro stejnosměrný proud.

1924 - Lobeček byl elektrifikován kabelem 
vedeným po dně řeky.

Došlo k další regulaci a vydláždění Zá-
kolanského potoka, v centru města a u jeho 
ústí. Byla to příprava ke stavbě silničního 
mostu přes Vltavu.

Bylo rozparcelováno pole „Na Poláčku“ 
v Mikovicích pro stavbu více než 20 rodin-
ných domů.

1925 - Budovu zrušeného spolkového cuk-
rovaru v Trojanově ulici koupila švýcarská 
firma na polévková koření Maggi.

Začal prodej benzinu do čerpacích stanic 
z kralupské rafinerie, pod názvem Kralu-
pol.

Byl schválen regulační plán města. Vy-
mezoval území vhodná pro průmyslovou 
činnost (místa v blízkosti řeky) a soukro-
mou výstavbu (Lobeček, Mikovice).

V Nerudově ulici byla otevřena nová bu-
dova Okresní nemocenské pokladny, poz-
ději známá jako zdravotní středisko.

Byla stavebně upravena křižovatka ulic 
Žižkova a Husova u nádraží, srovnán terén 
a odstraněny dřívější schody, překonávající 
výškový rozdíl.

1926 - 6. února započala výstavba kra-
lupského silničního mostu, po dřívějších 
bezvýsledných jednáních trvajících 25 let.

Na nově upravené křižovatce ulic Huso-
va a Žižkova byl vybudován „informační 
kiosk“ s elektrickými hodinami a měře-
ním atmosférického tlaku a teploty vzdu-
chu.

1928 - Přes řeku Vltavu byl slavnostně ote-
vřen most T. G. Masaryka. 

Byla zprovozněna druhá kolej na hlavní 
děčínské železniční trati.

1930 - Pro gymnázium byla otevřena nová 
budova na dnešním Dvořákově náměstí.

U kostela byla odhalena socha Raněného, 
pomník obětí války z let 1914-1918.

Na Hostibejku byly postaveny dva vy-
hlídkové altánky.

Josef Holub byl jmenován čestným ob-
čanem města.

1931 - Kino Sokol dostalo zvukovou apa-
raturu.

1932 - Během stavební úpravy Jodlovy uli-
ce byla zbořena velká část Jodlova rodné-
ho domu.

Již zaplněný hřbitov byl rozšířen o další 
část. Vlevo od vchodu byla postavena hřbi-
tovní kaple.

Byly otevřeny nové jatky.

1933 - Z Kralup začaly jezdit osobní moto-
rové železniční vozy.

Začala se stavět silnice z Kralup do Mi-
kovic, po dokončení dostala název „Třída 
Josefa Vaníčka“. Je to ulice jdoucí kolem 
pohřebního ústavu a sídliště „V Zátiší“ až 
k mikovické křižovatce. Dnes je z velké 

části jednosměrná a nese název „Generála 
Klapálka“. 

Na Dvořákově náměstí bylo odhaleno 
sousoší čtyř ročních dob s meteostanicí.

Na Hostibejku bylo vysázeno 4 000 stro-
mů.

Mlýnské závody Praha zakoupily a pře-
stavěly Karsův mlýn.

1934 - Na pozemku domu č. p. 2 byla vybu-
dována kavárna a restaurace Praha.

1936 - V Lobečku bylo vybudováno spor-
tovní letiště, na místě pozdějšího podniku 
Kaučuk. Josef Vaníček byl proti a plánoval 
místo ponechat výstavbě rodinných domů.

V Mikovicích byl otevřen Dům sociální 
péče.

1937 - Byla otevřena nová budova pošty 
v Nerudově ulici.

1938 - Několik set kralupských občanů se 
přihlásilo k výcviku tzv. dobrovolnické dru-
hé zálohy. V souvislosti s hrozícím válečným 
konfliktem s Německem do Kralup dorazilo 
1 500 uprchlíků ze zabraného území Sudet. 
Město se rozhodlo pro uprchlíky postavit 
velký činžovní dům. Zakoupilo k tomu účelu 
od A. Karbana tři parcely na konci Havlíč-
kovy ulice. Dům byl dokončen v roce 1939.

1939 - Chlapecká škola byla po okupaci  
15. 3. zabrána pro účely německé armády, 
sídlo místní posádky.

Druhého dubna, po dvaceti letech v úřa-
du, podal starosta Josef Vaníček demisi. 
Neměl zájem spolupracovat s německými 
okupačními úřady. Do volby nového sta-
rosty jej nahradil jeho první náměstek, ře-
ditel veltruské školy, Václav Novotný. No-
vým starostou byl 4. 6. 1939 zvolen druhý 
náměstek starosty, obchodník Josef Ko-
bera. Ale i jeho starostování Němci brzy 
ukončili.

Na předmostí byly vyměřeny pozemky 
pro výstavbu nové společné budovy pro 
okresní úřad a okresní soud (dnešní LDN). 
Stavba dokončena až po roce 1945.

Od 1. října 1939 vstoupilo v platnost za-
vedení přídělu na potraviny, řešené formou 
potravinových lístků. 

Po roce 1945, kdy skončila druhá světo-
vá válka, se již Josef Vaníček pro svůj vy-
soký věk do funkce starosty nevrátil. Moci 
se ujaly národní výbory, nový typ obecní 
a městské samosprávy. 

V ocenění svých zásluh byl Vaníček v ro-
ce 1946 při výročí 85. narozenin jmenován 
čestným občanem města Kralup.

JAN RACEK,

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO MUZEA KRALUPY

ZVEME VÁS V PÁTEK  
7. ČERVNA OD 16:30
v rámci Dnů Kralup na slavnostní akt 
k 100. výročí od uvedení Josefa Vaníčka  
do funkce kralupského starosty:

Pocta starostovi Vaníčkovi
(ve Vaníčkově ulici u pivovaru) 
Akce se koná za účasti tří „polistopadových“ 
starostů.

Rok 1930

Rok 1940
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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 v kině.  
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. Vstupenky i na kasskralupy.cz.

ČERVEN 2019

1. června – sobota 13:00 

DĚTSKÝ DEN S DDM 
KRALUPY NA ZAHRADĚ 
KD VLTAVA

Vstup zdarma

1. června – sobota 17:00

TANEČNÍ SHOW TS NADĚJE 
K 30. výročí založení tanečního studia Naděje.

Vstupné: 130 Kč / 50 Kč děti do 12 let 

4. června – úterý 18:00

SÉRIE DIVADELNÍCH 
PŘEDSTAVENÍ 
Literárně dramatického oboru ZUŠ Kralupy 
Jan Bouchner: O pohádce nejlepšejší
Těžký je život hercův a život herce dětského nevy-
jímaje. V této bláznivé komedii pohlédneme tak 
trochu pod pokličku snažení, na jehož konci má být 
to nejlepší pohádkové představení, jaké kdy divák 
viděl: prostě ta pohádka nejlepšejší. Hru uvidíte 
v mírně novém nastudování, tak jak ji mohli vidět na 
divadelních festivalech v Mostě a Novém Strašecí.

autorská hra: TV Radost
Jak složité může být změnit teleshoppingovou spo-
lečnost na televizní zpravodajský kanál? Na to 
odpoví autorská satirická komedie TV Radost.

Jan Bouchner: XP QUEST
Tato komediální parafráze fantasy žánru a pře-
devším her na hrdiny vám přiblíží putování jed-
né mírně netradiční sestavy hrdinů za vysvo-
bozením ubohého sirotka. Uvidíte největší 
dobrodružství od dob stvoření světa: XP Quest!

Vstup zdarma

6. června – čtvrtek 19:30

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

11. června – úterý 17:30

TANEČNÍ KONCERT 
ZUŠ VELVARY
Závěrečný taneční koncert žáků tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy ve Velvarech.

Vstupné dobrovolné

12. června – středa 19:00

TANČÍME
Příjemný večer ve společnosti krásných melodií v po-
dání Markéty Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

LS Rolnička uvede ve středu 12. 6. 
2019 od 16:30 pohádku „KOUZELNÝ 
PRSTÝNEK“, režie L. Špeldová. Vstupenky 
zakoupíte na místě před představením.

Rolnička� 

15. června – sobota 17:00

TANEČNÍ KONCERT 
TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO 
STUDIA ZUZANY ŠTARKOVÉ
Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert, na kterém 
se představí nejen děti, které tančí v Kralupech pod 
vedením Z. Štarkové, ale také hosté z Pražské taneční 
konzervatoře.

Vstupné: 80 Kč

17. června – pondělí 18:00

SÉRIE DIVADELNÍCH 
PŘEDSTAVENÍ 
Literárně dramatického oboru ZUŠ Kralupy 

Adam Závodský: Stůl pro dva
Drama o jednom (ne)obyčejném přátelství...

Jan Bouchner: Had a Sekyra
Nové nastudování psychologického dramatu z ne-
tradičního prostředí Baskicka (toho času usilujícího 
o nezávislost na centrální španělské vládě). Sledu-
jeme skupinu mladých lidí v jejich zoufalém pokusu 
ovlivnit situaci v zemi. Jaký vliv může mít vyhrocená 
doba plná teroru a propagandy na mysl dospívající-
ho člověka?

