
KD Vltava – SKLENĚNÝ STROP  
– úterý 22. května od 19 hodin – přijďte 
na představení o lásce, životě, touze 
i nesplněných snech – v hlavních rolích 
Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer.

V centru města vyroste NOVÁ ULICE, 
která propojí náměstí s ulicí Žižko-
vou. Ulice Palackého bude pro průjezd 
uzavřena. Další informace v rozhovoru 
s místostarostou Liborem Lesákem.

Výsledky ankety SPORTOVEC KRALUP 
2017 a SPORTOVEC DESETILETÍ jsou 
známy – pohár starosty letos získal vše-
stranný sportovec Jan Vořechovský, sportov-
cem desetiletí se stala Anna Koblencová.
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Ve středu 6. června odpoledne budou 
oslavy slavnostně zahájeny před MěÚ, 

kde se sejde uskupení několika místních 
pěveckých spolků i jednotlivců a společně 
si i s vámi zazpívají známé české písně, jako 
je například Česká písnička. 

V těchto prostorách bude také od stře-
dy instalována výstava „Má vlast cestami 
proměn“, na které uvidíte vývoj české kra-
jiny a obcí. 

Ve čtvrtek krom jiného můžete dopole-
dne navštívit pravý břeh řeky Vltavy, kde 
budete moci opět nahlédnout pod pokličku 
práce složek integrovaného záchranného 
systému v rámci Dne bezpečí. 

Pokračování na str. 12

Program Dnů Kralup 
je více než bohatý

■  Jménem Kulturního  
a společenského střediska 
Vltava a Města Kralupy 
nad Vltavou si vás dovoluji 
pozvat na další ročník 
městských slavností Dny 
Kralup 2018, v termínu  
6. – 11. června 2018.
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RM schválila:
u poskytnutí individuální dotace na kontinuální 
vzdělávání zaměstnanců pro Alzheimercentrum Zlo-
syň o.p.s., ve výši 5000 Kč. 
u umístění nového zábradlí u nemocnice RHG spol. 
s r.o. u přístupového chodníku. Zábradlí bude umís-
těno rovnoběžně s komunikací v ulici Mostní a rov-
noběžně s přístupovým chodníkem k nemocnici. 
u zajištění autorského dozoru na akci „Parkova-
cí stání v ulici Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“,  
Ing. Pavlem Kubískem, Praha 10, a to za celkovou 
cenu 44 770 Kč vč. DPH.
u poskytnutí individuální dotace pro HOSPIC TEM-
PUS, z. s., Bášť, a to ve výši 5 000 Kč. 
u zhotovitelem zajištění fasády obvodové stěny 
objektu sladovny pana Martina Novotného, Kralu-
py nad Vltavou, za celkovou cenu 296 894 Kč vč. 
DPH, se zhotovitelem bude uzavřena smlouva o dílo. 
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ 

Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ s dodavate-
lem Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, za celkovou cenu 3 992 907 Kč s DPH.

RM vzala na vědomí:
u informaci o prázdninovém provozu mateřských škol 
v Kralupech n. Vlt. v měsíci červenci a srpnu 2018.
u návrh odboru realizace investic na způsob reali-
zace následující etapy regenerace sídliště V Zátiší, 
přičemž schválila následující postup: 
 Rekonstrukci zbývajících chodníků v řešeném úze-
mí provedou TSM Kralupy nad Vltavou, dle podkladů 
zpracovaných odborem RIaSM.
 Odborný prořez stávající zeleně bude proveden 
odborem ŽP.
 Návrh a výsadba nové zeleně bude provedena 
odborem ŽP.
 Stávající nevyužívané betonové plochy (bývalá 
klepadla a sprchoviště) budou odstraněny vybranou 
dodavatelskou firmou.příjem inzerce do 17. 5. 2018,  

12 hodin; zasílání článků a pozvánek  
do 21. 5. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 14. KVĚTNA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Přeji krásné májové dny, milí čtenáři!

M áme za sebou dopravně náročný duben. Mu-
sím uznat, že oprava mostu, respektive kyva-

dlový provoz ukázal, jací doopravdy jsme. Zejména 
na křižovatce ulic Mostní, Třebízského a třída Legií 
šlo často o všechno. Našli se i řidiči, a ne-
bylo jich málo, kteří ignorovali veškerá 
pravidla silničního provozu, překračovali 
meze slušnosti a můžeme být jenom rádi, 
že nedošlo k žádné fatální tragédii. 

Jsem také řidič, vím, že nebylo snadné 
zmiňovanou křižovatku v Lobečku projet 
s chladnou hlavou, zejména po tom, co 
vám cesta od zimního stadionu k mostu tr-
vala zhruba půl hodiny. Pro přesun z jednoho břehu 
řeky na druhý jsem během opravy dilatačních spár 
na mostě raději zvolila lávku pro pěší a tak jsem si 
mohla za chůze několikrát všimnout, že ačkoli sví-
tila na semaforu v Lobečku již červená, vjela na most 
ještě minimálně čtyři auta. Že řidiči z vedlejších ulic 
riskantně najížděli do křižovatky, blokovali ji pro prů-
jezd ostatních, stáli na přechodu pro chodce, ne-
ustále troubily klaksony (často úplně zbytečně) 
a z otevřených okýnek se ozývaly nadávky řidičů. 
Občas některý ze spolujezdců vystoupil a šel si s tím, 
jehož jízda se mu nelíbila, vše slovně vyřídit. Na po-
vrch se tedy dostala agresivita, bezohlednost, hru-
bost a nebezpečné riskování. Nebylo mi v těch chví-
lích ani jako chodci příjemně.

Chápu, že tato situace byla výjimečná, a že po-
kud by to bylo v kapacitních silách dopravní poli-

cie, možná by někdo mohl dopravu na zmiňované 
kritické křižovatce řídit. Bohužel se tak nestalo 
a vše zůstalo na straně selského rozumu. Ale šlo 
by to i lépe. Nakonec jsme toto omezení přestáli, 

ty nejvíce poničené spáry na mostě jsou 
opravené, naše vozy již nebudou trpět, 
řidiči při objíždění děr nebudou riskovat 
střet s protijedoucím autem a doprava ve 
městě se vrátí k normálu. Sice stále pře-
tíženému provozu, ale s již zcela průjezd-
ným mostem.

Mimochodem, letos je to 90 let, co byl 
most dostaven. O této události si mů-

žete přečíst podrobnosti v článku Ing. Stupky na 
straně 13. Toto číslo Zpravodaje také přináší pro-
gram blížících se červnových oslav Dny Kralup, 
informace o výstavbě náměstí, o kralupské spa-
lovně, zákazu žebrání a konzumace alkoholu na 
veřejných místech, ohlíží se za anketou Sportovec 
Kralup a nabízí spoustu pozvánek na květnové dění 
v Kralupech a okolí. Nevynechejte při čtení žádnou 
z třiceti dvou stran Zpravodaje, na každé najdete 
spoustu zajímavých informací.

Užívejte si květnové dny, květnové svátky vě-
nujte relaxaci, sportu nebo odpočinku, oslavte 
Den matek i Den rodiny, nezapomeňte se usmívat 
a těším se na spolupráci při tvorbě červnového vy-
dání Zpravodaje.

RADKA HOLEŠTOVÁ,
ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 

KALENDÁŘ KVĚTNOVÝCH AKCÍ NA WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ

10:00 ...........................................památník v Lobečku
10:20 ...........................................ZŠ Komenského
10:25 ...........................................sokolovna
10:30 ...........................................Palackého náměstí
10:40 ...........................................Hostibejk

10:50 ...........................................hřbitov
11:00 ...........................................Minice
11:10 ...........................................ZŠ 28. října
11:20 ...........................................Zeměchy
(časy jsou pouze orientační)

Pietní zastavení V pátek 4. 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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M ěsto uspělo se svojí žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního ope-

račního programu Evropské unie – výzva 
47, infrastruktura základních škol. Ve vel-
mi silné konkurenci 659 žádostí o podporu 
z měst celé ČR se náš projekt zařadil me-
zi 123 úspěšných žadatelů a město obdrží 
finanční dotaci ve výši 35 893 976 Kč na 
projekt „Přístavba odborných učeben v ZŠ 
Komenského“.

Myšlenka obnovit výuku technických 
předmětů na špičkové úrovni na ZŠ Ko-
menského vznikla při posuzování dalšího 
rozvoje školy v návaznosti na dlouhodobou 
historii chemického průmyslu, učňovského 
a středního školství v Kralupech, vybudo-
vání nového Vědecko-technického parku 
VŠCHT a i potřeb místních podniků v ob-
lasti nedostatku nových technických za-
městnanců. 

Náš záměr na vybudování tří nových uče-
ben včetně laboratoří a kabinetů, které bu-
dou vybaveny nejmodernějšími přístroji, 
jsme představili Středočeskému inovač-
nímu centru v Dolních Břežanech, které 
ve svých programech podporuje nejenom 
inovace a vysoké školy, ale i pomáhá s pod-
porou talentovaných žáků na školách zá-
kladních, a získali jsme jeho podporu. 

Cílem projektu je přivést do školy nada-
né žáky a připravit je na další studium na 
technických středních a vysokých školách 
a práci v inovačních centrech. Výuka bude 
prováděna nejenom učiteli ze školy, ale i pe-
dagogy z vysokých škol a odborníky z vě-
deckých center. Škola bude v programu SIC 
zařazena jako odborná základní škola pro 
výuku technických programů pro oblast 
Mělnicka, Kladenska a Prahy-západ. 

Realizací projektu bude pro děti z Kra-

lup a okolí zvýšena atraktivita technického 
školství, rozvoj školy bude zajištěn do dal-
ších let a propagace tohoto projektu bude 
přínosem jak pro město Kralupy a celé oko-
lí, tak i pro občany města. 

Pro zahájení fyzické realizace projektu 
je nyní nutné dokončit zadávací projek-
tovou dokumentaci, „vysoutěžit“ dodava-
tele stavby dle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek a připravit harmonogram 
tak, aby stavba mohla započít na jaře roku 
2019 a výuka mohla začít od školního ro-
ku 2019/2020. 

Za přípravu a sepsání kvalitního záměru 
a projektu, který byl podpořen Evropskou 
unií, se zasloužil tým vytvořený z vedení 
ZŠ, vedení města a pracovníků oddělení 
rozvoje města.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA A SPOLUAUTOR PROJEKTU

Spříchodem jara byla znovu zahájena 
série investičních akcí, přičemž jed-

nou z těch nejdůležitějších je bezesporu 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Štefá-
nikova“. Město Kralupy už v loňském ro-
ce uskutečnilo dvě zásadní etapy a právě 
ve stávajícím období probíhá etapa třetí, 
vedoucí od křižovatky s ulicí Družstevní 
až k další křižovatce s ulicí Cesta brigád-
níků. 

„Akce pokračuje podle plánu, v tomto 
ohledu zatím žádné časové skluzy hlášeny 
nebyly. Termín dokončení třetí etapy byl 

stanoven na polovinu května. Hned poté 
budeme pokračovat etapou číslo čtyři, kte-
rá celý cyklus rekonstrukcí zakončí,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic. Závěrečná čtvrtá etapa po-
vede od výše uvedené křižovatky ulice Ces-
ta brigádníků až k „hlavní silnici“ (k ulici 
Revoluční). 

