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Projekt je rozdělen do tří 
etap: I. etapa R7 MÚK (mi-

moúrovňová křižovatka) – ob-
chvat Kralup nad Vltavou;  
II. etapa obchvat Kralup nad Vl-
tavou; III. etapa obchvat Kralup 
nad Vltavou – D8 MÚK Dola-
ny. Vybudováním nové spojova-
cí silnice mezi D7 a D8 dojde 
k odlehčení centrální obytné 
části průjezdních úseků dotče-
ných obcí od tranzitní dopravy. 
Dopravní situaci v Kralupech 

nad Vltavou lze vyřešit pouze 
výstavbou obchvatu města včet-
ně nového mostu přes Vltavu 
u Chvatěrub. 

Celá stavba má být zahájena 
v září 2020 a dokončena v pro-
sinci 2023. Odhadované inves-
tiční náklady na I. etapu jsou 
zhruba 1,98 miliardy korun, na 
II. etapu 2,12 miliardy korun 
a na III. etapu přes 600 milio-
nů korun.

Pokračování na str. 5

Vážení přátelé, srdečně vás 
zveme na další ročník 

městských slavností Dny Kra-
lup 2017, které budou probíhat  
od středy 7. června do neděle 
11. června 2017. Jako každý rok 
i letos je připraven bohatý pro-
gram pro malé i velké, sportovce 
i kulturní požitkáře.

V průběhu pěti dnů se bu-
dete moci zúčastnit mnoha 
sportovních akcí připravených 
místními sportovními oddíly, 
hudebních, zábavných a dalších 
kulturních programů, které při-
pravují místní organizace. 

Slavnosti společně zahájíme 
7. června v prostorech pod tu-
ristickým infocentrem na levém 
břehu Vltavy. Těšit se můžete 
na vystoupení žáků kralupských 
základních škol, koncert skvě-
lého BigBandu Kralupy a Petr 
Kroutil Orchestry. Zahájení za-
končíme promítáním české kla-
siky v letním kině (počet židlí 
omezen, karimatky s sebou).

Výstavba dopravního obchvatu města je v řešení

DNY KRALUP
2017

V pátek nás v loděnici Kotva 
čeká horká Karibská noc, mícha-
né drinky, DJ Honza Lukavský  
a skvělá kubánská kapela Mezcla 
Orquesta. V sobotu tradiční hu-
dební festiválek. 

Oproti loňským letům jsme 
se rozhodli neděli věnovat ce-
lou dětem. Na pravém břehu 

se bude od dopoledních hodin 
konat Festival loutkového diva-
dla, kralupské babičky budou 
číst dětem (i dospělým) pohád-
ky, děti si budou moci vyrábět 
ve veselých dílničkách, zahrají 
si dřevohry a vyzkouší mnoho 
dalších atrakcí. 

Podrobný program slavností 

najdete v příštím vydání Zpra-
vodaje, na prakticky všech kra-
lupských webových stránkách 
a sociálních sítích, bude distri-
buován na letácích. 

Těšíme se na vás!
ZA MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU 

 A KASS KRALUPY NAD VLTAVOU 

TEREZA HODOVSKÁ

Obchvat Kralup a několika dalších obcí v našem regionu 
je součástí projektu Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic 
v úseku D7–D8, tedy v podstatě propojení dálnic D7 
a D8. Vláda odsouhlasila, aby přípravu a realizaci stavby 
zajišťoval Středočeský kraj a financoval ji Státní fond 
dopravní infrastruktury.

KZ05_17.indd   1 26.04.17   17:57



K Z

 

Xxxxxxx

květen 20172

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Máj je lásky čas...

2

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Mgr. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová, Martin Odvody, Aleš Levý, DiS.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 2. 5. 2017. Příští číslo vyjde: 1. 6. 2017. Letní dvojčíslo: 30. 6. 2017.

Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
◆ uzavření veřejnoprávních smluv o přenesení 
výkonu státní správy na úseku přestupků s obcemi 
Hostín u Vojkovic a Újezdec.
◆ podání podnětu Města Kralupy nad Vltavou ke 
Stavebnímu úřadu Kralupy nad Vltavou k pořízení 
nové územní studie „Za nádražím ČD – Kralupy 
nad Vltavou“.
◆ provedení úpravy potrubí vzduchotechniky, 
včetně souvisejících stavebních prací v objektu 
plaveckého bazénu - wellness, firmou SYNER s.r.o., 
a to za cenu 98 941,70 Kč vč. DPH. Finanční náklady 
budou hrazeny z rezervy na havárie na rok 2017.
◆ podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova 
hřbitovní brány“ z Programu 2017 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 
kultury a obnovy památek Středočeského kraje 
a závazek spolufinancování projektu v minimální 
výši 40 % z  celkových uznatelných nákladů 
projektu. 

◆ podání žádosti o  dotaci na projekt „Nákup 
automobilu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ 
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a  složek IZS 
a závazek spolufinancování projektu.
◆ ZŠ Jodlova 111 podání žádosti o dotaci na projekt 
„Pobyt dětí se zaměřením na prevenci kriminality“ 
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času 
a primární prevence Středočeského kraje.
◆ vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. 
Štefánikova, Kralupy nad Vltavou“.
◆ uzavření smlouvy o dílo s firmou RYBÁŘ stavební 
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace 
dopravního značení úseku „A“ akce: „Cyklostezka 
Kralupy - Zákolany“, včetně inženýrské činnosti  
a položkového rozpočtu za celkovou cenu 60 500 Kč 
vč. DPH.

STŘÍPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

UZÁVĚRKY vydání  
ČERVEN

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 5. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 22. 5. 2017, 12 hodin.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
zastupitelstva města se koná 
v pondělí v 17 h. 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

Tomuto rčení se nedá odolat. Podívejte se kolem 
sebe – jakmile sluníčko vyšle alespoň malé množství 
svých hřejivých paprsků směrem k naší Zemi, 
příroda se probudí – a nejen příroda – i lidé v našem 
městě jakoby se probrali ze zimního spánku, reagují 
na barvy kolem sebe, radují se a usmívají. A to je 

velké plus.
Myslím, že stejně jako se říká, že nejen 

o Vánocích na sebe mají být lidé milí, 
i láska by se měla pěstovat po celý rok 
a celý život, ne jen v máji... Láska dobíjí, 
motivuje, zvedá sebevědomí, někdy také 
bolí a mučí, ale každá mince má dvě 

strany. Proto přeji všem, ať už jste vstoupili do měsíce 
máje políbeni pod rozkvetlým stromem nebo ne, 
aby lásky kolem vás bylo stále dostatek, lásku jste 
brali, ale i dávali. 

S láskou souvisí i další z květnových svátků – 
Den matek. Nezapomeňte těm svým maminkám, 
mamkám a matičkám udělat radost, ať dárkem, 
nebo jen telefonátem či společně strávenou 
chvilkou. Moc se mi líbí tato charakteristika:

„Máma se musí usmívat, i když je smutná.
Musí pracovat, i když je unavená.
Je tu pro svoje děti, i když je nemocná.
Poskytuje pohodlí, i když ho sama nemá.
Toto všechno je máma!“
Ale abych nekončila svůj úvodní sloupek 

sentimentálně, nalákám vás ještě na obsah tohoto 
čísla – i v květnu se bude naše město zvelebovat 
a opravovat (viz články o získaných dotacích 
a renovaci sídliště Zátiší), bude se oslavovat, 
odhalovat socha Švejka na Palackého náměstí, pro 
děti je připravena spousta kulturních i sportovních 
akcí. Ani v tomto čísle nechybí ohlédnutí do historie 
našeho města, užitečné informace a oblíbené střípky 
z linky 156. 

Užijte si májové dny v plné síle, ve zdraví, milovaní 
a s úsměvem na tváři!

RADKA HOLEŠTOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

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 20. 4., 13. 7., 19. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 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
KVĚTEN

2. 5. - 5. 5. .............................................bioodpad
15. 5. - 19. 5. ........rozměrný odpad z domácností

ČERVEN
29. 5. - 2. 6. a 26. 6 - 30. 6.....................bioodpad
12. 6. - 30. 6. ........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).19.června

09:00 ..........................památník v Lobečku
09:20 ..........................ZŠ Komenského
09:25 ..........................sokolovna
09:30 ..........................Palackého nám.
09:40 ..........................Hostibejk 

09:50 ..........................hřbitov 
10:00 ..........................Minice 
10:10 ...........................ZŠ 28. října  
10:20 ..........................Zeměchy 

časy jsou orientační

Květnové pietní zastavení
V pátek 5. května si připomeneme položením květin k pomníkům a pamětním 
deskám významný den naší historie - 8. květen 1945 – ukončení 2. světové války.
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AKTUALITY

Od začátku dubna probíhá blokové čiš-
tění silnic a parkovišť po celém městě. 

Žádáme majitele dopravních prostředků, 
aby respektovali přechodné dopravní znače-
ní a přispěli tak k bezproblémovému úklidu 
města. Nerespektování dopravního značení 
bude řešeno ve spolupráci s městskou policií 
odtažením vozidla.

V zájmu je město uklidit v co možná nej-
kratším termínu, proto je možné, že har-
monogram prací bude operativně měněn, 
o čemž budou obyvatelé včas informováni 
dopravním značením.

V KVĚTNU SE ÚKLID TÝKÁ TĚCHTO LOKALIT:

 2. 5. Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Máchova, Alšova, Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí
 4. 5. B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, Sídliště, nám. J. Seiferta, Krakovská
 5. 5. Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny
 9. 5. parkoviště Hůrka, Čechova - od Tomkovy, Zeměchy
 11. 5. Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, V Zahradách, U Sociálního domu, Na Poláčku
 15. 5. Sladkovského, Cukrovar (Tyršova a podél č.p. 1063-1066),  
  parkoviště Chelčického, parkoviště za jízkem
 17. 5. Třebízského, drážní domy, Revoluční, Štefánikova - parkoviště
 19. 5. M. Majerové, Masarykova, Cukrovar (parkoviště č.p. 1088-1071), U Cukrovaru + parkoviště

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektrood-

padu všech skupin s hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé domácí 
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí, již 
vytvořil na 13 000 míst zpětného odbě-
ru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali  
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 260 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektro-
zařízení? Nevyhazujte je do běžného ko-
munálního odpadu. Odevzdejte je bezplat-

ně na sběrné místo, odkud bude odvezeno 
k ekologické recyklaci. Získané suroviny 
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
elektrozařízení odložit:
} sběrné dvory měst a obcí: na nich může-
te spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. V našem městě je to sběrný dvůr 
Technických služeb města Kralupy nad Vl-
tavou v Libušině ulici 123, který je v pro-
vozu denně od 9:00 do 17:00 (10:30-11:00 je 
polední pauza), tel.: 315 726 589. 

} prodejny elektro: prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely 
zákona, která začala platit na sklonku roku 
2014, musejí obchody s prodejní plochou 
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, 
jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů, 
aniž byste byli nuceni koupit si nový. 
} vybrané servisy: rovněž odebírají spotře-
biče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. 
Pokud přinesete starší, ale stále plně funkč-
ní elektrospotřebič, a ten projde přísnými 
zkouškami, můžete ho věnovat některé ne-
ziskové organizaci, například Fondu ohro-
žených dětí. Více o projektu se dozvíte na 
www.jsemzpet.cz.
} dobrovolní hasiči: se sběrem spotřebičů 
pomáhá také již více než 1300 hasičských 
sborů po celé České republice. 
} v rámci svozu objemného odpadu, který 
organizují Technické služby města Kralupy 
nad Vltavou jednou za měsíc dle stanovené-
ho harmonogramu (únor - listopad). 
} do červených kontejnerů, které jsou roz-
místěny na 10 místech v našem městě 
a slouží pro sběr drobného elektrozaříze-
ní. Tyto kontejnery jsou navíc opatřeny 
speciálním vhozem pro sběr použitých 
baterií. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také or-
ganizuje vzdělávací a informační akce, při 
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat 
dárek. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a facebookový 
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy 
aktuální informace. 

ELEKTROWIN, A. S., MĚÚ KRALUPY NAD VLTAVOU,  

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kvůli úklidu města v daných ulicích neparkujte

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič?
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

FO
TO

: H
E

L
E

N
A

 T
R

A
X

LO
VÁ

Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru 
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný 
systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás 
může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru 
s tím, že budou řádně zrecyklována.
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JARO VE MĚSTĚ

Dokončení ze str. 1
Středočeský radní pro oblast dopravy Fran-
tišek Petrtýl k tomu dodává: „I. a III. etapa 
– v současné době probíhá příprava proce-
su EIA. V květnu bude dokončena doku-
mentace hodnocení vlivu stavby na život-
ní prostředí. Následně bude dokumentace 
předána na odbor životního prostředí KÚ 
Středočeského kraje k zahájení procesu EIA 

(veřejnoprávní projednání, posudky apod.). 
II. etapa (obchvat Kralup) - v květnu 2017 bu-
de dokončen koncept dokumentace pro sta-
vební povolení. Posléze budou vyhotoveny 
znalecké posudky a zahájen proces majet-
koprávní přípravy (výkupy pozemků apod.). 
Majetkové vypořádání by měla schvalovat 
Rada Středočeského kraje a zastupitelstvo, 
nejpozději odhaduji do října letošního roku.“

Výkup pozemků se týká všech katastrál-
ních území, dotčených stavbou II. etapy pře-
ložky D7-D8 (obchvat Kralup nad Vltavou), 
jelikož majetkoprávní přípravu obchvatu je 
možné zahájit až po vypracování dokumen-
tace v projektovém stupni pro stavební po-
volení a odsouhlasení geometrických plánů 
katastrálním úřadem. 