Vstup zdarma

18. června – úterý  18:00

SÉRIE DIVADELNÍCH 
PŘEDSTAVENÍ 

Literárně dramatického oboru ZUŠ Kralupy 

Jan Bouchner: To mi hlava nebere
Co všechno může znamenat podivné chování jedné 
Adélky Mráčkové, staré 12 let, bytem v Kralupech 
nad Vltavou? Je Adélčina maminka Pol Pot? A je ten 
nahoře suchar? To zjistíme v bláznivé komedii To mi 
hlava nebere!

autorská hra: Amakumu
Dvě skupiny mladých českých dobrodruhů se vydávají 
do Amazonského pralesa po stopách bájné Amaku-
mu. Najdou ji?

autorská hra: Jak nabalit superkluka 
aneb Matěj je báječný kluk, ale...
Máte problémy ve vztahu, nebo chcete najít toho pra-
vého? Se vším vám pomůže náš osvětový pořad!

Vstup zdarma

19. června – středa 16:30

ČAJ O PÁTÉ
Podvečer pro všechny milovníky evergreenů. K tanci 
a poslechu hraje Kozelkova trojka. Všechny vstupenky 
jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

20. června – čtvrtek 16:00

AKADEMIE DDM 
24. června – pondělí  18:00

TANEČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ TANEČNÍHO 
OBORU ZUŠ KRALUPY 

Vstup zdarma

25. června – úterý 20:00

Agentura Point: Rob Becker 

CAVEMAN
Režie: Patrik Hartl
Hudba: David Kraus
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mu-
žem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi. O lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Délka představení: 90 minut bez přestávky

Vstupné: 390 Kč
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10. září COUNTRY SALON S RANGERS BAND - hosty budou Jitka Vrbová a Jan Frühwirt

20. – 21. září 

SEIFERTOVY KRALUPY 2019 - přehlídka vítězů dětské recitační soutěže, koncert 
Komorního orchestru Dvořákova kraje s hostem Miroslavem Palečkem, vyhlášení 
autorské literární soutěže - vítězné práce recituje herec Ondřej Pavelka, Příběhy ze 
starého zákona – s humorem sobě vlastním vyprávějí Josef Somr a Barbora Munzarová.

26. září 
DIVADLO PALACE: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU - skvělá komedie uznávaného mistra 
frašky Raye Cooneyho, ve které se představí M. Etzler, V. Hybnerová, S. Laurinová a další

5. říjen TŘI KMOTŘIČKY - klasická výpravná pohádka o tom, že láska je více než bohatství.

14. říjen 
DIVADLO VERZE: JMÉNO - Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými by 
vlastně žádné téma nemělo být tabu.

15. říjen KUBELÍK KVARTET A ROBERT PACOUREK 

16. říjen RADIM UZEL A PEPA ŠTROSS – zábavný pořad o sexu převážně nevážně

20. říjen KRALUPSKÝ TALENT - 10. ROČNÍK 

23. říjen 
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA - vystoupení jednoho z nejvýraznějších 
a nejoriginálnějších písničkářů.

24. říjen LIDUŠČINO DIVADLO: MAKOVÁ PANENKA - roztomilý příběh z pera Václava Čtvrtka.

12. listopad 
DOPISY OLZE - pořad k uctění 30. výročí sametové revoluce. Kateřina Englichová - harfa 
a Eva Garajová – mezzosoprán. Hudba bude prokládána čtenou korespondencí Václava 
Havla v podání herečky Valérie Zawadské.

16. listopad 
STO ZVÍŘAT - 16:00 Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách – koncert pro děti,  
19:30 koncert pro dospěláky 

21. listopad NOC VENKU - přijďte přespat venku na ulici a podpořte tak lidi bez domova.

25. listopad 
AGENTURA HARLEKÝN: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA - adaptace slavného filmu 
Ingmara Bergmana, v hlavních rolích Michal Dlouhý a Michaela Badinková.

29. listopad MĚSTSKÝ PLES

30. listopad OCHUTNÁVKA VÍN S CIMBÁLOVKOU

1. prosinec ADVENTNÍ SETKÁNÍ - rozsvícení vánočního stromu

5. prosinec 
DIVADLO KALICH: LADY OSCAR - současná verze slavné komedie. Vděčné výzvy, kterou 
nabízí hlavní role, se chopila jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás, 
Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stala režijním debutem.

7. prosinec BLUEGRASS ADVENT

9. prosinec 
VÁCLAV NECKÁŘ A KAPELA BACILY - pro rok 2019 Václav Neckář s kapelou Bacily 
připravili speciální recitál postavený na základech třídeskového kompletu s názvem 
Příběhy, Písně a Balady.

12. prosinec 
VÁNOČNÍ KONCERT MARKÉTY WAGNEROVÉ - příjemným adventním pohlazením bude 
koncert M. Wagnerové a jejich hostů.

16. prosinec 
HIROKO MATSUMOTO A TOMÁŠ MACH - koncert japonské klavíristky, zpěvačky 
a skladatelky a českého houslisty a skladatele

19. prosinec COUNTRY SALON S RANGERS BAND

NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT 
DO „TALENTU“
Desátý ročník Kralupského talentu se uskuteční 
v neděli 20. 10. 2019 od 14:00 v KD Vltava. 

Letošní téma: duety a tria.

Zkoušky: 12. 10. 2019 9:00-11:30; 19. 10. 2019 
9:00-12:00, generálka 20. 10. 2019 v 9:00.

Poděkování patří všem sponzorům a hlavně Měst-
skému úřadu v Kralupech n. Vlt. a KD Vltava.
Prosíme všechny, kdo chtějí vystupovat, aby se ozvali 
hlavní organizátorce paní Markétě Wagnerové a in-
formovali, co a s kým budou zpívat. Použijte, prosím, 
adresu: wagnerova.marketa@email.cz.

Podzim – zima 
2019 v KD Vtava

Už teď se na vás těšíme v KD Vltava.  
Vstupenky je možné zakoupit online na www.kasskralupy.cz.

}

VÁCLAV NECKÁŘ a kapela Bacily

16. listopadu

9. prosince}
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kino nehraje 3., 7.-10., 17. a 24. 6.

Free Solo
USA, dokumentární, 2018, titulky, 100 min.

Snímek je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního ži-
votního příběhu sportovce, který si klade fyzicky i psychic-
ky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného. 
Snímek nasbíral po celém světě spoustu ocenění, včetně 
Oscara za nejlepší celovečerní dokument. 
Máma
USA, horor, 2019, titulky, 15+, 99 min.

Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému ví-
kendu přemluvení libovolného dospělého, aby jim koupil 
alkohol. Osamělá paní Sue Ann je v tomhle směru přímo 
darem z nebes. Nejenže teenagerům bez mrknutí oka 
koupí bednu alkoholu, ale navíc jim nabídne sklepní pro-
story ve svém odlehlém domě, aby si ho tam mohli vypít 
a trochu přitom zablbli. „Máma“ Sue Ann má jen pár 
drobných podmínek…
Muži v černém: Globální hrozba
USA, SCI-FI, 2019, titulky / dabing, 107 min.

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmej- 
dem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud 
největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu 
agentovi v organizaci Mužů v černém.
Psí poslání 2
USA, rodinný, 2019, dabing, 108 min.

Milovaný pes Bailey najde nový smysl života. Naváže 
pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají 
na místa, která si nedokázali ani ve snu představit. Tak 
začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy napl-
něnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt 
skvělými drbáními na bříšku.
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.
Tajný život mazlíčků 2 
USA, animovaný, 2019, dabing, 86 min.

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není 
jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzo-
ru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten 
chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, 
a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo 
naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na kaž-
dém kroku hlídat a chránit. 
X-men: Dark Phoenix
USA, SCI-FI, 2019, titulky / dabing, 114 min.

Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou 
misi na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu, 
zdá se, že mají vše pod kontrolou. Ale zdání klame. Jean 
Grey je zasažena neznámou a smrtící kosmickou silou, kte-
rá ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů. I s podpo-
rou ostatních X-Menů Jean zápasí nejen se svou nově nabi-
tou a nestabilní silou, ale i se svými osobními démony.
Yesterday
Velká Británie, komedie, 2019, titulky, 112 min.

Příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v ži-
votní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjis-
tí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu 
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna si 
vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu 
nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy 
všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno.

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

PROGRAM KINA ČERVEN 2019
Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00, o víkendu a svátcích hodinu před začátkem první 
projekce. Vstupenky v prodeji i online na kasskralupy.cz.