Veškeré práce by měly být dokončeny 
začátkem letních prázdnin, což je zajisté 
příznivá zpráva zejména pro tamní oby-
vatele. Ti se mohou již nyní těšit na nově 
zrekonstruovanou vozovku, chodníky, vý-

stavbu nového veřejného osvětlení a mno-
hem efektivněji vytvořená parkovací místa. 
„Určitou změnu bude pro občany předsta-
vovat zrušení chodníku ve směru od uli-
ce Cesta brigádníků k ulici Revoluční, kde 
vznikne prostor pro kolmé parkovací stání. 
Celá ulice Štefánikova pak zůstane jedno-
směrná a zcela propojí ulici Mostní s ulicí 
Revoluční,“ uvedl kralupský místostarosta 
Marek Czechmann.  

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Kralupy budou mít odbornou ZŠ
■  V našem městě bude obnovena tradice výuky odborných technických 
předmětů – chemie, fyziky, matematiky na Základní škole Komenského pro 
talentované žáky z celého regionu.

Štefánikovu ulici čeká závěrečná 
etapa rekonstrukcí
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Pane místostarosto, v jaké fázi se 
momentálně nachází výstavba centra 
města?
Celá rekonstrukce centra města je rozdě-
lena do pěti etap. První etapa zahrnovala 
prostranství kolem kostela a byla dokon-
čena v minulém roce. Etapu druhou jsme 
začali budovat v roce letošním, jedná se 
o výstavbu Pivovarské ulice, která bude 
pokračovat směrem od kostela do Žižkovy 
ulice, a to včetně dalšího předpolí před pi-
vovarem, kde by měl vzniknout vodní prvek 
v podobě fontány. Třetí etapa je momentál-
ně ve stadiu vyhodnocování veřejné soutě-
že, v tomto případě se jedná o celé bývalé 
náměstí. Do čtvrté etapy dále patří Husova 
ulice a na závěr Jungmannova ulice, což 
je etapa pátá. Součástí celku je i dostavba 
bloku domů od České spořitelny podél nově 
vybudované ulice Pivovarská, kolem Žižko-
vy ulice zpět až k optice. Zde ještě řešíme 
okolnosti spojené s převody pozemků. Nic-
méně tato akce by měla spadat do činností 
soukromých investorů.  

Můžete nyní občanům přiblížit, jak bude 
vypadat Pivovarská ulice po dokončení?
Pivovarská ulice je součástí projektu do-
pravní obslužnosti centra. V budoucnu je 
totiž počítáno s tím, že ulice Palackého, jež 
vede kolem kostela, zůstane neprůjezdná 
(výjimka bude patřit pouze rezidentům 
a zásobování). V prvé řadě nám šlo o to, 
aby si řidiči nezkracovali cestu od pomní-
ku směrem k nádraží. Nová ulice (Pivovar-
ská) musí naopak sloužit k obsluze náměstí 
a stejně tak bude zprůjezdněna ulice Hu-
sova, kde vzniknou parkovací plochy. Ta-
to ulice pak bude průjezdná také směrem 
k náměstí. Jinak Pivovarská ulice bude tvo-
řena zejména dlážděnými kostkami, nebu-
dou chybět chodníky ani již zmíněný vodní 
prvek a pochopitelně se dostane i na zeleň. 

Jak už jste zmínil, ulice Palackého se 
stane kolem kostela neprůjezdnou. Lze již 
nyní přesně určit, kdy se tak stane? 
Rozčlenění etap v rámci dopravní obsluž-
nosti bylo vytvořeno tak, aby se při stavbě 
každé etapy mohlo jezdit na náměstí. Nej-
prve tedy budeme muset zprovoznit Hu-
sovu ulici a až poté zavřít ulici Palackého, 
přičemž průjezdná bude už také ulice Pivo-
varská ve směru z Žižkovy ulice. Když vše 

půjde podle plánu, tak k uzavření by mělo 
dojít cca napřesrok.

Budou moci občané Pivovarskou ulici 
využívat ihned po dokončení, nebo 
v prvopočátcích lze počítat s omezením? 
Jakmile dojde k jejímu dokončení, budou ji 
moci občané naplno využívat. Vznikne tak 
zcela přirozená cesta směrem do Žižkovy 
ulice a k nádraží. 

Nově vznikající ulice nese neoficiální 
název „Pivovarská“. Čekáte v tomto 
ohledu ještě nějakou zásadní změnu, nebo 
se domníváte, že tento název zůstane 
s největší pravděpodobností zachován? 
Ano, stále se jedná pouze o pracovní název, 
který vychází z logiky věci, neboť ulice de 
facto povede přes dvůr bývalého pivovaru. 
Osobně se však domnívám, že se na toto 
téma ještě povedou diskuse, protože ostat-
ní ulice nesou jména českých velikánů a je 
dost dobře možné, že se členové zastupi-
telstva přikloní k trochu jiné variantě. Ve 
hře je ale pochopitelně i ten současný neofi- 
ciální název „Pivovarská“. 

Jaké další možnosti se novým náměstím 
otevírají? V čem vidíte největší přínos?
Náměstí se v Kralupech řeší přibližně dva-
cet let. Rozhodně je vhodné touto cestou 
poděkovat i bývalým vedením města. Teh-
dy se začalo se skupováním pozemků, ať už 
to byl pivovar, hotel, mlýn atd. V podstatě 
kromě pár soukromých pozemků všechno 
vlastní město a může se tak v konkrétněj-
ších záležitostech lépe rozhodovat. A zá-
měr, který spočíval v možnosti vybudovat 
v Kralupech náměstí, tu pochopitelně byl. 
První zásadní krok následně spočíval ve vý-
stavbě nové radnice, čímž došlo v podstatě 
i k tomu, že sem do centra „ti lidé zkrátka 

přijít musí“.  Výraznou měrou by k tomu 
měla přispět i plánovaná přestavba pivo-
varu na městské multikulturní centrum, 
kde by měla být nová základní umělecká 
škola, muzeum a knihovna. Dále by bylo 
skvělé, kdyby zde vznikly nějaké kavárny, 
což je jeden z dalších důvodů, proč by měli 
lidé centrum města preferovat a pohybovat 
se právě zde. 

O výstavbě náměstí se v Kralupech 
hovořilo už dlouhá léta, ovšem až nyní se 
pomalu blížíme k vytouženému cíli. Byl 
podle Vašeho názoru tím nejdůležitějším 
faktorem právě již zmíněný výkup pozemků, 
od kterého se začalo odvíjet vše podstatné? 
Výkup pozemků byl důležitý pro to, aby 
nám to tady neskoupili soukromí investoři, 
kteří by mohli mít s největší pravděpodob-
ností úplně jiné záměry než město. Násled-
ně jsme byli nuceni přemýšlet nad dopravní 
obslužností a hlavně i nad naplnitelností 
ostatních domů, které kolem radnice zbyly, 
neboť právě výstavba městského úřadu se 
stala na úplném začátku prioritou. Dalším 
velkým problémem ale vždycky byly a bu-
dou peníze. To je i důvod, proč se centrum 
vytváří postupně po etapách a na delší do-
bu. Do přestavby každý rok vkládáme cca 
25 miliónů korun (což dohromady dělá při-
bližně 150 miliónů) a k tomu přestavba pi-
vovaru je nyní odhadována na 250 miliónů, 
přičemž rozpočet na investice činí přibližně 
60 miliónů plus dotace (to je cca 100 milió-
nů). Z těchto financí je však potřeba zajistit 
i všechno ostatní, např. silnice, chodníky, 
údržbu škol, sportoviště atd. Nutné tedy 
bylo nastavit financování tak, aby občané 
nepoznali, že výstavbou centra nezanedbá-
váme běžný chod města.

Pane místostarosto, existuje již nyní 
nějaký moment, na který se v souvislosti 
s novým centrem města nejvíce těšíte? 
Tak samozřejmě se nejvíc těším na mo-
ment, až si budu moci sednout do nějaké 
hezké kavárny, dát si kafíčko, doutníček 
a užívat si spokojenosti lidí. Moc bych si 
přál, aby se lidem nové centrum líbilo. 
Osobně věřím tomu, že pro občany budu-
jeme něco, co pro ně bude mít smysl. Nej-
větším zklamáním by pro mě bylo, kdyby-
chom postavili něco zcela zbytečného. Jsem 
ale přesvědčen o tom, že většina lidí přínos 
budoucího centra města ocení a Kralupy 
dostanou náměstí, které si zaslouží.   

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup nad Vltavou

Palackého ulice nebude průjezdná
■  Vše o VÝVOJI VÝSTAVBY CENTRA MĚSTA A STÁVAJÍCÍ REALIZACI TZV. 
PIVOVARSKÉ ULICE, budoucí podobě náměstí a dalších plánech se dozvíte 
z odpovědí místostarosty Kralup Libora Lesáka.
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M áte tušení, co je to „BIGFRAM“? Ten-
to počeštěný výraz je složeninou dvou 

anglických slovíček „big frame“ a dá se pře-
ložit jako „velký rám“. A přesně takový rám 
bude v dohledné době ozdobou pravého 
břehu řeky Vltavy. Možná se už nyní sami 
sebe ptáte, jaký pak asi může mít význam 
takhle „velké okno“ posazené do terénu, ov-
šem odpověď je zcela jednoduchá. Účelem 
je vystředit do ohraničeného prostoru kon-
krétní přírodní scenérii, v našem případě 
však památku v podobě nelahozeveského 
zámku, a mít možnost se s ním vyfotit ve 
zcela jedinečné pozici. „Rám byl v průbě-
hu dubna ve spolupráci s panem Haincem 
(vedoucí odboru kanceláře MěÚ Kralupy) 
naměřen a prostřednictvím provizorních 
latí s ním bylo manipulováno tak, abychom 
získali ideální výhled na zámek,“ uvedla 
Marcela Horčičková, vedoucí odboru rea-
lizace investic a správy majetku.

Tento naprosto originální prvek, jenž 
má primárně sloužit milovníkům turisti-
ky, určitě potěší nejednu rodinu s malými 
dětmi, neboť jsou to právě malé ratoles-
ti, které si velmi dobře rozumí s mobilní-
mi telefony a nedělá jim problém udělat 
hezky vypadající fotografii. Od letošního 
léta budou mít možnost vyhrát si v tom-
to smyslu i s bigframem, jehož instalace je 
už nyní naplánována na začátek prázdnin. 
„Rám necháme vyrobit z dubového dřeva. 
Základním požadavkem je to, aby byl do-
konale pevný. Jakmile budeme mít trámy 

k dispozici, můžeme přejít k instalaci. Jinak 
ve hře byla v době výběru vhodné destinace 
ještě další místa, ale nakonec jsme se přece 
jen rozhodli pro variantu se zámkem Ne-
lahozeves,“ dodává Marcela Horčičková. 