RADKA HOLEŠTOVÁ

ROZKVETLÉ 
KRALUPY

Rozkvetlé kruhové objezdy v loňském 
roce a pozitivní reakce občanů na 

jarní záplavu květů inspirovaly odbor ži-
votního prostředí k dalším výsadbám 
cibulovin, tentokrát v Lobečku. Zajistili 
jsme, prostřednictvím firmy „Flower Your 
Place Central Europe s.r.o.“, mechanizo-
vanou výsadbu směsi cibulovin (složení: 
Narcissus smíšený, Cammasia a Allium) 
na kruhovém objezdu, který plní funkci 
heliportu. Bylo vysazeno 42.900 ks ci-
bulovin v pásu širokém 2 m na celkové 
ploše 390 m2 (cca 110 ks/m2). Celková 
cena výsadeb, které byly provedeny dne  
5. 10. 2016, činila 241.612,80 Kč vč. 
DPH. Jedná se o výsadbu cibulovin 
v trávnících, kdy se po ukončení vegeta-
ce cibulovin bude na celé ploše provádět 
normální seč trávníků. Výsadby budou 
plnit plnohodnotně svoji funkci po dobu 
pěti let. Potom bude kvetení cibulovin 
chudší, v případě zájmu je možné nechat 
provést obnovu (doplnění) těchto záhonů. 
Výsadbu cibulovin v trávníku podobným 
způsobem zajistil také odbor RIaSM v uli-
ci Mostní v rámci celkové rekonstrukce 
ulice. Zde byla použita jiná směs cibulo-
vin (složení: Crocus, Narcissus, Tulipa). 
Doufáme, že jarní kouzlo, které příro-
da nabízí a které jsme vám mohli zpro-
středkovat, vytvořilo úsměvy na vašich 
tvářích a radost ve vašich srdcích.

ING. IVETA NEZBEDOVÁ,  

ODBOR ŽP MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Vpátek 31. 3. se v odpoledních hodinách 
za příjemného jarního počasí uskutečni-

la tradiční ekologická brigáda - úklid Hosti-
bejku. Akce byla zahájena příjezdem hlídky 
MP Kralupy, která zapůjčila organizátorům 
úložné boxy na injekční stříkačky a poučila 
všechny přítomné účastníky o bezpečném 
nakládání s odpadem tohoto typu. 

K letošnímu organizačnímu týmu se kro-
mě tradiční ekologické komise a skautské-
ho střediska Střelka přidal také kralupský 
DDM a díky tomu se v letošním roce rozší-
řil počet účastníků. Nakonec se sešlo oko-
lo stovky dobrovolníků, kteří se skládali 
z členů jmenovaných organizátorů akce, 

ale také dětí z Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Farní charity Kralupy nad 
Vltavou, děti s rodiči z Lesní mateřské ško-
ly Kulíšek a několika lidí z řad veřejnosti. 

Během letošní akce bylo nasbíráno  
40 pytlů s odpadem, 3 injekční stříkačky, 
které byly uloženy do boxu a předány na 
služebnu městské policie, 1 plato Kodeinu 
a 1 pneumatika. Po dobře odvedené práci 
si děti mohly tradičně užívat z drobného 
občerstvení ve formě opékaných špekáčků. 

Závěrem bych chtěl kromě všem zúčast-
něným poděkovat také partnerům této udá-
losti, jimiž byly Město Kralupy, TSM Kra-
lupy a MP Kralupy.   ING. VOJTĚCH POHL

Výstavba dopravního obchvatu města je v řešení
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Lesopark Hostibejk září čistotou

Proč? Komu stromek u pěší lávky vadil? - I tak se chová určitá část obyvatel k zeleni v našem městě!
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Mostní ulice
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Město Kralupy nad Vltavou bylo 
znovu úspěšné při získávání dotací, 
prostřednictvím kterých bude možné 
naplňovat celou řadu konkrétních cílů.

ZIntegrovaného regionálního operačního 
programu město obdrží finanční pro-

středky v částce 3 816 825,74 Kč na sníže-
ní energetické náročnosti několika budov, 
přičemž jejich předmětem jsou především 
stavební úpravy spojené s kompletním za-
teplením bytových domů. 

Z téhož operačního programu dojde 
k čerpání financí na projekt „Nové funk-
ce IS Kralupy nad Vltavou“, jehož náplní 
je pořízení spisové služby pro příspěvkové 
organizace města, systém správy smluv, 
formulářová komunikace prostřednictvím 
elektronických formulářů, řízení rozvoje 
zaměstnanců, osobní portál občana a elek-
tronická agenda správy komunálního ma-
jetku ve vazbě na provozní činnost. Výše 
dotace činí 4 872 132,90 Kč. 

Neméně důležitá je také „Územní studie 
krajiny pro správní obvod obce s rozšíře-
nou působností Kralupy nad Vltavou“. Pri-

mární důvod vychází z nutnosti zpracovat 
územní studii krajiny pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností (ORP) Kralupy 
nad Vltavou, jehož rozloha činí 13 100 ha 
(zahrnuje rovněž město Veltrusy a dalších 
šestnáct obcí). Územní studie bude řešit 
krajinu podrobně ve všech souvislostech  
ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adap-
tační strategii EU, protipovodňovou ochra-

nu a Evropskou úmluvu o krajině na území 
správního obvodu ORP. Výše dotace činí 
1 303 533 Kč, celkové předpokládané ná-
klady 1 448 370 Kč.

V letošním roce dojde také k realizaci 
dlouhodobě plánovaného projektu „Demoli-
ce bytových domů čp. 80 a čp. 24 v Kralu-
pech nad Vltavou“, jehož cílem je odstranění 
nemovitostí v sociálně vyloučené lokalitě. 
Součástí akce je demolice dvou bytových 
domů a s tím spojené odpojení objektů od 
inženýrských sítí a následná úprava po-
vrchu. Dotaci poskytne Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. 

Další finanční prostředky se městu poda-
řilo získat z rozpočtu Ministerstva vnitra 
ČR. Konkrétně se jedná o projekty „Roz-
šíření městského kamerového dohlížecího 
systému“ (dotace 161 000 Kč) a „Forenzní 
značení“ (32 000 Kč). V neposlední řadě ta-
ké dojde k „Nákupu automobilu pro JSDH 
Kralupy nad Vltavou“. Předpokládaná ce-
na vozu je 995 989 Kč, dotace vychází na 
450 000 Kč.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Vdalším pokračování seznamování s vý-
dajovou částí rozpočtu města Kralupy 

nad Vltavou vám rozklíčujeme výdaje Od-
boru kanceláře tajemníka (OKTAJ). 

Tento odbor se stará o vnitřní chod úřa-
du a poskytuje služby ostatním odborům 
zejména v právním poradenství, zpracová-
ním dat informačních a komunikačních 
technologií, provádí nákupy výpočetní 
techniky, programového vybavení, zajiš-
ťuje služby internetu a telekomunikací, 
zabezpečuje školení zaměstnanců. Velice 
důležitou náplní práce je vedení všech pří-
padných právních sporů, které má Město 
i městský úřad. Součástí je i vedení pře-
stupkových řízení a personální politiky 
města.

Kapitola č. 11 – OKTAJ:
} služby internetu a telekomunikací ... 900.000 Kč
} konzultační a právní služby ............ 500.000 Kč
} náklady soudních řízení  ................... 70.000 Kč
} odborná literatura, zákony, inzerce  ... 40.000 Kč 
} zpracování dat informačních a komunikačních
 technologií  ................................. 1.250.000 Kč
} nákup drobného hmotného majetku – notebooky, 
 tiskárny, PC sestavy, scannery, mobilní telefony,
 tablety, kopírky  ............................. 563.000 Kč
} nákup serverů, OS Windows, licence Office
  ...................................................... 605.000 Kč
} napojení metropolitní sítě  ................ 55.000 Kč
} certifikáty, upgrade programů, programátorské 
 služby  ............................................195.000 Kč 
} údržby a opravy tiskáren, PC, kopírek 
  ...................................................... 230.000 Kč

} nákup materiálu – papír do tiskáren, cartridge, 
 kancelářské potřeby  ..................... 800.000 Kč
} cestovné zaměstnanců  ..................150.000 Kč
} školení zaměstnanců, poplatky za konference
  ...................................................... 622.000 Kč
} lékařský materiál a lékařské prohlídky
  .........................................................17.000 Kč
} Vital Passy pro zaměstnance v rámci kolektivní 
 smlouvy  .........................................110.000 Kč
} fond tajemníka  ................................ 35.000 Kč
} ostatní náklady .................................47.000 Kč

Celkové výdaje odboru kanceláře tajemní-
ka se dle rozpočtu pohybují ve výši 6.192.000 
Kč, k tomu příjmy tohoto odboru jsou pro 
rok 2017 plánovány ve výši 160.000 Kč.

 LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
Výdajová část rozpočtu města je rozdělena do 12 kapitol, kde správcem každé z kapitol je vedoucí odboru 

městského úřadu, který odpovídá jak za tvorbu návrhu rozpočtu, tak i za jeho plnění v průběhu kalendářního roku. Navrhuje 
případné změny rozpočtu, převody mezi paragrafy a položkami. Každý převod musí odborně zdůvodnit a předložit radě města 
případně zastupitelstvu ke schválení.

5. DÍL

NATÁČET SE TU NEBUDE
Tradičně byl v dubnovém čísle otištěn jeden smyšlený – tedy aprílový článek. Někteří z vás jej odhalili hned, někteří až po ově-
ření si informací, jiní vůbec. Článek s názvem: Kralupy opět v hledáčku filmařů, který začínal na titulní straně dubnového Zpra-
vodaje, byl apríl. Děkujeme za Vaše pečlivé čtení článků, jsme rádi, že jste se pobavili a již nyní se můžete těšit na kralupský 
apríl příštího roku. Radka Holeštová

Stále se daří získávat dotace
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INFOCENTRUM

Jak zásadně se změnila činnost Infocentra 
v průběhu let? Rozšiřuje se vaše agenda?
Infocentrum se otevíralo v lednu 2008 a pů-
vodně bylo určeno pouze pro občany. Po-
stupně se rozrostlo o podatelnu, centrál-
ní spisovnu a metodiku spisové služby čili 
jsme začali plnit i úkoly spojené s chodem 
úřadu. Obsah agendy reaguje nejen na po-
třeby města, ale i na rozšiřující se výkon 
státní správy. Nejvíce se určitě rozšířily 
služby v oblasti Czech Pointu, původně se 
začínalo čtyřmi druhy výpisů (trestní, ob-
chodní, živnostenský rejstřík a výpis z ka-
tastru nemovitostí). Dnes má Czech Point 
okolo 60 funkcionalit (činnosti spojené s da-
tovými schránkami, digitálními dokumenty 
a základními registry). Každoročně vydáme 
okolo 3 000 výpisů, ověříme přes 5 000 
podpisů a 2 500 listin. V oblasti cestovního 
ruchu jsme rozšířili nabídku upomínkových 
předmětů zhruba na 40 druhů. Naše info-
centrum získalo certifikaci „C“.

Technologický pokrok v průběhu několika 
let značně ovlivnil činnost městských 
či obecních úřadů. Jaký je Váš názor na 
postupnou „elektronizaci“ veřejné správy? 
Bylo by v dnešní době vůbec možné, aby si 
úředník vystačil pouze s papírem a tužkou? 
Já osobně e-Government čili digitalizaci ve-
řejné správy velmi vítám. Určitě se urychlily 
některé úřední činnosti, dobrým příkladem 
je již zmíněný systém Czech Point, pro výpi-
sy se jezdilo do Prahy, Mělníka. V současnos-
ti může i malá obec vydat výpis např. z trest-
ního rejstříku. Doručování prostřednictvím 
datových schránek je v podstatě okamžité. 
Plány elektronizace veřejné správy jsou za-
jímavé, ale bohužel některé právní předpisy 
neumí dostatečně rychle a dobře reagovat 
na existenci dokumentů v digitální podobě. 
Chybí i kvalitní informace z této oblasti ne-
jen pro občany, ale i úředníky. Papír a tužka? 
Dnešní úředník se neobejde bez kvalitního 
počítače s připojením na síť. Neustále se 
zvyšují nároky na rychlost a kvalitu inter-
netového připojení, protože stále více agend 
se zpracovává ve vzájemně propojených po-
čítačových programech. 

O jaký typ informací mají občané největší 
zájem?
Infocentrum podává informace občanské 
a turistické. U občanských informací je 
největší zájem o činnosti městského úřadu 
(vyřizování osobních dokladů, placení růz-
ných poplatků, převody automobilů), placení 

poplatků za hroby, svoz bioodpadu, dotazy 
na jiné úřady. Informace turistické, např. 
kam se mohou v Kralupech podívat, kde se 
mohou najíst, dopravní spojení a dotazy na 
zámky Nelahozeves a Veltrusy. 