DATUM ČAS NÁZEV FILMU VSTUPNÉ

1. so

14:30 Pokémon: Detektiv Pikachu 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

17:00 Godzilla 2: Král Monster 3D/T 150 Kč

20:00 Rocketman 2D/T 130 Kč

2. ne

14:30 Putování se Sobíkem 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Aladin 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč 

20:00 Avengers: Endgame 2D/T 130 Kč

4. út 19:00 Godzilla 2: Král Monster 2D/D 130 Kč

5. st 19:00 Rocketman 2D/T 130 Kč

6. čt
16:30 

DNY KRALUP – Mrňouskové 2: 
Daleko od domova

2D/D ZDARMA

20:00 X-Men: Dark Phoenix 2D/T 130 Kč

11. út
15:00 

KINO SENIOR - Trabantem tam 
a zase zpátky

sen. 60 Kč / 130 Kč

19:00 X-Men: Dark Phoenix 2D/D 130 Kč 

12. st 19:00 Godzilla 2: Král Monster 2D/T 130 Kč

13. čt 19:00 Muži v černém: Globální hrozba 2D/T 130 Kč 

14. pá
17:00 Psí poslání 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Rocketman 2D/T 130 Kč

15. so

14:30 Aladin 3D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Muži v černém: Globální hrozba 2D/D 130 Kč

20:00 X-men: Dark Phoenix 2D/T 130 Kč

16. ne

14:30 Psí poslání 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Aladin 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Pokémon: Detektiv Pikachu 2D/T 130 Kč 

18. út 19:00 Syn Temnoty 2D/T 130 Kč

19. st 19:00 Muži v černém: Globální hrozba 2D/T 130 Kč 

20. čt 19:00 Máma 2D/T 130 Kč

21. pá
17:00 Aladin 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Podfukářky 2D/T 130 Kč 

22. so

14:30 Psí poslání 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 X-men: Dark Phoenix 3D/D 150 Kč 

20:00 Rocketman 2D/T 130 Kč

23. ne

14:30 Velké dobrodružství čtyřlístku děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Muži v černém: Globální hrozba 3D/D 130 Kč / 150 Kč 

20:00 Avengers: Endgame 2D/D 130 Kč

25. út
15:00 KINO SENIOR – Narušitel sen. 60 Kč / 130 Kč

19:00 Free Solo 2D/T 100 Kč

26. st 19:00 X-men: Dark Phoenix 2D/D 130 Kč

27. čt 19:00 Yestreday 2D/T 130 Kč

28. pá
17:00 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

20:00 Annabelle 3 2D/T 130 Kč 

29. so 

14:30 Tajný život mazlíčků 2 3D/D děti 130 Kč / 150 Kč

17:00 Slunce je také hvězda 2D/T 130 Kč

20:00 Yesterday 2D/T 130 Kč 

30. ne

14:30 Psí poslání 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč 

17:00 Tajný život mazlíčků 2 2D/D děti 110 Kč / 130 Kč

20:00 X-men: Dark Phoenix 3D/D 150 Kč
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Městské MUZEUM ČERVEN 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 6. 6. – 18:30
Vernisáž výstavy obrazů 
Františka Saifrta - MOJE LÁSKY

úterý 11. 6. – 17:30
Absolventský koncert žáků ZUŠ

ČERVENEC a SRPEN:
Pro návštěvníky jsou v létě 
otevřené stálé expozice 
a krátkodobá výstava obrazů 
Františka Saifrta „Moje lásky“, 
která končí 10. 8. 2019.

12. Muzejní noc s překvapením 
čtvrtek 6. června 17:00- 22:00 
Program: 

Soutěž je otevřena pro všech-
ny fotografy bez rozdílu vě-

ku, amatéry i profesionály. Cí-
lem soutěže je ukázat, že i dnešní 
fotografové vidí, umí nacházet 
krásu v nejprostších věcech, ve 
svém nejbližším okolí.

Do 15. 9. 2019 zasílejte tiš-
těné papírové fotografie od for-
mátu minimálně 18 x 24 cm na 
adresu GALERIE VK37, Pur-
kyňovo nám. 228, 278 01 Kra-
lupy nad Vltavou, nebo je mů-
žete osobně zanést v otvíracích 
hodinách do galerie. Fotogra-
fie mohou být různého formá-
tu, černobílé i barevné a jejich 
počet není omezen. Přijímáme 

pouze fotografie nezarámova-
né, musí být bez digitálního zá-
sahu do kompozice obrazu – jde 
o čistě fotografické vidění sku-
tečnosti. Uvítáme, pokud zašle-
te fotografie i v digitální podobě 
pro potřeby propagace násled-
né výstavy v galerii. V zásilce, 
prosím, uveďte jméno autora, 
telefonní kontakt a e-mailovou 
adresu. 

Fotografie posoudí odborná 
porota, ve které budou zastou-
peni fotografové, výtvarníci 
i publicisté a hlavním kritéri-
em je naplnění tématu soutěže.

KLÁRA KLOUČKOVÁ,

GALERIE VK37

KLUBÍČKO se vrací – dílničky

A JAKÉ BUDE PŘEKVAPENÍ? TO VÁM NEPROZRADÍME, 
PŘIJĎTE MEZI NÁS A OBJEVÍTE JEJ VELICE RYCHLE…
Změna programu vyhrazena!

17:00 zahájení – PaedDr. Jan Racek, ředitel muzea

17:05
veselé vystoupení žáčků ŠD Komenského školy  
pod vedením Lady Havlíčkové

17:30
přednáška - Josef Vaníček, starosta budovatel, 
přednese PaedDr. Jan Racek

18:15
veselé vystoupení žáčků ŠD Komenského školy  
pod vedením Lady Havlíčkové

18:30 vernisáž výstavy obrazů - František Saifrt – MOJE LÁSKY

20:00 Koncert pěveckého souboru TUTTI CANTATE

17:00-
20:00

pravěká dílna pro děti i rodiče; keramické ukázky 
a dílnička s hrnčířským kruhem s Janou Bendovou; 
obchůdek s medem, sladkými dobrotami a zajímavosti 
o včeličkách s Kamilou Rubešovou; dílničky s klubíčky 
se vracejí na Muzejní noc; kreslení pro malé i velké 
dle obrazů Františka Saifrta; občerstvení.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
U příležitosti výstavy fotografií Pavla Váchy – PROCHÁZKA 
S PANEM SUDKEM – v Galerii VK37, byla vyhlášena 
fotografická soutěž na téma KRÁSA (NE)OBYČEJNOSTI
SOUTĚŽ BUDE VYHODNOCENA koncem září. 
V ŘÍJNU SE USKUTEČNÍ VÝSTAVA VÍTĚZNÝCH PRACÍ v Galerii 
VK37. 
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jubilanti� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v ČERVNU 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 z Chodova do Kunratic za Václavem IV.
Kdy? V sobotu 15. června 2019

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

P rojdeme se Kunratickým lesem, navštívíme Nový 
hrad u Kunratic, který je zříceninou královského 

gotického hradu. Povíme si o králi Václavu IV., který byl 
synem Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické. 
Od jeho úmrtí v letošním roce uplyne 600 let.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 
v 8:42. Vystoupíme v Holešovicích a budeme pokračo-
vat metrem do stanice Chodov, kde se setkáme v 10:00 
u východu směr Kunratický les s mimo kralupskými.

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 Milena Vovsová

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

} PRONAJMU byt 1+1 v rodinném 
domku po kompletní rekonstrukci 
v Kralupech u gymnázia.
Tel. č.: 602 655 757 mezi 17:00-18:30.

soukromá inzerce� 

80 let

Nina Gelbičová

Jarmila Klimešová

Hedvika Tubová

85 let
Ladislav Berger

Jiří Kulhan

90 let

Jaroslav Dvořák

Hana Malotínská 

Jarmila Hofmanová

91 let Miloň Kolda

V sobotu 18. 5. 2019 proběhlo na nově 
zbudovaném prostranství před kralup-

ským kostelem již 5. setkání majitelů histo-
rických kočárků, které zorganizovala pro-
vozovatelka Muzea kočárků v Kralupech 
nad Vltavou paní Věra Čížková. 

Bylo zde možno vidět na stovku kočár-
ků jak pro mimina, tak i tzv. loutkové, pro 
panenky.

Mezi hosty byla i sběratelka panenek he-
rečka Bára Štepánová, která přijela z neda-
lekých Zákolan.

Setkání zpestřili svým vystoupením žá-
ci a učitelé ZUŠ v Kralupech nad Vltavou.

Všem cca 300 návštěvníkům se setkání 
líbilo a již se těší na další ročník.

STANISLAV HEJDUK,

ČLEN RR KZ

Na výlet do Zámku v Roztokách u Pra-
hy na výstavu globusů zveme všechny 

rodáky a příznivce Kralup.
Pojedeme ve středu 19. června vlakem 

v 10:12. Vstupné bude hrazeno z grantu od 

MěÚ, za jehož přidělení Výbor rodáků za 
všechny děkuje.

Název výstavy je: Fenomén FELKL – 
proslulá továrna na výrobu glóbů v Rozto-
kách. TĚŠÍ SE NA VÁS VAŠI RODÁCI

Na našem vztahu 
nám záleží
C írkev bratrská bude v Kralupech pořá-

dat kurz s názvem Manželské večery. 
Jedná se o sérii osmi setkání, ne nepodob-
ných malým randes-vous. Začíná se veče-
ří při svíčkách - stoleček pro dva, květina. 
Následuje promluva plná příběhů ze živo-
ta, vtipných citátů a inspirativních nápadů.

Jádrem večera je diskuse pouze ve dvou - 
o tématech, na která ve shonu všedního dne 
nezbývá čas. Kurz je příležitost pro každý 
pár, který chce na svém vztahu pracovat - 
tedy pro manželství pevná i manželství, 
která zápasí. Je určen jak pro dvojice žijí-
cí v manželství, tak i pro nesezdané páry. 
Kurz je postaven na křesťanských princi-
pech, ale současně je otevřen lidem jaké-
hokoliv vyznání, i nevěřícím.

Bude zahájen na podzim tohoto roku, ale 
již nyní vám organizátoři rádi zodpovědí 
vaše dotazy. Kapacita je omezená, může-
te se rovnou přihlásit u kazatele Církve 
bratrské v Kralupech Mgr. Radislava No-
votného, tel. 737 200 188, mail: radislav.
novotny@cb.cz. JIŘÍ KOŠŤÁL,

CÍRKEV BRATSKÁ V KRALUPECH N. VLT.

Zveme na výlet v červnu

Kočárkům přálo hezké počasí
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Hostem setkání majitelek historických 
kočárků byla herečka a zpěvačka Bára 
Štěpánová (vlevo).