Město Kralupy se tak brzy stane dost 
možná prvním českým městem, ve kterém 
je bigfram umístěn. Podobná „velká okna“ 
jsou zatím ve větší míře k vidění ve Francii, 
Itálii či Austrálii a je veskrze pozitivní, že 
právě naše město si brzy připíše tento jedi-
nečný primát. Kralupský místostarosta Li-
bor Lesák k tomu podotýká: „Naším cílem 
je samozřejmě zaujmout nejen turisty, ale 
i místní občany. Hledáme v podstatě ces-
tu, jak dostat lidi do přírody, a samozřejmě 
když máme takovýto záměr, musíme pro 

ně připravit patřičná lákadla. Kromě zmí-
něného rámu např. hledáme vhodná místa 
pro umístění betonových venkovních grilů, 
které by sloužily veřejnosti. Jednalo by se 
o takové odpočinkové zóny, kde by si lidé 
mohli opéct buřty, občerstvit se a následně 
třeba pokračovat v cestě. Nyní máme návrhy 
asi na šest míst, ze kterých budeme vybírat. 
Jedním takovým místem je již zmíněný pro-
stor v blízkosti „okna“ u střelnice. Byl bych 
moc rád, kdybychom v té první vlně vybu-
dovali alespoň dva takové grily, případně 
na podzim ještě nějaké další, když uvidí-
me, že se to u veřejnosti setkalo s pozitivní 
odezvou,“ uzavřel kralupský místostarosta. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

K naprosto nevšední akci se v dubnu od-
hodlali zaměstnanci Odboru realizace 

investic a správy majetku MěÚ Kralupy. 
Vlastními silami se totiž rozhodli zkul-
tivovat populární muchomůrku, která se 

nachází v zadní části lesoparku v blízkosti 
Hostibejku. 

„Oprava muchomůrky spočívala nejprve 
v odstranění starých nátěrů, dále jsme pro-
vedli nátěry nové včetně okolního zábradlí. 

Dokonce se nám povedlo obnovit původní 
návrh, takže klobouček je znovu červený 
a zdobí ho bílé tečky,“ uvedla Marcela Hor-
čičková, vedoucí odboru. „Byla to zcela ne-
všední akce, která byla pro většinu z nás 
opravdu speciální. Skutečně si nepamatuji, 
že bychom se někdy v minulosti účastni-
li něčeho podobného,“ připustil Jindřich 
Karvánek, jenž má na daném odboru na 
starosti stavební dozor. „Naše práce na rad-
nici spočívá ve větší míře právě v kontrole 
realizovaných akcí. Sami jsme si tedy při 
práci na houbičce dávali pozor, abychom 
nic nezanedbali.“ 

A jak se celý nápad vlastně zrodil? „Když 
probíhala oprava altánku, řekli jsme si, že 
by bylo dobré udělat něco i s muchomůr-
kou. Následně z naší debaty vyvstala mož-
nost spojená s realizací této nevšední akce, 
kterou si mimochodem všichni přítomní 
skvěle užili,“ uzavřela Marcela Horčičková.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

Kralupy budou mít vlastní „BIGFRAM“

Zaměstnanci „z investic“ opravili muchomůrku
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muchomůrku - 
zastávkové místo  
na Hostibejku
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J aro se již probudilo a tak bylo mož-
né začít s jarními opravami ve městě 

(chodníky na sídlišti Cukrovar, parkoviště  
na Hostibejku, ulice Štefánikova, Horymí-
rova, u Dětského domova, ulice V Zahradě 
a další). 

Kombinace slabší zimy a preventivních 
opatření aplikovaných v minulém roce  
ve formě asfaltových emulzí stojí za poměr-
ně slušným stavem vozovek v porovnání 
s předchozími lety. Dělníci technických slu-
žeb tak nebudou muset trávit bezmála čtyři 

měsíce opravami dožívajících asfaltových 
vrstev starých vozovek jako v minulém ro-
ce a budou se moci dříve pustit do pláno-
vaných oprav chodníků, mostů, městského 
mobiliáře a dalšího. 

Souběžně s těmito pracemi již ve měs-
tě probíhá celoplošný úklid komunikací, 
který by měl být hotov do konce měsíce 
května. Úklid probíhá po částech, jež od-
povídají lidským a strojním kapacitám, 
které mají technické služby k dispozici. 
Jednotlivé úseky jsou minimálně sedm 

dní dopředu označeny přechodným do-
pravním značením upozorňujícím na zá-
kaz zastavení, kde je uvedeno datum plat-
nosti. Žádáme řidiče o dodržování tohoto 
přechodného značení, aby bylo možné uli-
ce po zimě co nejlépe vyčistit. V opačném 
případě se majitelé vozidel vystavují po-
kutě ze strany městské policie a zpětné-
mu odtahu vozidla, který je zpoplatněn 
částkou 3 400 Kč.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TSM KRALUPY NAD VLTAVOU

K ralupy nad Vltavou se sice pyšní řadou 
přírodních památek, které jim mo-

hou jiná města v okolí závidět, na druhou 
stranu však trpí absencí klasického centra 
města. Rozvíjet se začaly až v 2. polovině 
19. století, v souvislosti s průmyslem, a tak 
tradiční oválné či hranaté náměstí, jak je 
známe u historických měst, zkrátka chybí. 
Vlastní střed Kralup je navíc celkem nevel-
ký, a tak nezbývá, než ho šetrným způso-
bem rozšiřovat. 

Město trápí malé centrum. 
Radnice to chce změnit
„Pomyslný střed Kralup tvoří oblasti od 
nádraží, přes Palackého náměstí, až po ná-
břeží Zákolanského potoka Na Františku, 
což není mnoho, proto jsme se rozhodli 
rozšířit ho směrem k sídlišti Cukrovar,“ 
uvádí kralupský místostarosta Libor Le-
sák s tím, že na tomto panelovém sídlišti 
se navíc nachází řada městských zařízení, 
jako je například plavecký bazén se spor-
tovní halou, a proto se zde pohybuje nejen 
mnoho místních, ale i návštěvníků města, 
a tak je na místě estetický vzhled této lo-
kality zlepšit. 

Přitom postupné zkrášlování Kralup 
skrze úpravu přírodních ploch není žád-
nou novinkou. Již v roce 2015 se podaři-
lo městu získat dotaci na revitalizaci teras 
u Masarykova mostu. Díky tomu zde vy- 
rostl moderní prostor s turistickým cen-
trem a kavárnou, jež slouží k odpočinku 
nejen místním, ale i turistům, kteří si zde 
mohou navíc zakoupit některý z mnoha 
upomínkových předmětů. 

Kralupy postupně rostou do krásy
„V loňském roce následovala instalace bez-
pečnostních přelivů na rybnících v Země-
chách a letos bude dokončena revitalizace 
Hostibejku, do které se zapojí i zaměstnan-
ci radnice,“ dodává Libor Lesák a připomí-
ná, že řadu okrasných a přírodních prvků 
naleznou občané samozřejmě i na novém 
náměstí, kde nebude chybět ani kašna s vo-
dotryskem. Jak však bude vypadat nový 
park, pokud se dotaci, ze které má být fi-
nancován, podaří získat? 

V současné době je na jeho budoucím 
místě nevzhledná zelená plocha s divoce 
vyšlapanými cestičkami, jež navíc špatně 
absorbuje vodu. Nejprve sem proto bude 
navezena nová orniční půda a celé místo se 
zkulturní. „To znamená, že dojde k vybu-
dování mlatových chodníků, vysetí nového 
trávníku a bude instalována řada zkrášlu-
jících i odpočinkových prvků, včetně lavi-
ček,“ vysvětluje Zuzana Valášková z oddě-
lení rozvoje města s tím, že nebude chybět 
ani logo města z okrasných květin.  

Místo nevzhledné pláně oáza 
klidu a pohody

Zajímavá bude i celková struktura no-
vého parku, který bude navíc obohacen 

o řadu terénních modelací. „Kromě este-
tického hlediska je jejich význam přede-
vším praktický, občané díky tomu začnou 
využívat cesty, jež zde vzniknou, a nebudou 
svou chůzí mimo ně zbytečně poškozovat 
trávník a květiny,“ myslí si Jan Kobera, ve-
doucí odboru životního prostředí, a dodá-
vá, že zde bude vysazeno i několik nových 
stromků a keřů, ale vzhledem k plánované-
mu rozšíření centra města, bude mít celý 
park spíše lázeňský charakter. 

Důležité však je, že vybudováním Parku 
přátelství nevznikne jen nová odpočinko-
vá plocha, ale také zajímavé památné mís-
to. „U příležitosti výročí vzniku republiky 
zde dojde představiteli partnerských měst 
k vysazení českých národních stromů, te-
dy lip, jež připomenou důležitost těchto 
měst, která už Kralupům několikrát vy-
datně pomohla, například během povodní 
v roce 2002,“ uzavírá Libor Lesák s tím, že 
zde u jednotlivých stromů nebudou chybět 
ani pamětní desky a informační tabule. 

Lipová alej připomene vznik 
republiky i partnerská města
Vstup do parku tak bude tvořit lipová alej, 
jež dodá celému místu mnohem důstojnější 
charakter a občané i návštěvníci města se 
sem budou jistě rádi vracet. I kdyby náho-
dou město z nějakého důvodu dotaci ne-
získalo, není třeba zoufat. Park přátelství 
samozřejmě vznikne i v tomto případě, jen 
jeho vzhled nebude tak honosný, ovšem na 
působivosti a důstojnosti to tomuto památ-
nému místu stejně neubere. 

JAN BARTOŠ, REDAKTOR

Probíhá úklid i oprava komunikací

Na Cukrovaru vznikne Park přátelství
Příjemná odpočinková plocha připomene partnerská města i vznik republiky
■  Panelové sídliště Cukrovar se dočká zajímavé změny. Namísto nevzhledné pláně, jež se zde nacházela poté, co 
se začalo původní sportovní hřiště propadat a muselo být následně zrušeno, zde vznikne nová odpočinková plocha 
– Park přátelství. Nehezké vyšlapané cestičky nahradí mlatové chodníky, občané se dočkají také nových laviček 
a nebudou chybět ani okrasné prvky, třeba logo města z trvalek. 
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V prvních dvou dílech jste se mohli do-
zvědět, jak místní hodnotí kvalitu ži-

votního prostředí, sportovní a kulturní vy-
žití a základní informace o životě ve městě. 
Nyní se budeme věnovat otázkám dopravy 
a bezpečnosti.

Jakým způsobem se nejčastěji pohybujete 
po městě?
Na tuto otázku odpovědělo celkem 1 227 
respondentů, což je 85 % z celkového počtu 
odevzdaných odpovědí.

ZPŮSOB CELKEM

pěšky 715

automobil 324

na kole 119

veřejná doprava 61

motocykl 2

Jaké dopravní problémy je podle Vás 
potřeba ve městě řešit?
Bylo zaznamenáno 1 468 odpovědí, to zna-
mená, že někteří respondenti zvolili více 
možností. Ze tří nabízených občané jed-
noznačně požadují řešení přetíženosti ná-
kladní dopravou (907 odpovědí, to je 61,8 % 
z celkového počtu). 

DOPRAVNÍ PROBLÉM POČET

přetíženost nákl. dopravou 907

veřejná hromadná 
doprava

300

cyklodoprava 261

Ve volné otázce, co by bylo vhodné 
v dopravě řešit dále, padly tyto názory:

Je podle Vás ve městě bezpečno?

Toto hodnocení je výstupem pocitu 
bezpečnosti obyvatel města, kdy známka  
1 znamená úplné bezpečno, 4 naopak vy-
soce nebezpečno. Výše uvedená tabulka 
znázorňuje jak jednotlivé známky, kte-
ré respondenti udělovali, tak i průměrné 
známky. 

Občané města se obecně ve dne a za běž-
ných situací cítí spíše bezpečně. Opatrnější 
ve svých postojích jsou v případě dohledu 
nad svým potomstvem. Vyšší míru nebez-
pečí cítí při pohybu v noci po městě a úplně 
nejhůře byla hodnocena návštěva vlakové-
ho nádraží ve večerních hodinách.