Jakým způsobem funguje součinnost 
Infocentra radnice a turistického Infocentra 
v blízkosti mostu?
Objekt turistického centra u mostu pa-
tří Městu Kralupy nad Vltavou, ale pro-
voz iCafé zajišťuje soukromá osoba. Naše 
infocentrum dodává do iCafé propagační 
materiály města a upomínkové předměty 
k prodeji.

Odbor Infocentrum je úzce spjat rovněž 
se spisovou službou. Co tento druh práce 
obnáší?
Spisová služba je páteřní agenda každé in-
stituce od úřadů, škol až po zdravotnická 
zařízení. Jednoduše řečeno, jedná se o sprá-
vu dokumentů. Pokud je systém spisové 
služby dobře nastaven, musí se přesně vě-
dět, v jaké fázi zpracování se dokument 
nachází a kdo je jeho aktuálním vlastní-
kem. Povinnosti našeho města vyplývají 
ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví 
a spisové službě. Spisová služba se díky 
dokumentům v digitálně podobě a elekt-
ronizací stává velmi zajímavým oborem. 
I v běžném životě se neustále setkáváme 
se správou dokumentů, např. paragony, vy-
svědčení, rodné listy, oddací listy. Některé 
dokumenty trvale uchováváme, jiné ihned 
likvidujeme. I to je spisová služba, samo-
zřejmě ve velmi jednoduché formě. 

Jaké typy listin jsou archivovány? 
Město Kralupy nad Vltavou dokumenty 
nearchivuje, protože nemáme archiv. My 
pouze ukládáme v centrální spisovně v Lob-
či již uzavřené spisy a dokumenty po dobu, 
než uplyne jejich skartační lhůta a budou 
zařazeny do skartačního řízení. Po vyjádře-

ní příslušného státního archivu dokumen-
ty buď zlikvidujeme, anebo vybrané typy 
dokumentů předáme k archivaci Státnímu 
okresnímu archivu Mělník. K trvalé archi-
vaci se ukládají např. zápisy zastupitelstva 
a rady města, rozvojové plány města, roz-
počty města, stavební plány významných 
budov, matriční knihy. Archiváři mají ale 
zájem i o místní tisk a propagační mate- 
riály města.

Jak často se setkáváte s vyhledáváním 
archivních, řekněme historických 
materiálů? Mají občané šanci dostat se 
k velké většině listin?
Kolegové z centrální spisovny jsou občas 
osloveni od občanů ohledně historických 
materiálů, ale jak jsem již řekla u předcho-
zí otázky, historické dokumenty jsou par-
ketou archivu, v našem případě Státního 
okresního archivu Mělník. U nás občané, 
firmy dohledávají stavební dokumentaci ke 
svým nemovitostem. Samozřejmě tato doku-
mentace je k nahlédnutí poskytnuta pouze 
vlastníkovi příslušné nemovitosti.

Jaké novinky v oblasti propagace města 
jsou připraveny pro rok 2017? 
Rok 2017 jsme spojili především se slav-
nostním odhalením sochy Švejka, proto vět-
šina upomínkových předmětů je vázána 
k této události. Máme připravenou výroční 
turistickou známku, absolventskou vizitku, 
pohlednice, magnetku, pro milovníky slad-
kého výbornou čokoládu, vše s motivem 
Švejka. Pro velký zájem byla objednána 
kniha „Pivovary Mělnicka“ a opět máme 
v prodeji oblíbený porcelánový náprstek 
s motivem našeho města.

V průběhu května bude občanům k dispozici 
turistická hra společnosti Tripper. Jakým 
způsobem bude do této aktivity zapojen váš 
odbor?
Záměrem autora hry je dostat lidi od televi-
zí a počítačů ven do města. Hra je určena 
pro všechny věkové kategorie. Účastníci 
hry procházejí městem po cca 5 km dlouhé 
trase, která spojuje zajímavosti města. Více 
o hře nebudu prozrazovat, pouze, že se náš 
odbor podílel na přípravě trasy s pořada-
telem hry. Hra bude spuštěna společně se 
slavnostním odhalením sochy Josefa Švej-
ka. Na závěr prozradím: ke hře bude i nová 
turistická vizitka.

ROZHOVOR VEDL ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY

ROZHOVOR s... Bc. Evou Bartošovou, vedoucí odboru Infocentrum

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 2. 
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Vpondělí 12. 6. 2017 dojde k zahájení 
přípravných a následně i stavebních 

prací v rámci akce „Regenerace panelové-
ho sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou -  
I. etapa“, jejímž účelem je obnova hlavní 
pěší trasy vedoucí podél sportovních a her-
ních ploch. „Trasa bude upravena do ‚pro-
menády‘ se dvěma různými povrchy – asfal-
tovým a mlatovým. Asfaltový povrch může 
být využit pro jízdu na kole nebo bruslích, 
mlatový povrch je zamýšlen jako více od-
počinkový, s lokálními místy pro posezení 
a volnočasové aktivity. Plochy kolem byto-
vých domů budou doplněny o nový mobi- 
liář - lavičky, koše stojany na kola, psí pisoár 
apod.,“ uvedl Jan Novotný z kralupského 
odboru realizace investic a správy majetku. 

Stavba však mimo jiné počítá i s rekon-
strukcí kontejnerových stání, přičemž stá-
vající kotce u jednotlivých vchodů budou 
kompletně odstraněny. Nově vzniknou cen-
trální kontejnerová stání s novým zastřeše-
ním v barevném provedení šedé a modré 
barvy v souladu s barevným standardem 
loga města Kralupy nad Vltavou. V rámci 
řešení zeleně dojde rovněž k provedení od-
borného prořezu stávajících křovin, kultivo-
ván bude design těchto porostů a v nepo-
slední řadě je počítáno i s výsadbou nových 
keřů. „Záměrem návrhu je vytvořit příjem-
né prostředí pro bydlení a život obyvatel. 
Původní zachovaná zeleň je v návrhu dopl-
něna o další listnaté stromy a keře. Výběr 
respektuje odpovídající cílové velikosti dře-

vin, to znamená, že na volných prostran-
stvích jsou navrženy stromy s většími koru-
nami, blíže k budovám stromy se středními 
či malými korunami. Nové dřeviny budou 
barevnější, některé ozdobené květem, další 
barevným listem či atraktivním vybarve-
ním listů na podzim,“ vysvětluje Jan No-
votný, jenž zároveň podotýká, že samotná 
realizace zahrnuje také úpravy týkající se 
ploch pro volnočasové aktivity. „Obyvatelé 
sídliště se mohou těšit na přísun zábavy 
v podobě hry pétanque, kuliček, případně 
si budou moci zahrát šachy u příslušných 

stolečků. Hřiště bude vymezeno nízkým 
obrubníkem nebo dřevěnými kulatinami. 
Prostor pro hraní kuliček chystáme vybavit 
několika kusy nerezových důlků v průmě-
ru 75-110 mm a hloubce min. 3 cm,“ uza-
vírá Jan Novotný. 

Generálním stavebním dodavatelem akce 
bude firma SWIETELSKY stavební s.r.o., 
která bude provádět realizaci po dobu dvou 
měsíců, přičemž faktické práce může pozdr-
žet pouze nepřízeň počasí. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Regenerace sídliště V Zátiší bude zahájena v červnu

Sociální sítě a komunikační kanály města 
DÍL ČTVRTÝ

Od poloviny minulého kalendářního roku začalo 
město poskytovat informace také prostřed-

nictvím sociální sítě Twitter. Tento „ekvivalent 
Facebooku“ (v Česku se toto přirovnání často 
používá), jehož primární úkol spočívá především 
v uveřejňování a sdílení příspěvků, není sice v na-
šich končinách až tolik rozšířen, ovšem jeho pou-
žitelnost dosahuje patřičných hodnot. 

Město Kralupy nad Vltavou tuto síť využívá 
zejména k prezentaci krátkých zpráv (texto-
vý příspěvek může být dlouhý maximálně 140 
znaků), odkazů, fotografií a video sekvencí (ob-
dobně jako je to u Instagramu). Oproti ostatním 
sociálním sítím se na profilu města neobjevují 
jen odkazy z oficiálních zdrojů (web města), 
ale také z komerčních magazínů, které pre-
zentují články o Kralupech. Tímto způsobem 
ostatně informují své občany i některé další 
obce či města, přičemž právě na Twitteru pro-

bíhá ideálním způsobem sdílení a předávání si 
novinek navzájem. 

Co se týče registrace osobního profilu s cílem 
odběru příspěvků, vystačí si uživatel-začátečník 
se znalostmi vztahujícími se k Facebooku. Na 
stránce twitter.com provede registraci, zvolí si 
uživatelské jméno, heslo a následně poté mů-
že využívat služeb Twitteru. Potenciál této sítě 

však bezesporu spočívá ve využívání aplikace 
v mobilních zařízeních, neboť právě zde si lze na-
stavit zasílání novinek o městě přímo do mobilu 
či tabletu. Potenciál Twitteru je v tomto ohledu 
skutečně výsadní a dopomáhá uživatelům „býti 
v obraze“. 

Celkově je ovšem prezentace pomocí našeho 
twitterového účtu stále v určitém stadiu vývoje, 
neboť návštěvníci si na tuto zpravodajskou al-
ternativu teprve zvykají, mnozí navíc nevidí dů-
vod ve sledování několika sociálních sítí najed-
nou. Naším cílem tak zůstává přesvědčit občany 
o smysluplnosti této platformy, jejímž prostřed-
nictvím budeme kupříkladu kontinuálně informo-
vat o letošním průběhu Dnů Kralup. Zaregistrova-
ní uživatelé zde najdou aktuální fotografie i videa 
z jednotlivých akcí. Rozhodně je nač se těšit! 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY
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Z LINKY 156

☛ 12. 3. v 14:08 hod. na l. 156 oznámil 
pan S., zaměstnanec plaveckého bazénu, 
že v hale se nachází bezdomovec, 
který se zde nevhodně chová. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která nalezla 
před večerkou na sídlišti Cukrovar 
známého bezdomovce pana S., který 
odpovídal popisu. Následně bylo 
hovořeno s oznamovatelem, který sdělil, 
že v hale plaveckého bazénu nedošlo 
k žádnému poškození majetku. Hlídka 
MP bezdomovce pana S. následně 
poučila a ten z místa odešel.

☛ 17. 3. v 14:59 hod. na l. 156 oznámila 
ostraha Penny Marketu v ul. Chmelova, 
že u laviček před vchodem leží muž, 
kterému teče z hlavy krev. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila, 
že se jedná o bezdomovce pana V., 
který má tržnou ránu na hlavě v oblasti 
obočí. Z důvodu poranění byla na 
místo přivolána RZS, která pana V. 
převezla do nemocnice Mělník.

☛ 26. 3. v 20:57 hod. na l. 156 oznámil 
pan Ž., že si všiml u křižovatky ul. Gen. 
Klapálka a ul. Mikovická uprostřed 
vozovky přenosné dopravní značky 
zakazující vjezd, která zde ještě 
před několika minutami nebyla. Na 
místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že se jedná zřejmě o žert 
kolemjdoucího, který značku přemístil 
z ul. Mikovická do ul. Gen. Klapálka. 
Hlídkou MP byla přenosná dopravní 
značka přemístěna zpět na své místo. 

☛ 30. 3. v 16:01 hod. na l. 156 oznámila 
paní M., že přijela domů do ul. Pražská, 
kde dochází k podomnímu prodeji 
produktu RWE. Neznámého muže 
z domu vykázala, ale požádala o kontrolu 
okolí. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
které byl předán popis muže. Hlídka 
MP provedla kontrolu okolí, kde byl 
zjištěn pan K., který odpovídal popisu 
a který byl následně řešen blokovou 
pokutou za porušení nařízení města.

☛ 31. 3. v 18:04 hod. na l. 156 oznámil 
pan D., že s kamarádem nalezli  
na 1. nástupišti nádraží ČD použitou 
injekční stříkačku. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která injekční stříkačku 
sebrala, umístila do sběrného boxu 
a následně předala k likvidaci RZS.

☛ 31. 3. v 21:42 hod. na l. 156 požádala 
ostraha nádraží ČD o příjezd hlídky MP, 
kde má na 1. nástupišti ležet na zemi 
neznámý muž. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zde probudila pana 
M. v podnapilém stavu, bez zranění. 
Na místě se také nacházela hlídka OO 
PČR, která provedla ověření, zda pan M. 
není v pátrání, s výsledkem negativním. 
Pan M. měl platnou jízdenku a následně 
odjel vlakem do místa svého bydliště. 

☛ 1. 4. v 18:25 hod. na l. 156 oznámil 
pan V., že z balkonu vidí velkou mokrou 
skvrnu na vozovce před budovou 
finančního úřadu v ul. Přemyslova 
a bojí se, aby to nebyl olej a nedostal 
se do spodních vod. Na místo byla 

vyslána hlídka MP, která zjistila olejovou 
skvrnu o velikosti 2 m x 0,5 m, kterou 
zasypala Vapexem. Dále byla hlídkou 
MP provedena kontrola ul. Přemyslova 
ohledně dalších skvrn s negativním 
výsledkem.