19www.mestokralupy.cz   SPOLEČNOST / SPOLKY  ČERVEN 2019   KZ

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Cibulka
se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� 

6. 5. Zdeněk Listík 84 let

7. 5. Růžena Pospíšilová 93 let

21. 5. Marie Ďuricová 92 let

vzpomínky� 
Dne 5. června 2019 uplyne pět 
let, co nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
JAN NEZBEDA. S láskou vzpomí-
nají manželka Eva a dcera Martina 
s rodinou.

Tento měsíc si připomínáme  
10. výročí od úmrtí pana MILANA 
KASALY, dlouholetého zaměst-
nance Kaučuku. Stále vzpomíná 
manželka s dětmi a jejich rodinami.

Již jeden smutný rok to bude, kdy 
nás 10. 6. opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, bratr a švagr, pan 
JOSEF HORA. Stále vzpomínají 
manželka, synové, bratr a švagr 
a s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Nadační fond pomoci vypsal v květnu 
finanční sbírku www.nfpomoci.cz/

project/domov-pro-nevylecitelne-nemoc-
ne, jejíž výtěžek je určen pro DOMOV PRO 
NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ (Hospic 
knížete Václava) ve Veltrusech.

První krok rozsáhlého a po všech strán-
kách náročného projektu „Rekonstrukce 
a přístavby kláštera ve Veltrusech pro úče-
ly lůžkového hospicového zařízení“ byl již 
splněn. Základní kámen stavby byl položen 
před čtyřmi lety a je vypracována studie 
stavby, která zahrnuje komplexní architek-
tonické a dispoziční řešení celého areálu 
včetně zahrady s jednoznačným vymeze-
ním velikosti a funkčnosti každé jednotli-
vé plochy a místností. Zařízení je navrženo 
pro poskytování sociální a zdravotní péče 
pro čtyři skupiny nevyléčitelně nemocných 
s celkovou kapacitou 110 lůžek.

Nyní je projekt ve fázi vypracování územ-
ního rozhodnutí, jehož cena je 2 mil. korun. 
Libovolnou částkou můžete pomoci i vy, 
a to prostřednictvím výše uvedené sbírky. 

Bližší informace o výstavbě hospice zís-
káte na webové stránce hospicknizetevac-
lava.cz.

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA

K lub důchodců v Kralupech n. Vlt. dává 
na vědomost seniorům, kteří rádi obje-

vují krásná přírodní a historická místa naší 
vlasti, že se dne 22. 6. 2019 uskuteční auto-
busový zájezd do míst, která navrací lidem 
zdraví a pohodu, a to jsou Františkovy Lázně. 

Po pitných kúrách zdejších minerálních 
vod se odsuneme navštíviti 8 km vzdálený 

hrad Seeberg, jež má velmi zajímavý inte- 
riér a historii! Rovněž okolní lesy a údo-
lí jsou romantické a nedaleko je sousední 
NSR.  

Přejme si krásné počasí a mnoho zážitků!
ZA KLUB MKD 

JOSEF KOLÁŘ (TEL. 728 720 763)

A VLADIMÍR UMLAUF (TEL. 606 824 003) 

Na zahradě DPS nejen sportujeme na 
venkovních cvičicích strojích, ale vyu-

žíváme ji také k setkávání. V úterý 30. dub-
na jsme společně oslavili filipojakubskou 

noc. Těšíme se na další setkání, v červnu 
se zúčastníme městských slavností. 

ZA OBYVATELE DPS 

ŠTĚPÁNKA BĚHOUNKOVÁ

Sucho – téma 
letního dvojčísla
anketní otázka pro vás:

Jak řešíte nedostatek vody na vašich zahra-
dách, v domácnosti, přijali jste nějaká opatření?

S vé příspěvky posílejte, prosím, do 17. červ- 
na na mailovou adresu: zpravodaj@mes-

tokralupy.cz, nebo doručte do redakce v KD 
Vltava.
V letním dvojčísle se budeme věnovat právě to-
muto tématu. Děkuji!

RADKA HOLEŠTOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA 

Pojeďte s námi

Společně trávíme volné chvíle
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Rekonstrukce bývalého kláštera 
se posunula do další fáze

CITÁTY PRO TENTO MĚSÍC

} Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž 
mi, možná si to zapamatuji. Nech 
mě zkusit si to, a já to pochopím. 
} Muž se domnívá, že ví, ale žena 
to ví lépe. 
} Když miluješ, zdá se ti opice 
hezká. Nemiluješ-li, odvrátíš zrak 
i od lotosového květu.
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Z ámek Veltrusy zve na akci 
„Slavnost růží“, která pro-

běhne v sobotu 15. června 
2019. Do prostor oranžerie se 
nastěhují růže v rámci soutěžní 
výstavy a i vy můžete rozhodo-
vat o té nejkrásnější. Nádvoří 
zámku se promění v rozkvetlou 
zahradu a jeviště pro doprovod-
ný program. 

Můžete se těšit například na 
hudbu Marka Johnstona a je-
ho skupiny Ambiam. Duo Pe & 
Pe potěší návštěvníky svou ir-
skou hudbou. Kralupské lout-
kové divadlo Rolnička zahraje 
pohádku „Kouzelný prstýnek“. 
Děti z ASPV Veltrusy předve-
dou své taneční dovednosti. 
Program obohatí módní pře-
hlídka svatebních a společen-
ských šatů „Atelieru Monica“ 
doplněných o kytice od floristy 
Slávka Rabušice. Příjemně se 
naladíte na muzikoterapii s bu-
bínky u oranžerie, která se bude 
především líbit dětem. 

Po celý den se můžete dozvě-
dět více o růžích na přednáš-
kách Lenky Křesadlové a Mi-
chaely Leté, či zakusit růže 
všemi smysly v interiérech se-
verozápadního křídla. Nebude 

chybět ani jarmark, který pro-
pojí oranžerii se zámkem. 

V ceně vstupenky jsou i tema-
ticky upravené prohlídky zám-
ku. Slavnostní zakončení akce 
a vyhlášení vítězů proběhne 

v 16:30. Více informací o akci 
a programu na www.zamek-vel-
trusy.cz.

BARBORA FRINDOVÁ,

PRACOVNÍK VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ, 

ZÁMEK VELTRUSY

Letošní školní rok v tanečním 
studiu proběhl od podzimu 

do jara v činorodých přípravách 
na rozličná vystoupení a soutěže, 
ve kterých se všichni tanečníci 
úspěšně prezentovali. Za zmín-
ku stojí podzimní soutěž Baletní 
mládí v Praze, kde nejstarší dív-
ky ve velké konkurenci získaly 
3. místo za choreografii Trollové 
a čestné uznání za tanec Balerí-
ny. Z jarní celostátní soutěžní ta-
neční přehlídky v Salesiánském 
divadle v Praze si děvčata odvez-
la dvě hlavní ceny za Tarantelu 

a Labyrint spolu s cenou poroty 
za tanec Carmen. V neposlední 
řadě dívky postoupily i do kraj-
ského kola Středočeského taneč-
ního poháru v Mladé Boleslavi, 
odkud si odvážely čestné uznání 
s pohárem.

Doufáme, že oko diváka po-
těšila i naše vystoupení na Vi-
nobraní či Městském plese 
a hlavně na tradičním únoro-
vém Galakoncertu tří tanečních 
těles – ZUŠ Kralupy, ZUŠ Vel-
vary a TaPS Z. Štarkové. Hlavní 
poděkování opět patří koordi-

nátorce celého programu pa-
ní Veronice Sedláčkové, neboť 
návštěvnost a zájem o tento ta-
neční koncert se každým rokem 
zvětšuje.

Stejně jako v minulých letech 
je završením školního roku náš 
závěrečný Taneční koncert, kde 
mohou diváci zhlédnout nejen 
všechny výše jmenované cho-
reografie, ale i mnoho dalších 
v zastoupení všech věkových 
kategorií. Jako hosté vystoupí 
studenti Pražské taneční kon-
zervatoře, kteří tentokrát zatan-
čí především ukázky klasického 
baletního repertoáru.

Zveme tedy všechny přízniv-
ce tanečního umění, aby s námi 
strávili 15. června od 17:00 
sobotní podvečer doslova ve ví-
ru jevištního scénického tance.

Budeme rádi, pokud malé ta-
nečnice v příštím školním roce 
rozšíří naše řady. Nábor dětí 
od 5 let bude probíhat v úterý 
10. 9. a ve čtvrtek 12. 9. 2019 
v 16:45 v prostorách Dvořá-
kova gymnázia v Kralupech 

nad Vltavou. Bližší informa-
ce mailem: zstarkova@post.
cz. Pro podrobnější informace 
navštivte naše webové stránky 
www.zuzanastarkova.cz.

ZUZANA ŠTARKOVÁ,

VEDOUCÍ TPS

Zveme na závěrečný koncert 
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Na zámku se opět koná Slavnost růží
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Choreografie „Odalisky“

Choreografie 
„Králíci“
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Splňte si svůj sen
Dobrodružná plavba kolem světa Kralupana Josefa Fričla pokračuje.  
Sledujte jím pokořené námořní míle s námi.