Největší počet respondentů vidí jako ne-
bezpečnou lokalitu prostor u nádraží ČD. 
Shlukují se zde nepřizpůsobiví občané 
a tím míra bezpečnosti u většiny účastní-
ků průzkumu klesá. Nespokojenost s bez-
pečím, v ostatních nejčastěji uvedených lo-
kalitách, je veřejně známá. 

Jaká lokalita je podle Vás nebezpečná?

Jak se žije v Kralupech? 3. díl

■  V loňském roce byl v souvislosti s tvorbou Strategického plánu rozvoje města Kralupy nad Vltavou proveden 
anonymní průzkum názorů občanů s cílem získat informace o spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě se 
zaměřením na hodnocení kvality veřejných služeb poskytovaných zejména městským úřadem a příspěvkovými 
organizacemi města. Z řad občanů se průzkumu zúčastnilo 1 439 osob. 

LOKALITA POČET

nádraží 395

Přemyslova ul. 161

Lobeček (Krakovská ul.) 62

centrum města 59

Čechova ul. 49

gymnázium 39

diskotéky a herny 27

Hostibejk 21

Žižkova ul. 10

Hůrka 10

Šafaříkova ul. 7

hotel Sport 5
POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM 

VYDÁNÍ ZPRAVODAJE.
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K dostání je 
i nadále kniha 

„Pivovary Mělnicka“ 
(300 Kč)

Infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou nabízí tyto nové UPOMÍNKOVÉ A TURISTICKÉ PŘEDMĚTY: 

modrý hrneček s logem 
Kralup nad Vltavou (70 Kč)

turistická 
nálepka (12 Kč) STAMP štítek  

zlatý i stříbrný 
(35 Kč)

››› ››› ›››

Co je užitečné vědět?
Začněme smutným faktem - u téměř všech 
pečujících dochází k propadu celkových fi-
nančních prostředků a pečující osoby čelí 
riziku chudoby. Velkým problémem také 
často bývá zvýšené riziko narušení rodin-
ných vztahů, kdy člověk, který o někoho 
pečuje, je často vyčerpán a nemá sílu na 
řešení svých osobních vztahů (s partnerem, 
s dětmi) a dochází k rozkolům v rodině. 

Člověk, který o někoho pečuje, se také 
může potýkat s tzv. syndromem vyhoře-
ní, při němž právě únava, vyčerpanost, ale 
třeba i nedostatek ocenění buď od člověka, 
o kterého pečuje anebo od ostatní rodiny, 
zabraňuje vidět v pomoci druhému jaký-
koliv smysl. Zároveň je pro něho obtížné 
se o tom s někým bavit, přiznat své pocity. 
A hlavně komu to říci, komu se svěřit, kdo 
by mohl pomoci?

Diakonie Českobratrské církve evangelic-
ké nabízí projekt „PEČUJ DOMA“. V rám-
ci tohoto projektu je možné se dozvědět 
o praktických postupech potřebných k pe-
čování. Také se můžete zorientovat v práv-
ních předpisech, na webových stránkách 
najdete důležité formuláře a vzory smluv. 
Můžete si sami vyhledat informace na 
přehledných webových stránkách pecuj-
doma.cz a zúčastnit se bezplatných kurzů 
o péči. Také je možné sdílet své zkušenosti 
v tzv. svépomocných skupinách, v kterých 
se scházejí lidé s obdobnými zkušenost-
mi a navzájem si předávají užitečné infor-
mace a podporují se. Se svými dotazy se 
můžete obrátit na odborníky na bezplatné 
telefonní lince 800 915 915 (pondělí-pátek 
9-17 hodin).

Další pomocí může být asistence při do-
mácí péči, aby lidé, kteří potřebují pomoc, 

mohli ve svém domácím prostředí žít co 
nejdéle a co nejlépe. Tato odborná osob-
ní asistence také velmi pomáhá blízkým, 
kteří o člověka pečují tím, že část nároč-
né péče je v rukách odborníků. Člověk, 
který potřebuje péči, si sám stanoví kolik 
a jakou pomoc potřebuje. Tyto služby na-
bízejí např. Sociální služby města Kralu-
py nad Vltavou, příspěvková organizace: 
mestokralupy.cz/mesto/socialni-sluzby/,  
tel. č. 315 704 264; pražská ADoma  
adoma-os.cz/, tel. č. 733 194 952 anebo 
mělnická pobočka Českého červeného kří-
že cckmelnik.cz/, tel. č. 736 620 932.

A ještě několik ryze praktických rad, 
které se týkají příspěvku na péči, jenž se 
využívá na placení pomoci a péče. Pří-
spěvek na péči se pohybuje od 800 Kč  
do 13 000 Kč podle míry tzv. závislosti  
na pomoci druhého člověka (případně 
nějaké organizace). Žádost o příspěvek 
se podává na Úřad práce. Nárok na pří-

spěvek na péči má člověk, který z důvodu 
svého zdravotního stavu potřebuje pomoc 
někoho jiného. Když si vyplníte formu-
lář žádosti a odevzdáte na ÚP, čeká vás 
tzv. sociální šetření u vás doma (sociál-
ního šetření může být přítomna i osoba, 
která o vás pečuje nebo vám s něčím po-
máhá. Zprávu z tohoto šetření pošle ÚP 
k posudkovému lékaři na Okresní správu 
sociálního zabezpečení. Posudkový lékař 
si vyžádá kartu od lékaře, kterého uvedete 
na žádosti o příspěvek. Na žádost je tedy 
nejlepší uvést kontakt na vašeho praktic-
kého lékaře, ale je nutné dodat mu všech-
ny zprávy od odborných lékařů, aby po-
sudkový lékař mohl správně vyhodnotit 
váš zdravotní stav). Na základě zprávy od 
posudkového lékaře ÚP příspěvek v urči-
té výši přizná anebo nepřizná. Celé toto 
řízení trvá 2 - 3 měsíce.

LUCIE FORINTOVÁ

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚÚ KRALUPY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vyzýváme rodiče dětí, kteří mají zájem o „uvítání svého dítěte“, nechť se osobně  
nahlásí na matrice MěÚ Kralupy nad Vltavou, a to do 15. 5. 2018. 
Vítání občánků proběhne v květnu a je určené dětem narozeným v období  
od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, které mají trvalý pobyt v Kralupech. 
Bližší informace získáte na tel. č. 315 739 833 – matrika MěÚ Kralupy.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  
V KRALUPECH NAD VLTAVOU
pro školní rok 2018/2019 bude probíhat ve dnech 9. a 10. května 2018. Zákonný 
zástupce u zápisu do MŠ předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Bližší informace najdete na webových stránkách města, Zpravodaje i jednotlivých 
školských zařízeních.

Pečujete doma o někoho blízkého?
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S polečnost ČEZ uvažuje o vybudování 
zařízení na energetické využití odpa-

dů, které by mělo přispět ke koncepčnímu 
řešení odpadového hospodářství Středo-
českého kraje. Mělo by být primárně ur-
čené k energetickému využití směsného 
komunálního odpadu, který by měl nahra-
dit primární fosilní paliva. Jeho kapacita 
by měla dosáhnout cca 110 MWt a využít  
320 tisíc tun odpadů ročně. V současné do-
bě je krajem posuzován vliv stavby na ži-
votní prostředí (EIA). Souhlas Středočeský 
kraj váže na vyřešení dopravní infrastruk-
tury v oblasti, která je i v současné době 
nedostatečná a po vybudování spalovny by 
byla kritická. Vybudování dopravních ob-
chvatů požaduje i Cítov a dalších dvanáct 
obcí v okolí. Dle odhadů si realizace záměru 
vyžádá 5,5 miliardy korun, z toho by ob-
chvatové komunikace stály 4,5 miliardy.

Jednu z mnoha spaloven odpadu najde-
te i v Kralupech. Jejím provozovatelem je 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. Informace k provozu spalovny podala 
tisková mluvčí PAVLA IVÁCKOVÁ.

Jaké typy odpadů zpracovává spalovna 
v Kralupech nad Vltavou?
Obecně mohou být na spalovně AVE Kra-
lupy s.r.o. termicky odstraňovány odpady 

skupenství pevného, kašovitého a kapal-
ného. Dle odvětví vzniku odpadů se jedná 
převážně o odpady průmyslové a odpady 
komunální (nebezpečné složky ze sběr-
ných dvorů), část potom tvoří odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče.

Z povahy věci se jedná především o hoř-
lavé a z energetického hlediska výhřevné 
odpady, které není možné bezpečně zlikvi-
dovat jinou technologií např. uložením na 
skládku nebezpečných odpadů. 

Roční povolená kapacita spalovny je 
15.000 tun odpadu.

V jakých intervalech spalovna funguje?
Spalovna je v kontinuálním provozu. Za 
účelem čištění, údržby a opravy technolo-
gie slouží plánované krátkodobé odstávky 
jednou za dva měsíce. 
 
Jaký vliv má spalování odpadů na životní 
prostředí ve městě, co vše se do ovzduší 
dostává?
Spaliny z procesu spalování jsou před vy-
puštěním do ovzduší vyčištěny ve dvou-
stupňovém čištění spalin. Provoz spalovny 
byl vyhodnocen z hlediska vlivu na kvalitu 
ovzduší v oblasti ve studii EIA, tj. posou-
zení vlivů na životní prostředí. Pro roční 
imisní koncentrace, které jsou pro hod-
nocení trvalého vlivu provozu zdrojů nej-

V Mělníku by měla 
vyrůst další spalovna

vhodnější, je vliv posuzovaného provozu 
spalovny prakticky nepostižitelný. Moder-
ní spalovna díky pokročilým technologiím 
vypouští do ovzduší daleko méně škodlivin 
než například rodinný domek, který pou-
žívá kamna.

Pro charakteristické polutanty ze spalo-
vání odpadů, má spalovna stanoveny emis-
ní limity. 

U odváděných spalin jsou kontinuálně 
měřeny koncentrace tuhé znečišťující látky 
(TZL), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý 
(CO), oxid siřičitý (SO2), celkový organický 
uhlík (TOC) a chlorovodík (HCl). Denní prů-
měry emisí jsou pravidelně zasílány na Eko-
logické centrum Kralupy nad Vltavou a jsou 
zveřejněny na jejich internetových stránkách.

V četnosti 1x ročně je u těchto polutantů 
prováděno kontrolní měření pro ověření 
kontinuálního měření. V četnosti 2x ročně 
je prováděno diskontinuální měření fluori-
dů, těžkých kovů a dioxinů.
 
Jakým způsobem se odpad do spalovny 
dostává (nákladní vozy, vlaky) a odkud 
pochází?
Veškerá doprava na spalovnu je zajišťována 
nákladní automobilovou dopravou. Odpady 
jsou převážně dováženy ze Středočeského 
kraje a území města Prahy.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI 
SPALOVNAMI V MĚLNÍKU 
A KRALUPECH?

P řipravované ZEVO - zařízení na energetické 
využití odpadů bude sloužit pro spalování 

komunálního odpadu, tj. to, co lidé vyhodí do 
popelnic. Pokud bude schválen nový zákon 
o odpadech, ve kterém je podmínka ukončení 
ukládání odpadů na skládky do konce roku 
2024, nebude jiná možná varianta, než odpad 
více třídit a dále spalovat. Pokud zákon schvá-
len nebude, zvýší se poplatek za ukládání od-
padu do země ze současných 500 Kč/t na  
2 500 Kč/t, a to by občané museli zaplatit min. 
2 000 Kč na osobu. V Kralupech zatím nic ne-
platí, ale toto by už město neutáhlo. Spalovny 
ZEVO zatím fungují v ČR pouze čtyři – Praha-
-Malešice, Brno, Plzeň-Chotíkov a Liberec  
a jejich kapacita pokryje cca 25 % vyproduko-
vaného komunálního odpadu v ČR.