☛ 2. 4. v 21:00 hod. na l. 156 požádalo 
OO PČR o výjezd hlídky MP do ul. 
Máchova k paní Ž., která má v domě 
podnájemníka, který má nejspíše 
psychické problémy a zkolaboval. 
Přivolala mu RZS. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že pan K. byl 
převezen do nemocnice Slaný a v bytě 
zůstal opuštěný jeho pes, který byl 
hlídkou MP odchycen a převezen do 
záchytného kotce v městském útulku. 

☛ 8. 4. v 5:01 hod. na l. 156 oznámila 
paní H. rvačku v baru Brooklyn. Na 
místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že v baru došlo k potyčce mezi 
dvěma ženami, z nichž jedna se udeřila 
do hlavy a má krvavé šrámy v obličeji, 
proto přes dozorčí službu MP byla na 
místo přivolána RZS. Obě ženy byly 
hlídkou MP na místě poučeny o dalším 
postupu a zraněná žena byla následně 
převezena do nemocnice Slaný. 

ZPRACOVALA: RADKA PLETICHOVÁ, STRÁŽNÍK MP

Pozn.:
MP – Městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení policie 
ČR Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba

Problematiku ztrát a nálezů upra-
vuje zákon č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník. Ten, kdo najde 
ztracenou věc, je povinen ji vydat 
vlastníkovi. Není-li vlastník znám, 
je nálezce povinen ji odevzdat obci, 
na jejímž území k nálezu došlo. Ne-
přihlásí-li se o ni vlastník do 3 let 
od jejího odevzdání, připadá věc do 
vlastnictví obce.

Při ztrátě věci nebo dokladů se ob-
čané mohou obrátit na odbor realiza-
ce investic a správy majetku, který 
se nachází ve třetím patře radnice 
(kancelář č. 301). O nalezené věci je 
možné se přihlásit osobně, v pracov-
ní dny, na výše uvedeném místě. Při 
vyzvednutí nalezené věci je nutné 
doložit svoji totožnost, prokázat vlast-

nické právo k věci nebo skutečnost, 
že dotyčný věc opravdu ztratil. Dále 
pak uvést dobu, kdy a kde byla věc 
ztracena, sdělit popis hledané věci 
a provést úhradu nálezného. 

Nejčastěji se ztrácejí a nalézají klí-
če, mobilní telefony, jízdní kola a ta-
ké doklady. Občané by měli při ztrátě 
věci sledovat elektronickou úřední 
desku, případně úřední desku na we-
bu města, kde se nachází příslušná 
sekce ztráty a nálezy. Nalezené před-
měty odevzdávají nálezci přímo na 
MěÚ, případně se na úřad dostanou 
prostřednictvím Policie ČR, strážní-
ků městské policie nebo díky zaměst-
nancům Českých drah.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Ztratili jste v Kralupech 
mobil, klíče a podobně?

KZ05_17.indd   8 26.04.17   18:01



 

K Z

 

POZVÁNKY

9květen 2017

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: azcentrumkralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO RODIČE  
S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI:

27. 5. 2017 od 9 hod.
Hospodaření s penězi, kapesné u dětí 

3. 6. 2017 od 9 hod.
Komunikace mezi partnery 

Na semináře je nutné se předem přihlásit!

Mgr. Renata Černá – tel.: 775 289 735

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017 - „FILMOVÉ TRHÁKY“
1. turnus .......10. 7. - 14. 7. ............... Zootropolis

2. turnus ......17. 7. - 21. 7. ............... Hodný dinosaurus

3. turnus...... 24. 7. - 28. 7. ............... Doba ledová – Mamutí drcnutí

4. turnus.......31. 7. - 4. 8. ................. Trollové

5. turnus ........ 7. 8. - 11. 8. ............... Croodsovi

6. turnus...... 14. 8. - 18. 8. ............... Konečně doma

7. turnus ...... 21. 8. - 25. 8. .............. Robinson Crusoe na ostrově zvířátek

8. turnus......28. 8. - 1. 9. ................. Tajný život mazlíčků

Mým národům!
Na vědomost se tímto dává:

20. května bude v Kralupech nad Vltavou
před radnicí slavnostně odhalena socha 
Mému dobrému vojáku Josefu Švejkovi.

Slavnostní program bude zahájen ve 14 hodin.
Hudbu a zpěv obstará Švejk & C.a k. ŠRAML

Od 18:00 živá hudba - skupina Made in Garage

Bohaté občerstvení zajištěno, vstup volný
Vyzýváme všechny, aby se dostavili 

v čistém a střízlivém stavu.

František Josef v.r.
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Jméno Josefa Brdlíka určitě obyvatelům Kralup nic neříká. Významný člen mladočeské strany vedené 
Karlem Kramářem byl podnikatel v textilním a chemickém průmyslu a ve své době i politik. V roce 

1893 otevřel v Kralupech továrnu na zpracování kamenouhelného dehtu.

Místo pro stavbu továrny 
zvolil výhodně na vý-

chodním okraji Kralup me-
zi železniční tratí a Vltavou 
v blízkosti železničního mos-
tu. Nazval ji „Česká továrna na 
zpracování dehtu“. Vedle továr-
ny stála ředitelská vila, obýva-
ná vedoucím výroby a úřední-
ky. Architektonicky zajímavě 
řešená dvoupatrová budova 
se dvěma křídly a křížovou 
střechou byla celá z režného 
zdiva a upoutávala pozornost 
cestujících, kteří projížděli po 
pražské trati. Nad oknem na 
západní straně vily býval ka-
menný emblém s iniciálami Jo-
sefa Brdlíka, tedy „J. B.“. Rohy 
budovy zdobily kované želez-
né spirálové prvky. Vedle vily 
stály a ještě stojí dvě průmys-
lové haly.

Blízkost řeky zaručovala do-
statek vody pro kotelnu a blíz-
kost dráhy umožňovala polože-
ní vlečky k hlavní trati. Ostatně 
Josef Brdlík nebyl sám, kdo vy-
užil tento prostor pro stavbu to-
várny. Již za několik let po něm, 
v roce 1900, zde další podni-
katel postavil závod na zpraco-
vání kůží s názvem „Caroche-
ma“ a v roce 1910 v blízkosti 
obou závodů vzniká továrna na 
zpracování ovoce „Dolanea“. Po-
loha uvedených závodů na kon-
ci Libušiny ulice byla výhodná 
i z hlediska životního prostře-
dí. Kouř z továrních komínů 
šel při převládajícím západním 
větru mimo město.

Vraťme se ale k Josefu Brd-
líkovi. Narodil se v Počátkách, 
kde byl také dlouhá léta sta-
rostou. Byl majitelem textilní 
továrny v Žirovnici. K barvení 
textilií se tehdy používala bar-
viva vyráběná z dehtu a ten se 
zase vyráběl z černého uhlí. 
To však na Vysočině nebylo. 
Zato ho bylo dost v Kralupech, 

kde končila kladenská uhelná 
dráha a byly zde uhelné skla-
dy. To byl zřejmě důvod, proč 
se továrník Brdlík rozhodl 
postavit továrnu v Kralupech. 
V kralupském závodě se vyrá-
běla dehtová barviva Uranin, 
Coerulein, Gallein, určená 
právě k barvení a tisku tex-
tilií. Po tom, co závod v roce 
1896 změnil výrobu a věno-
val se i výrobě léčiv, změnil 
název na „Medica“. Správcem 
podniku jmenoval J. Brdlík 
odborníka Otakara Rosama, 
který měl zkušenosti se zpra-
cováním dehtu z dlouholetého 
působení v podobném závodě 
v Mühlheimu nad Rýnem.  

Továrník Josef Brdlík se an-
gažoval i ve veřejném a po-
litickém životě. Na přelomu 
19. a 20. století byl poslancem 
Českého zemského sněmu 
a později i poslancem Říšské 
rady. Jeho manželka Josefina 
byla vzdělaná žena s hudeb-
ním nadáním, která kompono-

vala hudební skladby, překlá-
dala a psala i básně. Musela 
být asi půvabná, když Eliška 
Krásnohorská o ní napsala, že 
„skláněla ke svým nohám mi-
lence svých přítelkyň“. Zřej-
mě zasáhla i do lásky mladé-
ho hraběte Václava Kounice 
a dcery Karla Havlíčka Bo-
rovského Zdeňky, která jako 
„dcera národa“ svou bývalou 
učitelku klavíru a ruštiny v le-
tech 1870 až 1871 v Počátkách 
navštěvovala. Paní Brdlíková 
asi své žákyni svatbu s hra-
bětem Kounicem rozmluvila 
a Zdeňka se s ním v roce 1871 
rozešla. Jakoby tušila blížící 
se konec, napsala závěť a vy-
slovila v ní přání, aby Kouni-
covy dopisy uložili do jejího 
do hrobu.

Před první světovou válkou 
předal Josef Brdlík kralupský 
podnik svému synu Vladimí-
ru Brdlíkovi. Ten podnik ješ-
tě rozšířil o výrobu pískované 
i nepískované lepenky, karbo-

linea, impregnačních i topných 
olejů, smoly, nátěrů na střechy, 
šupinkového naftalenu a růz-
né desinfekční prostředky. 

Po druhé světové válce byl 
podnik znárodněn a zařazen 
do akciové společnosti „Deh-
tochema“. Výroba se dlouho 
neudržela a podnik byl po-
stupně rušen, aby nakonec 
přešel do majetku národního 
podniku „Potrubí“, který zde 
zřídil sklady. Po zániku podni-
ku Potrubí ke konci 20. století 
se celý objekt stal majetkem 
dráhy. Ta využila některé vý-
robní haly a do budovy ředi-
telské vily umístila kanceláře, 
ale nakonec byl dům nechán 
na pospas času a neudržován 
chátral, dlouho obýván bez-
domovci byl v listopadu roku 
2016 zbourán. Jenom stoletá lí-
pa pamatující majitele stojí dál 
vedle opuštěných továrních bu-
dov, ve kterých se už nic ne-
vyrábí.

ING. JOSEF STUPKA

Vzpomínka na Josefa Brdlíka

Ředitelská vila Josefa Brdlíka před 
demolicí. Za ní je výrobní budova.
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MUZEUM / DKS

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod.  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeumkralupy.cz

POZVÁNKA NA MĚSÍC KVĚTEN

Do 20. 5. trvá výstava 
obrazů - miniatur: 

JOHN NOVOTNY – AUSTRALIAN 
IMPRESSIONS II

9. 5. - úterý 17:30 hodin
Májový koncert ZUŠ

13. 5. - sobota 15:00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy 
obrazů s autorem, vstupné 30 Kč

17. 5. - středa 17:30 hodin
Večer poezie - pásmo žáků ZUŠ 
z děl V. Hraběte a J. Kainara, 
klavírní fantazie pan učitel A. Moroz

23. 5. - úterý 17:30 hodin
Absolventský koncert ZUŠ

Připravujeme na červen:

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
& 

JOHN NOVOTNY
si vás dovolují pozvat

na prodejní výstavu nejen miniatur

AUSTRALIAN 
IMPRESSIONS II

která trvá do 20. května 2017
} 13. května od 15:00 - komentovaná prohlídka

Čteme z knihy návštěvníků: 
NOVÉ POSTŘEHY

Krátkodobá výstava JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY (2. 2. – 8. 4. 2017)

22. 3. Dvě Moravačky zavítaly do Kralup n. Vltavou a srdíčko se 
potěšilo! Tato překrásná, hřejivá výstava, naplněna překrásným 
folklorem, hovořící o tradicích a zvycích, kéž dnešní mládež nasává 
tuto krásu až do „morku kostí“ a vyrůstají z „ní“ následníci, díky 
kterým následné výstavy nezaniknou... 
 Děkujeme! Zdeňka ... z Prahy

29. 3. Děkujeme za krásné zážitky při dnešním vyrábění, odnášíme si 
nejen nádherná voňavá vajíčka, ale  i nové vědomosti z velikonočních 
tradic 3.A ZŠ Komenského

2. 4. Půvabné postavičky z dílny šikovných členek Klubu lidové tvorby 
Praha spolu se zasvěceným výkladem pana ředitele zpestřily jarní 
sobotní odpoledne. Děkujeme a přejeme hodně zdaru v další výstavní 
činnosti.  Jarských

8. 6. – 10. 6.
MUZEJNÍ NOC 

S PŘEKVAPENÍM
můžete se těšit např.  
na vernisáž výstavy 
HOŠI OD ZBOROVA

- ruští legionáři; 
kralupský křest knihy  
Jana Racka - PŘÍBĚH 

RUSKÝCH LEGIÍ;
hudební vystoupení 

KRALUPSKÝCH 
ŽESŤOVÝCH SÓLISTŮ; 

historické četníky z Lobkovic 
a další překvapení...
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SERIÁL

3. DÍL SERIÁLU – Živnostníci minulého století v Lobečku

Chcete více poznat rozvoj našeho města? 
Lobeček, ještě v době, než byl součástí města, zaznamenal svůj největší rozvoj. Pokusíme se v několika etapách napsat, jak 
se pilní a pracovití občané Lobečku zasloužili o takový rozkvět. Staňte se i Vy spoluautory tohoto záměru, který vzniká v režii 

místního rodáka pana VLASTIMILA ŘADY. Máte-li doma fotografie nebo si vzpomenete na nějaké příběhy o lobečských 
živnostnících, předejte je laskavě do redakce Zpravodaje. Upřímný dík za spolupráci. 