Když něco chcete, musíte tomu věřit

P řiletěl za mnou můj syn Pepča 
a strávil se mnou celý měsíc. Uží-

val krásného Karibiku, jak jen mohl. 
Měl jsem radost, že si užívá, a konec 
konců po velice dlouhé době jsme by-
li opět spolu - otec a syn. Jak to bývá 
v životě, že mladí vědí vše lépe než ro-
diče, tak se stalo i u nás. Syn užíval, 
chodil po ostrově na výlety. Varoval 
jsem ho před stromy s jablíčky smr-
ti. Jednou přespal na pláži v houpací 
síti a ráno pod sítí našel zelený plod. 
S chutí se do něj zakousl. První dojem 
sladké, v momentě se dostavilo šílené 
pálení v ústech a krku. Měl štěstí, že to 
nepolkl. Ústa měl poleptaná a do konce 
dovolené se širokým obloukem vyhýbal 
všemu, co bylo zelené a kulaté. 

Měsíc uběhl jako voda, syn se vrátil 
domů a já zůstal opět sám na své lodi. 
Přemýšlel jsem, co podniknu, kam se 
podívám? Ozvali se mi přátelé, a že by 
rádi jeli se mnou na ostrov St. Lucia. 
Slovo dalo slovo a už jsme pluli. Mu-
sím přiznat, že to byla pro mne velká 
zkušenost. Co se týče posádky, to bylo 
v pořádku a v pohodě. Ovšem úřední 
odbavení to bylo něco. Přes dvě hodiny 
jsem vypisoval formuláře. Co vezu, ko-
lik toho je, jaké zbraně, alkohol, tabák 
a drogy a jestli s tím hodláme obchodo-

vat. Po zaplacení 157 isi (jihokaribský 
dolar) jsme byli odbavení a mohli jsme 
do ulic Rodney Bay. 

První dojem? Ani nevím, jak to po-
psat. Všude hudba, místní silně omá-
mení alkoholem, mariánou a já nevím 
čím vším. Na druhou stranu, nikdo se 
nechoval agresivně. Hudba a atmosfé-
ra se doslova dostávala pod kůži. Úžas-
ný byl STEELBEND - bubnování na 
sudy. To je hudba, která projede celým 
tělem a ač nejste domorodec, začne to 
s vámi hýbat. Když člověk odhodí před-
sudky a přestane se nesmyslně bát, tak 
prožije úžasnou atmosféru a zábavu. 
Bylo to úžasné. Byl to úplně jiný svět. 
Martinik je krásný, ale je to moc fran-
couzské, evropské. Tady to byla mými 
slovy trochu divočina. Úžasná příroda 
i lidé. Jídlo v ulicích? Fantazie, myslím, 
že nikde vám nepřipraví ryby, kuřata 
a maso tak, jako na ulici. Pokud chcete 
skutečně ochutnat pravou místní ku-
chyni, tak běžte ke stánkům na ulici. 
Na St. Lucii jsme zůstali jenom týden. 
To byla krátká doba na poznání celého 
ostrova, ale já už vím, že se sem budu 
rád vracet.

JOSEF FRIČL, 

KAPITÁN

15. díl
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVEN 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

DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ KASS 
KRALUPY
V sobotu 1. června od 13:00 vás zveme na 
oslavu Dne dětí, která proběhne na zahradě 
KaSS Kralupy nad Vltavou. Těšit se můžete 
na různé dílničky a zábavné soutěže. Akci 
pořádáme ve spolupráci s TS Naděje.

DNY KRALUP 
Tak jako každoročně naleznete i letos DDM 
v programu Dnů Kralup. Holky, kluky a jejich 
rodiče zveme v pátek 7. června na stezku 
Harryho Pottera. Na jednotlivých stanoviš-
tích budou čekat zábavné úkoly pro malé 
kouzelnice a kouzelníky. Sejdeme se v 9:00 
u Vltavy pod infocentrem. Akci pořádáme 
ve spolupráci se ZŠ Komenského a SDH 
Minice. 

V sobotu 8. června od 9:00 proběhne na 
stadionu FK Čechie tradiční fotbalový Turnaj 
století. Součástí doprovodného programu 
budou hry a dílničky pro děti.

SEIFERTOVY KRALUPY
Ve čtvrtek 13. 6. pořádáme recitační soutěž 
pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a SOU okresu 
Mělník a mikroregionu Údolí Vltavy. Sou-
těž je součástí 24. ročníku festivalu poezie 
a přednesu „Seifertovy Kralupy 2019“. Za-
čátek soutěže je v 9:00 v budově DDM (pre-
zence od 8:30).

NOCOVKA – TAJEMNÝ 
HOSTIBEJK
Letošní nocovka bude skutečně plná tajem-
ství a napětí. Děti provede jednotlivými sta-
novišti legendární čert Hostibejk. Nocovka se 
koná z pátku 14. 6. na sobotu 15. 6. Závaz-
né přihlášky si můžete vyzvednout v kance-
láři DDM. Cena: 300 Kč. Akci pořádáme ve 
spolupráci s Městskou policií Kralupy n. Vlt.

AKADEMIE DDM 
Veřejné vystoupení dětí ze zájmových útvarů 
se koná v rámci Akademie DDM ve čtvrtek 

20. června od 16:00 v KD Vltava. Zveme ro-
diče, pedagogy i zájemce o naše ZÚ na nový 
školní rok.

ÚSPĚCH NAŠICH TANEČNÍKŮ 
V KRAJSKÉM KOLE

Ve čtvrtek 16. 5. jsme se účastnili krajského 
kola Středočeského tanečního poháru v Mla-
dé Boleslavi. V nabité konkurenci více než 
700 tanečníků jsme získali v kategorii SŠ 
cenné kovy. Děvčata pod vedením Jana Štra-
chala přivezla stříbro v kategorii týmů a bronz 
v kategorii mini týmů. Moc blahopřejeme.
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B ezkonkurenčně nej: V krajském kole 
matematické olympiády obsadili naši 

studenti první, třetí a čtvrté místo. / Malá 
Bageta šla do světa: Studentská firma Ho-
llyFood chystala občerstvení na veletrhu 
reálných firem v obchodním domě Har-
fa v Praze. / Dobře naladěni: Již poosm-
nácté rozezvučela koncertní sál gymnázia 
hudební přehlídka pro žáky základních 
a středních škol Nota D. / Učit se, učit se, 
učit se! Na 61 studentů vykročilo k ústní 
maturitě. Z volitelných předmětů nejčastě-
ji maturovali z angličtiny, biologie, zákla-
dů společenských věd a zeměpisu. / Když 
dívky tančí: Sestry Turkovy si odnesly tře-
tí místo v okresním kole Středočeského 
tanečního poháru v kategorii pro střed-
ní školy. / Pan školník oslavil kulatiny. / 
Všem živlům navzdory: Sněhové přeháň-
ky neodradily Sbor DG od vystoupení na 
Pražském hradě ani účastníky expedice 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu od 
přechodu Kokořínska. / Oko bere: Celkem 

21 stanovišť s fyzikálními pokusy připra-
vili naši studenti pro žáky základní školy 
ve Velvarech. / Podtrženo, sečteno! Stu-
denti druhého a třetího ročníku Obchodní 
akademie se rozutekli na městské úřady 
a do firem na dvoutýdenní praxi v účet-
nictví. / Na Vídeň, Vávro, na Vídeň! Bě-
hem Dnů za školou se naši studenti chys-
tají na poznávací zájezdy do Paříže, Vídně 
a Krušných hor. / Programováním mik-
ročipů v Arduinu si krátí čas v hodinách 
IT žáci kvinty / Bang! Vedle! Školní foce-
ní proběhlo ve stylu Divokého západu. / 
Šedesátka na krku a mládí vpřed! Marti-
na Nehasilová postoupila z krajského do  
53. ústředního kola biologické olympiády 
pořádané Českou zemědělskou univerzi-
tou v Praze. / Nabít a pal: Naše volejba-
listky se umístily jako pátý nejlepší tým 
v národním finále Sportovní ligy středních 
škol a gymnázií. / Slalom mezi rybníky: 
Na tradiční sportovní kurz na Třeboňsko 
zamíří třetí ročníky. / Veronika Elznicová 

postoupila v soutěži pro mladé recitátory 
Wolkrův Prostějov do národního kola. / 
Blízká setkání třetího druhu: S ozoboty, 
3D tiskárnou a lasery se může veřejnost 
setkat v sobotu 22. 6. od 10:00 do 18:00 
během Dnů vědy na Dvořákově gymnáziu. 
/ P.S. Ve dvoukolovém přijímacím řízení 
naplnilo Dvořákovo gymnázium jednu tří-
du osmiletého a dvě třídy čtyřletého gym-
názia s přírodovědným a společenskověd-
ním zaměřením.

KLÁRA SIKOROVÁ,

DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

V průběhu dubna proběhlo přijímací ří-
zení na střední školy a učiliště. Máme 

velkou radost z úspěchu našich žáků. Všich-
ni při tomto řízení uspěli a většina z nich si 
mohla opravdu zvolit školu podle své prv-
ní volby. Na gymnázia nastupuje 10 žáků, 
tři na ekonomická lycea, zdravotní školu, 
cestovní ruch a sociální služby. Další na-
příklad na stavební a chemickou školu, in-
formační technologii, bezpečnostně právní 
obor, textilní, agropodnikatelskou školu 
a jiné. Někteří žáci si zvolili učební obory 
a budou z nich kuchaři, truhláři, instalaté-
ři, mechanici či kadeřníci. Všem přejeme 
mnoho úspěchů do dalšího života.

