
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH probíhala 
rekonstrukce střechy vyhlídkového 
altánu na Hostibejku. Opravena bude 
i „muchomůrka“ na druhé straně lesoparku.

NA KONCI BŘEZNA přijedou do Kralup 
herci Eva Holubová, Oldřich Vízner, 
Anna Fixová, Jiří Vojta a Vojtěch 
Záveský s hrou Rande s duchem.

V PŘEMYSLOVĚ ULICI již rok funguje 
Terapeutická školička, která nabízí 
terapeutickou a rehabilitační péči 
pro děti se speciálními potřebami.

� ��
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T oto jednání v častých případech 
brání vjezdu do některých lokalit 

jak vozidlům integrovaného záchran-
ného systému, tak vozidlům technic-
kých služeb. Dochází k ohrožení bez-
pečnosti provozu i života, k omezení 
základní obslužnosti (vjezd hasičů, zá-
chranné služby, ale třeba i svozu odpa-
du či zásahu zimní údržby). 

Vzhledem ke skutečnosti, že převáž-
ná část vozovek na území města nespl-
ňuje požadavky na parkování vozidel 
a současné zachování dostatečného 
průjezdného profilu vozidel v obou 
směrech, bylo třeba najít nějaké řeše-
ní této situace. Technické služby města 
Kralupy nad Vltavou, jakožto správce 
místních komunikací, navrhly zjedno-
směrnění některých ulic. Tento návrh 
byl schválen radou města a následně 
Policií České republiky a v neposlední 
řadě odborem dopravy. 

Pokračování na str. 3

V Lobečku přibudou jednosměrky
■  V posledních letech dochází k vysokému nárůstu počtu vozidel v ulicích nejen našeho města. S tím je úzce 
spojen problém se zaparkováním vozidel. Parkování v blízkosti našich obydlí je stále obtížnější, a tak lidé nezřídka 
parkují v rozporu s pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích. 

Ulice Dr. E. Beneše bude jednosměrná!
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duben 2018

RM schválila:
u záměr vybudovat venkovní výtah pro handicapo-
vané žáky ZŠ Jodlova, Kralupy nad Vltavou.
u poskytnout individuální dotaci Psychiatrické ne-
mocnici Horní Beřkovice ve výši 10.000 Kč, a to na 
projekt „Divadlo nám pomáhá 2018“.
u vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky zadávané v souladu s Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Ná-
kup dopravního automobilu s požárním přívěsem 
nákladním pro JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice“.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro 
v KaSS, Kralupy nad Vltavou – 1. etapa“ s dodava-
telem ELTODO, a. s., Praha 4, a to za celkovou cenu 
2.364.674,00 Kč s DPH.
u vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovní-
ho areálu v ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vlta-
vou“, zadávanou v souladu s interními Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek.
u vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Řešení zpevněných ploch v centru 
města Kralupy nad Vltavou - III. ETAPA“.
u vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2018 
u budovy městského úřadu.
u uplatnění smluvní pokuty v celkové výši 15 % 
z ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo na akci „Bez-
bariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou 
podél silnice II/101“ firmě SOVIS CZ, a. s., Hradec 

Králové, za prodlení s termínem dokončení stavby, 
a to ve výši 287.999,85 Kč.

u vypracovaný dokument: Bezpečnostní analýza 
– podklad pro projekty a akce programu prevence 
kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2018. 
u poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů, 
z. s., ZO Kralupy nad Vltavou, a to ve výši 5.000 Kč 
na podporu a výdaje související s konáním zimní 
výstavy drobného zvířectva. 

Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit přijetí úvěru městem Kralupy nad Vltavou 
ve výši 60 mil. Kč na investiční akce města v ro-
ce 2018 od České spořitelny, a. s. Dále doporučila 
zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o úvěru 
mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českou spo-
řitelnou, a. s.

RM uložila odboru realizace investic a správy majet-
ku objednat vypracování projektové dokumentace 
na akci „Demolice skladové haly p. č. st. 753, k. ú. 
Kralupy nad Vltavou“, projektantem Jiřím Cettlem, 
ve výši 52.000 Kč bez DPH. 

příjem inzerce do 14. 3. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 3. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 26. BŘEZNA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Vážení a milí čtenáři,
právě jste otevřeli třetí letošní vydání Zpravodaje. 
Je tu březen – první jarní měsíc. Těšíte se na jaro 
tak, jako já? Po dlouhé zimě, která v Kralupech byla 
více mrazivá než zasněžená, vyhlíží jaro určitě vět-
šina z vás. Zima nám o sobě v únoru dala 
ještě znát, ale jaro už klepe na dveře. Slu-
níčko se stále více hlásí o slovo, dny se 
prodlužují a není nic hezčího, než když 
i v tom mrazivém dni zvednete oči k azu-
rově modré obloze a necháte sluneční 
paprsky, aby lehce pohladily vaše tváře. 
I málo stačí, a slunce vykouzlí úsměv, po-
hodu a dobrou náladu i u těch největších 
škarohlídů. 

Když slunce svítí, vše ožije, probouzí se život, 
vzniká energie. Sluneční svit je prospěšný pro naše 
zdraví – vitamín D naše tělo potřebuje, je to esence 
života, není správné se mu – zejména v jarních měsí-
cích – vyhýbat. A tak, pokud je to jen trochu možné, 
buďte venku, nastavujte slunci tvář, dobíjejte se vi-
tamínem D – D jako doping, domov, dětství, děti, 
doteky, dojmy, dárky, dopisy, dobrodružství, dálky, 
dobrosrdečnost, dopřávat si, dávat, dostávat, dívat 

se, dočkat se, dovolit – dovolit všem pozitivním vje-
mům, aby zaujaly v naší mysli a životech první místa 
a život jsme si užívali plnými doušky.

Spoustu okamžiků ovlivníme jen my sami svým 
chováním, s některými vám pomůže dění 
okolo nás. A tipy na to, co se bude dít v na-
šem městě a okolí, ohlédnutí za úspěchy 
a podařenými akcemi, najdete na každé 
jedné straně tohoto vydání Zpravodaje. 
Začtěte se, prosím…

A protože na konci března oslavíme Ve-
likonoce, přeji všem hospodyňkám vlídné 
koledníky, koledu prozářenou sluncem, 

pohodovou atmosféru a čtyři dny volna strávené 
tím nejlepším možným způsobem, podle přání ka-
ždého z vás.

Další číslo vyjde po velikonočních svátcích, tedy 
v úterý 3. dubna. A možná v něm najdete i tradiční 
aprílový článek… 

Krásný závěr zimy a slunečný příchod jara se stá-
lým úsměvem na tváři přeje

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 

KALENDÁŘ BŘEZNOVÝCH AKCÍ NAJDETE 
NA WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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rozpis stanovišť 
mobilního odpadu� 

Po: Lobeček - tenisové kurty .......... 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ......... 15:00 - 15:50 

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

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 

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

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
BŘEZEN

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

DUBEN
9. 4. - 13. 4. ..........bioodpad
23. 4. - 27. 4..........rozměrný odpad z domácností   

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

(10:30-11:00 polední pauza).

Vdruhé polovině ledna začala oprava 
altánu na Hostibejku, tedy konkrétně 

montáž nové střechy, obklad podstřešních 
nosníků a inovace betonové konstrukce. 
„Nová střecha bude mít stejný styl jako ta 
předchozí. Zároveň dojde k novému pod-
bití stropu a obkladu podstřešních nosní-
ků, jenž potěší ryze přírodní barvou. Altán 
dostane zcela nový ná-
těr a zhotoven bude ta-
ké nový hromosvod,“ 
uvedla Marcela Hor-
čičková, vedoucí od-
boru realizace inves-
tic a správy majetku 
s tím, že celé dílo by 
mělo být dokončeno 
do konce měsíce břez-
na. Ovšem nebude to 
zdaleka poslední pře-
kvapení, které na ob-
čany a turisty čeká. 
Výraznou proměnou 
projde i oblíbená mu-
chomůrka v zádní čás-

ti parku. „Mohu potvrdit, že během dubna 
se zaměříme i na houbičku. Pro náš odbor 
to bude opravdu hodně speciální akce, ne-
boť svými silami se na ní budou přímo po-
dílet zaměstnanci našeho oddělení,“ uza-
vřela Marcela Horčičková.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Dokončení ze str. 1
Tímto opatřením dojde k legalizaci par-

kování (stání) v mnohých ulicích našeho 
města, kde to není dle současné platné le-
gislativy možné. Připomenu, že z definice 
zákona vyplývá, že při stání vozidla musí 
zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nej-

méně tři metry pro každý směr jízdy. Tuto 
podmínku se zaparkovanými vozidly není 
možné ve značné části ulic splnit, a proto 
bylo přistoupeno k tomuto řešení.

Jelikož se jedná o větší lokalitu, bude do-
pravní značení, stanovující novou orientaci 
provozu, instalováno postupně. Započetí 

instalace nového dopravního značení před-
pokládáme v měsíci březnu. Výše uvádíme 
přehlednou mapu, ve které jsou uvedeny 
nejen ulice, jichž se úprava týká, ale i do-
pravní značení, které bude použito. 

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY

V Lobečku přibudou jednosměrky

Altán na Hostibejku 
prochází opravou

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ



4 KZ   BŘEZEN 2018  AKTUALITY www.kralupskyzpravodaj.cz

V loňském roce byly podél komunika-
ce Mostní provedeny výsadby směsí 

okrasných cibulovin. Jejich vykvetení by-
lo, milí občané, následně kvitováno řadou 
vašich dopisů a telefonických poděkování 
odboru životního prostředí i vedení města. 
Za vaši zpětnou reakci tímto velmi děkuji.

V roce 2016 bylo neméně pozitivně hod-
noceno osázení kruhových objezdů. Když 
připočítám dokončení rozsáhlého přírodní-
ho parku na Strachově, myslím, že se nám 
v tomto směru v posledních letech daří. Je 
to samozřejmě podmíněno tím, že z roz-
počtu města přichází do zeleně nemalé fi-
nance. Nelze však vše financovat z rozpoč-
tu, ale projekty se daří realizovat i z dotací. 
Proto není zásluha pouze na realizátoro-
vi, kterým je odbor životního prostředí, 
ale i oddělení rozvoje města, které dokáže 
zvládnout veškerou administrativu tak, aby 
se dotace objevily právě v Kralupech.

V tomto trendu bychom rádi pokračovali 
a pevně věříme, že se nám povedou i další 
akce. S některými významnými projekty 

pro rok 2018 bych vás rád seznámil. 
Další ulice, které se rozjaří výsadbou 

cibulovin, jsou na Cukrovaru. V trávní-
cích proti bazénu bude postupně nakvétat 
směsice mj. narcisů, tulipánů a modřen-
ců. K zapravení obdobných cibulovin do 
trávníků došlo rovněž v trávnících od školy 
praktické směrem k mostu. Co by ale mě-
la být nejvýznamnější „květinová“ změna, 
bude osázení lávky pro pěší. Na zábradlí 
budou upevněny závěsné nádoby, v nichž 
budou vysázeny pnoucí a visací letničky. 
Setkal jsem se sice s mnoha názory, že je 
to hezká myšlenka, ale že jde o příležitost 
pro vandaly právě toto ničit. Osobně jsem 
přesvědčen, že naše společnost už je natolik 
vyspělá, že rostliny budou obdivovány a ne 
likvidovány. A aby se tomu přeci jen pře-
dešlo, budou na lávce instalovány fotopasti 
a případný myslitel bude potrestán takovou 
pokutou, která mu pomůže sesumírovat je-
ho další nápady trochu jinak.

V měsíci únoru podá město žádost o do-
taci na zřízení nového parku na Cukrovaru. 

Jedná se o plochu, kde bylo dříve víceúčelo-
vé sportovní hřiště, které bylo pro technic-
kou nezpůsobilost zlikvidováno. Bude zde 
provedena výsadba nových stromů, vznik-
nout by měly záhony letniček i trvalek. Park 
bude průchozí po mlatových cestách, které 
budou vybudovány přibližně v místech, kde 
jsou nyní vyšlapány cesty „divoce“. 

A protože se jedná o lokalitu přilehlou 
k penzionům pro důchodce, přibudou zde 
rovněž nové lavičky a odpočinkové zóny. 
Vstup do parku by měla lemovat řada lip. 
Každou z nich zasadí jedno z partnerských 
měst u příležitosti stého výročí založení 
našeho státu. Proto ponese toto místo pří-
značný název „Park přátelství“.

Na závěr nezbývá, než vytvořit přání, co 
podmiňuje zdárnou realizaci výše popsa-
ného: Co nejvyšší možnost příjmu dotací 
do zeleně, co nejmenší vandalismus a se-
trvalou rozpočtovou přízeň.

JAN KOBERA,

VEDOUCÍ ODBORU ŽP

      

M ěsto Kralupy nad Vltavou nabízí i v le-
tošním roce možnost sběru biood-

padů do speciálních bionádob. V současné 
době této služby využívá téměř 690 do-
mácností. Vytříděné bioodpady ukládají do 
biopopelnice, kterou mají odkoupenu nebo 
v pronájmu od svozové společnosti. Každo-
ročně se tímto způsobem vytřídí zhruba 
300 tun biologicky rozložitelného odpadu, 
který je následně uložen na kompostárnu. 

Svoz bude probíhat i letos ve středu  
1x za 14 dnů v období od dubna do listopa-
du. Datum prvního svozu připadá na středu 
4. dubna 2018 a poslední svoz proběhne 
ve středu 28. listopadu 2018.

Občanům, kteří se do sběru bioodpa-
du zapojili již v předchozích letech, budou 
sběrné nádoby vyváženy automaticky. Není 
nutno se do systému svozu bioodpadu kaž-
doročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ 

Kralupy nad Vltavou, odboru životního 
prostředí, tel.: 315 739 944, 2. patro – čís-
lo dveří 216, kde dostanou veškeré infor-
mace o této službě. 

Cena za roční pronájem biopopelnice 
o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 140 li- 
trové nádoby je cena stanovena na 184 Kč 
za rok včetně DPH. 

Zájemci si také mohou speciální bioná-
dobu odkoupit do svého vlastnictví od do-
davatele služby, kterým je společnost FCC 
Regios, a.s.

Cena biopopelnice:
140 litrů - 1.127 Kč včetně DPH 
240 litrů - 1.403 Kč včetně DPH
Náklady na svoz a uložení bioodpadu na 

kompostárnu bude stejně jako v předchá-
zejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

HELENA TRAXLOVÁ,

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ

Rybáři děkují 
zástupcům města
Ch těli bychom touto cestou Městu 

Kralupy nad Vltavou poděkovat za 
realizaci investiční akce „Protipovodňová 
opatření rybníků Zeměchy – bezpečnostní 
přelivy“ na chovném rybníku Z 1 a sportov-
ním rybníku Z 3. Zvláštní poděkování patří 
též pracovníkům odboru realizace investic 
a správy majetku a pracovníkům odboru 
životního prostředí. 

Zástupci výboru ČRS, z. s., MO Kralu-
py nad Vltavou se pravidelně zúčastňovali 
všech kontrolních dnů a řešili s investorem, 
dodavatelskou firmou a projektanty vzniklé 
operativní problémy a situace. Výsledkem 
bylo přijetí celé řady konkrétních opatření 
již v průběhu realizace.