Na písčitých, málo úrodných polích, v místech, kde bylo dřívější koryto Vltavy, si otevřeli na začátku 20. století statkáři 
Švejda a Hájek pískovny. Současně se těžbou kvalitních stavebních písků zabývají stavitel Alois Nový a hostinský 
Antonín Čejka. S minimálními dopravními náklady se z těchto pískoven staví nové město. Cihly je nutno dovážet 
z Veltrus, protože ještě nestojí most a později (1928) z Masnerovy a Hájkovy cihelny z Lobče.

Dopravu převážně stavebních materiálů 
provozují místní povozníci Ota Lis-

tík, Josef Petera, Eduard Danda a Jaroslav 
Chaloupka.

O koně povozníků pečoval kovář a pod-
kovář Ferdinand Veselý (1900-1973). Je-
ho kovárna stála v ulici B. Němcové, proti 
vile právníka JUDr. Josefa Rosenzweiga - 
Moir. Kovář neměl o práci nouzi. Při stavbě 
a opravách rodinných domků jí bylo stále 
dost a navíc v každé domácnosti byl malý 
dopravní prostředek, ať to byl žebřiňáček, 
„fasuňek“ či valníček, od kováře Veselého 
to bylo vždy mistrovské dílo.

Požádal jsem dceru autodopravce La-
dislava Hamáčka, paní Libuši Polákovou, 
aby nám napsala o podnikání svého ot-
ce. V jejích vzpomínkách jako kdyby zno-
vu ožil – takto on své dceři svůj příběh 
vyprávěl: „Narodil jsem se ve Vojkovicích  
16. 10. 1894. Ve 12 letech jsem přestal chodit 
do školy, protože jsem nastoupil do služby 
k sedlákovi. Nadřel jsem se dost. A odměna? 
Pouze jídlo. Teprve až ve čtrnácti jsem „po-
výšil“ a dělal kočího. Hned na začátku 1. sv. 
války jsem narukoval a rovnou do Ruska na 
frontu. Zažili jsme kruté mrazy, při kterých 
jsme kopali zákopy. Moc jsem nestřílel, mě-
nil jsem patrony za chleba a cigarety. Z vojny 
jsem se dostal jen proto, že mě zasáhla kulka 
do nohy. Po válce jsem sedlákovi oznámil, že 
se službou končím a začal jsem dělat v pi-
vovaru obchodního cestujícího. Když jsem 
si trochu našetřil, tak jsem se v roce 1928 
oženil s Mařenkou Škabradovou a v prona-
jatých prostorách blízko potoka a viaduktu 
jsem začal se stáčírnou piva. Po obchodech 
jsem od čtyř hodin ráno rozvážel na káře 
pivo. Velkou úlevou pro nás bylo, když jsem 
se zmohl na autíčko, říkali jsme mu „Anka“. 
Mohl jsem tak rozvážet pivo i do okolních 

vesnic. Ještě v Kralupech v roce 1931 se na-
rodil Tvůj bratr Vladimír, a to již jsme začali 
stavět v Lobečku, v tř. Legií, naproti Čipe-
rovům. A tam ses narodila Ty, Libuško...“.

Paní Poláková toto vzpomínání sama do-
končila: „Otec stáčel pivo do lahví, které ma-
minka myla a plné dávala do bas. Na rozvoz 
bylo třeba zakoupit nový náklaďák. Tatínek 
byl samá práce, v hospodě ho nikdo neviděl, 
nebyl v žádné straně ani v žádném spolku. 
V roce 1949 byl přinucen svou živnost - stá-
čírnu piva - ukončit. Nějaký čas se věnoval 
pouze autodopravě a v roce 1953 byl donucen 
zcela bezplatně předat auto Státnímu statku 
Velvary. Bylo mu 59 let a s čím začínat? Chvíli 
dělal pomocného dělníka ve Vodochodech, 
potom v Potrubí, kde ho využili jako šoféra 
a jezdil na montáže po republice. V roce 1961 
odešel do důchodu a ještě chodil tři roky na 
brigády na Kaučuk. Když vážně onemocněl, 
podrobil se operaci, která na čas pomohla, ale 
v létě 1972 zákeřné nemoci podlehl.“

Od autobusů po Zátopka
Nejrozšířenějším dopravním prostředkem 
v té době bylo kolo, proto také pro dopravu 
osob mohla stačit se dvěma autobusy pa-
ní Marie Truxová z Chlumína. Jeden řídila 
sama a ten druhý měl na starosti její šofér 
Karel, který je vidět u svého autobusu před 
kralupským nádražím, jak drží za ruku mé-
ho bratrance Jiřího Lorence. 

Jirka jezdil na prázdniny do Veltrus. Byl 
pohledný kluk, a když se v roce 1945 natáčel 
v parku film Prstýnek, režisér Martin Frič si 
ho vybral do komparzu mládeže při vítání 
paní kněžny (Vlasta Fabiánová). 

Jiří Lorenc vystudoval Tyršův ústav. Je-
ho pracoviš-
těm byla kan-
celář v hlavní 
tribuně stra-
hovského sle-
tiště. Jeho zá-
sluhou bylo, 
že přijal do 
zaměstnání 
Emila Zátop-
ka, který byl 
v  nemilosti, 
protože ne-
souhlasil se sovětskou okupací. Sám jsem 
ho viděl, jak v celém areálu Strahova vy-
měňuje žárovky.

Stavebnictví

V Lobečku se dále rozrostly malé, ale velice 
prosperující prodejny stavebnin. Jednalo 
se především o prodej vápna, cementu a le-
penky, jak hlásaly a lákaly reklamní poutače 
pana Josefa Kocourka, paní Anny Čiperové 
a paní Marie Malé, která ještě navíc prodá-
vala cementové výrobky a později i propan-
butanové lahve.

VLASTIMIL ŘADA

Těžba písku, doprava, stavebniny, kovářství
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DALŠÍ KONCERT 
45. ročníku 

Hudebních slavností 
Antonína Dvořáka 

v jeho rodném kraji 
se bude konat  

ve čtvrtek
1. 6. 2017 - 19:30 h.

v Rytířském sále  
zámku Nelahozeves.

V rámci spolupráce s MHF 
Americké jaro zde vystoupí 
klavírista DREW PETERSEN, 
vítěz American Pianist Awards.  

Jednotné vstupné 150 Kč.
Vstupenky budou v prodeji v den 
koncertu na místě a objednat  
je lze týden před koncertem 
u Ing. Hronkové (tajemnice KPH, 
tel. 725 837 912, e-mail:  
hronkovai@seznam.cz). 
Rezervace v Rytířském sále bude 
potvrzena, pokud to kapacita sálu 
umožní. Odjezd autobusu v 18:45 
hodin ze zastávky autobusu MHD 
Na Jízku a v 19:00 ze zastávky 
u Kulturního domu Vltava 
v Lobečku.

Dne 7. 4. 2017 nás opustil Ing. Vojen 
Očenášek – jeho úmrtím utrpěl kra-

lupský kulturní život nenahraditelnou 
ztrátu. 

Ing. Očenášek byl několik desítek let 
předsedou Kruhu přátel hudby v Kralu-
pech nad Vltavou (KPH). Posláním KPH 
je pořádat koncerty vážné hudby. Tradice 
pořádání koncertů vážné hudby je v Kralu-
pech velmi dlouhá. Vzpomeneme-li jen na 
dobu po 2. světové válce, byly v padesátých 
letech pořádány ve Dvořákově gymnáziu 
Kralupské kulturní soboty. Byly to cykly 
komorních koncertů s tehdejšími špičko-
vými umělci. V pozdější době se koncerty 
konaly v KaSS Vltava, kde KPH tvořil po-
radní sbor podílející se na výběru umělců 
a na sestavení repertoáru koncertů. Ne-
malou měrou se rovněž podílel na úspěšné 
propagaci a získávání nových členů. 

Ing. Vojen Očenášek již v šedesátých le-
tech pracoval ve výboru KPH vedle svých 

rodičů. Postupem doby převzal roli před-
sedy, které se naplno věnoval do poslední-
ho dne života. Po roce 1989, kdy se KPH 
osamostatnil, měl Ing. Očenášek velké zá-
sluhy na získání podpory města Kralupy 
n. Vlt., obce Nelahozeves a široké platfor-
my podporovatelů činnosti KPH. Získá-
ním možnosti pořádat koncerty na zámku 
Nelahozeves se zvýšil zájem posluchačů 
do té míry, že někdy prostory kapacitně 
nestačily.

Díky svým osobním kontaktům do-
kázal nadchnout pro „své“ koncerty na-
še přední umělce. Ti do Nelahozevsi rá-
di jezdí nejen pro krásné prostředí, ale 
hlavně proto, že sál je vždy naplněn do 
posledního místa vnímavými posluchači.  
Za obrovskou práci pro KPH nezbývá, než 
za všechny jeho členy a příznivce vážné 
hudby vyjádřit Ing. Vojenu Očenáškovi 
velký dík.

KRUH PŘÁTEL HUDBY KRALUPY NAD VLTAVOU

NEKROLOG

Vojen OČENÁŠEK 
(18. 9. 1943 – 7. 4. 2017)

Květinový den, kterého se již několik let účastní i členky místní skupiny Českého červeného kříže v na-
šem městě, se letos uskuteční ve středu 10. května. 

Budou opět nabízena žlutá kvítka měsíčku lékařského, tentokrát s modrou stužkou, a letáček s va-
rováním před rizikovými faktory vzniku rakoviny nádorů hlavy a krku. Cena kytičky je 20 Kč, ale přispět 
můžete jakoukoliv částkou – vložte ji přímo do pokladničky, která bude opatřena žlutou plombou. Pro-
dejci budou mít pověření k prodeji a oblečena žlutá trička. 

Za poslední dva roky jsme zaslali na účet Ligy proti rakovině částky 3.214 Kč a 4.129 Kč. 
Věříme, že i letos opět tuto akci podpoří co nejvíce našich spoluobčanů a předem všem, kteří přispějí, 

děkujeme. 
 Za MS ČČK J. Holeková, V. Bergerová a V. Pavlů

KVĚTINOVÝ DEN 
OPĚT PRO DOBROU VĚC
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KVĚTEN 2017Facebook  
Kino Vltava

CUKY LUKY FILM 
SLOVENSKO, KOMEDIE, 2017, 112 min.

Příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které se navždy změní. 
Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a Luky 
je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk 
mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je láska. Aby Luky 
získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. 
Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude právě expertka 
přes trapasy - Cuky?

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
USA, FANTASY, TITULKY, 2017, 126 min.

Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní 
se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený 
o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve 
skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí městských uliček. Když 
se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život 
vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA, KOMEDIE, 2017, 129 min.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se 
kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně 
obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů 
pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kte-
rým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou 
touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ŠPANĚLSKO, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 92 min.  

Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům 
dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají rozto-
divní tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnič-
ka Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. 

RODINNÝ PŘÍTEL
ČESKO, DRAMA, 2017, 130 min.

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. 
Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě 
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, kte-
rá nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, 

 2.  ÚT 20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

 3.  ST  20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč

 4.  ČT  20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč 

 5.  PÁ  17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 8 130 Kč 

   20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč 

 6.  SO  14:30  MIMI ŠÉF    děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE 130 Kč 

   20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/D 130 Kč 

 7.  NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  STRÁŽCI GALAXIE 2   / D děti 130 Kč / 150 Kč 

   20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč 

8. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 9.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – KRÁSKA A ZVÍŘE sen. 60 Kč / 130 Kč 

   20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč 

 10.  ST   20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč 

 11.  ČT  20:00  KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 130 Kč 

 12.  PÁ 17:00  KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 130 Kč  

    20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč

 13.  SO  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/D 130 Kč 

    20:00   KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 130 Kč 

 14.  NE  14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE  2D/D 130 Kč 

   20:00   ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

15. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 16.  ÚT  20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč 

 17.  ST  20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL  130 Kč 

 18.  ČT  20:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 19.  PÁ  17:00  KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI  130 Kč 

    20:00  CUKY LUKY FILM 130 Kč 

 20.  SO  14:30  PŘÍŠERKY POD HLADINOU děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/D 130 Kč 

    20:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 21.  NE  14:30  MIMI ŠÉF   / D děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 130 Kč 

   20:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodin-
ný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.

STRÁŽCI GALAXIE 2 
USA, SCI-FI, 2017, 136 min.

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé 
hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit 
tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci 
a na pomoc našim superhrdinům přicházejí i další oblíbené posta-
vy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

UTEČ
USA, HOROR / MYSTERIÓZNÍ, TITULKY, 15+, 103 min.

Psycholožka Missy nabídne Chrisovi, že ho zbaví zlozvyku kouření 
pomocí hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší za-
městnanci nechovali tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevo-
val i další muž, který během víkendu dorazí na návštěvu. Názna-
ků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris 
se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná 
jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví 
naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.

VETŘELEC: COVENANT
USA, SCI-FI, TITULKY, 2017, 12+, 122 min.

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii 
Vetřelec. V nové kapitole posádka vesmírné lodi Covenant směřuje 
na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být 
neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si 
nikdo z členů posádky nedokázal představit.
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SLOVENSKO, KOMEDIE, 2017, 112 min.

Příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které se navždy změní. 
Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a Luky 
je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk 
mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je láska. Aby Luky 
získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. 
Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude právě expertka 
přes trapasy - Cuky?