Spalovna AVE je určena ke spalování nebez-
pečných odpadů, které nelze jinak likvidovat 
a její pec je konstruována tak, že nemůže spa-
lovat komunální odpad. Její kapacita je 15.000 
tun. Takové spalovny s kapacitou více než 
10.000 tun jsou v ČR čtyři, včetně Kralup. Dále 
je asi sedm menších s kapacitou do 4.000 tun 
a sedm speciálních spaloven na nemocniční 
odpad ve velkých nemocnicích s kapacitou  
do 1.500 tun.

LIBOR LESÁK,

MÍSTOSTAROSTA KRALUP

Kralupská spalovna 
AVE CZ s.r.o.
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střípky z linky 156 � 
u 24. 3. v 8:20 hod. oznámil na l. 156 pan K., že 
domů přišla jeho přítelkyně v podnapilém stavu 
a má u sebe nezletilé dítě, je hysterická a agresivní. 
Při příjezdu hlídky MP Kralupy na místo ohlášení 
se zde nacházely dvě dospělé osoby, které se 
navzájem slovně napadaly, a dítě. Oznamovatel 
hlídce sdělil, že jeho přítelkyně je v silně podnapilém 
stavu a nepřeje si, aby se v tuto chvíli o jejich dítě 
starala. Hlídka MP provedla u obou osob orientační 
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, 
kdy bylo paní D. naměřeno přes dvě promile 
a panu K. přes půl promile alkoholu v dechu. DS 
informovala pracovnici OSPOD MěÚ Kralupy. Dále 
byl zjištěn kontakt na babičku dítěte, která se na 
místo dostavila a převzala si ho do péče. Všichni 
byli hlídkou poučeni o dalším postupu.

u 24. 3. v 20:20 hod. oznámil na l. 156 pan K., 
že se v hale ČD nacházejí dva opilí muži, dělají 
zde nepořádek a navzájem se napadají. Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila dva muže, kdy jeden 
z těchto mužů měl v obličeji krvavou ránu a druhý 
muž měl v obličeji nastříkán slzotvorný prostředek. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR a RZS. Muži 
byli následně RZS převezeni do nemocnice Kladno 
a nemocnice Slaný. Pro podezření z trestného činu 
byla věc předána k šetření PČR.

u 28. 3. v 16:17 hod. oznámila na l. 156 paní K., 
že před prodejnou Penny Market v ul. Chmelova 
nabízí mladý muž ozdobné brože. Hlídka MP 
Kralupy na místě oslovila pana B., který odpovídal 
uvedenému popisu. Hlídce sdělil, že zde prodává 

charitativní předměty od firmy P. DS MP Kralupy 
byl telefonicky kontaktován zástupce firmy P. 
Od toho bylo zjištěno, že pan B. pro uvedenou 
firmu sice pracuje, ale dnes neměl v Kralupech 
vůbec být a jedná se o jeho soukromou iniciativu, 
od které se distancuje. Pan B. se poté hlídce 
přiznal, že si zakoupil výrobky firmy P. pro sebe 
a nyní je prodává za vyšší cenu jiným lidem. Pan 
B. byl hlídkou poučen o porušení nařízení města 
a následném postoupení na MěÚ Kralupy.

u 31. 3. v 00:53 hod. oznámil na l. 156 pan M., 
že v ulici Masarykova několikrát projela stříbrná 
dodávka, ve které má být údajně řidič pod vlivem 
alkoholu. Oznamovatel tak usoudil dle způsobu 
jízdy výše uvedeného vozidla. Hlídka MP Kralupy 
provedla kontrolu ulice Masarykova a přilehlých 
lokalit. V ulici B. Němcové zastavila hlídka vozidlo 
stříbrné barvy. Řidič tohoto vozidla byl zjevně 
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Jméno řidiče se hlídce zjistit nepodařilo, protože 
muž u sebe neměl žádné doklady a jednalo 
se o cizince. Proto DS MP Kralupy na místo 
telefonicky přivolala hlídku PČR, která si pro 
podezření z trestného činu celou věc převzala na 
místě k dalšímu opatření. 

u 8. 4. v 01:15 hod. přijala DS MP Kralupy žádost 
od PČR o asistenci v místním podniku, kde se 
koná společenská akce – travesti show a kde 
má docházet ke rvačce několika osob. Hlídka MP 
Kralupy a hlídka PČR na místě zjistila, že zde mělo 
dojít k fyzickému napadání hostů, a to muži cizí 

národnosti. Hlídka MP na místě zadržela jednu 
osobu cizí národnosti, kterou převezla na žádost 
PČR k výslechu na služebnu OO PČR.

u 10. 4. v 21:56 hod. oznámil na l. 156 člen 
ostrahy nádraží pan K., že se v nádražní hale 
nachází muž v podnapilém stavu, který tam zvrací 
a on si s ním neví rady. Po příjezdu hlídky MP Kralupy 
byl na místě ztotožněn pan L. v podnapilém stavu, 
který svými zvratky znečistil podlahu haly ČD. Pan 
L. byl bez zranění a lékařské ošetření odmítl. Se 
strážníky komunikoval souvisle. Pan L. si od pana 
K. půjčil čisticí prostředky a znečištěnou podlahu 
po sobě řádně uklidil. Poté halu ČD opustil. 

u 15. 4. v 16:07 hod. přijata na služební telefon 
žádost od PČR o výjezd hlídky MP Kralupy na 
nádraží, kde na druhé nástupiště přijede vlak 
z Prahy, ve kterém má ležet muž v bezvědomí. 
Telefonicky vyrozuměna RZS, která jede na 
místo. Na místě zjištěn pan Š., který byl pouze 
v podnapilém stavu a tvrdě spal. Průvodčí se ho 
podařilo vzbudit až ve stanici v Kralupech. Pan 
Š. byl bez zranění. DS odvolána RZS a předána 
zpětná vazba PČR. NIKOLA HORÁKOVÁ, 

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MP – městská policie
DS MP – dozorčí služba městské policie
RZS – Rychlá záchranná služba
ČD – České dráhy
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR

C ílem vyhlášky je v rámci zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného 

pořádku na území města Kralupy nad 
Vltavou vymezit některé plochy veřejné-
ho prostranství, na kterých se zakazuje 
konzumovat alkoholické nápoje, zjev-
ně umožňovat konzumaci alkoholických 
nápojů a žebrat, a tím vytvořit opatření 
směřující k ochraně veřejného pořádku 
ve městě, ochraně bezpečnosti, majetku, 
dobrých mravů a mravního vývoje dětí 
a mládeže.

Co se rozumí pod pojmem konzuma-
ce alkoholických nápojů, zjevné umož-

ňování konzumace a žebrání, se lidé 
mohou dočíst v samotné OZV, která je 
vyvěšena na úřední desce města. Česká 
legislativa neumožňuje vymáhat zákaz 
na celém území města, ale jen na přes-
ně vymezených místech. Tato místa jsou 
uvedena v příloze, která je nedílnou sou-
částí OZV. Mimo jiné se jedná o všechny 
městské parky, pískoviště a dětská hřiš-
tě včetně přilehlých chodníků, o prosto-
ry všech autobusových zastávek a o okolí 
škol a školek. Nově k těmto místům přiby-
la Kaplířova ulice, prostranství v centru 
města, část Masarykovy ulice a nároží 

ulic Chelčického a Jana Palacha. 
Takto rozšířená vyhláška nabý-

vá účinnosti dnem 1. května 
2018. 

Zákaz konzumace alkoho-
lu se nevztahuje na prostory 
zahrádek a předzahrádek re-

staurací, cukráren a kaváren pro-
vozovaných v souladu s platnými 

předpisy a na akce uvedené v OZV. Vý-
jimku na jiné akce může udělit rada měs-
ta po předchozí písemné žádosti doruče-
né s patnáctidenním předstihem. 

Na dodržování OZV dohlíží převážně 
strážníci městské policie a za její porušení 
hrozí přestupci pokuta na místě až do výše 
10 000 Kč, nebo pokuta ve správním řízení 
až do výše 100 000 Kč.

NIKOLA HORÁKOVÁ,

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY

MĚP KRALUPY N. VLT.

Přibyla další místa se zákazem 
konzumace alkoholu a žebrání
■  Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou na svém dosud 
posledním zasedání dne 31. března 2018 schválilo nahrazení 
obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) z roku 2012 „o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostran-
ství“ novou OZV č. 1/2018 se stejným názvem. Do nové OZV byla 
přidána další čtyři konkrétní místa, jichž se zákaz týká. 
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Ekologické centrum Kralupy nad VltaVou
Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy n. Vlt. ■ www.eckralupy.cz ■ e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz ■ Zelená linka: 800 100 584 (Po-Pá 6:30-19:30 hod.)

(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.) Návštěvní doba: Po-Pá 8:00-18:00 hod. 

O d 1. 4. 2018 došlo na základě dohody 
ROPID s Českými dráhami k plošné-

mu rozšíření možnosti nákupu jízdenek 
PID pro jednotlivou jízdu do všech osob-
ních pokladen ČD v rámci stanic zapoje-
ných do systému Pražské integrované do-
pravy, tzn. i v Kralupech nad Vltavou. 

Takto zakoupené jízdenky PID pro jed-
notlivou jízdu budou stejně jako dosud vy-
dávány na tiskopisu Českých drah s vy-
značením počáteční časové a pásmové 
platnosti. Tyto druhy jízdenek už se dále 
neoznačují, neboť je pásmo, datum a čas 
již na jízdence uveden (čas si lze libovol-
ně dopředně zvolit v rámci dne, ve kterém 
proběhl nákup). Tyto jízdenky se vydávají 
s platností vždy a pouze z daného tarifního 
pásma, ze kterého byla jízdenka zakoupena, 
a s datem platnosti, který je roven dni náku-
pu, tj. jízdenky nelze nakupovat do zásoby.

Jízdenky PID  
koupíte nově  
na nádraží

VZOR

E kologické centrum pořádá v květnu dva 
semináře pro veřejnost na téma Odpa-

dy a Ekospotřebitelství. 
První seminář o problematice nakládání 

s odpady, třídění, recyklaci, opětovném vy-
užití odpadu, energetickém využití a sklád-
kování proběhne v pondělí 14. května 
2018 od 14:00 hodin v charitním domě 
v Sokolské ulici. 

Druhý seminář na téma „Zodpověd-
né nakupování a spotřeba“ se uskuteční  
ve středu 16. května 2018 od 13:30 
v Domě s pečovatelskou službou na Cukro-
varu. Oba semináře jsou veřejně přístup-
né a zdarma díky podpoře společnosti  
MERO ČR, a.s.

Ekologické centrum je k dispozici obča-
nům na Palackého náměstí č. 6 v prvním 

patře každý všední den od 8 do 18 hodin. 
Zabývá se ekoporadenskou činností, moni-
toringem znečištění ovzduší, kvalitou vod, 
sleduje mimořádné události v průmyslu, 
pořádá výukové programy pro školy i osvě-
tové akce pro veřejnost. Nabízí také pomoc 
při vyřizování stížností. 