Závěrem vyslovujeme přesvědčení, že rea- 
lizace tohoto protipovodňového opatření 
výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
a ochrany občanů Kralup nad Vltavou.

LUBOMÍR KAČÍREK, 

PŘEDSEDA ČRS, Z.S., MO KRALUPY NAD VLTAVOU

Rozkvetou další ulice ve městě

Sběr bioodpadů přímo 
z domácností pokračuje 

Jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu UKLÁDAT DO BIONÁDOB?
› listí, tráva, plevel, seno› zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, stará zemina z květináčů apod.
› kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), piliny, hobliny, 
kůra › spadlé ovoce › zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů) › čaj, káva › skořápky ořechů › ex-
krementy drobných domácích zvířat › neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu 

Co v žádném případě DO BIONÁDOBY NEPATŘÍ?
› maso, kosti › oleje a tuky › tekuté a mastné potraviny › obaly od potravin › uhynulá zvířata › anorganický 
kočkolit
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V rámci tohoto průzkumu byly zjišťovány 
i názory a postoje představitelů měs-

ta (tedy zastupitelů, úředníků, pracovníků 
městských příspěvkových organizací a ne-
ziskových organizací působících na úze-
mí města). Samostatný průzkum byl také 
proveden mezi podnikatelskými subjekty. 

Cílem tohoto šetření bylo získání infor-
mací o spokojenosti občanů s kvalitou ži-
vota ve městě se zaměřením na hodnocení 
kvality veřejných služeb poskytovaných ze-
jména městským úřadem a příspěvkovými 
organizacemi města. Výsledky průzkumu 
by měly sloužit jako vodítko pro postupy 
vedení města při snižování nebo odstra-
ňování nedostatků a nespokojenosti oby-
vatel města.

Z řad občanů průzkum vyplnilo 1439 
osob. Představitelů města bylo celkem 98. 
Nejnižší procento úspěšnosti vyplněných 
dotazníků je u podnikatelů, kde z 60 oslo-
vených vyplnilo dotazník pouhých 16.

V dubnovém vydání Zpravodaje byl otiš-
těn dotazník, který jste mohli vyplnit. Ten 
stejný byl umístěn i na webových stránkách 
města a sociálních sítích pro občany, a ro-
zesílán elektronicky představitelům města 
a podnikatelům.

Dotazníkového šetření  
se zúčastnilo 6,2 % obyvatel 
města Kralup nad Vltavou.

část města
počet 

respondentů
počet obyvatel 
k 31. 12. 2016

Kralupy 514 8785

Lobeček 342 5158

Zeměchy 34 515

Mikovice 111 2037

Minice 68 853

mimo Kralupy 165

Osmdesát pět procent z celkového počtu 
1439 odpovědí bylo získáno prostřednic-
tvím elektronického formuláře (elektro-
nické vyplnění: 1232, listinný dotaz-
ník: 207).

Dotazník obsahoval 24 otázek. Z hledis-
ka pohlaví byly v průzkumu zastoupeny 
více ženy. Co se týká věku, nejpočetněji za-
stoupenou skupinou byli respondenti v ka-
tegorii 19-35 let.

pohlaví počet

muž 551

žena 878

věk počet

do 18 let 62

19-35 let 590

36-50 let 475

51-65 let 187

66-74 let 67

75 a více 24

Jaké je Vaše zaměstnání?

okruh počet

zaměstnanec 826

student 147

podnikatel 104

důchodce 98

v domácnosti 67

nezaměstnaný 11

Na otázku: Kam pravidelně dojíždí-
te do zaměstnání/školy? z celkového 
počtu zaznamenaných odpovědí uvedlo 
50 % respondentů, že nedojíždí nikam 
a 41 % uvedlo, že dojíždí do Prahy. Na 
dalších místech jsou Roudnice nad La-
bem, Odolena Voda a Mělník.

Přičemž z odpovědí na otázku místního 
vztahu ke Kralupům byly odpovědi jiné:
V Kralupech nad Vltavou…

pouze bydlím 731

bydlím a pracuji 354

pouze chodím do školy / do práce 107

host, turista 54

Jak dojíždíte do zaměstnání/
školy?
Respondenti mohli u této otázky zvolit 
kombinaci více odpovědí. Z výsledků vy-

plývá, že nejvíce respondentů používá 
k dopravě do zaměstnání/školy auto-
mobil, přičemž skupina, která dojíždí do 
Prahy, ke své dopravě nejvíce využívá vlak 
(358 odpovědí), v těsném závěsu pak au-
tomobil (322 odpovědí) a nejméně pak 
autobus (99 odpovědí). 

Skupina respondentů, kteří uvedli, že ne-
dojíždí do zaměstnání/školy mimo Kra-
lupy, se pohybují po městě do školy/
zaměstnání nejvíce pěšky (360 odpo-
vědí), automobilem (132 odpovědí), 
na kole (65 odpovědí) a nejméně pak 
autobusem (25 odpovědí). 

Jak získáváte informace 
o dění ve městě?

webové stránky města, facebook 664

Kralupský Zpravodaj 463

TV Kralupy 53

úřední deska 31

Co se týče volnočasových 
aktivit, vedeme si takto:
Na prvním místě preferovaných volnoča-
sových aktivit se umístil pobyt v příro-
dě (45 %), domácí odpočinek (17,2 %) 
a návštěva kulturních (16 %) a spor-
tovních akcí (14,6 %). V kategorii jiné 
(3,4 %) figurují aktivity jako péče o za-
hrádku, domov, trávení volného času s ro-
dinou či přáteli. 

Největší nedostatky v oblasti trávení vol-
ného času jsou dle šetření v možnosti ak-
tivního odpočinku (58 %), v nabíd-
ce vzdělávacích akcí (19 %), kultuře  
(14 %) a sportovní sféře (9 %).

Pokračování v příštím 
vydání Zpravodaje!

Jak se žije v Kralupech? 1. díl

■  V průběhu měsíce dubna 2017 byl v souvislosti s tvorbou Strategického plánu rozvoje 
města Kralupy nad Vltavou proveden na území města anonymní průzkum názorů občanů 
města. Výsledky tohoto šetření jsou již k dispozici a postupně vás s nimi budeme seznamovat.
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S právní odbor přijímá žádosti o uzavření 
manželství a zabezpečuje výkon sva-

tebních obřadů. Na co by budoucí manželé 
rozhodně neměli zapomínat?
Stále více snoubenců chce mít svatbu na 
jednom místě s obřadem i hostinou. Obřady 
tak obvykle pořádají na zahradách, u řeky, 
na lodi, ale třeba i na fotbalovém hřišti. My 
v jarních a letních měsících provádíme vět-
šinu takových obřadů. Budoucí manželé by 
hlavně neměli zapomínat na to, že si musí 
předem zajistit u nás svatební obřad a po-
tom domlouvat hostinu. V poslední době se 
nám stává, že snoubenci zvolí úplně opač-
ný postup, zamluví někde svatební hostinu 
a pak si jdou na matriku domlouvat obřad 
a hrozně se diví, že jim nemůžeme vyhovět, 
jelikož termín už máme obsazený. 

Jak moc je pro Vás organizačně náročné, 
když oddávání probíhá právě mimo 
radnici, například někde v přírodě? 
Vybavíte si nějakou pikantní situaci 
spojenou se svatbou?
Pokud obřad neprobíhá v obřadní síni, tak 
pro nás to je náročné pouze v té věci, která 
se týká přejíždění z jednoho místa na dru-
hé. Pokud máme více svatebních obřadů 
v obřadní místnosti, pak ten den můžeme 
těchto obřadů vykonat třeba i pět za sebou.

Někde nejsou ani vhodné podmínky pro 
kontrolu dokladů a dopisování osobních 
údajů svědků, ale hlavně pak nemůžete ten 
den provést třeba i více obřadů, i když by 
byl o ně zájem.

Co se týká pikantní situace, já osobně 
jsem nezažila nic tak pikantního, ale kole-
gyně oddávala nevěstu, která měla přijet 
na koni. Kůň se ale splašil a utekl, tak sva-
tebčané honili koně, aby si nevěsta splnila 
svůj svatební sen.

V současné době je docela běžné, že si 
lidé nechávají měnit svá jména a příjmení. 
Jak často se tyto případy vyskytují? 
Na naší matrice je to cca tak kolem 25 pří-
padů za rok. Více dochází ke změně příjme-
ní, a to z důvodu rozvodu, kdy si ženy žádají 
o zpětvzetí svého rodného příjmení, nebo 
si mění příjmení na úplně jiné. Dalším dů-
vodem změny jména a příjmení jsou špat-
né vztahy mezi rodiči a dospělými dětmi, 
kdy děti nechtějí nosit jméno a příjmení po 

rodiči, který o ně nikdy nejevil zájem a ne-
měl k nim žádný citový vztah, nebo kdy se 
matka dětí znovu provdá a chce, aby její 
nezletilé děti nosily stejné příjmení jako 
ona. Tady připomínám, že ke změně jména 
a příjmení nezletilých dětí musí vždy dát 
souhlas jejich biologický otec. Ke změně 
jména a příjmení by mělo docházet vždy 
pouze z vážných důvodů, nebo kdy se jedná 
o příjmení hanlivé nebo směšné.

V oblasti přenesené působnosti provádí 
správní odbor kontrolu vedení matričních 
knih a sbírek listin. Jak tato kontrolní 
činnost probíhá a co všechno obsahuje?
Kontrolu provádíme dle zákona o mat-
rikách jednou ročně u dvou matričních 
úřadů spadajících do našeho matričního 
obvodu, jedná se o matriku Nelahozeves 
a Veltrusy. Kontrolujeme dodržování práv-
ních předpisů při vedení matričních knih 
a sbírek listin. Zápisy v matričních knihách 
narození, uzavření manželství a úmrtí se 
provádějí na základě sbírek listin. Jedná 
se o listiny, které slouží jako podklad pro 
zápis do matriční knihy (například hlá-
šení o narození dítěte, protokol o uzavře-
ní manželství, hlášení o úmrtí zemřelého 
a tak dále). Pokud se matriční událost týká 
cizince, pak požadujeme spoustu dalších 
dokladů dané zákonem. 

Musím konstatovat, že jsme zatím nemu-
seli přistupovat k žádným nápravným opat-
řením, jelikož matriky jsou vedeny v soula-
du s právními předpisy. Pro tyto matriční 

úřady poskytujeme i poradenskou činnost 
týkající se matrik.

Jaká je v současnosti čekací lhůta na 
nový občanský průkaz či cestovní doklad? 
Mohou občané svým aktivním přístupem 
celý proces přece jen urychlit? 
Čekací lhůta pro vydání občanského průka-
zu nebo cestovního dokladu je dána záko-
nem, a to je 30 dnů. V současnosti se stává, 
že tato doba je poměrně kratší, ale samo-
zřejmě se na to nemůžeme spoléhat. Ob-
čanům, kteří na výrobu dokladů spěchají, 
dáváme telefonní číslo, aby si po 14 dnech 
mohli zavolat, zda doklad byl již vyroben. 
U výroby občanských průkazů nelze ani 
žádným aktivním přístupem občana tento 
proces urychlit. 

Situace je jiná u výroby cestovního do-
kladu, zde si může občan požádat o vydání 
dokladu ve zkrácené lhůtě, a to šest pra-
covních dnů. Tato služba je samozřejmě 
zpoplatněna, u dětí do 15 let činí správní 
poplatek 2.000 Kč, u dospělých 4.000 Kč. 

V poslední době zaznamenáváme velký 
nárůst nabraných žádostí o cestovní do-
klady a občanské průkazy. Důvodem je to, 
že o ně mohou občané požádat u jakého-
koliv úřadu obce s rozšířenou působností. 
Náš městský úřad má velmi dobrou polohu, 
nachází se blízko vlakového a autobusové-
ho nádraží, proto zde ve velké míře žádají 
o doklady občané, kteří nespadají do naše-
ho správního obvodu.

Nejvíce práce pro pracovnice cestov-
ních dokladů nastane až před prázdninami 
a v době prázdnin. Proto apeluji na občany, 
kteří vědí, že budou cestovat do zahraničí, 
aby si o cestovní doklady požádali v před-
stihu, a to co nejdříve. 

Naše pracovnice budou v době prázd-
nin také čerpat řádnou dovolenou, proto 
může docházet k delším čekacím dobám. 
Náběr žádostí bohužel nelze urychlit, ob-
čané si musí uvědomit, že také bereme 
žádosti o cestovní doklady pro malé děti 
a miminka, která musí také projít proce-
sem fotografování a podobně. O to víc je 
to náročnější. Z výše uvedených důvodů 
bych chtěla všechny občany vyzvat k obou-
stranné toleranci. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

■  Pod správní odbor spadá agenda matriky, která mimo jiné vede matriční knihy narození, uzavření manželství 
a úmrtí, zajišťuje svatební obřady a za určitých podmínek provádí změnu jména a příjmení. Další činností je 
evidence obyvatel - ohlašovna a centrální evidence, přiděluje čísla popisná a vede názvy ulic v našem městě. 
Nejznámější agendou odboru jsou občanské průkazy a cestovní doklady. Odbor též zajišťuje přípravu a průběh voleb.

ROZHOVOR s... Dagmar Volfovou, vedoucí správního odboru

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
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Č eský statistický úřad orga-
nizuje i v tomto roce v sou-

ladu se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě,  
ve znění pozdějších předpisů, vý-
běrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České re-
publice – EU-SILC 2018 (Životní 
podmínky 2018), které navazu-
je na předchozí ročníky tohoto 
šetření. Smyslem zjišťování je 

získat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické si-
tuaci v celkem 34 evropských ze-
mích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby. 

Vlastní šetření probíhá  
od 3. února do 27. května 
2018 prostřednictvím speciál-
ně vyškolených tazatelů. Do še-
tření budou zahrnuty všechny 

osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště.  

Pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s ob-
čanským průkazem opravňují 
k provedení šetření Životní pod-
mínky 2018, nebo průkazem za-
městnance ČSÚ. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anony-

mita zjištěných údajů a získa-
ná data jsou důsledně chráněna 
podle přísných požadavků zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů. Všichni pra-
covníci zúčastnění na zjišťování 
a procesu zpracování jsou vá-
záni mlčenlivostí o všech šet-
řených skutečnostech ve smyslu  
§ 16 zmiňovaného zákona o stát-
ní statistické službě.

Rada města Kralupy nad Vltavou 
vyhlásila konkurz 

na obsazení vedoucího pracovního místa 

ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, 
okres Mělník, příspěvková organizace,

Požadavky: 
› vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
› občanská a morální bezúhonnost, 
› dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
› přihláška
› ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
› doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe (di-
plom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání)
› strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí
› nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran
› motivační dopis
› výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad 
o jeho vyžádání
› lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne 
starší než tři měsíce)

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně 
do 16. března 2018 na adresu: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, k rukám Mgr. Evy Ivanové, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí, školství a kultury, nebo lze doručit i osobně 
na podatelnu MěÚ. 
Elektronické přihlášky nejsou možné. Uchazeči budou písemně 
vyzváni k účasti na konkurzním řízení.
Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ 28. října – neotvírat“.