Co je čeká na konci čtyřletého studia 
středních škol, si mohou současní devá-
ťáci vyzkoušet již nyní. Malou maturitu 
skládají žáci před zkušební komisí počát-
kem června. Připravují se však průběžně 
celý rok. Zkouška je pak vyvrcholením té-
to přípravy. U té si žáci postupně vylosují 
po jedné otázce z českého jazyka, mate-

matiky a volitelného předmětu. Následuje 
vždy 15 minutová příprava na „potítku“ 
a poté již samotná zkouška. Cílem tohoto 
projektu je motivovat žáky devátých roč-
níků i po přijímacím řízení. Žáci zjistí své 
znalosti a dovednosti, vyzkouší si práci 
pod určitým stresem. Zapojení se do to-
hoto projektu je dobrovolné. Letos tuto 
zkoušku ve dnech 3. 6. - 5. 6. 2019 pod-
stoupí 16 malých maturantů. Jejich sna-
žení je ohodnoceno osvědčením, šerpou 
a dárkem. Slavnostní předání je součástí 
závěrečného rozloučení s deváťáky v KD 
Vltava ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 9:00. 
Součástí tohoto setkání je také ocenění 
všech úspěchů žáků školy, kterých dosáhli 
během školního roku. 

Tímto také srdečně zveme na tuto akci 
rodiče žáků nejen letošních devátých roč-
níků, ale i další přátele školy.

Zároveň vás zveme dne 25. 6. od 14:00 
na tradiční Zahradní slavnost, která se 
uskuteční v areálu školy.

MARTIN LUKSÍK,

ŘEDITEL ZŠ

LOUČENÍ SE ŠKOLOU
ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO

I když nás to hrozně mrzí, 
rozloučí se s námi brzy
deváťáci z naší školy.
Všechny nás to velmi bolí.
Každý půjde za svým snem,
přejeme jim úspěch všem.

Loučení předškoláčků  
a deváťáků proběhne 27. června v 18:00  
v aule naší školy.

HURÁ NA PRÁZDNINY
Buben, k tomu paličky,
pojďte všichni, lidičky,
na zahradu k Třebíkovi.
14. června v 16:00 uchvátí vás
JUMPING DRUMS
v čele s Ivo Batouškem, 
bubeníkem skupiny Motorband.

Rytmus v těle, mám se skvěle – společná 
skladba žáků, a potom tančení Třebízáků.
Občerstvení, soutěže a hry zajištěny

Dvořákovo gymnázium pořádalo  
již 18. ročník nesoutěžní hudební a pěvecké 
přehlídky Nota D. 

Proběhnou u nás malé maturity
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ZŠ GENERÁLA KLAPÁLKA

L etošní školní rok se žákům ze ZŠ Gen. 
Klapálka podařilo vybojovat řadu 

úspěchů v různých sportovních disciplí-
nách. Fotbalisté vyhráli okresní i krajské 
kolo soutěže určené pro žáky druhého 
stupně a postoupili do bojů o umístění 
na republikové úrovni, kde už se bohu-
žel tolik nedařilo, a na medailové pozice 
nedosáhli. 

O další úspěch se postarali basketbalisté, 
kteří naprosto ovládli okresní kolo v Měl-
níku, a to jak v dívčí, tak chlapecké katego-
rii. Volejbalisté zase řádili v okresním kole 
v Neratovicích, odkud si první místa odvá-
žela družstva chlapců i dívek. Dívky pak 
pokračovaly ve vítězné šňůře přes krajské 
kolo až na republikovou kvalifikaci. 

Zatím poslední úspěch si připsali hráči 
Regionální školní florbalové ligy, kteří bez 
ztráty bodu prošli herní skupinou v Kra-
lupech nad Vltavou a z prvního místa od-

jeli bojovat o medaile do Mělníka. Po vy-
hraných čtvrtfinálových a semifinálových 
zápasech stanuli v boji o první místo proti 
ZŠ 28. října, Neratovice. Napínavou bitvu 
na obou stranách rozhodly až samostatné 
nájezdy, ze kterých vyšla vítězně naše škola 

a obhájila tak titul mistrů RŠFL z loňské-
ho roku. 

Děkujeme všem organizátorům školních 
soutěží a těšíme se na viděnou v dalších na-
pínavých turnajích.  DAVID HUNČA,

UČITEL TĚLESNÝ VÝCHOVY

SOŠ A SOU KRALUPY

P rojekt programu Erasmus+ se týká pří-
pravy studentů pro evropský trh práce. 

Získávají při něm takové dovednosti, které 
se třeba nemohou naučit v podmínkách své 
odborné školy, již aktuálně navštěvují. Již 
několikrát jsme získali cenný grant pro za-
hraniční stáže žáků maturitních oborů che-
mik operátor, analýza potravin, informač-
ní technologie a mechanik elektrotechnik, 
a to do Německa a na Slovensko.

Do Kralup na jaře přijeli absolvovat svou 
14denní stáž recipročně studenti SPŠ elek-
trotechnické Hálova z Bratislavy. Odcvičili 
zde tzv. jednotky učení na téma programo-
vání jednoduchých příkladů z automatizace 
v PLC Logo!, které pro ně připravil náš uči-
tel Tomáš Klíma a které se týkaly ověření 
funkce logických členů AND, OR, NOT, rea- 
lizace jednoduchých příkladů z automatiza-
ce pomocí integrovaných obvodů, výroby, 
osazení a oživení dvou elektronických ob-
vodů dle výběru (např. policejní blikač, bli-
kající směrová šipka, blikající srdce apod.). 
Vytvořená zařízení si odvezli s sebou domů.

Z volnočasových aktivit absolvovali ex-
kurzi ve firmě Linet, spol. s r.o., poznáva-
cí výlety po Kralupech a okolí a těšili se 
na Prahu, zejména na historické centrum 
a Pražský hrad.

Žáky slovenské průmyslovky doprovázela 
v prvním týdnu stáže Ing. Eleonora Hara-
gová a v druhém Ing. Ľubica Valentovičová. 
Ta uvedla: „Tentokrát jsou zde žáci druhého 
ročníku studijního oboru informační a sí-
ťové technologie. Přijeli do Kralup, aby si 
vyzkoušeli postupy z oboru, kterému se až 
tak do hloubky nevěnují - z elektrotechniky 
a elektroniky. V kralupské škole jsou k té-
to výuce, jak jsme zjistili při předchozích 
výměnných stážích, lépe vybaveni. Osvojí 
si zde postupy, k nimž se u nás ve škole 
nedostanou. Kralupským studentům při 
stážích u nás na oplátku nabízíme možnost 
výuky programování a vytváření webových 
stránek, což jsou obory pro ně vždy velice 
přitažlivé.“ JAROSLAVA MAZOURKOVÁ,

SOŠ A SOU KRALUPY

JIŘÍ HERAIN,  REDAKTOR
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Naše sportovní úspěchy
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Využíváme fondy Evropské 
unie k výměnným stážím

Výlet do Zooparku 
Olovnice

ZŠ JODLOVA

Vúterý 21. 5. jsme měli možnost 
vidět desítky zajímavých zvířat 

v rodinném prostředí, které nabízí 
Zoopark Olovnice. Už cestu vlakem si 
děti jako vždy užily a to ještě nevěděly, 
co je čeká v samotném zooparku. 

Tato malá zoo funguje již řadu let. 
Domov v ní nacházejí zvířata odložená 
nebo taková, která byla vysvobozená 
z rukou špatných chovatelů. Děti zde 
mohly vidět nejen zvířata, která jsou 
jim poměrně známá, například kozy, 
ovce, želvy a papoušky, ale také ta, se 
kterými se moc často nepotkají. Mezi 
ně patří lamy, dikobrazi, lemuři, vel-
bloudi a dokonce lvi. 

Dětem i dospělým se v zooparku líbi-
lo a bezpochyby se do něj, ať už v rámci 
školního výletu, nebo ve volném čase, 
budou rádi vracet.  ANNA KUNŠTOVÁ,

KOORDINÁTORKA AP 

Vítězný florbalový tým s pohárem
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MISTROVSTVÍ 
REPUBLIKY mladších 
žákyň - 3. místo 
Na finále mistrovství repub-
liky, které se konalo v Bílov-
ci u Ostravy ve dnech 3. – 5. 
května, se probojovalo dvěma 
kvalifikačními koly nejlepších 
16 týmů děvčat ve věku 12-13 
let. Kralupské družstvo v kva-
lifikacích neztratilo ani jeden 
set a na „republice“ si senzačně 
vybojovalo 3. místo! Opět malé 
Kralupy dokázaly, že se s nimi 
musí počítat. Za námi skončily 
týmy se zvučnými volejbalový-
mi jmény jako např. Olymp Pra-
ha a KP Brno.

Sestava týmu: Johana Malí-
ková, Martina Pokorná, Tere-
za Faifrová, Andrea Pekarská, 
Hana Křemenáková, Zuzana 
Křemenáková, Eliška Hančová, 
Tereza Nová, Vanda Nováko-
vá, Andrea Sedláčková, Viktó-
rie Sabolčíková, Adéla Bunco-
vá, Nikola Kozlovská a trenéři  
Jitka a Jiří Kubištovi.

DVA TITULY 
PŘEBORNÍKA KRAJE 
V BAREVNÉM 
MINIVOLEJBALE 
Naše děvčata i chlapci jsou 
nejlepší v kraji v nejstarší tzv. 
modré kategorii barevného 

minivolejbalu. V Mělníku se 
8. května konalo finále Kraj-
ského přeboru, kterého se zú-
častnilo téměř 200 družstev 
z celého kraje. Barevný mini-
volejbal hrají děti od 6 do 12 
let a na barvy je rozdělen po-
dle věku. Nejstarší kategorie 
(modrá) je ještě rozdělena na 
chlapce a děvčata. V ostatních 
barvách hrají chlapci a děvčata 
společně.