JANA KRÁTKÁ,

DISPEČERKA EC KRALUPY

Zveme na semináře

V pátek 20. dubna v 16:30 odstartovala 
již tradiční brigáda na úklid lesoparku 

Hostibejk. Ve zmíněný čas se všichni účast-
nící sešli před budovou restaurace a stejně 
jako v loňském roce dorazila na místo také 
hlídka MP Kralupy i s manažerkou preven-
ce kriminality Mgr. Nikolou Horákovou, 
aby poučila všechny účastníky o bezpeč-
nosti a nakládání s nebezpečným odpadem. 

Organizační tým napočítal okolo stovky 
dobrovolníků, např. ze Skautského středis-
ka Střelka, návštěvníků Nízkoprahového 
klubu kralupské Farní charity a veřejnosti. 
Letošnímu úklidu Hostibejku přálo hezké 
slunečné počasí a vše probíhalo v příjemné 
a přátelské atmosféře. 

Celkově se sesbíralo zhruba 20 objem-
ných pytlů s odpadky. Našla se jedna pou-

žitá injekční stříkačka, se kterou okamži-
tě odborně naložila manažerka prevence 
a uložila ji do sběrného boxu. Mezi zbylým 
nalezeným odpadem byly zejména hrnce, 
plastové lahve, skleněné lahve a podobně. 
Pozitivním závěrem je, že nalezené množ-
ství odpadků i stříkaček v této lokalitě ka-
ždoročně klesá. 

Úklid byl zdárně ukončen okolo 18:30 
a následovalo každoroční opékání buřtů, 
jakožto odměna za odvedenou práci pro 
všechny zúčastněné. 

Na závěr bych rád poděkoval za vstřícnou 
a kvalitní spolupráci Městu Kralupy, TSM 
Kralupy (p. Hejduk), Městské policii Kra-
lupy a TV Kralupy. 

VOJTĚCH POHL,

PŘEDSEDA EKOLOGICKÉ KOMISE

Dobrovolníci 
uklidili Hostibejk
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Dokončení ze str. 1
Těšit se můžete mimo jiné na 
trenažér nárazu, ukázky vy-
prošťování z vozidla, slaňování, 
ukázky první pomoci, ukázky 
hašení, práci zásahové jednot-
ky, psovodů a mnoho dalšího.

Jako tradičně i letos si ve 
čtvrtek odpoledne budete mo-
ci užít v kině Vltava promítání 
pohádky, které bude opět pro 
všechny návštěvníky (do napl-
nění kapacity sálu) zdarma. 

A pokud vás nebaví pohádky 
a rádi byste se dozvěděli něco 
nového, navštivte Muzejní noc 
s překvapením, kterou pro vás 
opět připraví kralupští muzej-
níci. Nebo si prohlédněte pro-
story, ve kterých koná velmi zá-
služnou činnost Farní charita 
Kralupy.

V pátek si děti užijí mnoho her 
a zábavy na Dni dětí na koupali-
šti, kde pro ně pedagogové Do-
mu dětí a mládeže a ZŠ Komen-
ského připraví bohatý zábavní 
program a pokud je hraní ne-
unaví, mohou se svými rodiči 
a kamarády navštívit letní kino 
u kostela, kde zdarma promít-
neme film Fantastická zvířa-
ta a kde je najít. Film začne ve 
21:30 hodin.

V případě, že máte raději ak-
tivnější páteční večer, přijďte se 
zavlnit do rytmu toho nejlepší-
ho z 80. let do loděnice Kotva 
na Oldies party.

V sobotu nás čeká spousta již 
tradičních aktivit, jako je Kra-
lupská míle, výletní plavby lodí 
(které budou pokračovat i v ne-
děli), zábavné dopoledne a od-
poledne na pravém břehu Vlta-
vy pod mostem TGM. Těšit se 
můžete na přehlídku místních 

Program Dnů Kralup je více než bohatý

PARTNEŘI AKCE

sportovních a zájmových orga-
nizací, hry a dílničky a na své si 
přijdou také milovníci dobrého 
jídla a pití, jelikož letos nás čeká 
opravdu poctivý foodfest.

Samozřejmě nebude chybět 
ani živá hudba. Od odpoledne 
do pozdních hodin se na jevišti 
vystřídají tito umělci – Eddie 
Edwars & Friends, Jiří Schmi-
tzer, Pokáč, Socha Hrocha, 
Marie Rottrová, Fast Food Or-
chestra a Vladimir 518. Samo-
zřejmostí bude také velký půl-
noční ohňostroj. 

Tradiční aktivity budou po-
kračovat i v neděli, kdy si bu-

dete moci protáhnout tělo na 
Kralupském kilometru či po-
kud jste spíše pasivní sporto-
vec nebo jen obdivovatel silných 
těl, pak Vás jistě nadchne akce 
Strongman, která bude probí-
hat na pěší zóně před kulturním 
domem.

V prostorách KD Vltava se 
uskuteční Den zdraví. Zájemci 
si mohou nechat změřit krevní 
tlak, hladinu cukru, zkontrolo-
vat mateřská znaménka, udělat 
termoscreening prsou.

Nedělní odpoledne jsme vě-
novali rodinám. Na palouč-
ku pod cukrárnou na nábřeží 

J. Holuba je připraven boha-
tý program – Pohádkový (ne)
les s Rolničkou, projížďky na 
koních, akrobatické divadlo, 
škola žonglování, pohádky 
pro malé i velké, provazochod-
ci, dobový kolotoč a střelnice, 
kočovný prakostřel. Děti i do-
spělí si mohou vyzkoušet po-
dojit model kravky, zábavnou 
formou se dozví více o třídě-
ní odpadu a rostlinách, které 
v našem okolí rostou, společ-
ně zasadíme strom pro pa-
louček. Velice zajímavá bude 
přednáška o přírodním sta-
vitelství spojená s prohlídkou 
domu. V cyklo fresh baru si 
budete moct ušlapat svoji čer-
stvou šťávu. 

Celý program jsme pro vás 
připravili ve spolupráci s mno-
ha městskými organizacemi, 
spolky, ale i jednotlivci, kterým 
tímto velice děkuji za příjem-
nou a v mnoha případech již 
dlouholetou spolupráci. 

Slavnosti jsme přichystali 
za finanční podpory štědrých 
sponzorů, kterým patří velké 
poděkování. TEREZA HODOVSKÁ,

KD VLTAVA

Další informace přinese červnový Zpravodaj. 
Aktuality najdete vždy na  

www.kasskralupy.cz a facebooku KD Vltava.

Změna programu vyhrazena!
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V dubnovém čísle Zpravodaje jsme v části věnované historii psali  
o událostech roku 1938, kdy mnichovská dohoda začala přepisovat mapu 

Československa, a brzy nato i obraz celé Evropy. A co rovněž „osmičkový“ rok 
1928. Jak ten probíhal v Kralupech?

V roce 1928 bylo deset let po první svě-
tové válce a deset let před válkou další. 

Uprostřed dvaceti let mírového budování 
prožívaly Kralupy nevídaný rozvoj, hospo-
dářský, kulturní, ale především stavební. 
V čele městského úřadu stál neúnavný, pra-
covitý a energický starosta Josef Vaníček. 
A především jeho zásluhou se stal rok 1928 
rokem velkých oslav. Slavilo se otevření no-
vého kralupského mostu.

V knize „Encyklopedie mostů v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku“, která vyšla v na-
kladatelství Libri, je kralupský most po-
drobně popsán a přiložená fotografie doklá-
dá jeho půvabnou odlehčenou konstrukci 
ovlivněnou kubismem. Ve své době prý pa-
třil mezi nejhezčí mosty ve střední Evro-
pě. Málokterá technická stavba zapadá tak 
dobře do krajinného prostředí tvořeného 
vltavským údolím. V současné době je za-
řazen mezi technické památky.

Starosta Josef Vaníček si ve své knize „Mé 
paměti“ postěžoval, s jakými potížemi se 
setkával ve své snaze prosadit stavbu mos-
tu. Nebyly to záležitosti technického rázu, 
s těmi se projektanti Ing. Dr. techn. Jarolím 
Farský a Arch. Ing. Jiří Kroha vypořádali, 
ale potíže administrativní. Jako dnes, když 
někdo žádá o stavební povolení, ale na stát-
ní úrovni. Plány musely být předloženy ke 
schválení nejenom zemskému úřadu v Pra-
ze k projednání úřední cestou, ale i vodo-
právní komisi. Vysocí státní úředníci nebyli 
stavbě kralupského mostu nakloněni, neboť 
předpokládala státní subvenci. Teprve po 
intervenci kralupského poslance Františka 
Biňovce byla stavba povolena.

O tom, jak stavba kralupského mostu 
probíhala, bylo již ve Zpravodaji psáno ví-
cekrát. Dnešní příspěvek se týká jen roku 
1928, ve kterém byla stavba dokončena 
a most byl slavnostně otevřen. Již začátkem 
roku 1928 byl most v hrubé stavbě hotov 
a zbývaly již jen drobnější doplňky a úpra-
vy terénu. Na začátku února roku 1928 byly 
nad návodní pilíře postaveny čtyři železo-
betonové stožáry určené pro osvětlení mos-
tu, zakoupené u firmy Skorkovský v Praze 
po 2 180 korunách. Dále byla zadána výro-
ba dvou pamětních desek, které byly umís-
těny na začátek mostu na kralupské straně. 
Výroba obou desek byla svěřena kralupské 

kamenické dílně Antonína Dynybyla. Na 
jedné desce je název „Most T. G. Masaryka“, 
na druhé desce jsou jména gestorů, projek-
tantů a prováděcí firmy.

V červnu skončil stálý stavební dozor. 
Ještě ale zbývalo provést dlažbu rampy, 
omítky z umělého mramoru, osetí svahů, 
nátěry zábradlí, zábradlí točitého schodiště, 
práce na výběrčí budce, zábradlí na rampě. 
Protokol o zatěžkávací zkoušce byl předán 
11. září 1928.

Týden před předáním mostu veřejnosti 
navrhuje starosta Josef Vaníček, aby bylo 
otevření nového mostu provedeno slavnost-
ním způsobem, a aby k této slavnosti byli 
pozvání zástupci státních a zemských úřa-

dů, okresních a správních komisí a okolních 
obcí. Na pohoštění byla vyčleněna částka 
10 000 Kč. 

Konečně dne 21. října 1928 byl kralup-
ský most po pouhých 30 měsících výstavby 
slavnostním způsobem předán veřejné do-
pravě. Stavební náklad byl 12 000 000 Kč. 

Město bylo slavnostně vyzdobeno a na 
Kostelním náměstí se na tribunách vystří-
dali řečníci zemských, okresních i místních 
úřadů. A pak se dav lidí dal do pohybu na 
svůj první přechod přes nový kralupský 
most. Na přiložených obrázcích vidíme, 
jaký byl zájem být při tom.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

V roce 1928 byl otevřen most přes Vltavu

První cesta přes most do Lobečku. V druhé řadě vlevo jde poslanec F. Biňovec, za ním  
ve světlém plášti starosta J. Vaníček. 

Cesta zpátky z Lobečku. Davy lidí zaplavily celý most. Kameraman čs. filmu (u pravého okraje 
obrázku) vše natáčí. 
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14. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku
HOLIČI A KADEŘNICE
Tato profese živnostníků to měla v Lo-
bečku nejtěžší. Sedět u holiče a kadeřni-
ce? Na to nebyl čas a ani peníze nazbyt. 
Páni obtahovali doma své břitvy a dámy 
den před zábavou pod šátkem skrývaly 
vlasy plné natáček. 