Případné dotazy na tel. čísle 315 739 925 – Mgr. Eva Ivanová, 
e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz.

 pro školní rok 2018/2019
bude probíhat v květnu v níže uvedených mateřských školách:

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka:  
středa 9. 5. 2018 a čtvrtek 10. 5. 2018 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy Gen. Klapálka č. p. 976 a Mikovická č. p. 501. 
Do školského obvodu patří sídliště Zátiší, sídliště Hůrka, městská část Mikovice, 
městská část Minice, městská část Zeměchy, ulice Alšova, Arbesova, Bořivojova, 
Fibichova, Grégrova, Chelčického, Jana Palacha, Ke Hřbitovu, Na Horkách, 
Nerudova, Pod Hájem, Poděbradova, Přemyslova, Šafaříkova, U Hřbitova, V Zátiší, 
Vrchlického.

Základní  škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, 
Třebízského 523:
středa 9. 5. 2018 a čtvrtek 10. 5. 2018 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
Zápis proběhne v budově školy Třebízského č. p. 523.
Školský obvod tvoří ulice na pravé straně části Lobeček mezi ulicí Mostní a řekou 
Vltavou.

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše:
středa 9. 5. 2018 a čtvrtek 10. 5. 2018 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
Zápis proběhne v ředitelství školy, budova Dr. E. Beneše č. p. 694. 
Školský obvod tvoří ulice z levé strany městské části Lobeček, městská část 
Lobeč, Hostibejk, ulice Erbenova, Havlíčkova, Husova, Chmelova, Jiráskova, 
Jodlova, Jungmannova, Kaplířova, Komenského nám., Libušina, Na Hrádku, 
Palackého, Palackého nám., Prokopova, Riegrova, Rybova, Sladkovského, 
Smetanova, Sokolská, Trojanova, Tyršova, U Cukrovaru, V Luhu, Žižkova, sídliště 
U Cukrovaru.

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

Mohou vás navštívit tazatelé statistického úřadu

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

- pro školní rok 2018/2019 - se uskuteční

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

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

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

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do MŠ
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V minulém čísle Kralupského Zpravodaje jsem se stručně zmínil o událostech 
v Kralupech v únoru roku 1948, který byl pro členy KSČ „Vítězným únorem“, pro ostatní 
občany pak začátkem konce samostatnosti naší republiky. Dovolte, abych se k tomuto 

„vítězství“ a jeho následcích ještě jednou vrátil.

J ak jsem již napsal, vypravil jsem se  
8. září 1948 na kralupské nádraží, 

abych si v Praze vyjednal imatrikulaci 
na vysokou školu, a byl jsem od nádraž-
ní pokladny odehnán puškou ozbrojeným 
členem Lidové milice. Ten den byl pohřeb 
prezidenta Beneše a nikdo do Prahy ne-
směl, což jsem nevěděl. Šel jsem tedy do-
mů a v duchu jsem si říkal, že s politickou 
stranou, která rozhoduje o tom, kdo smí 
a kdo nesmí jít na pohřeb, nechci mít nic 
společného.

Hůře dopadl jeden můj známý, stejně 
starý kamarád. Když mu nepovolili vstup 
na nástupiště a odjet do Prahy, vytáhl fo-
tografický aparát a hrdinné zastánce no-
vého řádu si vyfotografoval. Byl zatčen 
a soudním výměrem komise č. 3 na Klad-
ně byl odsouzen do tábora k jednomu ro-
ku nucených prací v dolech. Soudní zdů-
vodnění rozsudku říká doslova: „Podle 
provedeného šetření má komise za pro-
kázané, že fotografoval 8. září 1948, v den 
pohřbu prezidenta republiky Dr. Beneše, 
před nádražím v Kralupech n. Vlt. členy 
ozbrojené závodní milice, kteří tam s or-
gány SNB udržovali pořádek a prováděli 
kontrolu osobních a pracovních průkazů 
občanů zamýšlejících odjeti vlakem do 
Prahy. Snímky měly být patrně předlo-
ženy reakčně smýšlejícím kruhům, které 
nenávidí lidově demokratickou republiku 
a lidové orgány.“

Praktiky komunistických soudů vyná-
šet rozsudky ne na základě důkazů, ale 
na základě nepodložených domněnek, 
začínaly být běžné. Ostatně o vině nebo 
nevině nerozhodovali soudci, ale okresní 
nebo krajští tajemníci KSČ. Já jsem v té 
době již ze strany KSČ neočekával žádné 
nebezpečí, po tom, co komise udání ulič-
ního výboru, o kterém jsem psal v minu-

lém Zpravodaji, smetla ze stolu, a mohl 
jsem dále studovat. To jsem se ale mýlil.

Spolu s přítelem Jaroslavem Mixou, 
který studoval na filosofické fakultě, jsme 
se učili anglicky a občas navštěvovali in-
formační službu na Národní třídě v Praze, 
kde půjčovali anglické knihy a především 
pro mne potřebnou odbornou literatu-
ru. Jednoho dne, kdy jsme vyšli na ulici, 
zastavili nás dva muži, příslušníci Sboru 
tajné bezpečnosti a požádali o občanské 
legitimace. Zapsali si naše jména a další 
údaje a beze slova odešli. Zapomněl jsem 
dodat, že studovna a půjčovna na Národ-
ní třídě nesla označení „Americká infor-
mační služba“.

Pražské oddělení STB se spojilo s kra-
lupským oddělením STB a brzy následo-
valo vyloučení mého přítele Mixy ze školy 
a odchod na vojnu do řad PTP. Čtenáři 
knih Josefa Švandrlíka vědí, že to byly 
tzv. Pomocné technické prapory. Mixa 
pak tři roky dláždil chodníky v Přešti-

cích. Čekal mne podobný osud, ale včas 
jsem zareagoval. Obrátil jsem se na mého 
souseda Václava Bartoně. Byl to již starší 
pán a jeho dcera byla manželkou zástup-
ce všemocného ministra školství a kultu-
ry profesora Zdeňka Nejedlého. Zástup-
ce ministra a zeť pana Bartoně soudruh 
Pavlásek přijížděl s prof. Nejedlým kaž-
dou neděli černou vládní šestsettrojkou 
do Kralup k Bartoňovům. Díval jsem se 
z okna, jak v zahradním altánku vysedá-
vají, popíjejí kávu a vyprávějí si. Nejedlý 
si připadal jako na rekreaci. 

Požádal jsem pana Bartoně o pomoc. 
Ochotně mi vyhověl a sjednal mi návště-
vu na Ministerstvu školství v Karmelit-
ské ulici. Vše jsem vysvětlil a náměstek 
Pavlásek nebo snad sám Nejedlý inter-
venovali v můj prospěch a mohl jsem pak 
dostudovat a nastoupit na tzv. umístěnku 
do předepsaného podniku.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Vítězný únor 1948

Nerudova ulice. I živnostníci oslavili Vítězný únor. A ten je brzy zlikvidoval.
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u 7. 3. 1850 NAROZENÍ TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA – pieta se uskuteční 7. 3. 2018 v 10 hodin na kralupském mostě.

u 22. 3. 1945 TRAGICKÝ NÁLET NA KRALUPY NA KONCI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY – pieta se uskuteční 22. 3. 2018 v 10 hodin u kostela 
  Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava na Palackého náměstí.

u 25. 3. 1943 ÚMRTÍ kpt. JOSEFA ČERMÁKA – pieta se uskuteční 23. 3. 2018 v 10 hodin na kralupském hřbitově.

připomeneme si...� !
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střípky z linky 156 � 
u 22. 1. v 22:15 hod. na l. 156 oznámil pan T. 
ze sídl. Hůrka, že jeho sousedka za dveřmi volá 
o pomoc, ale dveře jsou zamčené. Informace 
byla ihned předána hlídce MP. Ta na místě 
kontaktovala oznamovatele, který strážníky 
zavedl k příslušnému bytu, ze kterého volala 
starší žena o pomoc s tím, že upadla. Hlídkou 
MP byla na místo přivolána jednotka HZS a RZS. 
Poté, co hasiči otevřeli byt, byla v kuchyni na zemi 
nalezena starší žena, která upadla a nemohla se 
sama zvednout. Žena byla prohlédnuta lékařem. 
Kromě několika oděrek na ruce byla v pořádku. 
Naštěstí pomoc přišla cca 45 min. poté, co 
upadla. Hlídkou MP byla vyrozuměna její dcera, 
která se na místo brzy dostavila a maminku si 
převzala do péče.

u 23. 1. v 9:45 hod. na l. 156 oznámil pan R., 
že na jednom z domů na sídlišti U Cukrovaru visí 
ze střechy kus plechu, který by mohl spadnout. 
Hlídka MP na místě zkontaktovala správce domu 
a zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na 
střeše domu byly uvolněné dva kusy okapového 
plechu. Strážníci oba plechy za asistence správce 
domu paní L. odstranili ze střechy a uložili do 
prostor domu. Správce domu zajistí následnou 
opravu.

u 26. 1. v 19:23 hod. na l. 156 pan B. oznámil, 
že na železničním přejezdu v Minicích za zúženým 
můstkem je rozbitá závora a hrozí, že spadne na 
vozidlo. Hlídkou MP bylo na místě zjištěno, že 
závora není zlomená, ale patrně došlo k poruše 
sklopného mechanismu závory, která se neustále 
zavírá a otevírá. Hlídka MP na místě usměrňovala 
dopravu a svedla provoz do jednoho pruhu. DS 
MP mezitím vyrozuměla dispečink ČD. Na místo 
se dostavili technici, kteří závoru opravili. Provoz 
byl obnoven ve 21:00 hod.

u 4. 2. v 10:21 hod. na l. 156 byla přijata 
stížnost pana H. na volné pobíhání malého stáda 
ovcí v okolí jeho nemovitosti a na jeho pozemku. 
Dále uvedl, že k útěku ovcí od jednoho ze sousedů 
došlo opakovaně. Strážníci na místě zjistili volný 
pohyb cca šesti ovcí, dále kontaktovali majitele 
těchto ovcí, který si je zabezpečil. Vzhledem 
k tomu, že došlo k opakovanému útěku zvířat, byla 
věc postoupena pro podezření z přestupkového 
jednání chovatele zvířat k dořešení správnímu 
orgánu na MěÚ Kralupy.

u 8. 2. v 17:10 hod. na l. 156 oznámila paní M., 
že před restaurací Kochmanka na sídl. V Zátiší 
je muž, který se chová agresivně a vyhrožuje 
kolemjdoucím lidem. Hlídka MP na místě zjistila, 

že se jedná o pana F., který nesrozumitelně 
komunikoval a byl zjevně podnapilý. Dále bylo 
hlídkou MP zjištěno, že pan F. fyzicky napadl 
jednoho z hostů restaurace. Hlídka MP na místě 
vytěžila svědky události a přivolala na místo 
hlídku OO PČR Kralupy, která si celou věc pro 
podezření z trestného činu převzala k dalšímu 
opatření.

 u  14. 2. v 19:45 hod. na l. 156 oznámila 
zaměstnankyně OD Penny marketu v ul. 
Chmelova záchyt zloděje. Hlídka MP na místě 
zjistila, že se jedná o muže, který přes pokladny 
pronesl bez zaplacení alkohol v hodnotě 280 Kč. 
Po zjištění totožnosti a následné lustraci u OO 
PČR Kralupy bylo zjištěno, že se jedná o pana T., 
který se již v minulosti dopustil majetkové trestné 
činnosti. Pro podezření z trestného činu byl pan T. 
předveden na OO PČR Kralupy k dalšímu opatření.

MICHAL KOBZÁŇ, 

STRÁŽNÍK MP KRALUPY 

MP – městská policie

DS MP – Dozorčí služba městské policie

RZS – Rychlá záchranná služba

HZS – Hasičský záchranný sbor

OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

K rajská hospodářská komora Střední 
Čechy vás zve k návštěvě BURZY PRÁ-

CE v Mělníku, která se koná v úterý dne  
20. března 2018 od 10 do 16 hodin v Masary-
kově kulturním domě (U Sadů 323, Mělník).

Na akci nabídnou firmy z okresů Měl-
ník, Kladno a Praha-východ pracovní na-
bídky v oborech technických, v sociálních 
službách, chemickém průmyslu, logistice, 
autodopravě, administrativě, obchodě, ze-
mědělství a v dalších oborech.

Uplatnění mohou najít zájemci o práci 
s výučním listem, středoškolským vzdělá-
ním a také vysokoškoláci. Akce je příleži-

tostí pro budoucí absolventy škol již nyní 
vyhledat vhodného zaměstnavatele, popří-
padě získat praxi v zajímavé firmě. K pre-
zentaci svých studijních oborů jsou přizvá-
ny i střední školy z regionu. Příležitost najít 
práci mají také handicapované osoby a také 
maminky vracející se do zaměstnání po ro-
dičovské dovolené.

Poradenství pro nezaměstnané a popří-
padě pro zájemce o změnu profese zajišťu-
je Úřad práce Mělník, přičemž je možné 
získat také informace o nabídce rekvali-
fikací apod.

Vítáni jsou nejen všichni zájemci o práci 

z řad nezaměstnaných, absolventi škol, žá-
ci vyšších ročníků základních škol i jejich 
rodiče, kteří se rozhodují o výběru vhodné 
střední školy, ale i všichni ti, kteří se chtějí 
dozvědět o nabídkách firem a nabízených 
pracovních místech, která jsou v současné 
době aktuální na trhu práce ve Středočes-
kém kraji.

Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří by 
chtěli na akci prezentovat svou nabídku, 
jsou vítáni. Přihlášení na sizlingova@ko-
mora.cz , tel. 702 020 489.

VLADISLAVA ŠIZLINGOVÁ,

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY 

Rok 1968 změnil dějiny naší země. Před padesáti lety, v noci  
z 20. na 21. srpna překročily armády pěti států Varšavské smlouvy, 
našich tehdejších spojenců, československé hranice a začala okupace 
našeho státu.

Připomenout, co se tehdy událo a jak se v té době vedlo Kralupanům, 
by mělo letní dvojčíslo letošního Zpravodaje.

Proto prosím všechny, kdo by chtěli na srpen roku 1968 zavzpomínat, 
aby své příspěvky (nejlépe včetně fotografií nebo dokumentů) doručili  
do redakce KD Vltava, buď mailem, poštou, nebo osobně, a to nejpozději 
do 10. června 2018.

Předem všem velice děkuji za spolupráci.
 RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

PŘIPOMEŇME SI UDÁLOSTI SRPNA 1968

Redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01  Kralupy nad Vltavou
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, tel.: 315 727 827, 734 695 013

BURZA PRÁCE se koná v Mělníku
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Jaké byly další důvody 
k založení tohoto typu školky?
Prakticky impuls vzešel od ro-
dičů dětí, s kterými jsme praco-
vali v minulosti. Začínali jsme 
s dětmi v jejich domácím pro-
středí, a protože to stále i tak 
znamenalo velkou zátěž pro 
rodiče, následně od nich vze-
šel podnět, založit školku, kde 
by o jejich dítě bylo komplexně 
postaráno. Momentálně k nám 
chodí devět dětí. 