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
USA, FANTASY, TITULKY, 2017, 126 min.

Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní 
se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený 
o následnické právo prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve 
skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí městských uliček. Když 
se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život 
vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA, KOMEDIE, 2017, 129 min.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se 
kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně 
obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů 
pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kte-
rým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou 
touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ŠPANĚLSKO, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 92 min.  

Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům 
dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají rozto-
divní tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnič-
ka Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. 

RODINNÝ PŘÍTEL
ČESKO, DRAMA, 2017, 130 min.

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. 
Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě 
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, kte-
rá nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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.

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří 
mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.

o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodin-
ný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.

STRÁŽCI GALAXIE 2 
USA, SCI-FI, 2017, 136 min.

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé 
hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit 
tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci 
a na pomoc našim superhrdinům přicházejí i další oblíbené posta-
vy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

UTEČ
USA, HOROR / MYSTERIÓZNÍ, TITULKY, 15+, 103 min.

Psycholožka Missy nabídne Chrisovi, že ho zbaví zlozvyku kouření 
pomocí hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší za-
městnanci nechovali tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevo-
val i další muž, který během víkendu dorazí na návštěvu. Názna-
ků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris 
se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná 
jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví 
naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.

VETŘELEC: COVENANT
USA, SCI-FI, TITULKY, 2017, 12+, 122 min.

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii 
Vetřelec. V nové kapitole posádka vesmírné lodi Covenant směřuje 
na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být 
neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si 
nikdo z členů posádky nedokázal představit.

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

22. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 23.  ÚT  15:00  KINO SENIOR – ŠPUNTI NA VODĚ sen. 60 Kč / 130 Kč 

   20:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 24.  ST  20:00  CUKY LUKY FILM 130 Kč 

 25.  ČT  20:00  HAPPY DAY – PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T stud. 100 Kč / 130 Kč

 26.  PÁ  17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  2D/D 
      130 Kč

   20:00  UTEČ 130 Kč 

 27.  SO  14:30  ŠMOULOUVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE   / D 
     děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

   20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  2D/T 
     130 Kč 

 28.  NE 14:30  PŘÍŠERKY POD HLADINOU děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA   / D 
     děti 130 Kč / 150 Kč

   20:00  ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 130 Kč 

29. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 30.  ÚT  20:00 VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 31.  ST  20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  2D/D 
     130 Kč 

KINO.indd   21 26.04.17   18:10
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4. 5. – čtvrtek 19:30 hodin

TANČÍRNA 
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra 
Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč, 120 Kč pár

5. 5. – pátek 20:00 hodin

TŘI SESTRY 
opět v Kralupech!

Dnes česká legenda, která se stále stejným 
nadšením už více než třicet let objíždí čes-
kou kotlinu. Kde se bere taková dlouhověkost 
a elán? „Pořád nás hraní baví a těšíme se na 
každý další koncert, na naše fanoušky, na no-
vé písničky,” říká lídr Tří sester Lou Fanánek 
Hagen. Původně punkové Tři sestry byly zalo-
ženy v roce 1985 v kultovním hostinci Na Staré 
Kovárně v pražské čtvrti Braník. V roce 1990 
vydaly debutové – z dnešního pohledu legen-
dární – album „Na Kovárně, to je nářez“. V ro-
ce 2011 byly Tři sestry uvedeny do Beatové 
síně slávy.

} předkapela Lety Mimo .................... 20:00

} koncert kapely Tři sestry ................21:00

Lístky v prodeji v KD Vltava či na www.ticket-
stream.cz
Předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč.
Lístky není možné rezervovat!

KD VLTAVA Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. Tel. č. 315 726 101. 

Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. 
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

PROGRAM NA KVĚTEN

14. 5. – neděle 14:00 hodin

MICHAL K SNÍDANI 

Zábavné a poučné představení zároveň! Michal 
dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se bu-
dou určitě i rodiče! Ať přijdete najedení nebo 
ne, odcházíte vždy hladoví, strhující podívaná 
na Michala, jak si užije s dětmi třeba oslavu 
svých narozenin, jak bude vypadat dort a kolik 
na něm bude svíček, na to všechno dostanete 
chuť, samé unikátní situace a zábava, tak to 
nezmeškejte!

Neméně důležitá je pointa tohoto představe-
ní! Michal rozluští velkou záhadu, co se vlastně 
stane s jídlem, které necháme na talíři nedo-
jedené!

DOPORUČENÍ PRO RODIČE: pokud jdete na 
představení s menšími dětmi, doporučujeme 
vzít s sebou pro dítě podsedák, kvůli vyšším 
opěradlům sedaček.

Vstupné: 189 Kč, 175 Kč

17. 5. – středa 18:00 hodin

VESELÁ TROJKA 
PAVLA KRŠKY 
Pavel Krška, Jaromír Kozelek a Miroslav Hrdlič-
ka, tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hrají 
muziku pro široké vrstvy posluchačů. Zpívají 
a tvoří vlastní písně s důrazem na pěkný text, 
potěší především posluchače, kteří si rádi po-
slechnou pěknou lidovou písničku. Vše je do-
plněné o humorné vyprávění.

Vstupné: 230 Kč

18. 5. – čtvrtek 16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 

Oblíbený taneční podvečer s Kozelkovou troj-
kou. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

10. 5. – středa 19:00 hodin

LUCIE BÍLÁ – 
TURNÉ HANA 

Lucie poskládala s kapelou Petra Maláska zcela 
nový repertoár. Pouze pro návštěvníky koncertů 
si zlatá slavice připravila speciální, ručně vy-
robenou limitovanou edici andílků z modrého 
hematitu. Výtěžek z prodeje půjde na chari-
tativní účely.
Návrat Lucie Bílé k sobě samé, tedy k Haně, 
právě začíná...  Vstupné: 950 Kč, 

balkon hlavní 790 Kč, balkon 690 Kč

13. 5. – sobota 9:00-11:00 hodin

KONKURZ  
KRALUPSKÝ TALENT
Dětská pěvecká soutěž kralupský talent vstu-
puje v tomto roce do osmého ročníku. Zveme 
všechny, kteří rádi 
zpívají, na konkurz. 
Připravte si dvě 
písničky. Tématem 
letošního ročníku 
jsou songy, které 
zazněly ve filmu, 
mohou být zpívány 
v anglickém jazyce. 
Pokud máte hudební základ nebo noty, přineste 
si je s sebou. 
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
2. 6............... Taneční koncert TS Naděje
7. – 11. 6.  .... Dny Kralup
8. 6.  ............. Tančírna
14. 6. ........... Tančíme
17. 6.  ........... Taneční koncert TPS 
 Z. Štarkové
20. 6.  ........... Čaj o páté

LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 31. 5. 2017 
od 16:30 a 17:30 hod. pohádku 
„ČERVENÁ KARKULKA“, 
režie Z. Hrazděrová. 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

DĚKUJEME žákům ze ZŠ Václava Havla za 
krásné dekorace, kterými jsme ozdobili ve-
likonoční strom v kulturním domě.

Jitka Košťálová, produkční KD Vltava

 24. 5. - středa  19:00 hodin

TANČÍME  
Příjemný taneční večer v rytmu světových ever-
greenů.

Vstupné: 70,- Kč, 120,- Kč pár

30. 5. – úterý  17:30 hodin

ZUŠLECHTĚNÍ UMĚNÍM 
(viz samostatná pozvánka na str. 20)

1. 6. - čtvrtek  20:00 hodin

Agentura Poin: Rob Becker

CAVEMAN 

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech 
mezi námi. O lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach

Vstupné: 330 Kč, 360 Kč

DIVADELNÍ 
ABONENTKY

Od 1. 6. do 30. 6.
budou v prodeji abonentní 

vstupenky na divadelní sezónu 
podzim – zima 2017. Abonentky 

není možné rezervovat! Podrobnosti 
k abonentním představením 

přinese příští vydání Zpravodaje.

DIVADLO
VSTUPENKA

podzi m – zi ma

2017

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE NA

ZPRAVODAJ@MESTOKRALUPY.CZ

KZ05_17.indd   17 26.04.17   18:12
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41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
vás zve na vycházku

od Podskalí proti proudu řeky Vltavy
Kdy? V sobotu 6. května 2017 

Budova bývalé celnice na Výtoni,  
čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, 

je vedle kostela sv. Kosmy a Damiána 
posledním zachovaným zbytkem starobylé 
rybářské osady Podskalí. Osada Podskalí 
existovala již od sklonku 12. století a její 
obyvatelé získali postupně monopolní 
právo na obchod se dřevem, které sem 
bylo připlavováno po řece. Výtoň byla 
starobylá instituce vybírající mýto ze dřeva 
připlaveného po Vltavě na pražský trh. 

Odjezd z kralupského nádraží bude tradičně 
v 8:41 h. Z Masarykova nádraží v Praze budeme 
pokračovat tramvají č. 3 do stanice Výtoň. Naše 
vycházka bude začínat u bývalé celnice na Výtoni, 
kde se také setkáme v 10 hodin s mimo kralup-

skými. Vyprávět nám bude PhDr. Eva Havlovcová, 
se kterou se na vycházkách podél řeky Vltavy 
setkáváme již třetí sezónu.

Připravila: Ilona Očenášková

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VYCHÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA DOTACÍ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

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

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v květnu 2017
významných životních jubileí.

Přejeme hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

90 let Žáková Libuše

Veřejné blahopřání k jubileu může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.

Dodatečně gratulujeme k dubnovým výročím:

90 let	 Špecingerová Ludmila 				
90 let	 Jirasová Hana

Vážená redakce!
Zdravím	 vás	 z	 Velvar.	 Váš	
Zpravodaj	mi	přiváží	vždy	kaž-	
dý	měsíc	má	dlouholetá	kama-
rádka	M.	Housková	(pochá-
zí	z	Kmetiněvse).	Nyní	žije	
v	Kralupech-Lobečku.	Kama-
rádíme	se	již	přes	65	let.	Pra-
coval	jsem	v	Kralupech,	když	
ještě	byly	okresním	městem.	
Od	 té	doby	se	vaše	město	
hodně	změnilo	a	často	k	lep-
šímu.	Stále	mě	zajímá,	co	se	děje	v	Kralu-
pech,	vždy	přečtu	Zpravodaj	od	začátku	
až	do	poslední	stránky.	Zaujalo	mě,	že	by	
u	vás	mohl	být	Kaufland	–	jako	ve	Sla-
ném.	Vše	mě	zajímá	–	muzeum,	knihovna,	
školy	–	proměny	ulic	a	náměstí.	Litoval	
jsem,	že	zmizel	hotel	Praha,	kdysi	jsem	

v	něm	i	spal,	když	fungoval.	Ale	časy	se	
mění,	člověk	stárne	a	město	se	mění	k	lep-
šímu	vzhledu.	

Ze	srdce	přeju	městu	Kralupy,	aby	se	sta-
lo	místem,	kde	budou	vždy	obyvatelé	hrdí,	
že	bydlí	v	Kralupech!

JIŘÍ KREJČÍ, DOMOV DŮCHODCŮ VELVARY

po 8. 5.-9:00 ........................................MEMORIÁL LÁDI KUBCE VE CVRNKÁNÍ KULIČEK 
 (tenisové kurty u sokolovny)
so 13. 5.  ..............................................ASPV: MEDVĚDÍ STEZKOU
ne 14. 5. ..............................................ASPV: ATLETICKÝ VÍCEBOJ
ne 14. 5. ..............................................ZÁMEK: RODINNÁ NEDĚLE
čt 18. 5.-20:15 .....................................FILMOVÝ VEČER: MOONLIGHT (KLUBOVNA)

Květnové akce ve Veltrusech

Tento měsíc oslaví kralupský starosta a senátor 
pan PETR HOLEČEK kulaté narozeniny. Přejeme 
mu hodně zdraví, sil, další tisíce kilometrů uje-
tých na kole, spoustu pohody a nikdy nekončící 
přísun elánu. redakce KZ

NAD DOPISY ČTENÁŘŮ

LÍDREM MŮŽETE BÝT I VY
Andrea Procházková se dostala do finále soutěže 
Hledá se LEADr., kterou pořádá organizace Člověk 
v tísni. Zastupuje zde nejen sebe, ale i její projekt 
Názorování. Andrea pořádá besedy na různá spo-
lečenská a politická témata a snaží se inspirovat 
a přimět mladé k diskusi. Už 9. května si bude-
te moct přečíst rozhovor na webu Kralupského 
Zpravodaje o jejím projektu a o tom, jak ji můžete 
podpořit, aby soutěž vyhrála.
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 7. 4. Ing. Vojen OČENÁŠEK, Ph.D. 
   ...................................................... 73 let
 8. 4. Marie FRIČOVÁ ...................... 82 let
 18. 4. Irena VINŠOVÁ ....................... 80 let
 18. 4. Jaroslav STRAKA ................... 77 let
 20. 4. Irena BROŽOVÁ ..................... 78 let
 22. 4. Miloslav ČADEK ..................... 70 let
 23. 4.  Jan FIALA ................................. 69 let

OPUSTILI NÁS

Dne 17. května 2017 
uplyne již rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička 
a prababička paní JIŘINA 
ROUSOVÁ. S úctou a láskou 

vzpomínají děti a vnučky s rodinami.