Prvním holičem na lobečské návsi byl 
pan Jezvina. V jeho blízkosti si otevřel 
holírnu pan Kašpar.

V Lobečku se vyučila kadeřnicí pa-
ní Marie Čurdová. V Praze si našla za-
městnání i svého manžela, fotbalového 
internacionála Vojtu Bradáče, z kterého 
se po svatbě stal Lobečák. (O V. Bradáčo-
vi jsme psali v KZ 7/2013). Jemu vlastní 
obrovská aktivita mu podlomila zdraví  
a 30. 3. 1947 zemřel ve věku nedožitých 
34 let. Za necelé tři měsíce po jeho smrti 
se paní Bradáčové narodila dcera Marta.

Prvenství mezi holiči a kadeřnicemi 
zcela určitě patří manželům Klimento-
vým. Požádal jsem vnučku pana Klimen-
ta, profesorku slánské obchodní akade-
mie paní PhDr. Pavlu Kaňkovou, aby na 
své prarodiče zavzpomínala:

„Můj dědeček František Kliment se na-
rodil 26. června 1905 v Dolínku u Odo-
lena Vody, jak vždy říkával naproti Hál-
kovně. Jejich domek totiž stával naproti 
rodnému domu slavného českého básní-
ka Vítězslava Hálka.

František pocházel z chudých poměrů, 
doma jich bylo pět sourozenců. Když jim 
otec brzy zemřel, dala matka dcery na 
vychování k tetě to Prahy. Doma zůstali 
dva chlapci, mladší byl František.

Ráda jsem ho poslouchala, když mně 
vyprávěl, že se nejprve chtěl stát ševcem, 
dokonce si již zakoupil ševcovskou zástě-
ru. Maminka ale rozhodla jinak. Poslala 

synka do Prahy, aby se vyučil holičem 
a kadeřníkem. Byl velice zručný a dob-
ře se učil.

Když vedoucí pražských salonů poznali 
jeho skvělé výsledky, lehce našel umís-
tění. Měl tak možnost zdokonalit se ve 
všech profesních činnostech. Stříhal, če-
sal, líčil, vyráběl paruky a příčesky.

V Odolena Vodě se seznámil s Marií 
Švindlovou, pracovala zde v jedné židov-
ské rodině jako kuchařka. V roce 1928 
slavili svatbu a přestěhovali se do Kralup, 
kde si na hlavní ,lobečské tříděʻ otevřeli 
holičství a kadeřnictví.

Jejich prvorozený syn Zdeněk v dět-
ském věku onemocněl zánětem mozko-
vých blan a později v nemocnici zemřel 
na záškrt. Jejich druhý syn Pavel se na-
rodil v roce 1932. Nejprve šel ve šlépě-
jích otce a vyučil se holičem. Zajímal se 
o techniku a rozhodl se pro další stu- 
dium. Byl tak dobře připraven pro práci 
ve firmě Aero Vodochody, kde našel dob-
ré uplatnění až do důchodu.

Holičství a kadeřnictví stávalo v ulici 
A. Zápotockého. Spokojených zákazníků 
stále přibývalo, ale v roce 1958 po zásahu 
vládnoucí politické strany KSČ, byly obě 
živnosti převedeny do ,komunálu .̒

Babička práci brzy ukončila, ale děda 
se zde činil až do důchodu, který nastou-
pil v 72 letech. Ale i potom holil a stří-
hal své vrstevníky, kteří se již nemohli 
pohybovat.

K jeho největším zálibám patřil fotbal, 
ale jen z pozice diváka a funkcionáře. Do-
konce byl 20 let předsedou sportovního 

klubu Čechie Kralupy, kde hrál jeho syn 
Pavel.

Nedaleko nového hřiště Čechie v Tře-
bízského ulici si v roce 1955 koupili do-
mek. Nejprve v něm bydlel se svou rodi-
nou Pavel, ale po uvolnění prvního patra, 
kde dosud bydlela původní majitelka do-
mu, se přistěhovali i moji prarodiče a uží-
vali si zahradničení a chovu drobného 
domácího zvířectva. Stačili ještě přesta-
vět domek na dvougenerační.

Babička zemřela v prosinci 1994. 
V červnu 1995 oslavil děda 90. naroze-
niny a 11. 8. 1995 zemřel na srdeční zá-
stavu. Oba jsou pochování ve Veltrusích.

Jaký byl můj děda František Kliment 
člověk?

Po celý život žil velice skromně, dbal na 
morálku, dokázal vydělat a ušetřit pení-
ze. Nikdy neměl řidičák, nekouřil a nepil. 
V dnešní době by byl pro mnohé vzorem.“

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Marie Čurdová 
- Bradáčová

Rodina Klimentova
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nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz

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

KVĚTEN 2018

čtvrtek 3. května  19:30 hodin 

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

středa 9. května  16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ 
Příjemný podvečer s Kozelkovou trojkou. Všechny 
vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné: 50 Kč

sobota 12. května 9:00-11:00 hodin

KRALUPSKÝ TALENT – 
KONKURZ 

Dětská pěvecká 
soutěž Kralupský 
talent oslaví letos 
deváté narozeni-
ny. Zveme všech-
ny, kteří rádi zpí-
vají, na konkurz. 
Připravte si dvě 
písničky. Pokud 
máte základ nebo noty, přineste si je s sebou.

středa 16. května  19:00 hodin

TANČÍME 
Jarní večer s živou hudbou v podání Markéty Wagne-
rové a Tomáše Vejvody.

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

úterý 22. května 19:00 hodin 

Divadlo Ungelt, David Hare: 

SKLENĚNÝ STROP 
Režie: Jiří Svoboda
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Langmajer, Vladimír Pokorný / 
Vincent Navrátil
Fascinující setkání dvou silných 
osobností, které se nedokážou 
přestat milovat, ačkoli je vše proti. Dva rozdílné svě-
ty, dva nesmiřitelné přístupy k životu, dva protikladné 
názory a jeden společný pocit viny, kterého se nejde 
zbavit.

Vstupné: 480 Kč; 450 Kč senior, student

čtvrtek 24. května 17:30 hodin

ZUŠ OPEN
sobota 26. května 10:00 hodin 

SRAZ HISTORICKÝCH 
KOČÁRKŮ
prostranství před KD Vltava
(podrobnosti v pozvánce na str. 18)

Loutkový soubor Rolnička uvede  
ve středu 23. 5. 2018 od 16:30 hodin 
pohádku „BARABUŠ“, režie  
V. Řeháková. Vstupenky koupíte  
na místě před představením.

Rolnička� 

6.-10. 6. DNY KRALUP

7. 6. Tančírna

12. 6. Závěrečný koncert ZUŠ Velvary

13. 6. Čaj o páté

13. 6. Vernisáž výstavy žáků ZUŠ

15. 6. Taneční koncert TPS Z. Štarkové

16. 6. Taneční koncert TS Naděje

21. 6. Akademie DDM

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

Mimo veselé mysli si z výstavy Pavla 
Kantorka můžete odnést i věci hmot-

né. V kanceláři KD Vltava lze zakoupit tyto 
publikace s kresbami vynikajícího autora:

Výstava Pavla Kantorka 
je otevřena do 31. května

ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY 
PODZIM – ZIMA 2018

Výstavu lze navštívit během jakékoli akce 
pořádané v KD Vltava. Vstup ZDARMA

Sborník kresleného humoru 100 Kč

Historické okamžiky 99 Kč

Střípky humoru 99 Kč

Jarní kalendář 200 Kč

po-čt 8:00-20:00

pá 8:00-14:00, 15:30-20:00

OTEVÍRACÍ DOBA:

středa 19. září – 19:00  

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers – První křaplavky jazzové   
V roce 1917 byly pořízeny první křaplavky (rozuměj 
šelakové desky) s hudbou jazzovou, jejichž prostřednic-
tvím se začal jazz šířit z jižanského New Orleans do celé 
Ameriky a dál do světa. Bylo to jako lavina - omamná 
tsunami nového rytmu, radosti a krásy! Nová show 
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát 
hold těm prvním deskám jazzovým, které odstartovaly 
novou éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůsta-
neme, neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil 
do nejšťastnějšího období až o dvacet let později. 
Takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy 
z křaplavek lítat!

Vstupné: 450 Kč /420 Kč senior, student
Abonentní vstupné: 420 Kč

Koncert bude prvním programem oslav založení re-
publiky.

pondělí 8. října – 19:30  

Laco Decsi a Celula NY
Koncert fenomenálního jazzového trumpetisty, hudeb-
ního skladatele a malíře. Každý jeho koncert je pro 
posluchače neopakovatelným zážitkem. 

Vstupné: 290 Kč / 260 Kč senior, student
Abonentní vstupné: 260 Kč

úterý 13. listopadu – 19:00

Rak a Rak – Vůně sena a benzinu 
Nový pořad dvou mistrů kytarové hry, Štěpána Raka a jeho 
syna Jana – Matěje Raka. Večer plný vůní a podob lásky.

Vstupné: 280 Kč / 250 Kč; Abonentní: 250 Kč

prosinec

Komorní orchestr Dvořákova kraje 
Vstupné: 150 Kč / 120 Kč

Abonentní vstupné: 120 Kč

■  Pro všechny milovníky krásné hudby jsme připravili abonentní vstupenky. 
V divadelním baru bude pro držitele abonentky čaj, káva, nebo minerální 
voda zdarma. Prodej abonentek začne 8. 6., skončí 30. 6. 2018. Cena 
abonentky je 1050 Kč
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

KVĚTEN 2018Facebook  
Kino Vltava

AVENGERS: INFINITY WAR
USA, SCI-FI, 2018, DABING I TITULKY, 12+, 156 MIN.

Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým 
světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna 
nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers 
a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit 
se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, 
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

BRATŘI LUMIÉROVÉ
FRANCIE, DOKUMENTÁRNÍ, TITULKY, 2017, 87 MIN.

Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali 
a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než 
sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumiérové, vynálezci 
kinematografie. Padesát vteřin dlouhé filmy jsou precizně 
zrestaurované pro digitální projekci a nabízejí mimořádně 
hodnotné svědectví o kulturním a technologickém rozvoji na 
přelomu 19. a 20. století.

DEADPOOL 2 
USA, TITULKY, 2018, 15+, 120 MIN.

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. 
Tentokrát se mu do cesty postaví Cabel. Deadpool ale nemusí 
věšet hlavu, protože vyniká nejen ve střelbě, bojovém umění 
a nesmrtelnosti, ale i v sarkastických narážkách, které platí na 
leckterého nepřítele.

JAK NAPÁLIT BANKU
NĚMECKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 96 MIN.

Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový 
specialista Max léta šetřili peníze na své životní sny. Naneštěstí 
pro ně bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá jejich 
investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického 
investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři proto najednou čelí 
nejisté budoucnosti.

KLUCI Z HOR
ČESKO, DRAMA, 2018, 91 MIN.

Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích 
vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se 
svým synovcem (M. Dejdar), které osud svede v jedné chvíli 
dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a „moci“ přátelství.