Jaká je hlavní charakteristika 
školičky?
Poskytujeme komplexní péči 
dětem, které mají speciální po-
třeby, tj. problémy s adaptací na 
kolektiv, narušenou komunikač-
ní schopnost, poruchy autistic-
kého spektra, poruchy chování 
atp. Naším cílem je připravit dě-
ti na vstup do běžného života, 
do běžných typů škol, pomoct 
jim kompenzovat jejich speciál-
ní potřeby. A to proto, že v rámci 
inkluze již tyto děti ve většině 
případů nastupují do klasických 
základních škol.

Kolik dětí je v jedné třídě?
Máme stanovený limit maximál-
ně 15 dětí ve třídě. Třída je jedna, 
smíšená věkově, i co se týče spe-
ciálních potřeb, a to hlavně z dů-
vodu, že děti se učí jeden od dru-
hého. Mladší od starších, starší 
„vede“ to mladší a každé dítě umí 
něco, co neumí to druhé a oni to 
od sebe z části odkoukají. 

Co konkrétně znamená 
terapeutická péče o děti?
Je to speciální péče, která dítě 
rozvíjí v maximální možné míře, 
podle jeho momentálních mož-
ností. U nás se jedná o speciál-
ně-pedagogickou terapii, logo-
pedii, fyzioterapii, zooterapii, 
sociální rehabilitaci a doplňko-
vé alternativní terapie jako je 

aromaterapie, kraniosakrální 
terapie atp. Terapie jsou navr-
hované každému dítěti na míru, 
terapeutický program vychází 
z jeho individuálních potřeb. 
Všechny vyjmenované terapie 
provádí specialisté pracující ve 
školičce nebo naši externí spo-
lupracovníci, kteří buď dojíždějí 
k nám, nebo rodiče s dětmi na-
vštíví externí spolupracující pra-
coviště. Terapie jsou nastaveny 
podle aktuálních potřeb dítěte, 
mezi sebou se kombinují a jsou 
sestaveny tak, aby zajistily kom-
plexní rozvoj dítěte. 

Jak vypadá běžný den  
ve školce?
Do půl deváté děti přicházejí, 
od 8:30 do 9:00 mají „volnou“ 
hru, adaptují se na prostředí 
školičky a kolektiv, v 9:00 je 
svačina, od půl desáté do 10:00 
probíhají vzdělávací aktivity – 
terapeutické zaměření – roz-
voj smyslových funkcí, pohybu, 
koordinace, motoriky, orienta-
ce v prostoru atp. – vše formou 
hry a zábavných aktivit. Cílem 
je, aby si dítě nevšimlo, že se ně-
co učí, vše se musí udělat tak, 
aby dítě spolupracovalo.

V této době probíhají i indivi-
duální a skupinové terapie pro 
děti dle jejich potřeb.

Mezi 10. a 12. hodinou býváme 
s dětmi venku – máme malou 
zahradu, ale chodíme často na 

procházky, protože to podpo-
ruje motorické schopnosti dětí, 
zejména výstup po schodech na 
Hostibejk je pro ně přínosem. 
Využíváme terénu k rozvoji ob-
ratnosti a koordinace.

Po obědě následuje do 14:30 
relaxační pauza – děti si lehnou, 
nemusí spát, ale většina dětí je 
tak unavená, že opravdu spí. 

Po odpočinku přijdou na řadu 
aktivity pro rozvoj osobnosti – 
spíše umělecky založené činnos-
ti – děti kreslí, tančí, zpívají…  

Jaký největší „oříšek“ jste 
musela za rok fungování 
školičky rozlousknout?
Největším oříškem byl celý boj 
při zřizování školky, protože 
nikdo nevěděl, kam nás zařa-
dit díky naší specializaci. Celé 
legislativní vyřizování bylo ná-
ročnou záležitostí, běžné školky 
se s ničím takovým jako my ne-
potýkaly. Nicméně nakonec se 
vše povedlo, a to i díky ochotě 
jednotlivých pracovníků úřadů 
a státních institucí.

Jak se dá provozovat školka 
v rušné Přemyslově ulici?
Je to tady rušné, ale ve školičce 
hluk z ulice děti neruší. Prostor 
pro školku jsme hledali dlouho, 
a to cíleně na sever od Prahy, pro-
tože ve Vojkovicích máme koně 
a provozujeme tam hiporehabili-
taci. Naší podmínkou na prostor 

také bylo, aby terapeutická míst-
nost byla oddělená od školky, kvůli 
docházce externích klientů. A ta-
kových domů není v okolí moc. 

Jak a kdy se k vám může dítě 
přihlásit?
Rodič nebo zákonný zástupce 
může provést přihlášení přes 
naše webové stránky, telefo-
nicky, e-mailem nebo se stavit 
osobně. Přihlášky přijímáme 
v rámci celého školního roku, 
protože u dětí se speciálními 
potřebami se každý den terapie 
počítá. 

Doporučení na naši školku 
dostávají rodiče i například z pe-
dagogicko-psychologické porad-
ny, od logopedky a podobně.

Není ale pravidlem, že při-
jímáme všechny děti, které se 
k nám hlásí. Při přijímacím ří-
zení je pro nás důležitá, mimo 
všech standardních kritérií pro 
přijetí, i schopnost dítěte zařa-
dit se do současného kolektivu. 
Pokud by dítě „nezapadlo“, třída 
by nebyla pro děti podnětným 
prostředím k rozvoji.

Je školka dotována nebo hradí 
veškeré náklady rodiče?
Bohužel hradí veškeré náklady 
rodiče, máme snahu o získání 
dotací, ale vzhledem k našemu 
specifickému zaměření to ne-
ní jednoduché. Kdybychom byli 
v rejstříku škol, peníze od státu 
bychom dostávali, ale nemohli by-
chom provádět všechny aktivity 
tak, jak chceme a potřebujeme, 
byli bychom jen další běžné za-
řízení. Což jsem za 7 let praxe ve 
školství poznala, že není ta cesta, 
kterou já chci jít. Neměli bychom 
takové možnosti pomoci dětem, 
jako máme v soukromé sféře. ■

■  Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami Mannaz zahájila  
v Kralupech v Přemyslově ulici svůj provoz v únoru 2017. K jejímu založení vedl fakt,  
že takovéhle zařízení vůbec v republice neexistuje. Děti navštěvují buď školky 
speciální, zaměřené většinou na jednu problematiku, nebo se zařazují do běžných 
školek, kde na tyto děti nejsou připraveni a děti se nerozvíjí tak, jak by měly. 

ROZHOVOR s... Mgr. Barborou Janoudovou, spoluzakladatelkou školičky

Mannaz pomáhá i dětem s autismem

Více na www.terapeutickaskolicka.cz, 
e-mail: janoudova@terapeutickaskolicka.cz, tel.: 606 184 815
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

e-mail: centrumd8kralupy@email.cz, az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

PRÁZDNINY V CENTRU D8

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
určené pro děti od 5 do 11 let

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

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

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

SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY:
3. 3. 2018 „Výchova dítěte k opravdovým hodnotám“
7. 4. 2018 „Školní obtíže u dětí a jejich zvládání“
Na semináře je nutné se předem přihlásit: 
Mgr. Renata Černá, 775 289 735, pestouni.centrumd8@seznam.cz

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

www.knihovnakralupy.cz

pátek 23. března 
od 17:00 do 21:00 hodin

Klub dětských knihoven, SKIP ČR a kralupská 
městská knihovna pořádají

Noc s Andersenem 
Opět se těšíme na večer plný pohádek, her a pře-
kvapení. Přihlášky vydáváme registrovaným čte-
nářům od 1. března. Bližší informace získáte na 
tel. čísle 315 727 852 nebo v oddělení pro děti. 
(provoz dětského oddělení bude pro veřejnost  
23. 3. ukončen v 15:00 hodin)

Oddělení pro dospělé

registrace nových 
čtenářů zdarma
Oddělení pro děti

zahájení Celoroční hry 
pro děti Lovci perel 
Městská knihovna se zapojuje do celostát-
ního projektu Knihovny města Hradce Krá-

lové. Hra Lovci perel mění čtení v dobro-
družství a z práce s knihou dělá zábavu. 
Vybrané dětské knížky se ve hře stávají 
perlorodkami a přinášejí svým čtenářům 
zajímavý zisk v podobě perel. Přijď do dět-
ského oddělení a přidej se k lovcům perel! 
Paní knihovnice tě seznámí se vším, co tato 
hra přináší.

13. březen vyhrazen pro žáky ZŠ 28. října:

Keňa očima 
spisovatelky
Prostřednictvím vyprávění spisovatelky 
Hany Hindrákové se děti seznámí se ži-
votem v Keni a se spisovatelskou profesí. 

Z důvodu velikonočních svátků 
upozorňujeme na uzavření 
knihovny od pátku 30. března 
do úterý 3. dubna. Těšíme se 
na Vás ve středu 4. dubna. 

ŠÁRKA PÁNKOVÁ,
VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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Človíček RaD, z. s. srdečně zve všechny milovníky vaječných tradic
na tradiční již desáté

VAJÍČKOBRANÍ
největší zemské vajíčkové slavnosti a poctivé řemeslné velikonoční trhy

neděle 25. 3. 2018 od 9 do 17 hodin; doprovodný program 13:00-17:00 hodin 
na náměstí Krále Vladislava ve Velvarech

› DOBOVÁ POUŤ – ručně poháněný dřevěný kolotoč, koutek s beránky a ovečka-
mi, jízdy kočárem po náměstí s koňským spřežením

› VELIKONOČNÍ DÍLNY – pletení pomlázek, malování vajec, zdobení perníků, 
kolovrat, výroba velikonočních okras a radůstek pro děti i dospělé

› POCTIVÉ ŘEMESLNÉ TRHY – pekař, perníkářka, kovář, uzenář, přadlena – to 
nejlepší zblízka i z dálky ve stáncích i obchodech

› VÝSTAVA NA ŠPEJCHARU – Městské muzeum Velvary připravilo výstavu per-
níků a perníkaření

› ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ – vystoupení dětí ze ZUŠ a mateřské školy, zpívání 
s Markétou, pohádka „Kouzla skřítků“

› SOUTĚŽ SPŘÁTELENÝCH MĚST „O PUTOVNÍ KRASLICI“ - v recesní vajíčkové 
soutěži se utkají tři týmy ze sousedních měst, kdy budou i vejce létat vzduchem

› „NATVRDLÁ VEJCE PRO PRAHU“ – sbírka vajec pro Karlův most a pochod 
na Prahu – máte-li chuť, proutěnou nůši, slušivý společenský oblek, dobré nohy 
a čas, můžete vyrazit s velvarskými vejci na pochod z Velvar do Prahy.  

Vajíčkobraní se koná za každého počasí. 
Dobrá zábava, milá společnost, ceny mírné, vstup volný.

Vajíčkobraní pořádáme ve spolupráci s: Město Velvary, Základní umělecká škola 
Velvary, Mateřská škola Velvary, Městské muzeum Velvary, Spolek Natvrdlí,  
Muzeum Karlova mostu v Praze
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C ože, bývalá synagoga? Kde to je? Jo, jak 
je ta cukrárna... Mnozí nově přícho-

zí do Kralup, ale často i místní, netuší, že 
v Kralupech žila až do válečných let poměr-
ně početná skupina obyvatel židovského 
původu, která v průběhu času asimilovala 
se zbytkem obyvatel. Byli mezi nimi lidé 
mnoha profesí - majitelé továren, obchod-
níci, lékař, zvěrolékař, kuchař, zeměmě-
řič, studenti atd. Zapojovali se do místních 
spolků (mj. do skautu) i do politiky. Všichni 
museli své domovy navždy opustit v únoru 
1942, kdy byli deportováni nejdříve do Te-
rezína a odtud dále na východ do koncent-
račních táborů. Z téměř dvou set lidí se do 
svého města vrátilo pouhých deset. Kralupy 
tak kromě válečných šrámů, způsobených 
náletem na konci války, utrpěly také ztrátu 
v podobě násilného vystěhování občanů, 
kteří výrazně ovlivňovali tvář i život města.

Zdařilý, leč nenápadný pomníček na zdi 
bývalé synagogy, je téměř jedinou připo-
mínkou pohnuté historie kralupských Ži-
dů v Kralupech. Spolek YMCA Kralupy se 
proto loni připojil k celonárodnímu vzpo-

mínkovému happeningu Pamatuj!, aby 
připomenul osudy lidí, kteří zde jako my, 
měli své domovy. Loni na pietní vzpomín-
ku navázal pan Racek z městského muzea 
přednáškou vycházející z evidence o kra-
lupských občanech židovského původu.

Letošní happening, který se uskuteční 
ve středu 14. března, obohatí představení 
Dismanova rozhlasového dětského soubo-
ru …a bolelo nebe v KD Vltava. Do kralup-
ské synagogy zavítá Mgr. Zuzana Pavlovská 
z Židovského muzea v Praze, která předsta-
ví důležité milníky československé židovské 
komunity od konce války až do současnosti. 
Hebrejské písně zazní v podání pěvecké-
ho sboru ZUŠ Kralupy n. Vlt. pod vedením 
Pavly Kšicové.

Happening Pamatuj! pořádá YMCA Kra-
lupy ve spolupráci s KaSS Vltava a s ná-
boženskou obcí Církve československé 
husitské v Kralupech nad Vltavou.

 JAN VRZÁČEK,

YMCA KRALUPY NAD VLTAVOU

5. března 2018 (pondělí)
› zahájení celého projektu - Praha 8 

› výstava: „Sokolové republice - Sokol dříve 
a dnes“ - vernisáž na pozvánky od 16 hodin, 
Zámeček Libeň, výstava potrvá od 6. 3.  
do 20. 4. 2018.

› komponovaný program spojený 
s doprovodnou výstavou fotografií Marie 
Brunerové „Sokolové republice - Z historie 
a současnosti Sokola“: zasedací sál 
Zastupitelstva m. č. Praha 8 + Bílá galerie 
(tzv. Bílý dům), U Meteoru 6, Praha 8  
od 17:30 hodin. Účast na pozvánky:  
rezervace@zbarakova.cz

21. června 2018
Kralupy nad Vltavou – 
Městské muzeum, 
Vrchlického 590
› vernisáž putovní 
výstavy „Sokolové 
republice - Sokol dříve 
a dnes“ v 17:00 hodin. 
Výstava potrvá  
od 22. června  
do 11. srpna 2018.

Kralupské Židy připomene 
Dismanův rozhlasový soubor

Z oslav k výročí mostu T. G. Masaryka v Kralupech z r. 2008.

Zveme všechny sokoly a sokolky, všechny cvičenky i cvičence, všechny, které zajímá historie naší republiky, všechny, kteří 
podporují Sokol nebo se o něm něco chtějí dovědět, na oslavu k výročí republiky v rámci 16. Všesokolského sletu

„SOKOLOVÉ REPUBLICE“
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Cena: 1.620 Kč

KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZEN 2018Facebook  
Kino Vltava

KRÁLÍČEK PETR 
USA, RODINNÝ, 2018, 89 MIN.

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná 
bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.

NIKDYS NEBYL
VB / USA, 2017, TITULKY, 15+, 95 MIN.