V modrém minivolejbale dí-
vek se na 1. místě umístila Vik-
tórie Sabolčíková, Adéla Bun-
cová a Veronika Holeštová. 
Jen o malinký kousek utekla 
medaile družstvu ve složení 

Natálie Tučková, Natálie Tesa-
řová a Nela Slavíková, na krás-
ném 7. místě se umístila Karo-
lína Dífková, Tereza Čiháková 
a Aneta Kramerová a 25. místo 
získala Rosalie Halmová, Klára 
Sitařová a Karolína Vágnerová. 
V této kategorii bojovalo celkem  
42 družstev. 

V modrém minivolejbale 
chlapců si suverénně došel pro 
zlato Jakub Kubišta, Jakub Hla-
váček a Lukáš Hruška.

OBHÁJENÍ TITULU 
PŘEBORNÍKA KRAJE 
V MLADŠÍCH ŽÁKYNÍCH
V neděli 12. května se v Kladně 
konalo finále Krajského přebo-
ru mladších žákyň 2018/2019. 
V této sezóně se do této mistrov-
ské soutěže přihlásilo celkem 
17 družstev. Kralupy přihlásily 
dva týmy: „áčko“ s ambicemi 
na obhájení titulu Přeborníka 
kraje a mladé „béčko“, nejmlad-
ší družstvo soutěže, které mělo 
získávat zkušenosti pro další 
sezóny. 

Áčko neztratilo za celou sou-
těž žádný zápas a suverénně si 
dokráčelo pro ZLATO. Béčko se 
na začátku sezóny rozkoukáva-
lo a málokdy se povedlo, že by 
děvčata hrála v nejlepší možné 
sestavě. Jejich konec sezóny byl 
ale famózní a bez respektu před 
staršími soupeři a svou bojov-
ností si neuvěřitelně dívky došly 
pro BRONZ. Je to pro kralupský 
volejbal velký úspěch, protože 
ve Středočeském kraji je kvalita 
volejbalu velmi vysoká.  

JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA 
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Volejbalisté vyhráli několik cenných titulů

Hraje se na sokolišti, při nepřízni počasí v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. Změny vyhrazeny. 
Aktuální informace: kralupyvolejbal.cz, kralupskevolejbalistky.org/novinky

8. 6. 
Memoriál Simony Machanové - 27. ročník turnaje kadetek / juniorek.  
Hrají: Kralupy A, B, Hennigsdorf, Hlincovka, Mikulova, Karlovy Vary 

9:00

9. 6. Turnaj nadějí - 7. ročník turnaje mladších žákyň 9:00

15. 6. Turnaj smíšených družstev dospělých 4+2 9:00

Program domácích volejbalových zápasů - červen 

Mistrovství republiky mladších žákyň Přebor kraje mladších žákyň
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Patriku, jak se to všechno seběhlo, že jsi 
vyměnil dres prvoligový za extraligový?
Tak já hlavně vůbec nevěděl, jestli do play 
off naskočím. Připravoval jsem se s Třin-
cem jako osmý bek a byl jsem kdykoliv 
k dispozici. Čtvrtfinále se prošlo v klidu, 
tak nebyl důvod měnit sestavu. Pak se do-
ma prohrálo dvakrát s Plzní. Přišel za mnou 
pan Varaďa den před zápasem s Plzní ven-
ku a řekl: „Páťo, zítra jdeš na to“. Prostě mě 
hodil do vody a plav. Musel jsem se s tím 
poprat. Měsíc a půl jsem nehrál zápas.

Tvá mateřská Sparta ti vůbec v další 
kariéře nepomohla, viď?
Loni jsem podepsal prvoligovému Frýdku-
-Místku. Vůbec jsem nevěděl, co od toho 
čekat, ale jak město, tak parta lidí a celá 
organizace, všechno šlapalo, jak mělo. Už 
v průběhu sezóny jsem měl jít hrát nějaký 
zápas za Třinec, ale Sparta si za mě řekla 
na střídavý starty sto tisíc za jeden zápas. 
Takže pro mě nějaká možnost zápasu pad-
la. Třinec měl ve Frýdku spoustu dobrých 
mladých kluků, tak brali radši je, zadarmo, 
což je logické. Pro mě byla jediná záchrana, 
díky níž jsem nakonec mohl nastoupit za 
Třinec, když se udělala výměna Bukartse za 
Petra Vránu a dalo se do smlouvy, že můžu 
hrát. A pak jsem vyhrál titul. 

Jak bylo obtížné zvyknout si v takto 
vypjatém play off na novou roli? 
Já si hlavně vůbec nemyslel, že nastoupím 
do nějakého zápasu. Upřímně, kdyby byli 
všichni zdraví, tak si myslím, že bych ne-
hrál. Ale osud to chtěl asi jinak.

Jak tě přijali spoluhráči, pomohli ti nějak?
Spoluhráči mě vzali výborně. Jak se to ří-
ká, když není dobrá parta, tak se nedá nic 
vyhrát a tady to platilo. Jeden za druhého 
bychom na tom ledě nechali všechno. Hlav-
ně tam bylo spousta kluků z Frýdku, takže 
i o to bylo lehčí tam zapadnout

Jak jsi byl spokojen se svými výkony, co ti 
umožnili trenéři či taktika?
Tak byla to úplně jiná role, než na jakou 
jsem byl zvyklý z Frýdku, tam jsem hrál 
přesilovky, měl jsem dost prostoru na le-
dě a najednou jsem musel změnit styl hry. 

Snažil jsem se hlavně z toho nepodělat.  
Řekl jsem si před každým zápasem, že si 
to jdu užít, že už to nikdy nemusím zažít. 

Které momenty byly v sérii klíčové?
Každý zápas byl extrémně těžký jak na psy-
chiku, tak na fyzičku. Ale za mě to byl určitě 
zápas číslo 5, když jsme vyhráli ve druhém 
prodloužení. Pak jsme si řekli, že to zkusíme 
doma urvat a povedlo se to.

Co pro tebe osobně znamená ve tvé hokejo-
vé kariéře zisk titulu extraligového mistra?
Pro mě osobně to znamená splněný sen. 
Před touto sezónou jsem dával rozhovor, že 
bych chtěl něco strašně vyhrát a ono se mi 
to splnilo. To je ten důvod, pro co se hraje 
hokej. Obdivuji ty, co mají ve sbírce x titulů, 
je to strašně náročná cesta. 

Play off sis užíval s rodinou… 
Určitě, moje mamka si to zaslouží úplně 
nejvíc ze všech. Co pro mě obětovala a kolik 

peněz ji to s tátou stálo. Vím, že musel skon-
čit brácha s hokejem, když jsem šel v 7. třídě 
na Spartu, nebyly peníze na to, abychom 
hráli oba dva hokej. Kdo ten hokej hrál, tak 
ví, jak je to finančně náročný. Hned jsem 
věděl, jak jsem dostal medaili, že první, kdo 
ji dostane, je mamka. Hrozně si jí vážím, co 
pro nás a pro mě všechno dělá. 

Je ti 29 let, znamená pro tebe letošní 
„mistrovská mise“ nějakou speciální 
motivaci do dalších hokejových let? 
Tak osobně si myslím, že už tohle nejspíš 
nikdy nezažiju. Pro mě je to vrchol hokejo-
vé kariéry. Upřímně, v extralize jsem toho 
moc nenahrál. Spíš se motám v první lize. 
Teď mám za cíl dobře se připravit na další 
sezónu a podávat co nejlepší výkony. 

Je Sparta Praha již definitivně uzavřená 
kapitola?
Nejspíš ano. Po letošní sezóně jsme volali 
s agentem na Spartu, jestli mají zájem. Bo-
hužel ne. Chápu, mají podepsané své hráče, 
mrzí mě to, ale takový je hokejový život. 

Problesklo, že jsi podepsal do nové 
sezóny novou smlouvu. Řekneš nám 
k tomuto kontraktu to, co můžeš?
Podepsal jsem smlouvu na dva roky s Os-
travou Porubou, že budu mít vyřízené 
střídavé starty do extraligových Vítkovic. 
Osobně si myslím, že mám větší šanci si 
zahrát tam, než v Třinci, větší porci zápasů.  

Chystáš se i na oslavy s pohárem do 
Kralup?
Vždycky se do Kralup vracím hrozně rád, 
ale zjistil jsem, že jsem klidnější mimo Kra-
lupy, co se týče hokeje. Mám větší klid na 
něj. Dost jsem se za ten rok uklidil, co jsem 
byl ve Frýdku, měl jsem čas na sebe, na ho-
kej a trošku se rozvíjet dál. Pohár budu mít 
na tři dny doma. V úterý i ve středu plánuji 
takové malé oslavy přístupné lidem, takže 
kdo bude chtít, i třeba i s dětmi, tak se může 
přijít na pohár podívat a vyfotit se.

A nechystá se Patrik Husák na rozšíření 
rodinného klanu?
Podle mě teď jsem ve fázi, kdy už bych si 
to dokázal představit. Už to není úplně 
ten mladej bláznivej Patrik. Tak uvidíme, 
kdy tady bude pobíhat malej Patrik junior. 
Hlavně, co na to řekne přítelkyně?  

JINDŘICH KOHM,

PŘEDSEDA RR KZ

ROZHOVOR s...