20. května 2017 uplyne 
rok, co náhle zemřel pan 
ANTONÍN KARBAN ve věku 
nedožitých 74 let.  
Za vzpomínku děkuji všem, 
kdo jste jej znali. Manželka, 
děti a vnoučata

Dne 17. května 2017 to 
bude už rok, co nás navždy 
opustil pan STANISLAV 
KLEJZAR. S láskou 
vzpomínají manželka Marie, 
dcera Radka s rodinou.

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
přátelům, spolupracovníkům a příznivcům vážné 
hudby za poslední společné rozloučení  
s Ing. Vojenem Očenáškem, Ph.D.

Ilona Očenášková s rodinou

Milí přátelé, velikonoční svátky jsou již 
za námi, určitě jste je prožili se svými 

blízkými a hodovačky měly napilno. Dub-
nové počasí bylo opravdu aprílové, chvilku 
krásně a teplo vystřídala zase zima, déšť 
i sníh. To nás ale neodradilo od našeho 
prvního letošního výletu, který se nám vel-
mi líbil. I počasí nám přálo a autobus byl 
plně obsazený. 

Samozřejmě se již těšíme na květnový 
zájezd do Panenského Týnce, Podbořan, 
Krásného Dvora, Manětína a Rakovníka 
27. 5. 2017. Ještě je několik volných míst 
a přihlásit se můžete v Domě s pečovatel-
skou službou vždy v úterý po 13. hodině ve 
společenské místnosti, nebo na tel. číslech 
728 720 763 a 602 824 003.

ČLENOVÉ MĚSTSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ

Sdružení rodáků a příznivců města

Apríl střídá máj

Přijímáme přihlášky na autobusový výlet 
do Babiččina údolí a na zámek Ratiboři-

ce, který se uskuteční ve čtvrtek 18. května 
2017. Pokud jste se nestihli přihlásit na naší 
pravidelné schůzce, můžete též telefonicky 
na čísle 728 939 510.

Výlet bude stát 200 Kč. Odjezd autobusu 
z Minic již v 6:30, z Čechovy v 6:35, Zelený 
strom 6:40, hotel Sport 6:50, Lobeček 7:00 h.

Ratibořice v roce 1582 zakoupil Jaroslav 
Smiřický a připojil je k náchodskému pan-
ství. Leží při dolním toku Úpy v krásné 
krajinné poloze, proslulé jako dějiště ro-
mánu Babička Boženy Němcové, tzv. Ba-
biččino údolí.

Zámek Ratibořice je jednopatrová obdél-
níková budova, kterou dal postavit v roce 
1708 Vavřinec Piccolomini. Dnešní vzhled 

je dílem empírové přestavby provedené za 
Kateřiny Vilemíny Zaháňské roku 1810-20. 
Hlavní prostor v prvním patře, tzv. salon 
tří císařů, upomíná na setkání významných 
politických osobností roku 1813.

SRDEČNĚ ZDRAVÍ, O VAŠI PŘÍZEŇ USILUJÍ 

A NA VÁS SE TĚŠÍ VAŠI „RODÁCI“

Kromě tradičních měření bude ZDARMA 
možné podstoupit i podologické vyšetření 
plosek nohou či kontrolu pih a znamének.

SOUKROMÁ 
INZERCE

} Hledám kreativního člověka, který 
by mne naučil metodě sítotisku 
a mohl mi poskytnout zázemí 
(nejlépe v Kralupech, event. v Praze). 
V případě zájmu mne kontaktujte 
na e-mailu: z.majda@centrum.
cz nebo telefonu: 775 946 368. 
 Děkuji M. Kopecká

ALENA KUBECOVÁ 

PEDIKÚRA 
MANIKÚRA 
přestěhováno do Studia ERKO 

Chmelova 550
Tel.: 728 879 216

Den zdraví se uskuteční 
v rámci Dnů Kralup

Podrobnější informace najdete v červnovém vydání Zpravodaje

v neděli 11. 6. 2017 
v KD Vltava

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti
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ZUŠ / POZVÁNKY

Spolek Artuš a Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou
pořádají ve spolupráci se ZŠ a MŠ Třebízského v jejích prostorách

 

5. ročník letních výtvarných a keramických dílen, 
4. ročník divadelních dílen (obsazeno, Veltrusy) 

a 3. ročník tanečních dílen 

v  termínu 28. srpna až 1. září 2017

VEDOUCÍ LEKTOŘI: 
Dáša Chladová ....................................................výtvarná dílna  
Jitka Jeslínková ...................................................keramická dílna
Jan Bouchner ......................................................divadelní dílna
Silvie Hodková .....................................................taneční dílna

K dispozici bude veškeré vybavení budovy školy, venkovní varianta výuky, 
stany, provozování společenských a sportovních aktivit. Taneční a výtvarné 
dílny ubytování neposkytují!

Cena výtvarných a tanečních dílen je stanovena na částku 1700 Kč (bez uby-
tování), cena dramatických dílen bude maximálně 2500 Kč (včetně ubytování).

Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek školy
na adrese http://www.zuskralupy.cz/prihlaska/

Postup: rozbalte roletku a vyberte položku letní dílny, do hlavního předmětu 
napište, o jakou dílnu máte zájem (výtvarná, keramická, taneční, dramatic-
ká).  Po přihlášení obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky a podrobné informace 
o průběhu dílen.

Uzávěrka přihlášek je  
31. května 2017 ve 12:00 hodin!

Více informací (včetně termínů přijímacích zkoušek na školní rok 2017/2018) 
najdete na www.zuskralupy.cz.

Těšíme se na shledanou!
Luboš Harazin

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Květnové akce ZUŠ Kralupy
9. 5. od 17:30 ........muzeum Kralupy .........Koncert žáků 
  a učitelů hudebního oboru
16. 5. od 17:30 .......sál ZUŠ (hotel Sport) ...Koncert žáků hudebního oboru
23. 5. od 17:30 ......muzeum Kralupy .........I. absolventský koncert
30. 5. od 17:30 ......velký sál KD Vltava ......ZUŠlechtění uměním

CENTRUM VOLNÉHO 
ČASU PALOUČEK
v Kralupech nad Vltavou, 

Na Paloučku 
ve Starém Lobečku

pořádá koncert skupiny

pátek 26. 5. 2017 
ve 21 hodin
Vstupné: 200 Kč
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Vdubnu proběhlo školní kolo 
výtvarné, literární a filmové 

soutěže na téma Den školáka, 
kterou organizuje Místní akční 
skupina Nad Prahou. 

Do dalšího kola ve výtvarné 
části postupují: Kristýna Kuče-
rová, Adéla Nejedlá - 2. třída, 
Šárka Mazourková, Barbora Sla-
bá, Karolína Fišarová - 3. třída, 
Anna Pokorná, Jakub Dörfl, Vik-
torie Melišíková - 4. třída, Jan 
Jakub Klement, Matěj Škabrada, 
Aneta Tužilová, Tereza Faifrová, 
Leyla Sabanoglu, Beáta Babico-
vá - 5. třída. 

V literární části zvítězila opět 
děvčata: Barbora Slabá, Šárka 

Mazourková - 3. třída, Aneta Tu-
žilová - 5. třída. 

S originálním videem, které 
na dané téma nafilmoval, bude 
naši školu reprezentovat talen-
tovaný žák Vojtěch Louša - také 
z pátého ročníku.

Soutěž Den školáka jmeno-
vané děti inspirovala k osobi-
tému zpracování. Budeme jim 
držet palce, aby uspěly i v dal-
ším kole mezi žáky z ostat-
ních škol! Vyhlášení soutěže 
proběhne v pátek 26. května 
2017 a výstava prací se bude 
konat v červnu v rámci Dnů 
Kralup.

ŽÁCI A UČITELÉ ZE ZŠ 28. ŘÍJNA

ZŠ 28. ŘÍJNA

ŠKOLY

Všechny články najdete již nyní na www.kralupskyzpravodaj.cz

Děti z 1. stupně ZŠ Třebízského  
pojedou v květnu na školu v přírodě.

Klapálci na cestách - Žáci ze ZŠ Gen. Klapálka se byli podívat za velkou loužíŠesťáci ze ZŠ Jodlova cestovali do pravěku díky Městskému muzeu Kralupy

Výstava domácích mazlíčků probíhala na ZŠ Václava Havla v rámci 
projektu Den Země
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Postupujeme do dalšího kola soutěže

Jedna z vítězek ve výtvarné části soutěže Den školáka - Kristýna Kučerová 
z 2. třídy. 
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DDM

MÁTE DOMA 
FANTASTICKÉ 
ZVÍŘE?  
Pošlete ho 
s námi na tábor! 
Tábor s celotáborovou hrou 
Fantastická zvířata, plný 
sportu, pohybu a tance  
se koná 12. – 19. 8. 2017  
v Mokrosukách. Přihlášky najdete na webo-
vých stránkách nebo dostanete v kanceláři 
DDM.

TURNAJ STOLETÍ 
Již 17. ročník Turnaje století se koná  
10. června na fotbalovém hřišti Čechie. Fot-
balová družstva, která mají zájem hrát, prosí-
me, ať se přihlásí do 15. 5. u paní Merfaitové 
v kanceláři DDM. Rozlosování jednotlivých 

družstev do skupin se koná 22. 5. v DDM 
od 16:40 hodin. 

UKLIĎTE SI PŮDU A SKLEP 
A PŘIJĎTE SVÉ POKLADY 
NABÍDNOUT OSTATNÍM
První Kralupský blešák se bude konat  
25. 5. v ulici Kaplířova od 14:00 h. Máte-li 
zájem se zúčastnit jako prodejce, kontaktujte 
Farní charitu (tel. 606 613 018) nebo DDM 
(tel. 315 722 430) z důvodu rezervace místa.
Zároveň zveme širokou veřejnost, nenechte 
si ujít tuto jedinečnou příležitost, jak získat 
unikátní kusy. Občerstvení zajištěno.
  

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍ 
SOUTĚŽE
Děkujeme všem zúčastněným kolektivům 
i jednotlivcům, kteří přispěli do velikonoč-

ní soutěže Kouzelné jaro. Diplomy a drobné 
odměny budou vítězům předány 4. května 
v 14:00 hodin v DDM.

KATEGORIE DĚTI:
1. místo: Duhové víly – ŠD při ZŠ Gen. Klapálka;  
2. místo: Tančící víly – ZÚ Výtvarně řemeslný Ateliér 
DDM; 3. místo: Malovaní ptáčci – MŠ Dr. E. Beneše

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
ZŠ Jodlova; MŠ Gen. Klapálka

KATEGORIE DOSPĚLÍ:
1. místo: Klec s ptáčkem – Pavlína Janulíková;  
2. místo: Drátěná mísa s vajíčky – Dagmar Vaněr-
ková

SOBOTNÍ KURZY
Zveme maminky a samozřejmě nejen je, 
přijďte si odpočinout a načerpat nové nápa-
dy: navštivte naše sobotní kurzy. Nabízíme 
celou řadu novinek.

Smetanova 168, Kralupy n/V 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: info@ddmkralupy.cz 

Po, Út, Čt 8:00-11:15 / 12:15-17:00
St  8:00-11:15 / 12:15-16:00

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz
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Kralupským volejbalistkám 
se podařilo VYHRÁT ČES-

KÝ POHÁR starších žákyň!!! 
Je to úžasný úspěch našeho 
oddílu. Český pohár je totiž 
nejvyšší republiková soutěž 
v kategorii starších žákyň (13-
15 let) a Kralupanky za sebou 
nechaly družstva Olympu Pra-
ha, Liberce, Plzně, Brna i Pro-
stějova. 

Děvčata dokázala v říjnu 2016 
vyhrát kvalifikaci, poté zvítězit 

v obou kolech oblastní části Če-
chy a nakonec vyhrát i tři re-
publiková finálová kola! 

Závěrečné finálové kolo se ko-
nalo v Plzni 24. – 26. 3. 2017. 
Nejlepším trenérem letošního 
ročníku Českého poháru byl vy-
hlášen David Němec a tři naše 
dívky získaly individuální ce-
nu jako nejlepší hráčky – Klára 
Hiklová, Lucie Šulcová a Aneta 
Ptáčková.

JITKA KUBIŠTOVÁ

Zleva nahoře: Michaela Kváčová, Klára Hiklová, Lucie Šulcová, trenér David 
Němec, Karolína Faifrová, Nikol Moráňová, Kateřina Hlaváčková.
Zleva dole: Kristýna Valková, Eliška Kořínková, Viktorie Momutová a Aneta 
Ptáčková.

Chtěly bychom touto cestou 
poděkovat všem, kteří 

nás do ankety nominovali, a ta-
ké za to, že jsme nakonec mohly 
převzít diplom a krásné ceny na 
stupni vítězů za úžasné 1. místo 
v kategorii trenér roku 2016 jako 
tým cvičitelek dětských složek 
Sokola, a to přímo z rukou Davi-
da Svobody, olympijského vítěze 
v moderním pětiboji z Londýna 
2012. Moc si toho vážíme a jsme 
rády, že k nám chodí tolik dětí 
s nadšením a radostí cvičit. 