Joe (Joaquin Phoenix) je válečný veterán, který si nese celou řadu 
jizev. Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství, kdy musel 
čelit brutálnímu otci, a ze své kariéry agenta jednotky FBI pro 
boj s prostitucí. Svůj bezvýchodný život tráví mezi domem, kde 
žije jeho podivínská matka, a nebezpečnými misemi, na nichž 
zachraňuje ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem. 
Významný senátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho nezletilou 
dceru, která skončila v jednom z anonymních domů, v nichž kvete 
dětská prostituce. Joe bere své osvědčené kladivo a vydává se na 
další výpravu za spravedlností.

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
USA, 2018, TITULKY, 111 MIN.

Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvo-
rové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific 
Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. 
Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zbě-
sile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety.

PÁN PRSTENŮ – FILMOVÝ MARATON
USA, TITULKY, 2001 – 2003, 720 MIN.

Filmový maraton prodloužených verzí tří dílů Pána Prstenů. 
Užijte si jeden nezapomenutelný den, kterým si připomeneme 
toto úžasné dílo! Před filmem je připraven menší doprovodný 
program. Mezi filmy budou přestávky. Více na kasskralupy.cz 
a FB události.

PLANETA ČESKO
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2017, 81 MIN.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobro-
družství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka. 

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 140 MIN.

Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen 
do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč 

 2.  PÁ 17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

    20:00  WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 130 Kč 

 3.  SO 14:30  COCO  /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  NOČNÍ HRA 130 Kč 

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

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

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč 

    20:00  LADY BIRD 130 Kč 

5. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 6.  ÚT 20:00  NIKDYS NEBYL 130 Kč 

 7.  ST 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 8.  ČT  20:00  PŘÁNÍ SMRTI 130 Kč 

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

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 10.  SO 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  JUMANJI  2D/D 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

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

   17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

12. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BAJKEŘI sen. 60 Kč / 130 Kč 

     20:00  MEČIAR 100 Kč 

 14.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 15.  ČT  20:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč 

 16.  PÁ  17:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč

    20:00  ONI 2: NOČNÍ KOŘIST 130 Kč

 17.  SO 12:00  PÁN PRSTENŮ: FILMOVÝ MARATON 250 Kč

 18.  NE  14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  TLUMOČNÍK 130 Kč 

19. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč

 21.  ST  20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 22.  ČT 20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč

Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, 
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Když Halliday 
zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který 
najde velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. 

RUDÁ VOLAVKA
USA, THRILLER, 2018, TITULKY, 15+, 139 MIN.

Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to nemají 
jednoduché. Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová (Jenni-
fer Lawrence) navíc žije v dnešním Rusku a se svou matkou čelí 
bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stává snadnou 
kořistí ruské tajné zpravodajské služby a dostává se do jejího 
kurzu, v němž školí „volavky“. Zde probíhá tvrdý výcvik, jehož 
cílem je naučit své „žákyně“, aby v roli profesionálních svůdnic 
využívaly své tělo a mysl jako dokonalé zbraně.

TÁTOVA VOLHA
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 90 MIN.

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.  
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského 
syna. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, 
ale dcera Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k pří-
zraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají 
Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých 
milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) 
a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová).

TOMB RAIDER
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY, 12+, 122 MIN.

Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impéri-
um. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard 
Croft, zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě. Od 
té doby se marně snaží najít nějaký smysl svého života. Když si 
přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit 
Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci 
doopravdy stalo.

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
USA, 2018, TITULKY, 12+, 99 MIN.

Obrovské sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmosféra i historie. 
Chodbami domu se na přelomu století plíží tajemná postava celá 
v černém, nikdo nesmí vidět, co se skrývá pod černým závo-
jem. Není to ovšem démon, je to lady Sarah Winchester. Vdova 
a dědic zbrojního impéria Winchesterů, jejichž opakovací pušky 
pomohly dobýt Ameriku a zabily tisíce lidí. Lidí, jejichž prokletí 
a duchové teď rodinu pronásledují na každém kroku.

PREMIÉRA

 23.  PÁ 17:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč

    20:00  WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 130 Kč 

 24.  SO 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3  /D 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč

 25.  NE 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PLANETA ČESKO 130 Kč

    20:00  MÁŘÍ MAGDALENA 130 Kč 

26. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 27.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PŘÁNÍ K MÁNÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč 

 28.  ST 20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč

 29.  ČT 17:00  COCO  2D/D 50 Kč

    20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/T 130 Kč 

 30.  PÁ 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  /D 150 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

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

    17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 1.  NE 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  SHERLOCK KOUMES děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/D 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava



15www.mestokralupy.cz   Z PROGRAMU KD VLTAVA  LEDEN 2018   KZ

KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZEN 2018Facebook  
Kino Vltava

KRÁLÍČEK PETR 
USA, RODINNÝ, 2018, 89 MIN.

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná 
bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.

NIKDYS NEBYL
VB / USA, 2017, TITULKY, 15+, 95 MIN.

Joe (Joaquin Phoenix) je válečný veterán, který si nese celou řadu 
jizev. Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství, kdy musel 
čelit brutálnímu otci, a ze své kariéry agenta jednotky FBI pro 
boj s prostitucí. Svůj bezvýchodný život tráví mezi domem, kde 
žije jeho podivínská matka, a nebezpečnými misemi, na nichž 
zachraňuje ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem. 
Významný senátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho nezletilou 
dceru, která skončila v jednom z anonymních domů, v nichž kvete 
dětská prostituce. Joe bere své osvědčené kladivo a vydává se na 
další výpravu za spravedlností.

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
USA, 2018, TITULKY, 111 MIN.

Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvo-
rové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific 
Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. 
Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zbě-
sile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety.

PÁN PRSTENŮ – FILMOVÝ MARATON
USA, TITULKY, 2001 – 2003, 720 MIN.

Filmový maraton prodloužených verzí tří dílů Pána Prstenů. 
Užijte si jeden nezapomenutelný den, kterým si připomeneme 
toto úžasné dílo! Před filmem je připraven menší doprovodný 
program. Mezi filmy budou přestávky. Více na kasskralupy.cz 
a FB události.

PLANETA ČESKO
ČESKO, DOKUMENTÁRNÍ, 2017, 81 MIN.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobro-
družství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka. 

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
USA, SCI-FI, 2018, 12+, 140 MIN.

Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen 
do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

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

na našem webu a Facebooku.

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

 1.  ČT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč 

 2.  PÁ 17:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč

    20:00  WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 130 Kč 

 3.  SO 14:30  COCO  /D děti 130 Kč / 150 Kč

    17:00  NOČNÍ HRA 130 Kč 

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

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

    17:00  BLACK PANTHER  /D 150 Kč 

    20:00  LADY BIRD 130 Kč 

5. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 6.  ÚT 20:00  NIKDYS NEBYL 130 Kč 

 7.  ST 20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

 8.  ČT  20:00  PŘÁNÍ SMRTI 130 Kč 

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

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 10.  SO 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  JUMANJI  2D/D 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

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

   17:00  ČERTOVINY děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

12. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 13.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – BAJKEŘI sen. 60 Kč / 130 Kč 

     20:00  MEČIAR 100 Kč 

 14.  ST 20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 130 Kč 

 15.  ČT  20:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč 

 16.  PÁ  17:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč

    20:00  ONI 2: NOČNÍ KOŘIST 130 Kč

 17.  SO 12:00  PÁN PRSTENŮ: FILMOVÝ MARATON 250 Kč

 18.  NE  14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  TLUMOČNÍK 130 Kč 

19. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 20.  ÚT 20:00  RUDÁ VOLAVKA 130 Kč

 21.  ST  20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 22.  ČT 20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč

Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, 
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Když Halliday 
zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který 
najde velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. 

RUDÁ VOLAVKA
USA, THRILLER, 2018, TITULKY, 15+, 139 MIN.

Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to nemají 
jednoduché. Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová (Jenni-
fer Lawrence) navíc žije v dnešním Rusku a se svou matkou čelí 
bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stává snadnou 
kořistí ruské tajné zpravodajské služby a dostává se do jejího 
kurzu, v němž školí „volavky“. Zde probíhá tvrdý výcvik, jehož 
cílem je naučit své „žákyně“, aby v roli profesionálních svůdnic 
využívaly své tělo a mysl jako dokonalé zbraně.

TÁTOVA VOLHA
ČESKO, KOMEDIE, 2018, 90 MIN.

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.  
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského 
syna. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, 
ale dcera Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k pří-
zraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají 
Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých 
milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) 
a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová).

TOMB RAIDER
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY, 12+, 122 MIN.

Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impéri-
um. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard 
Croft, zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě. Od 
té doby se marně snaží najít nějaký smysl svého života. Když si 
přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit 
Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci 
doopravdy stalo.

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
USA, 2018, TITULKY, 12+, 99 MIN.

Obrovské sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmosféra i historie. 
Chodbami domu se na přelomu století plíží tajemná postava celá 
v černém, nikdo nesmí vidět, co se skrývá pod černým závo-
jem. Není to ovšem démon, je to lady Sarah Winchester. Vdova 
a dědic zbrojního impéria Winchesterů, jejichž opakovací pušky 
pomohly dobýt Ameriku a zabily tisíce lidí. Lidí, jejichž prokletí 
a duchové teď rodinu pronásledují na každém kroku.

PREMIÉRA

 23.  PÁ 17:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč

    20:00  WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 130 Kč 

 24.  SO 14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3  /D 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč

 25.  NE 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  PLANETA ČESKO 130 Kč

    20:00  MÁŘÍ MAGDALENA 130 Kč 

26. 3. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 27.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PŘÁNÍ K MÁNÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  TOMB RAIDER  2D/T 130 Kč 

 28.  ST 20:00  PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ  2D/T 130 Kč

 29.  ČT 17:00  COCO  2D/D 50 Kč

    20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/T 130 Kč 

 30.  PÁ 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  /D 150 Kč

    20:00  PREZIDENT BLANÍK 130 Kč 

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

    17:00  CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 1.  NE 14:30  VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  SHERLOCK KOUMES děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/D 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

BŘEZEN 2018

čtvrtek 8. března   19:30 hodin

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

pondělí 12. března 16:30 hodin 

Divadlo A. Dvořáka Příbram: Libor Jeník

O STATEČNÉM 
KOVÁŘI MIKEŠOVI  
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na 
zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a spo-
lečně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už 
měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, 
budou muset překonat množství nástrah a pokušení. 
Přijďte jim v jejich putování 
držet palce, nudit se určitě 
nebudete! Mikeš s Matě-
jem, vousatá babice, pan 
král, princezny, Dračí pán 
a spousta dalších postav 
spolu s krásnými písnička-
mi vám k tomu nedají čas!

Vstupné: 65 Kč
Pohádka je součástí razít-
kové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím, hlavní cenu věnovala CA Abaca 
Lenka Malíková.

středa 14. března 16:00 hodin 

Dismanův dětský rozhlasový soubor: 

…A BOLELO NEBE  
Literárně hudební pásmo - koláž z deníků, básní, člán-
ků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně, dopisů, 
zápisků do památníčků dětí internovaných za druhé 
světové války v terezínském ghettu.
Scénář vznikl na základě autentických textů. Přibližu-
je tragédii holocaustu, co znamenal a znamená pro 
lidi, kterých se týkal a jak se týká těch, kteří teprve 
přijdou… Vstupné: 60 Kč

čtvrtek 15. března  16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 
Oblíbený večer s krásnou hudbou Kozelkovy trojky. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

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

Rolnička� 

středa 21. března 19:00 hodin 

Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble 

GIPSY FIRE 2018  
Program Gipsy Fire je pokračováním velmi zdařilého 
GIPSY WAY - prvního programu Pavla Šporcla s cikán-
skou tématikou. Spojuje velké mistrovství s tempera-
mentem a cikánskou vroucí krví. Nový projekt výrazně-
ji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost 
primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje 
také jako autor hudby, mj. i titulní skladby GIPSY FIRE.
S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl odehrál 
více než 250 koncertů v nejrůznějších zemích svě-
ta včetně Číny, provedl úspěšná turné, v rámci nichž 
třikrát zcela vyprodal legendární pražskou Lucernu.

Vstupné: 450 Kč

čtvrtek 22. března   19:00 hodin

TANČÍME  
Jarní taneční večer s živou muzikou v podání Markéty 
Wagnerové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

pondělí 26. března 19:00 hodin  

Divadlo A. Dvořáka Příbram: Neil Simon

RANDE S DUCHEM  
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Jiří 
Vojta, Vojtěch Záveský
Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se 
po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného spiso-
vatele, stáhla do soukromí. Přestala psát i předná-
šet a peníze docházejí. Dům plný vzácných květin 
a pravidelný humr k večeři jsou ohroženy… Asis-
tentka Arlene se marně snaží probudit Rose z ne-
činnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože je už 
pár let na onom světě. Rose s ním, vlastně s jeho 
duchem, dokáže komunikovat a jako jediná ho vi-
dí. Arlene o Rosiných schůzkách s Walshovým du-
chem sice ví, ale i tak dochází k mnoha komickým 
i dojemným situacím, například když Rose mluví 
– a nejen to – s mrtvým i s živými najednou. Walsh 
ji přemlouvá, aby začala znovu psát, Rose se tomu 
brání a hlavně dělá všechno proto, aby si Walshe 
zachovala nablízku. To se jí nakonec překvapivým 
způsobem podaří…
Délka představení: 120 minut

Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

úterý 27. března - čtvrtek 29. března 

BAZAR KOČIČÍHO 
ÚTULKU DEVĚT ŽIVOTŮ
(foyer KD Vltava)
Co bude k mání: oblečení pro děti a dospělé, boty, 
kabelky, bižuterie, hračky, dekorace, porcelán a jiné. 
Cena: 5 Kč až 30 Kč za kus. V prodeji bude také: čer-
stvé osení a velikonoční dekorace
27. 3. 12:00-18:00
28. 3.    08:00-18:00
29. 3.    08:00-16:00
Svým nákupem podpoříte kočičí útulek Devět životů 
se sídlem v Hospozíně. Veškerý výtěžek jde na finan-
cování péče o opuštěné, týrané a nemocné kočky.

středa 4. dubna  16:30 hodin

Divadlo Andromeda:

O ČARODĚJNÉ KRČMĚ  
Komu se podaří zachránit 
zámeckou dceru Lesněn-
ku ze strašidelné krčmy ča-
rodějnice Maggi? Kouzla, 
čáry, víly, ale také spousta 
písniček čeká děti v této hu-
dební pohádce.
Vstupné: 60 Kč
Pohádka je součástí razít-
kové soutěže Se sluníčkem 
za dobrodružstvím, hlavní 
cenu věnovala CA Abaca 
Lenka Malíková.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Taneční kurzy v březnu: 4., 11., 18. a 25. 3. 2018
16:00 Pokračovací taneční kurzy pro mládež 

18:00 Základní taneční kurzy pro dospělé 

19:10 Pokračovací taneční kurzy pro mírně a více pokročilé 

20:20 Pokračovací taneční kurzy pro super pokročilé 

Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

OMLOUVÁME SE,
ale koncert k poctě Paca de Lucía 
- Fiesta flamenca, plánovaný na 
pátek 16. března, byl z technických 
důvodů zrušen. Zakoupené vstupenky 
můžete vrátit v pokladně KD Vltava. 
Děkujeme za pochopení!