Patrik Husák získal extraligový titul
■  Kralupák, hokejista Patrik Husák (29), se dočkal sportovního životního 
triumfu. Z prvoligového Frýdku-Místku si ho na play off Tipsport extraligy 
vytáhli třinečtí Oceláři, aby vyztužil jejich obranné řady. Patrik se prezento-
val spolehlivými výkony, v náročných sériích play off odehrál devět utkání 
a nakonec zaslouženě nad hlavu zvedl Masarykův pohár!

Patrikem Husákem, hokejistou, kralupským rodákem

Extraligový hokejový mistr Patrik Husák 
říká, že zlatou medaili si zaslouží hlavně jeho 
maminka Dagmar Husáková, za vše, co s celou 
rodinou obětovala, aby se mohl naplno věnovat 
svému sportu.

MASARYKŮV POHÁR  
V Kralupech nad Vltavou
Přijměte pozvání Patrika Husáka a přijďte se 
podívat na pohár pro mistra ČR v ledním hokeji

úterý 25. 6. od 16:00 
hokejbalové hřiště na Cukrovaru

středa 26. 6. od 15:00
fotbalové hřiště Čechie
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LETNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE V PROVOZU  
OD SOBOTY 1. 6. 2019 

Ranní plavání zde bude probíhat do 30. 6. zdarma.  
V měsících červenec a srpen za cenu 30 Kč. 

V pátek 7. 6. bude koupaliště otevřeno do 15:00, v tento den mohou děti do 15 let 
navštívit plavecký areál zdarma, avšak pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Krytý bazén bude otevřen do neděle 16. 6. 2019. Ranní kondiční plavání bude mož-
né na krytém bazénu navštěvovat do pátku 14. 6. 2019.

Podrobné informace včetně aktuálního ceníku najdete na www.sportkralupy.cz.

Vúnoru na Slovak Open 
v Bratislavě bodovala ne-

porazitelná Míša Góralczyko-
vá, ale velice se dařilo celému 
týmu v březnu hned na několi-
ka závodech: na národním po-
háru v Lovosicích vybojovala 
Alena Krskové 1. místo a Anež-
ka Hrubá 2. místo, na German 
Open vybojovala Eva Hájková 
3. místo, v Miláně na Pointfigh-

ting Cupu získala Míša Góral-
czyková v konkurenci světové 
špičky 1., 2. a i 3. místo.

Významnou událostí toho-
to měsíce bylo také pořadatel-
ství Ligy dětí a mládeže v kick-
boxu v Kralupech, kde to byly 
medailové žně: Dan Góralzcyk  
3. místo, Anežka Hrubá 2. mís-
to, Vanesa Hečková 2x 3. místo, 
Tereza Valášková 3. místo, Eva 

Vstupné: 50 Kč (děti, důchodci a ZTP zdarma)

Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup vybavení pro minipříprav-
ky FK Čechie Kralupy.

10:00
utkání staré gardy Čechie s Fotbalovým klubem 
osobností ČR AMFORA.

14:00
zápas starších žáků  
FK Čechie Kralupy x FC Dukla Praha

18:00 večerní zábava s živou hudbou

HLAVNÍ PROGRAM:

Kickbox má medailové žně
■  Kralupský oddíl kickboxu prožívá pod vedením 
Zbyňka Góralczyka v této sezóně mnoho medailových 
úspěchů na domácích i zahraničních soutěžích.

Hájková 1. místo, Kristýna Ru-
binová 2. místo. 

V dubnu na národním pohá-
ru ve Vysokém Mýtě získala Va-
nesa Hečková 2. místo, Anežka 
Hrubá 3. místo a Dan Góralczyk 
3. místo. 

Mnoho radosti přinesly 
i květnové mezinárodní závody 
Heroes of Hamburg, kde Dan 
Góralczyk vybojoval 2. mís-
to a 2x 3. místo, Eva Hájková  
3. místo a Míša Góralczyková  
1. místo. Zatím poslední me-
dailová úroda se konala 

na Hungarian Open World 
Cup, kde Dan Góralczyk a Eva 
Hájková vybojovali každý  
3. místo a Míša Góralczyková 
1x zlato a 1x stříbro.

Do konce sezóny je před námi 
ještě řada závodů, takže se ur-
čitě můžeme ještě těšit na další 
úspěchy.

Informace o trénincích 
na: www.jiujitsukralupy.cz - 
přijďte si vyzkoušet jiu jitsu 
nebo kickbox!

HANA HRUBÁ,

PR ODDÍLU

Pointfighting Cup MilánoNárodní pohár Lovosice
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si vás dovoluje pozvat na 17. ročník soutěže v požárním útoku

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA  
KRALUPY NAD VLTAVOU“
v sobotu 15. června 2019 od 9:30 

na paloučku za čerpací stanicí Medos/ina v Minicích.
Proběhne také soutěž na speciálních hasičských lyžích o soudek piva - 

„Minická Meta“, které se může zúčastnit i široká veřejnost.  
Po vyhlášení výsledků se děti budou moci „ponořit do pěny“.

Podrobnosti na www.sdh-minice.cz
Těšíme se na vás!

O víkendu 11. – 12. 5. vyces-
tovalo 16 závodníků oddílu 

JUDO do Berlína na Tegel cup, 
který pořádal oddíl VfL Te-
gel. V sobotu závodily katego-
rie U12 a U15, všichni závodníci 
získali cenné kovy. 

1. místo: Stefka Mošnová, 
Terka Šebková, Alex Bolm- 
hagen, Tadeáš Malík a Martin 
Staněk

2. místo: Šimon Beránek 
a Max Bolmhagen 

3. místo: Verča Šebková 
a Adam Bednář

V neděli změřili své síly zá-
vodníci a závodnice v katego- 
riích U10, U18 a U18 open a v ne-
-waza. Lucka Chytrá získala dvě 
zlata, Petr Novák dvě zlata a je-
den bronz, Terka Šebková dvě 
stříbra, Honza Smělý stříbro. 
Tři zlaté přidali naši nejmladší 
závodníci Saša Nováková, Elen 
Malíková a David Esterka.

Poslední dubnový víkend se 
kralupští judisté, jako repre-
zentanti Středočeského kraje, 
účastnili závodů na mezinárod-

ním turnaji v Budapešti. Zde 
jsme byli také velmi úspěšní 
– Stefka Mošnová – 2. místo 
a Marek Novák 7. místo.

Dalším velkým úspěchem by-
lo 2. místo Marka Nováka v do-
rostu na Českém poháru v Jab-
lonci nad Nisou. 

Kategorie U13, U15 a U18 
mají již za sebou letošní krajské 
přebory, které se konaly v Kolí-
ně. Z našeho oddílu se zúčast-
nilo 14 závodnic a závodníků, 
polovina z nich si přivezla do 
Kralup medaile. Ty nejcenněj-
ší získala děvčata. Stefka Moš-
nová a Terka s Verčou Šebkovy 
získaly zlato. Stříbrnou medai-
li vybojovali Tomáš Opluštil 
a Max Bolmhagen, bronz při-
dali Alex Bolmhagen a Petr 
Novák. 

Kategorie U11,U9, U21, mu-
ži a ženy se na krajské přebo-
ry chytají v červnu. Všichni jim 
budeme držet palce, aby nějaké 
medaile také vybojovali.

KATARINA HRONOVÁ,

TRENÉRKA

Reprezentant Ondřej Polívka z TJ Moderní pětiboj Kralupy získal 
mistrovský titul v kategorii seniorů na Mezinárodním mistrovství České 
republiky Memorialu Milana Kadlece. Gratulujeme!

Sbor dobrovolných hasičů Minice 

Kralupské JUDO uspělo 
v Berlíně i Budapešti

Medaile z Berlína - kategorie Starší žáci
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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
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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 

MONTAKO s. r. o.

PŘIJME:
PRACOVNÍKA OSTRAHY OBJEKTŮ

v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, 
Vhodné pro důchodce.

Bližší informace na tel. č. 602 664 373Otevírací doba po-ne  8:00-18:00

www.zahradnictvi-jelinek.cz

zahradnické centrum

LETNÍ NABÍDKA

ovocné stromky
okrasné trávytrvalkyrůže

LEVANDULOVÝ 
VÍKEND 

8. - 9. června } rozšířená nabídka levandulí
} levandulové dekorace
} prezentace firmy 
    Eurona by Cerny

HLEDÁME KOLEGU NA POZICI 
MECHANIK POLYMERACE

více na www.nuvia.cz

NÁPLŇ PRÁCE:
 obsluha polymerační linky
 zajištění chemické výroby

NABÍZÍME:
 práce v Kralupech nad Vltavou
 jednosměnný provoz 
 nástupní mzda od 23.000,- Kč / měsíčně
 benefity a odměny…

KONTAKT: 
 Radek Pjatkan, tel. číslo 724 461 097 
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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
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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

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

bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz  
nebo na tel. 315 727 293 nebo 739 631 666.

Nabídky, prosím,  
zasílejte na adresu: 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Jodlova 111,  
Kralupy nad Vltavou přijme od 1. 9. 2019

KVALIFIKOVANÉHO UČITELE / 
UČITELKU - SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
pro výuku žáků s mentálním postižením.

} výlep plakátů – 15 ploch ve městě
} pronájem prostor
} kinoreklama 

Pro bližší informace kontaktujte KD Vltava
www.kasskralupy.cz, tel. 315 727 827

NAŠE 
DALŠÍ 
SLUŽBY:
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