Máme také určitý podíl na 
umístění Kristýny Pakandlové 
ze skupiny sportovního aerobiku 
ATAK, Adély Kotoučové z mo-
derního pětiboje a dvojčat Elišky 
a Lenky Čechových, v součas-
né době reprezentujících atletiku 
v Mladé Boleslavi – všechny jme-
nované totiž v dětství pravidelně 
cvičily v našem Sokole.

Takže je vidět, že chodit cvi-
čit do Sokola je všestranně pro-
spěšné. Ještě jednou tedy moc 
děkujeme VŠEM!! 

VAŠE CVIČITELKY Z T.J. SOKOL 

KRALUPY - PETRA, ANIČKA A HELENA

PROSBA
T.J. Sokol Kralupy nad Vltavou hledá touto cestou 

pamětníky šibřinek z roku 1968. Jakékoliv informace 
sdělte, prosím, na e-mail: sokolkralupy@seznam.cz
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Naše volejbalistky jsou nejlepší v republice!

Oddíl volejbalu TJ Kralupy

pořádá NÁBOR dívek do přípravky volejbalu
Dívky narozené v roce: 2008, 2009, 2010

Datum konání náboru: čtvrtek 18. května 2017 od 16:00 hodin
Místo konání: volejbalová hřiště na sokoláku u nemocnice

(v případě deště v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka)
Požadavek na dívky: zájem o sport

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

V kategorii trenér roku 
zvítězily kralupské sokolky
Jsme první! Máme velikou radost a takto ji vyjádřily 
zúčastněné galavečera Sportovec Kralup nad Vltavou 2016:
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T.J. SOKOL Kralupy 

POŘÁDÁ
na hřišti 
v Jodlově ulici

ZÁVODY VŠESTRANNOSTI  
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

ve středu 10. 5. 2017 od 15:30 hodin (do 16:00 prezence)
} pouze pro děti ve věku od čtyř do sedmi let 
(ročníky: podzim 2010, 2011, 2012, jaro 2013)

KRTEČKOVY ZÁVODY 
VŠESTRANNOSTI PRO DĚTI S RODIČI

v úterý 23. 5. 2017 od 15:30 hodin (do 16:00 prezence)
} pouze pro děti ve věku od dvou do čtyř let 
(ročníky: 2013, 2014, jaro 2015)

STARTOVNÉ NA OBA ZÁVODY:
dítě - člen Sokola (zaplacená známka na rok 2017): 10 Kč
ostatní děti: 40 Kč
doprovod (každého dítěte): 10 Kč 
Nezapomeňte s sebou koloběžky, tříkolky, kola, odstrkovadla!
Při nepřízni počasí přesun do tělocvičny.   
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JIŘÍ KRATOCHVÍL

Narodil se v roce 1937 ve Vraňanech u Mělníka, kde se už 
jako malý kluk učil hrát hokej na místním rybníku. Po vy-

učení nastoupil do chemičky v Kralupech. Jako 17letý v roce 
1955 začal hrát hokej za kralupský A tým mužů, ve kterém 
setrval do svých 42 let. Mezi své nej... zápasy řadí coby kapi-
tán mužstva zápas proti týmu Tesly Pardubice a v roce 1970 
zápas proti Spartě Praha. 

V letech 1969/1970 byl Jiří Kratochvíl oceněn hokejistou 
roku za TJ Kaučuk Kralupy a následující rok získal ocenění 
za výborné výkony v družstvu mužů ledního hokeje. Později 
absolvoval i trenérský kurz, který po ukončení své kariéry 
v roce 1977 zúročil jako trenér dorostu. V tomtéž roce nastou-
pil do týmu staré gardy. Celou kariéru hrál s číslem 13 na dre-
su. Jak sám říká: „Pokládal jsem si za čest hrát za Kralupy“.

Kamaráda Frantu Kasala, který je o rok mladší (tento rok taktéž oceněný), 
poznal při společné vojenské službě. 

FRANTIŠEK KASAL

Narodil se roku 1938 v Praze a pro fotbal se nadchnul už 
jako malý kluk. V roce 1952 začal hrál za tým Admira 

Praha 8 a o rok později přešel k Dynamu Praha. V Edenu 
kopal v roce 1955 jako dorostenec za Slavii. Po dvou letech 
přestoupil do konkurenční Sparty Praha a zde sehrál něko-
lik zápasů za „A“ tým Sparty v nejvyšší soutěži. S fotbalem 
nepřestal ani v době své vojenské služby.

V roce 1962 se přestěhoval do Kralup a začal kopat za Kau-
čuk Kralupy. O devět let později postoupil kralupský fotbalový 
tým do III. ligy. Po ukončení závodní činnosti se věnoval po 
všech stránkách týmu stará garda Kaučuku Kralupy, který 
vedl téměř 20 let. Aktivně se zapojil i do práce s mládeží. 
František Kasal je aktivním sportovcem stále. Věnuje se fot-
bálku, tenisu, nohejbalu a velmi rád lyžuje.

RADKA HOLEŠTOVÁ

Matěji, přibliž nám soutěžní disciplínu 
Muay Thai, ve které ses stal evropským 
šampiónem.
Je to thajský box, disciplína, kde se použí-
vají všechny končetiny, jak lokty, tak ruce, 
kopy, kolena, je tam i boj na blízko a je to 
plně kontaktní. A když je to profesionální, 
tak tam nejsou vůbec chrániče, maximálně 
suspenzor nebo chránič zubů a rukavice.

Jak v rámci své dosavadní éry toto vítězství 
hodnotíš?
Jednalo se o finále profesionální evropské 
ligy, což bylo to nejvyšší, čeho se dá dosáh-
nout, krom titulu mistra světa.

Jak tedy probíhalo samotné klání v Plzni, 
jaký byl systém turnaje?

Seznamte se s významnými sportovci
Mimořádné ocenění v anketě Sportovec Kralup získali dva internacionálové – hokejista a fotbalista. Vám, kteří jste chyběli 
na galavečeru sportovců, přinášíme jejich medailonky.

Tandem Kozubovský - Šuda slaví 
titul v Muay Thai a sní o olympiádě
Dvacetiletý MATĚJ KOZUBOVSKÝ 
z domácího klubu Pitbull Gym Kralupy 
se stal vítězem evropské ligy v Muay 
Thai mezi profesionály. V Plzni, kde 
si dali finálové dostaveníčko nejlepší 
evropští borci v plně kontaktním sportu 
– thajském boxu, dominoval v Souboji 
titánů. Rozhovor s Matějem je rozšířen 
o erudované postřehy jeho osobního 
trenéra Luboše Šudy, české legendy 
bojových sportů. 

Můj první zápas byl s Němcem, tam jsem 
si také došel pro ty rány na hlavě. Nakonec 
jsem ho ve druhém kole porazil KO. Pak 
jsem nastoupil ve druhém zápasu proti favo-
ritovi pyramidy, velice zkušenému Turkovi, 
toho jsem také porazil. Ve finále mě čekal 
Ital, který vyřadil druhého Čecha v turnaji 
a tento zápas jsem vyhrál.

Velké vítězství českého thajského boxu se 
ale zdaleka nerodilo lehce. V prvním utkání 

s německým soupeřem hrozilo Matějovi 
vyloučení z turnaje od lékařů, protože 
měl jedno tržné zranění v obličeji a jedno 
na hlavě. Jeho tým však naštěstí dlouho 
neustávající krvácení zastavil.

Luboš: Já jsem byl opařený již v prvním ko-
le, protože to s mým svěřencem nevypadalo 
vůbec dobře. Naštěstí Matějovi vyšel úder 
na soupeřův spodek, kdy ho chytil na kraji 
žeber a Němec to nebyl schopný rozdýchat 
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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

na deset a ani možná na tři-
cet, aby se postavil a byl schop-
ný fungovat. Tak potom už se 
nám ulevilo, Matěj si oddechl, 
ale pak nastoupil v semifinále 
proti Turkovi, který měl v ama-
térském ringu snad 79 vítězství 
z toho cca 59 KO, což pro něj 
znamenalo, že byl obrovským 
favoritem.

Právě sportovní, duchovní 
i emocionální propojení 
s Lubošem Šudou – legendou 
bojových sportů, tvoří pevné 
kořeny velmi slibně se 
rozvíjející kariéry dvacetiletého 
Matěje.
Luboš Šuda je můj kouč, který 
mě všechno naučil. Pomáhá mi 
s boxerskou i fyzickou přípravou, 
pomáhá mi se sponzory, prostě 
se vším, co se toho sportu týče. 
A zároveň jsme ještě kamarádi!

Ani finále Souboje titánů se 
však pro Matěje neobešlo bez 
problémů.
Další takové zranění, které stojí 
za zmínku, jsem si udělal úplně 
v posledním zápase, myslím, že 
v prvním kole s Italem a to jsem 
si narazil ruku.

Český thajský box má další 
obrovskou naději a Matěj 
Kozubovský se se svými výkony 
vypracoval k pozornosti světové 
scény a to přinese nové výzvy. 
Kralupy nad Vltavou se díky 
tandemu Kozubovský – Šuda 
znovu světově zviditelnily 
a může být ještě lépe.
Luboš: Thajský box se teď dostal 
na olympiádu, takže všichni vě-
ří, že by se Matěj mohl tímhle 
tempem dostat i tam, což je ob-
rovské lákadlo.

ROZHOVOR VEDL JINDŘICH KOHM

KALENDÁŘ KVĚTNOVÝCH AKCÍ
najdete na

www.kralupskyzpravodaj.cz

ROZHOVOR POKRAČUJE NA 
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Matěj Kozubovský a Luboš Šuda odpovídají na další otázky, 
součástí uceleného materiálu je profesionální fotogalerie 

Lenky Bartákové a televizní reportáž kralupské televize.
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ZEDNÍKY 
Požadavky } vyučení v oboru zedník (případně praxe v oboru) } řidičský 
průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny C výhodou } pracovitost, 
svědomitost, flexibilita a samostatnost

Náplň práce } opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, dopravního značení 
} účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou

ELEKTRIKÁŘE
Požadavky } vyučení v oboru elektro silnoproud } praxe v oboru } technické 
a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, samostatnost 
} 100% nasazení a pečlivost práce } řidičský průkaz skupiny B, oprávnění 
vysokozdvižné plošiny výhodou

Náplň práce } opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, světelné signali-
zace, vánoční výzdoby } účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy n. Vlt.

HROBNÍKA
Požadavky } střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru 
} praxe v oboru vítána } technické myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, 
flexibilita } 100 % nasazení a pečlivost práce } řidičský průkaz skupiny B

Náplň práce } kopání hrobů včetně zahazování a konečné úpravy, ukládání 
uren, provádění rozptylů a vsypů, exhumace, zajištění základní činnosti 
provozovatele hřbitovů + účast na zimní údržbě

NABÍZÍME:
dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned; 

pracovní doba Po–Pá 6:00-14:30 s možností přesčasů;
stravenky; dobré pracovní zázemí; 5 týdnů dovolené

Kontakt: Petra Hájková, tel.: 315 726 589, e-mail: tsm.hajkova@mestokralupy.cz
Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Technické služby města  
Kralupy nad Vltavou PŘIJMOU:

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary, Kladno Mandala
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU

PŘIJMEME ZEDNÍKA 
A KLEMPÍŘE

Nástup možný ihned.
Nabízíme dobré pracovní i platové podmínky.

Více informací na tel. č. 777 090 991, 
www.strechy-luk.cz

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme od následujícího školního roku 2017/2018 pedagoga pro první 
stupeň, vychovatelku do školní družiny na částečný úvazek, možno kombinovat 
s dopolední asistencí u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Také 
zaměstnáme paní na úklid na částečný úvazek, vhodné pro ženy na MD, 
důchodkyně nebo osoby se ZPS.
Nabízíme velmi přátelský kolektiv, podporu v začátcích, osobní ohodnocení, 
relaxační pobyty a možnost pronájmu menšího či většího městského bytu. 

Nabídky, prosím, zasílejte na adresu:
michaela.gleichova@seznam.cz nebo na tel. č. 604 275 011.
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OKFinance  - TOP půjčky
} Pro zaměstnance, důchodce, maminky na MD, OSVČ i podnikatele

} Minimální dokladovost
} Rychlé vyřízení

} Vyřízení zcela zdarma 
Jste bez exekuce, máte měsíční příjem a potřebujete půjčit? 

Obraťte se na nás.
Okfinance@post.cz, tel.: 608 100 212

Pracujeme pro jednoho věřitele.

KZ05_17.indd   27 26.04.17   18:16



KZ05_17.indd   28 26.04.17   18:25


	KZ_kveten_str01
	KZ_kveten_str02
	KZ_kveten_str03
	KZ_kveten_str04
	KZ_kveten_str05
	KZ_kveten_str06
	KZ_kveten_str07
	KZ_kveten_str08
	KZ_kveten_str09
	KZ_kveten_str10
	KZ_kveten_str11
	KZ_kveten_str12
	KZ_kveten_str13
	KZ_kveten_str14
	KZ_kveten_str15
	KZ_kveten_str16
	KZ_kveten_str17
	KZ_kveten_str18
	KZ_kveten_str19
	KZ_kveten_str20
	KZ_kveten_str21
	KZ_kveten_str22
	KZ_kveten_str23
	KZ_kveten_str24
	KZ_kveten_str25
	KZ_kveten_str26
	KZ_kveten_str27
	KZ_kveten_str28