PLESY V BŘEZNU:
 2. 3. ........Maturitní ples GPJ Mělník
 3. 3. ........Sokolské šibřinky
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
 4. 4. ....... Divadlo Andromeda 
  – Čarodějná krčma
 5. 4.  .......Tančírna
 6. 4.  .......Sportovec Kralup

 10. 4.  ......Jarní koncert KODK
 11. 4.  ......26. Country salon s Rangers band
 12. 4.  ......Divadlo A. Dvořáka 
  – Válka Roseových

 15. 4.  ......Jarní ples kurzů tance
 18. 4.  ......Tančíme
 19. 4.  ......Čaj o páté
 24. 4.  ......Učitelský koncert ZUŠ Kralupy

…A BOLELO NEBE
KD Vltava – 14. března

J iž třetí sezónu hraje Dismanův roz-
hlasový dětský soubor představení 

…a bolelo nebe. 
O představení, které bylo odehráno 

i na celostátní přehlídce Dětská scéna 
a na mezinárodním festivalu Divadlo 
evropských regionů, nejlépe vypovídá 
recenze Jiřího Daníčka, uveřejněná 
v RošChodeš: 

„Z deníků, textů a veršů, ve kterých 
si židovské děti, uvězněné v Terezíně za-
znamenávaly své zážitky, přání, naděje 
i obavy, vytvořila Jana Franková příběh, 
který je jednou z nejjímavějších zpráv 
o světě dětí, z jejichž života se vytrácí 
budoucnost. Bez jediné drastické scény, 
bez křiku a násilí nás vede osud chlapců 

a děvčat, kteří přecházejí sem a tam po 
scéně se svými kufříky a vzpomínkami 
k nenaplněným životům, čistým a ztra-
ceným.

Děti vlastně nikoho nehrají, jsou pře-
svědčivě těmi konkrétními dětmi, jejichž 
verše a zápisky tu citují, protože mají to 
základní, co je pro to předpokladem: 
dětskou duši, schopnou vidět a říkat 
pravdu. A tak se jim ani nemusíme sna-
žit uvěřit, po několika minutách víme, 
že to tak je, že jsou tu s námi terezínské 
děti, že nejsme v divadle, ale v Terezíně 
a divadlem je na čas to, co je venku, za 
divadelní zdí…“

Scénář vznikl na základě autentic-
kých textů dětí v Terezíně, byl inspirován 
mnoha knihami. 
Více o představení: 
www.rozhlas.cz/drds/portal/

Malujeme s Mikešem

FO
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE:

Petr PALUCHNÍK ZŠ Veltrusy, 2. třída

Kristýna PĚNIČKOVÁ ZŠ Černuc, 3. třída

Lucie GAŠKOVÁ ZŠ V. Havla, 5. třída

kolektiv dětí MŠ Úžice

V ystaveno je přes 170 dětských kreseb žáků z kralupských 
školek i škol, ale i dětí z okolních obcí. Výstava na malém 

sále je otevřena v pracovní době kanceláře KD a při akcích 
kulturního domu Vltava. Potrvá do 23. března.  Děkujeme 
všem dětem za zaslané obrázky.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ, 

PRODUKČNÍ KD VLTAVA

KD Vltava – 14. března
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soukromá inzerce

jubilanti

� 

� 

PŘEJEME 
našim spoluobčanům, kteří oslaví

v BŘEZNU 2018
významná životní jubilea, 

hodně zdraví, radosti a spokojenosti

90 let.................Věra Vlasáková 
 Bedřiška Pokorná 
80 let ................Josef Štibinger 
 Josef Hrdina
 Věra Turková
          Jaroslava Tomíčková
 Helena Pokorná
 Jaroslava Borníková
 Vladimír Štroukal PSd.

Dodatečně gratulujeme 
k únorovým narozeninám:
94 let .................Josef Kašpar
90 let.................Gisela Brožková

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

} HLEDÁM PRONÁJEM BYTU, nebo 
samostatné jednotky se sociálním 
zařízením v rodinném domě, i nezařízený, 
v Kralupech a okolí, žena, nekuřačka, 
vlastnící malého psa. Nabídněte, 
prosím, na tel. č. 775 622 030.

} HLEDÁM PRONÁJEM BYTU/DOMKU 
v Kralupech nad Vltavou, pro čtyřčlennou 
rodinu (dva dospělí, dvě děti), Děkuji! Tel. č. 
721 114 190, e-mail: mk824@seznam.cz

} DARUJE, PROSÍM, někdo pro miminko 
různé věci a vybavení, oblečky, hračky apod.? 
Děkuji, Marek – tel. č. 607 149 267

} HLEDÁM PODNÁJEM BYTU – stačí jedna 
místnost se soc. zařízením – v Kralupech 
n. Vlt., do cca 3 tis. Kč + poplatky. 
Děkuji, Marek – tel. č. 607 149 267

} KOUPÍM LEVNĚ JÍZDNÍ KOLO Liberta 
(pojízdné). Děkuji! Tel. č. 607 149 267

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na komentovanou prohlídku Stavovského divadla
Kdy? V sobotu 24. března 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Budovu divadla dal postavit osvícený vlastenec 
hrabě František Antonín Nostic-Rieneck. Dnes 
je Stavovské divadlo druhou scénou Národního 
divadla. Vedle činoherního souboru zde působí 
také opera Národního divadla, která zde provozuje 
až na výjimky především mozartovský repertoár. 
V divadle po svém příjezdu do Prahy v roce 1787 
vystoupil sám Mozart a osobně dirigoval svoji 
Figarovu svatbu.

Na tuto vycházku je počet účastníků omezen. Na 
výroční schůzi proběhla předběžná rezervace míst 
včetně náhradníků. Odjezd z kralupského nádraží 
bude pro první skupinu v 8:42 hodin, sraz před 
divadlem v 9:45 hodin, druhá skupina bude odjíždět 
v 9:42 hodin, sraz před divadlem bude v 10:45 
hodin. Z Masarykova nádraží půjdou obě skupiny 
pěšky ke Stavovskému divadlu, kde je provede 
profesionální průvodce divadla. 

Pro ty, kteří nemají rezervaci, nabízíme možnost 
samostatně zdarma navštívit Výstavu skla a obrazů 
Jaromíra Rybáka v budově pojišťovny Kooperativa - 
Praha 8, Pobřežní 665/21, kde je otevřeno od 10  
do 18 hod. Dostanete se tam tramvají č. 8 
z náměstí Republiky.

Děkujeme představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
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.
Připravila: Jana Spurná (tel.: 737 901 360)

blahopřání � 
Letos v únoru oslavil 
75. narozeniny  
a 53. výročí svatby 
pan JINDŘICH ŠVEC. 
Mnoho zdraví a stálý 
životní elán do dalších 
let přeje manželka 
Jiřina, syn Jindřich 
s rodinou, dcera 
Renata s rodinou, 
rodina Dandova a Machkova.

Na podiu se představí hudeb-
ní skupiny: VOCAL BAND 

Markéty Aptové, pro nějž je 
typický čtyřhlasý vokální projev 
a originální zvukové aranže. Kro-
mě vlastní tvorby tato kapela hra-
je skladby známých umělců, např. 
Amy Winehouse, Hozier, Lin-
kin Park, Magic, Leonard Cohen, 
Markéta Irglová, Guns ń´ Roses, 
Adele, Morgan James a mnoho dal-
ších. Jako druhá kapela vystoupí 
kralupští MADE IN GARAGE. 
Toto uskupení se skládá ze čtyř 
mladých muzikantů, kteří do svého 
vystoupení vkládají plno nespou-
tané rockové energie. Tato parta si 
v Kralupech a okolí získala mnoho 
svých věrných fanoušků, kterým 
vždy přinese něco nového ze své 
show. Celý večer několika koncer-
tů, kdy se představí i místní sólisté, 
bude plný zábavy, tance a nebude 
chybět ani tradiční zelené pivo. Je 
oslavou svátků jara – příchodu Ve-
likonoc. MARKÉTA HRDINOVÁ,

ORGANIZÁTORKA AKCE

Zveme na POP-ROCK PÁRTY
Ve čtvrtek 29. března 2018 se kulturní sál u hasičů ve Veltrusech přemění 
na ROCKOVÝ KLUB a bude hostit již druhý ročník pop-rockové party 
s názvem ZELENÝ ČTVRTEK. 

Vocal 
band 

Markéty 
Aptové

Made in 
garage
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vzpomínky� 
Dne 25. 1. 2018 to bylo 15 let, co 
nás navždy opustila naše obětavá 
maminka, babička a prababička 
paní ANEŽKA VOJNOVÁ. 
Stále vzpomíná dcera Renáta 
s manželem Petrem a vnučky 
Renáta a Andrea s rodinami.

Dne 3. 3. 2018 by oslavil pan 
JAROSLAV PÁNEK 90. narozeniny, 
3. 8. 2018 to bude 16 let, co nás 
navždy opustil. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte, prosím, s námi. Stále 
s láskou vzpomínají manželka 
Vlaďka, dcera Jarka s manželem 
a vnoučata s rodinami.

3. 3. je náš smutný den,
kdy opustil nás tatínek,
kamarád nám stále chybí,
vzpomínáme každou chvíli.
Panu ANTONÍNU STARÉMU
věnujte, prosím, vzpomínku s námi,
s vřelými díky, dcery s rodinami.

Dne 12. 3. 2018 uplynou čtyři 
roky od doby, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý manžel 
pan OTAKAR ŠPECINGER. Stále 
vzpomíná a nikdy nezapomene 
manželka Ludmila. Děkuji všem, 
kdo vzpomenou se mnou.

V březnu si s láskou v srdci 
připomínáme výročí úmrtí našich 
rodičů, dne 5. 3. 2016 nás 
opustila paní VĚRA PAVLÍČKOVÁ, 
17. března uplyne sedm let od 
úmrtí Ing. JIŘÍHO PAVLÍČKA. 
Všichni, kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi, děkujeme!
Věra Hofmanová, Luboš Hofman, 
Ing. Mgr. Marcela Procházková, 
Ing. Vláďa Procházka a vnuci 
Štěpán a Honza

Dne 18. března 2013 zemřel pan 
FRANTIŠEK ŤÁPAL, dlouholetý 
zaměstnanec kralupské dráhy. 
Dne 9. dubna 2016 nás opustila 
jeho manželka, naše maminka, 
paní FRANTIŠKA ŤÁPALOVÁ. 
Stále vzpomínají děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

Dne 19. 3. 2018 to bude 10 
let, co nás navždy opustila naše 
manželka, maminka a babička 
paní BOŽENA PROCHÁZKOVÁ. 
Stále vzpomíná manžel Jiří a syn 
Ivan s rodinou.

25. března uplyne 25 let, co nás 
navždy opustil pan JIŘÍ ŠANDA. 
S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 26. 3. tomu budou již tři roky, 
co nás náhle opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan JOSEF FALTUS. S láskou 
vzpomínají manželka Eva a synové 
s rodinami.

Dne 29. 3. 2018 by se dožil 90 let 
pan JOSEF HLAVÁČEK, kralupský 
rodák, dlouholetý zaměstnanec 
Kaučuku, muzikant a sportovec. 
Dne 5. 4. 2018 to bude již 27 let, 
co nás navždy opustil. Vzpomínají 
manželka Libuše, syn Pavel 
a dcera Ivana s rodinami.

 25. 1. Jana ĎURICOVÁ....................... 69 let
 25. 1. Květa MALÁ ............................. 70 let
 26. 1. Věnceslava ČTVRTNÍČKOVÁ ... 86 let
 7. 2. Anna DURDOŇOVÁ ..................64 let
 7. 2.  Ing. Alfons PETERKA ............... 74 let
 9. 2. Václav ČMOLÍK ........................ 72 let
 10. 2. Vladimír HLAVAŇ ..................... 58 let
 17. 2. Miroslav KLOUDA ....................63 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

opustili nás� D ovolujeme si pozvat své členy a příz-
nivce do Strahovského kláštera v Pra-

ze. Sraz účastníků je ve čtvrtek 22. 3. 2018 
v nádražní hale, odjezd vlaku 9:12 hodin. 
Komentovaná prohlídka objednaná na  
11. hodinu. 

Klášter premonstrátů na Strahově zalo-
žil kníže Vladislav I. roku 1140. Za husit-
ské revoluce byl vypálen a dlouhou dobu 
hospodářsky stagnoval. Roku 1782-84 byla 
přistavěna nová budova knihovny, která je 
nejhodnotnější pražskou stavbou ve stylu 

Ludvíka XIV. Jejím ústředním prostorem 
je rozměrný Filosofický sál s nástropní mal-
bou „Dějiny lidstva“ z roku 1799. 

V letech 1950-53 byl po rozsáhlém sta-
vebním a archeologickém průzkumu areál 
kláštera upraven a zpřístupněn veřejnosti 
jako Památník národního písemnictví s ex-
pozicí věnovanou vývoji české literatury od 
nejstarších dob do současnosti. 

Tento historický areál a jednu z dominant 
Prahy si rozhodně nenechte ujít. Vřele do-
poručuje výbor Rodáků.

Rodáci zahajují činnost

Ohlédnutí za letošním 
masopustem již nyní v online 

verzi Zpravodaje
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12. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

A kademický malíř Josef Holub na svém 
obraze, pod kterým je dlouhý nápis: 

Partie vltavská v místech, kde Masarykův 
most spojuje oba břehy (pravá strana „Lo-
beček“), nám v roce 1876 pořídil skvělý his-
torický dokument. 

Uprostřed dokumentu dominuje hospo-
da Beseda se zalesněnou zahradou. V jejím 
sousedství si založil zahradnictví Ladislav 
Prokop. Lobečskou náves ohraničují čtyři 
domky. Největším z nich je jednopatrový 
domek legionáře starodružníka Jezviny.

Při cestě k tůni si postavil převozník Pro-
cházka dva domečky jen na přespání. Do po-
vodí spadá náves se spoře zarostlou strání, 
do které bude v roce 1926 zakotven Masa-
rykův most.

PŘEVOZNÍCI
Ještě než byl postaven most, byly v provozu 
tři přívozy. Převáželo se jak na pramici, tak 
na pontonu, a to v místě, kde měl původně 
stát most, to je asi 500 m proti vodě od dneš-
ní stavby. 

Pod lobečskou návsí, pod Besedou, byl 
druhý přívoz, kde převážel pan Antonín 
Procházka a po něm převzal vesla jeho syn 
František. Tomu řeka tak učarovala, že bez 
ní nemohl být a ihned po stavbě mostu si 
sehnal převoznické místo na opouštěném 
přívozu ve Zbraslavi.

VORAŘI
Řeka dávala práci sezónním dělníkům, jako 
byli cestáři a zedníci. Rádi se dali na tuto namá-
havou, ale velice zajímavou práci vorařů „naver-
bovat“. Plavili vory ze Šumavy všemi šlajsnami, 
jak se říkalo vorovým propustím, až do Ham-
burku. Nejznámějšími lobečskými voraři byli 
cestář Josef Škrabálek a malíř František Kdér.

VŠEUMĚL LOJZA HOLUB
V Okružní ulici, dnes Seifertově, se v roce 1894 
narodil Alois Holub. Ve vzpomínkách lobeč-
ských pamětníků bude vždy „Lojza“. Odmítl 
sloužit v rakouské armádě císaři pánu, a když 
ho přece ozbrojená eskorta lapila a převážela 
do „arestu“ do Kralup, uprostřed řeky převr-
hl loďku, ozbrojeným četníkům uplaval a do 
konce války se na různých místech ukrýval.

Téměř po celý rok se dovedl starat o zába-
vu a odpočinek dětí i dospělých. V létě po-
stavil na tůni „Pod školou“ lázně s dřevěný-
mi kabinami a vyhrazeným prostorem pro 
plavce a neplavce, jak na tůni, tak na řece. 

V zimě na tůni, kde se říkalo „Pod Albí-
nou“, provozoval kluziště. Bylo zde možno 
spatřit první kralupské mantinely, vysoké 
20 centimetrů, mezi kterými se hrály kra-
lupské hokejové zápasy. Na úpravu a hla-
zení ledu si sám vyrobil „rolbu“. Na saních 
rohačkách měl připevněný sud a z provrta-
né trubky kapala voda na pytel, který tak 
žehlil rozbrázděný led. Bruslení dětí stálo 
50 haléřů včetně upevnění „šlajfek“ těm nej-
menším. Ve vyhřívané klubovně měl Lojza 
pro zájemce vždy připraven čaj s kolečkem 
citronu za celou jednu korunu.

Byl vyučený zedník a vlastními silami 
s veškerou dokumentací dokázal v Lobeč-
ku postavit několik domků. V ulici B. Něm-
cové postavil domek porodní asistentce paní 
Hlaváčkové a u ní dožil poslední roky svého 
života. Zemřel 17. června 1973 před dovr-
šením osmdesátky.

STUDNAŘ 
KAREL KOCOUREK

Hloubení studní v Lobečku a celém jeho 
okolí prováděl mistr tesařský a studnařský 
Karel Kocourek. Narodil se 16. září 1889 
ve Starém Lobečku v domku č. p. 1, který 
je již zbourán. Jeho otec přišel do Lobečku 
z Dolan a matka z Klecan.

Karel se vyučil tesařem a studnařem, vy-
svědčení obdržel 16. března 1931 a hned  
24. března začal v Lobečku se svou živností. 
V Kuzmínově ulici si postavil domek s č. p. 
334. Kolem něj měl dostatek prostoru na 
výrobu a skladování svých výrobků.

Firma Kocourek dokázala vyrobit vše 
potřebné při hloubení studní a postavení 
pump. Spolupracovala s voraři, kteří jí doda-
li silné kmeny, do kterých se vyvrtal otvor, 
a zapustily se do studny.

Studnař Kocourek vyráběl a  prodával 
kromě skruží a desek na studny ještě růz-
né dlaždice, střešní tašky a sloupky na plot. 
Dne 1. března 1926 se mu narodil syn a do-
stal jméno po otci – Karel.  Znal jsem Karlíka 
dobře, pět let jsem s ním chodil na nábřeží 
do obecné školy. Učil se dobře a absolvoval 
ještě v Mladé Boleslavi stavební průmyslov-
ku. Na přání otce se ještě vyučil studnařem.

V roce 1965 postavila firma Kocourek 
v parku na Spořilově památník na oslavu 
ukončení světové války. Dne 8. května byl 
památník slavnostně odhalen, včetně so-
větského děla, které však bylo v roce 1989 
dáno do sběrných surovin.

Studnař Karel Kocourek zemřel 12. listo-
padu 1968, je pohřben na kralupském hřbi-
tově. VLASTIMIL ŘADA, 

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

V tomto díle vzpomínání na živnostníky a živnosti doby minulé se zastavíme u řeky – 
Kralupy leží nad Vltavou a právě ta je ústředním tématem dnešního vyprávění.

Když připevní „šlajfky“ Lojza Holub, 
nikdy nespadnou
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

J ak jsem již avizoval v předchozím vydá-
ní, připravovala se naše škola na okres-

ní kola uměleckých soutěží MŠMT a obe-
slala tyto soutěže: sólový a komorní zpěv 
a soutěž ve hře na dechové a bicí nástroje. 
Zároveň vyslala i naše tanečníky na sou-
těžní přehlídku tanečních oborů. A jak se 
jí dařilo?

Naši žáci obsadili v různých katego- 
riích 1. – 3. místa, z prostorových důvodů 
však uvádím pouze ty, kteří postoupili do 
krajských kol soutěží, které se budou konat 
v závěru března:

Postupujeme do krajských kol

ZŠ KOMENSKÉHO NÁM.

Dne 7. února pořádala naše škola již tra-
diční Komenda cup ve vybíjené. Tento 

turnaj je spojen i s prohlídkou školy. Sjely 
se k nám děti ze základních škol z Kralup 
nad Vltavou, Nelahozevsi, Slatiny a z Vra-
ňan. Všechny školy vytvořily 10členná 
družstva žáků 3. - 5. tříd, která celé do-
poledne zápasila v nelítostných soubojích 
stylem každý s každým na dvou hřištích 
souběžně. 

Za vítězství každé družstvo získalo dva 
body, za prohru nula bodů. Po konečném 

sečtení bylo pořadí jasné: 1. místo - ZŠ  
V. Havla, 2. místo - ZŠ Komenda, o 3. a 4. mís- 
to se sehrál napínavý souboj mezi druž-
stvy z Vraňan a Nelahozevsi. O jeden jediný 
život vybojovala 3. místo ZŠ Vraňany. Na 
krásném 5. místě se dle Coubertinových 
slov „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, 
umístili žáci ze ZŠ Slatina. 

Všechny děti byly za své výkony královsky 
odměněny, ať skončily první nebo poslední. 
Důležité je, že jsme si všichni krásně zaspor-
tovali a dopoledne společně pěkně užili.

IVA SPÁLENKOVÁ,

ZŠ KOMENSKÉHO NÁM.

VYMĚŇUJEME SI ZÁLOŽKY

J iž druhým rokem po sobě jsme se zapojili do 
česko-slovenského projektu „Záložka do knihy 

spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. V České republice 
projekt organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 

Projekt spočívá v tom, že děti v dané škole 
malují záložky do knih, které pak pošlou 
partnerské škole, kterou jim organizátoři přidělí 
a vzájemně si tak záložky vymění. Do projektu se 
zapojují všechny ročníky dané školy a každý žák 
také dostane záložku z partnerské školy. Tento 
ročník byla naší partnerskou školou Základná 
škola Tbiliská v Bratislavě. 

Letos probíhal již 8. ročník projetu, do kterého 
se zapojilo celkem 1134 škol s celkovým počtem 
138 248 žáků, a to z České republiky 337 škol 
s 37 073 žáky a ze Slovenské republiky 797 škol se 
101 175 žáky. KATEŘINA MLSOVÁ,

ZŠ KOMENSKÉHO NÁM.

FO
TO

: J
A

R
O

S
L

A
VA

 M
ÍŠ

K
O

VÁ

Účastníci okresního kola v Mělníku 
- soutěž ve hře na zobcovou flétnu

Soutěž v sólovém zpěvu V. kategorie Měkotová Alžběta

Soutěž v komorním zpěvu III. kategorie
duo Hardtová Tereza, Madeleine Fraiteur, 
duo Měkotová Marie, Magdaléna Sedláčková

Hra na příčnou flétnu V. kategorie Turbová Linda

Hra na zobcovou flétnu
IV. kategorie Csütortöky Bianca Grace

IX. kategorie Sedláčková Magdaléna, Barešová Lenka

Hra na trubku III. kategorie Turba Tristan

Hra na baskřídlovku III. kategorie Ondráček Jonáš

Hra na tubu V. kategorie Valušová Jennifer

Hra na bicí nástroje V. kategorie Benda Martin

Žáci tanečního oboru získali Čestné 
uznání I. stupně a zvláštní cenu Za soulad 
skupiny.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem sou-
těžícím, rodičům a jejich pedagogům za 
vzornou reprezentaci naší dlouhodobé a cí-
levědomé spolupráce. 

Bližší informace o dalších aktivitách ško-
ly najdete na www.zuskralupy.cz

LUBOŠ HARAZIN,

ŘEDITEL ŠKOLY

Komenda cup ovládly 
děti z Kralup n. Vlt.
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DĚTI MŮŽETE 
PŘIHLÁSIT DO 1. TŘÍDY 
ELEKTRONICKY

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

R odiče mají i v letošním školním roce možnost 
zapsat své děti elektronicky. Prostřednictvím 

webu vypíší formulář, který se v minulosti musel 
vyplňovat až na místě ve škole. Celý proces zápisu 
tedy bude rychlejší pro rodiče i pro vedení školy 
a je mnohem efektivnější při zpracování všech 
údajů ze zápisu. 
Elektronická přihláška k zápisu do naší ZŠ je 
k dispozici na webových stránkách školy v sekci 
Zápis do 1. tříd – Elektronická přihláška  
do 1. třídy. Přístupná je již nyní a žádosti mohou 
rodiče podávat až do 29. března. Pokud tak ně-
kdo neučiní, může přijít k zápisu rovnou a formu-
lář vyplnit na místě. U zápisu pak musíte prokázat 
svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osob-
ního dokladu, předložit rodný list dítěte a doložit 
místo trvalého bydliště dítěte. V případě, že 
budete žádat o odklad povinné školní docházky, 
musíte ke své žádosti doložit doporučení odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa a pora-
denského zařízení. 

MARTIN LUKSÍK, 

ŘEDITEL ŠKOLY

ZŠ GEN. KLAPÁLKA

V tomto období probíhá největší počet vě-
domostních soutěží - olympiád. Občas 

slyšíme názor pedagogů, že žáci základních 
škol nemají v konkurenci s vrstevníky - stu-
denty víceletých gymnázií - šanci, a děti 
do soutěží neposílají. My máme zkušenost, 
že organizovat základní kola a postupovat 
do okresních kol je pro naše děti přínosné.

Mezi letošní úspěchy můžeme zařadit  
i 3. místo v okresním kole olympiády v ně-
meckém jazyce žákyně deváté třídy Marké-
ty Procházkové. Školního kola se zúčastnilo 

devět soutěžících a Markéta, která postou-
pila, se mezi ostatními němčináři v regionu 
rozhodně neztratila.

Motivovat žáky ke studiu jazyků je nároč-
né, obzvlášť pokud se jedná o druhý cizí ja-
zyk. My ale nabízíme dětem možnost jazyky 
používat v běžné praxi. Jsme moc rádi, že 
pokračuje trojstranný česko-německo-pol-
ský projekt výměny mládeže. V květnu se 
sejdeme v německém Henningsdorfu a hlav-
ním bodem programu bude společné pozná-
vání Berlína a okolí a samozřejmě nefor-
mální zábava v mezinárodních skupinách.

DAGMAR KNÖPFELMACHEROVÁ

N aše škola se stejně jako ostatní ZŠ 
z Kralup a okolí účastní Regionální 

školní florbalové ligy. Tato soutěž se hraje 
ve dvou divizích, a to divize Kralupy a di-
vize Mělník. Každý měsíc se náš florbalový 
tým pouští do dalších bojů o body v této 
skupině. Zatím z osmi odehraných zápasů 
odcházeli naši florbalisté vždy jako vítězové 
a zaslouženě jim tak patří dosavadní prv-
ní místo v divizi Kralupy. Králem střelců 
v našem týmu je rozhodně Adam Gašpar, 
který získal již 32 bodů a vede individuální 
bodování soutěže. Druhým nejproduktiv-
nějším hráčem v týmu je Ondřej Šimon. 
Ani jedna střela by se však nedostala za 
záda soupeřova gólmana, nebýt přesných 
přihrávek obránce Patrika Alberovského, 
rychlých kliček Vojtěcha Skřivánka a Ště-

pána Berky a v neposlední řadě výborné 
spolupráce ostatních členů týmu. Kluci se 
těší na další napínavé zápasy a věří, že se 
jim podaří probojovat až do bojů o medaile. 

DAVID HUNČA, UČITEL ZŠ GEN. KLAPÁLKA

Výuka němčiny

Florbalový úspěch

Úspěšné florbalové družstvo složené z žáků 8. 
tříd a 7.B.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU BŘEZEN 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

LÉTO A PRÁZDNINY
Nabízíme poslední volná místa:
2. - 4. 7. Příměstský tábor - té-
ma: Milujeme umění
28. 7. - 4. 8. - pobytový tábor 
v Mokrosukách - téma: Neko-
nečný příběh
13. - 18. 8. - pobytový tábor 
v Mokrosukách - téma: Pohyb 
je radost (sportovně - taneční 
tábor)

VYNÁŠENÍ MORANY
Pojďte s námi vyprovodit Moranu 
k řece. Kdy a kde? Neděle 18. 3. 
ve 14:00 hodin před DDM.

VELIKONOČNÍ 
JARMARK
Přijďte se inspirovat, nakoupit 
velikonoční dekorace, ochutnat 
velikonoční perníčky a podívat 
se na vystoupení malých taneč-
níků. Zveme vás na Velikonoční 
jarmark, který pořádáme v pátek 
23. března od 11 do 17 hodin.
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SPORTOVEC  
DESETILETÍ 
(abecední nominace)
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F ilozofické i obsahové pilíře Sportovce 
Kralup nad Vltavou jsou neměnné od 

prvního ročníku, přijměte nyní jejich lapi-
dární rekapitulaci: anketa se pokouší mi-
lovníky sporty spojovat, inspirovat, potěšit 
a připomenout „veterány“, představit nej-
širší škálu ve městě provozovaných spor-
tovních odvětví, v žádném případě nemá 
ambici porovnávat neporovnatelné, oce-
ňuje přístup fair play, cení si nezištnosti 
a empatie, snaží se uchovávat sportovní 
paměť města, doceňovat historii a snad 
i pozitivně ovlivňovat budoucnost. Úsměv 
na tváři, potěšení na srdci, pookřání duše, 
vyvolání pocitů zdravé hrdosti a patrioti-
smu zúčastněných - to jsou hlavní cíle or-
ganizátorů večera.

Nyní odkrýváme první nomi-
nace desítky sportovců napříč 
věkovými kategoriemi, ze 
kterých vzejde SPOR-
TOVEC DESETILE-
TÍ Kralup nad Vlta-
vou. Od roku 2008 byla 
v rámci ankety mapována 
cesta několika desítek do-
mácích sportovců. Na jed-
nu stranu musí být velkým 
potěšením pro všechny 
Kralupany, že v našem 

městě je tolik vynikajících a inspirativních 
sportovců, na druhou stranu vybrat z nich 
pouhých deset jmen, je úkol z více úhlů po-
hledu nesmírně těžký. Po mnoha konzul-
tacích s osobnostmi domácího sportu byla 
vyvolena desítka sportovců s nesmírně za-
jímavými životními příběhy. 

Upozorňujeme, že další nominace by-
ly uděleny v ostatních kategoriích včetně 
kompletního zmapování roku 2017. Kdo 
někdy slavnostní galavečer kralupských 
sportovců zažil, ví, že mnohá programová 
překvapení jsou součástí každého večera. 
Letos tomu nebude jinak!

JINDŘICH KOHM,

SPOLUORGANIZÁTOR ANKETY

Hvězdou je každý,
kdo srdcem hledí.

Miluje hru, fair play 
má v paži, když padne, 
vstane, lidí si váží.

Ze zlatých hvězd neková mince, 
hladí ho moudrost Malého Prince.

A jehož skutky
rozpouští ledy.

FORMAN MIROSLAV lední hokej

JANČOVÁ MICHAELA lední hokej, in-line hokej, hokejbal, florbal, rychlobruslení

KOBLENCOVÁ ANNA kanoistika

KOZUBOVSKÝ MATĚJ bojové sporty

KREJČOVÁ ELIŠKA stolní tenis

KUJAN RENÉ běh

LOUŽECKÁ ANETA horolezectví

PALEČKOVÁ SOFIE krasobruslení

STRÁNSKÝ VOJTĚCH orientační závody horských kol

ŠTĚPÁN MARTIN lyžování

SPORTOVEC DESETILETÍ
ANKETA SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 
UZAVÍRÁ DESETILETÝ CYKLUS 2008-2017
■  Slavnostní vyhlášení populární domácí ankety SPORTOVEC KRALUP NAD 
VLTAVOU se uskuteční v kině Vltava v pátek 6. dubna 2018 od 19:00 hodin. 
Organizační tým ankety (Lenka Císlerová, Jindřich Kohm a Jan Špaček) se 
pustil do realizace velmi smělého konceptu, dekorovat v pěti vypsaných 
kategoriích sportovce, trenéry, funkcionáře/srdcaře, kolektivy a organizace 
DESETILETÍ. Nominace se rodily v pečlivé koordinaci organizačního týmu 
ankety spolu se zástupci domácích sportovních klubů. 

Maskot kralupských sportovců

KRALUPÁK 
V KOMIKSECH

NAPSAL: JINDŘICH KOHM, NAKRESLIL: PAVEL RYCHTAŘÍK
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D alší dva závody seriálu LEKI cup 2018 
proběhly o týden později na Pasekách 

nad Jizerou. Zde se nejlépe umístila Kristý-
na Krátká (7 let), která v kategorii mladších 
přípravek obsadila 5. a 10. místo. V kate-
gorii starší přípravy se opět pěkně umís-
tila Karolína Topinková, která obsadila  
11. a 14. místo.

Mezi dospělými dosáhl dalších úspěchů 
Martin Štěpán (22 let). Na Mistrovství ČR 
v rychlostních disciplínách ve Špindlero-
vě Mlýně koncem ledna obsadil v konku-
renci celé české sjezdařské špičky dvakrát 
6. místo (sjezd a alpská kombinace). Ná-
sledně na závodech Českého poháru v Peci 
pod Sněžkou obsadil 4. a 5. místo v obřích 
slalomech, aby v dalším dílu tohoto seriá-
lu, který proběhl v Karlově pod Pradědem, 
obsadil 2. a 3. místo ve slalomech. V po-
řadí Českého poháru 2018 tak Martinovi 
tyto výsledky přinesly aktuální 2. místo. 
V součtu s body, které získali další členové 
družstva dospělých (Matěj Jirka, Tomáš 
Dub), drží aktuálně v soutěži družstev Čes-
kého poháru náš Ski klub Kralupy 9. místo 
před mnoha věhlasnými kluby z horských 
středisek.

Po sérii závodů Českého poháru se Mar-
tin Štěpán zúčastnil FIS závodů v Polsku, 
kde ve středisku Bialka Tatrzanska obsadil 
v silné mezinárodní konkurenci 2. místo, 
aby pak přejel na Slovensko, kde ve stře-

disku Vyšná Boca obsadil 6. místo v ob-
řím slalomu, který byl součástí Evropského 
UNI poháru.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

A tmosféra na dvaačtyřicátém ročníku 
krasobruslařského závodu Kralupská 

klička byla jedinečná. V sobotu 10. února se 
tribuny stadionu zaplňovaly již od brzkého 
rána, kdy na led vjela nejmladší děvčata. 

Představilo se celkem 35 domácích, 
z nichž sedm závodnic vybojovalo medaili. 

„Z pohledu organizátorů se Klička vydařila, 
vše navazovalo a byly předány hodnotné ce-
ny a poháry starosty města. Z pohledu tre-
nérů je taky velká spokojenost,“ říká hlavní 
trenérka Simona Majrychová.

Přípravka 1 (děti v předškolním věku) by-
la první kategorie Kralupské kličky. Byly 
to i první závody Veroniky Kohmové, její 
první vítězství a první medaile, která zů-
stala doma. Šimon Vrbovec (Cvrček 2), jako 
jediný kralupský krasobruslař, však zůstal 
těsně pod stupni vítězů. Místo bramborové 
medaile si ale za svůj výkon odnesl bazén. 
Bronz v kategorii Benjamín 1 brala Anna 
Dandová. 

Starší a zkušenější závodnice se úspěchy 
mladších inspirovaly a v téměř plně obsa-
zené kategorii Žačky nejmladší B stály na 
stupních vítězů hned dvě domácí závodni-
ce. Druhé místo obsadila Kateřina Myš-
ková, třetí pak Mia Rosalie Hrubá. „Kačka 
zajela svou volnou jízdu s radostí. Předved-
la velmi pěkné skoky a piruety a právem si 
vybojovala krásné druhé místo,“ komen-
tovala výkon Majrychová. Zlatou medaili 

získala suverénním výkonem i Noemi Mi-
kešová (Žačky mladší A), která jela podle 
slov její trenérky Majrychové „v souladu 
s hudbou, výrazným projevem a pěknými 
piruetami.“ Bronzovou medaili si vybrusli-
la zkušená závodnice Tereza Knězů (Adult 
A), stříbrnou pak Barbora Kosellková (Žač-
ky B). „Bára předvedla velmi zdařilou jízdu 
plnou energie a pěkného vyjádření hudby,“ 
dodává Majrychová. 

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA
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Klička přinesla úspěch domácím závodnicím

Tereza KnězůKateřina Myšková
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Další body patří kralupským sjezdařům
■  Prvních závodů nové lyžařské sezóny se zúčastnili předžáci ze Ski klubu Kralupy. Na závodech LEKI cup 2018  
ve Vysokém nad Jizerou, které proběhly poslední lednový víkend, se nejlépe umístila Karolína Topinková (8 let), 
která obsadila v konkurenci dětí z mnoha krkonošských oddílů v obřím slalomu krásné 11. místo. Pozadu nezůstal 
ani František Štros (8 let), který obsadil mezi kluky 15. místo.

Kristýna Krátká si 
jede pro 5. místo
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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

O víkendu 27. - 28. 1. 2018 se 
v Neratovicích uskutečnil 

Středočeský festival minivo-
lejbalu. Soutěžilo se v šesti ba-
revných kategoriích rozlišených 
podle věku. Turnaje se zúčast-
nilo 200 družstev z 24 oddílů, 
celkem 523 hráčů a hráček ve 
věku od šesti do dvanácti let.

Jedná se o každoroční jed-
norázovou akci pořádanou 
Středočeským volejbalovým 
svazem jako kvalifikaci na Mis-
trovství republiky v minivolej-
balu. Letos se turnaje zúčastni-
lo 17 kralupských družstev.

JITKA KUBIŠTOVÁ, 

TRENÉRKA

 3. 3. Kadetky – 1. liga (Hlincovka) .................................10.00, 14.00

 4. 3. Starší žákyně – Krajský přebor..........................................10.00
  (Kralupy, Mělník, Benešov, Nymburk)

 17. 3. Superminitour ....................................................................... 9.00
  turnaj v minivolejbale (více než 100 družstev)

 18. 3. Juniorky – 1. liga (Tábor) ........................................10.00, 14.00

 24. 3. Juniorky – 1. liga (Mikulova) ..................................10.00, 14.00

 31. 3. Kadetky – 1. liga (Hlincovka) .................................10.00, 14.00

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

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

Domácí volejbalové zápasy 
v březnu 2018

Volejbalistky obhájily titul

Vítězky 
modré 
kategorie

FO
TO

: M
IC

H
A

L
 K

Ř
E

M
E

N
Á

K

� 
NAŠE DRUŽSTVA ZÍSKALA 7 MEDAILÍ  
A 3 POHÁRY PRO VÍTĚZE KATEGORIE. 

� OPĚT SE NÁM POVEDLO OBHÁJIT TITUL 
V MODRÉM MINIVOLEJBALE DÍVEK,  

     A TO JIŽ POŠESTÉ V ŘADĚ!

�
POPRVÉ SE NÁM POVEDLO ZÍSKAT CELOU 
SADU MEDAILÍ V JEDNÉ KATEGORII - V MODRÉM 

     MINI NAŠE DÍVKY OBSADILY PRVNÍ TŘI MÍSTA!

CELKOVÉ VÝSLEDKY
ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL:

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL:

MODRÝ MINIVOLEJBAL:

ZELENÝ MINIVOLEJBAL: 

1. místo ADÉLA HIKLOVÁ a KRISTÝNA SRBOVÁ

1. místo TEREZA ČIHÁKOVÁ a KAROLÍNA DÍFKOVÁ

2. místo NATÁLIE TUČKOVÁ a NELA SLAVÍKOVÁ 

1. místo
HANA KŘEMENÁKOVÁ, ZUZANA KŘEMENÁKOVÁ 
a TEREZA NOVÁ

2. místo
VANDA NOVÁKOVÁ, ANDREA PEKARSKÁ  
a ESTER MOMUTOVÁ

3. místo
JOHANA MALÍKOVÁ, TEREZA FAIFROVÁ  
a MARTINA POKORNÁ

3. místo
NIKOLA KOZLOVSKÁ, VERONIKA HOLEŠTOVÁ, 
VIKTORIE SABOLČÍKOVÁ a ADÉLA BUNCOVÁ

NABÍZÍME CELOROČNÍ BRIGÁDU 
v týdnu i víkendu od 14 hodin na recepci zimního stadionu 
pro studentky a studenty SŠ nebo VŠ. Nástup ihned. 

120 KČ / HOD. 
Kontakt do 14 hodin: 734 414 139 www.sportkralupy.cz
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V Pískovně 2054
Kralupy nad Vltavou
GSM: 603 578 150, 
tel.: 315 328 282
e-mail: stamacar@stamacar.cz
www.stamacar.cz

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMÍNKY

Stamacar s.r.o.
Karosárna – Autolakovna – Autoservis

Přijmeme 
autolakýrníka, autoklempíře, 

automechanika

NOVĚ NABÍZÍME 

v prostorách Salonu Flumen, nábřeží J. Holuba 805, Kralupy nad Vltavou 

Kosmetické 
služby 

Manikúru  
a pedikúru 

tel.: 604 94 11 75

tel.: 777 69 42 21 

POJĎTE PRACOVAT 
DO ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Hledáme nové kolegy 
na následující pozice:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
hlavní pracovní poměr na krátký a dlouhý týden

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

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

min. sk. B, C výhodou

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

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

V letošním roce se trenéři na kempu vzdávají části 
jejich odměny. Ta bude věnována na charitativní účely. 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
zimní stadion, Mostní 812, 

278 01 Kralupy nad Vltavou

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

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

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

Doprovod: 10,- Kč 

Děti do 12 let: 40,- Kč 

Děti do 6 let (včetně) zdarma

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

Broušení: 40,- / 50,- Kč



VÍTÁNÍ JARA
17. a 18. března

PROGRAM  8 – 18 hodin:
º AKČNÍ NABÍDKA ZBOŽÍ
º jarní dekorace, aranžmá
º cibuloviny, osivo
º čokoládové pralinky
SOBOTA – odborné poradenství f.AGRO CS 

DĚTSKÝ PROGRAM:
- zdobení perníčků
- v�roba marcipánov�ch vajíček
- malování čokoládou
- pletení pomlázek

 Mulčovací kůra 60 l   59,90 Kč

☎ 315 781 019 Veltrusy WWW.ZAHRADNICTVI-JELINEK.CZ

Operátorka / Operátor
Co bude Vaším úkolem?

Kontrolovat správnost, kvalitu a čistotu textilu, obuvi a módních doplňků
Rozbalit či zabalit zboží podle stanovených postupů

Odbavovat kontejnerové zásilky v souladu se skladovými procesy
Pracovat s ručním scannerem (jednoduché základní PC operace)

Co byste měli splňovat?
Mít minimálně ukončené základní vzdělání

Být v dobré zdravotní kondici (kontrola zrakem + celodenní stání ve skladovém prostředí)
Být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet

Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme:
Práce ve dvousměnném provozu

Motivační mzdový systém (na základě svého výkonu - garantováno min. 16.000 Kč brutto + 
měsíční a čtvrtletní bonus) - můžete dosáhnout i 24.600 Kč brutto i více

Zaměstnanecké benefity odpovídající dané pozici a typu pracovního poměru  
(plně hrazené stravenky, celkem 25 dnů dovolené/odpracovaný rok, zdravotní program,  

odměna pro nováčky a za doporučení nového zaměstnance až 10.000Kč a další).

Dále hledáme kolegy pro nový provoz ve Zdibech a to na pozici:

Skladník / Skladnice
Co bude Vaším úkolem?

Odpovědnost za správnost vychystání zboží ve skladu (zaskladnění/vyskladnění)
Odbavování kusových, vozových i kontejnerových zásilek v souladu se skladovými procesy

Dodržování platných předpisů, pravidel, povinností v souladu s platnou legislativou a interními 
předpisy

Co byste měli splňovat?
Minimálně ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík

Být v dobré zdravotní kondici
Být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet

Velkou výhodou je zkušenou na VZV - retruck
Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme:

Stabilní práci na hlavní pracovní poměr
Mzdu podle svých schopností – min. 21.000 Kč brutto + měsíční a čtvrtletní bonusy  

(v průměru můžete dosáhnout až 33.000 Kč brutto)
Zaměstnanecké benefity (plně hrazené stravenky, týden dovolené navíc, bonus pro nováčky  

a za doporučení kolegy – až 10.000 Kč brutto, firemní akce)

Společnost FIEGE rozšiřuje své  
prostory v Prologis Parku v Úžicích

Jeden z nejúspěšnějších poskytovatelů logistických služeb v Evropě, německá společnost FIEGE, si pronajala dalších 5.000 m2 skladových 
prostor v Prologis Parku Úžice. FIEGE je významným nájemcem v Úžicích již od roku 2008, kdy si zde pronajala prostor pro skladování 

obuvi, elektroniky, drobného zboží a také pro skladování pneumatik předního světového výrobce Hankook. 

Aktuálně HLEDÁME KOLEGY / KOLEGYNĚ do Úžic pro proces zpracování reklamací a vratek z internetového obchodu na pozici:

Pošlete svůj životopis na kontaktní e-mail, spojíme se s Vámi a pozveme Vás na prohlídku pracoviště. Nástup: podle domluvy, nejlépe ihned. 

 E-mail: CZ-HR@fiege.com. Kontakt: Valerie Kučerová. Tel.: 724 543 863