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

předprodej: 
315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného vyhrazena. Podrobné 
popisky k obsahu filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

 2.  ST 20:00  BRATŘI LUMIÉROVÉ 100 Kč

 3.  ČT 20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 4.  PÁ 17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč

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

    17:00  PLANETA ČESKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč

 6.  NE 14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  KLUCI Z HOR 130 Kč 

 7.  PO 17:00  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč 

 8.  ÚT 14:30  SHERLOCK KOUMES děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 9.  ST  15:00  KINO SENIOR – VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ  sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 10.  ČT 20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč 

 11.  PÁ 17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  TAXI 5 130 Kč 

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

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 13.  NE 14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  JAK NAPÁLIT BANKU 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

14. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 15.  ÚT  20:00  PSÍ OSTROV 130 Kč 

 16.  ST  20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 17.  ČT  20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 18.  PÁ 17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  KLUCI Z HOR 130 Kč 

 19.  SO  14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA  130 Kč 

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 20.  NE  14:00  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  PSÍ OSTROV  130 Kč 

NA KRÁTKO
ČESKO, DRAMA, 2018, 12+, 107 MIN. 

Jakub zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež. Pomoct mu 
nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona mu lhala a tu pohádku 
o tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře 
na zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve 
skutečnosti celý život kašlal a teď se chce starat, ale jen proto, 
že o něj jeho „opravdový“ syn z manželství nestojí. Film se mimo 
jiné natáčel i v Kralupech nad Vltavou.

PSÍ OSTROV
USA, ANIMOVANÝ, TITULKY, 2018, 12+, 101 MIN.

Japonské souostroví za 22 let od dnešních dnů. Psí chřipka 
dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží ve městě 
Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. 
Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě a vyhoštění 
psů na ostrov, který do teď sloužil jako skládka. Smečka pěti 
hladových a divokých psů v jeho troskách objeví dvanáctiletého 
pilota Atariho, který přiletěl hledat svého psa Flíčka. 

SOLO: STAR WARS STORY
USA, SCI-FI, TITULKY I DABING, 2018, 135 MIN.

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké 
galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém 
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. Na této cestě se 
zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

TAXI 5 
FRANCIE, AKČNÍ, TITULKY, 2018, 12+, 95 MIN.

Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen 
na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní 
primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout 
gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají 
jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým 
parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Sylvain 
tak má jen jednu možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho 
Makloufa, synovce slavného Daniela Moralese.

TICHÉ MÍSTO
USA, HOROR, TITULKY, 2018, 12+, 90 MIN.

Lee a Evelyn (jeho životní partnerka Abbottovi vychovávají tři děti. 
Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, 
která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? 
Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch 
a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi 
znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi.

V HUSÍ KŮŽI
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2018, 88 MIN.

Peng je houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. 
Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, 
společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší 
a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, 
„pohodička“ a taky „na to kašlu“. Shodou okolností si ovšem 
poraní křídlo a na zemi potká malé kachničky. I když z počátku 
nechce, nakonec souhlasí, že jim pomůže najít jejich ztracené 
hejno. A žádné létání, jde se po svých! 

PREMIÉRA

21. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 22.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
 sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 23.  ST  20:00  TAXI 5 130 Kč 

 24.  ČT  20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T  130 Kč

 25.  PÁ 17:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/D  130 Kč 

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč 

 26.  SO 14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T  130 Kč 

 27.  NE  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  SOLO: STAR WARS STORY   /D  150 Kč 

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč 

28. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 

 29.  ÚT  20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T 130 Kč 

 30.  ST  20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 31.  ČT  20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA  130 Kč 

 1. PÁ 17:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/D  130 Kč 

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Na projekcích tohoto filmu bude možno 
v kiosku kina zakoupit pouze nápoje.
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a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit 
se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, 
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
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FRANCIE, DOKUMENTÁRNÍ, TITULKY, 2017, 87 MIN.

Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali 
a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než 
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Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. 
Tentokrát se mu do cesty postaví Cabel. Deadpool ale nemusí 
věšet hlavu, protože vyniká nejen ve střelbě, bojovém umění 
a nesmrtelnosti, ale i v sarkastických narážkách, které platí na 
leckterého nepřítele.

JAK NAPÁLIT BANKU
NĚMECKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 96 MIN.

Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový 
specialista Max léta šetřili peníze na své životní sny. Naneštěstí 
pro ně bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá jejich 
investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického 
investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři proto najednou čelí 
nejisté budoucnosti.

KLUCI Z HOR
ČESKO, DRAMA, 2018, 91 MIN.

Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích 
vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se 
svým synovcem (M. Dejdar), které osud svede v jedné chvíli 
dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a „moci“ přátelství.
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 3.  ČT 20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 4.  PÁ 17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč

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

    17:00  PLANETA ČESKO děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč

 6.  NE 14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  KLUCI Z HOR 130 Kč 

 7.  PO 17:00  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč 

 8.  ÚT 14:30  SHERLOCK KOUMES děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 150 Kč

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

 9.  ST  15:00  KINO SENIOR – VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ  sen. 60 Kč / 130 Kč 

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 130 Kč 

 10.  ČT 20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 130 Kč 

 11.  PÁ 17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  TAXI 5 130 Kč 

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

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/D 130 Kč 

    20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 13.  NE 14:30  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  JAK NAPÁLIT BANKU 130 Kč 

    20:00  TÁTOVA VOLHA 130 Kč 

14. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE
 15.  ÚT  20:00  PSÍ OSTROV 130 Kč 

 16.  ST  20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 17.  ČT  20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 18.  PÁ 17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  KLUCI Z HOR 130 Kč 

 19.  SO  14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA  130 Kč 

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 20.  NE  14:00  V HUSÍ KŮŽI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  PSÍ OSTROV  130 Kč 

NA KRÁTKO
ČESKO, DRAMA, 2018, 12+, 107 MIN. 

Jakub zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež. Pomoct mu 
nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona mu lhala a tu pohádku 
o tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře 
na zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve 
skutečnosti celý život kašlal a teď se chce starat, ale jen proto, 
že o něj jeho „opravdový“ syn z manželství nestojí. Film se mimo 
jiné natáčel i v Kralupech nad Vltavou.

PSÍ OSTROV
USA, ANIMOVANÝ, TITULKY, 2018, 12+, 101 MIN.

Japonské souostroví za 22 let od dnešních dnů. Psí chřipka 
dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží ve městě 
Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. 
Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě a vyhoštění 
psů na ostrov, který do teď sloužil jako skládka. Smečka pěti 
hladových a divokých psů v jeho troskách objeví dvanáctiletého 
pilota Atariho, který přiletěl hledat svého psa Flíčka. 

SOLO: STAR WARS STORY
USA, SCI-FI, TITULKY I DABING, 2018, 135 MIN.

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké 
galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém 
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. Na této cestě se 
zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

TAXI 5 
FRANCIE, AKČNÍ, TITULKY, 2018, 12+, 95 MIN.

Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen 
na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní 
primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout 
gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají 
jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým 
parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Sylvain 
tak má jen jednu možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho 
Makloufa, synovce slavného Daniela Moralese.

TICHÉ MÍSTO
USA, HOROR, TITULKY, 2018, 12+, 90 MIN.

Lee a Evelyn (jeho životní partnerka Abbottovi vychovávají tři děti. 
Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, 
která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? 
Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch 
a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi 
znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi.

V HUSÍ KŮŽI
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2018, 88 MIN.

Peng je houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. 
Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, 
společné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší 
a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, 
„pohodička“ a taky „na to kašlu“. Shodou okolností si ovšem 
poraní křídlo a na zemi potká malé kachničky. I když z počátku 
nechce, nakonec souhlasí, že jim pomůže najít jejich ztracené 
hejno. A žádné létání, jde se po svých! 

PREMIÉRA

21. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 22.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
 sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 23.  ST  20:00  TAXI 5 130 Kč 

 24.  ČT  20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T  130 Kč

 25.  PÁ 17:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/D  130 Kč 

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč 

 26.  SO 14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

    20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T  130 Kč 

 27.  NE  14:30  KRÁLÍČEK PETR děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  SOLO: STAR WARS STORY   /D  150 Kč 

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč 

28. 5. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 

 29.  ÚT  20:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/T 130 Kč 

 30.  ST  20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 31.  ČT  20:00  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA  130 Kč 

 1. PÁ 17:00  SOLO: STAR WARS STORY  2D/D  130 Kč 

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Na projekcích tohoto filmu bude možno 
v kiosku kina zakoupit pouze nápoje.
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jubilanti� 
PŘEJEME našim 

spoluobčanům, kteří oslaví
v KVĚTNU 2018

významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let: Jan Střeska, Stanislav Boháč,  
Stanislav Hendrych, Ludmila Poštulková, 
Věra Poláková, Květa Čejková, 
Josef Tomek, Josef Gyönyör

85 let: Květa Berková, 
Drahoslava Židoňová

90 let: Růžena Lachmannová,  
Věra Pařízková, Anna Hlinovská,  
Vladimír Minář, Miloslava Voráčková, 
Hana Dočekalová

91 let: Josef Krumpholc, 
Vlasta Vyroubalová

92 let: Ladislav Lecl

94 let: Věra Frajtová

95 let: Marie Šourková

96 let: Jarmila Čiperová

97 let: Libuše Bartušková

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

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na komentovanou prohlídku Werichovy vily
Kdy? V sobotu 12. května 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

W erichova vila nebo Dobrovského 
domek č. p. 501 leží na ostrově 

Kampa proti Lichtenštejnskému paláci. První 
zmínka o stavbě pochází z roku 1580. Původně 
koželužna, později nájemní dům je významný 
nejen svým umístěním, ale i několika slavnými 
obyvateli, mezi které patří: J. Dobrovský,  
Z. Wirth, J. Werich, J. Voskovec, V. Holan 
a další.  V roce 2002 donutila nájemníky 
k vystěhování ničivá povodeň. Po ní byly 
provedeny opravy pouze vnějšího pláště 
budovy. Až v letech 2015-2017 prošla 
rekonstrukcí vnitřní část pro muzejní využití 
Nadací Jana a Medy Mládkových. Vila byla  
nově otevřena 30. června 2017. 

Komentovaná prohlídka proběhne ve dvou 
skupinách současně, ale v různých částech expozice. 
Počet účastníků je omezen, proto si předběžně 
rezervujte místo na telefonu 315 723 393.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme v 8:42 
hodin, z Masarykova nádraží v Praze budeme 
pokračovat metrem a tramvají č. 22 nebo č. 9 do 
stanice Újezd. Odtud pěšky po nábřeží k Werichově 
vile, kde se v 10 hodin setkáme s mimo kralupskými.

Děkujeme představitelům města za finanční podporu naší činnosti. 
Informace o členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel. č. 606 459 970.

Tato vycházka je spolufinancována MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vycházku připravila Ilona Očenášková
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás� 

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

20. 3. Jarmila VRASPÍROVÁ 86 let

22. 3. Františka KINTEROVÁ 93 let

24. 3. Mária KOMÁRKOVÁ 82 let

27. 3. Jaroslava BUKVOJOVÁ 85 let

28. 3. Eva BLÁHOVÁ 83 let

29. 3. Štefan HANES 84 let

1. 4. Marie SALAMONOVÁ 73 let

4. 4. Petr ŽÁČEK 69 let

6. 4. Josef HLADKÝ 89 let

7. 4. Jaroslav KŘIVÁNEK 80 let

11. 4. Václav VORLÍČEK 78 let

17. 4. Anna KAŠTÁNKOVÁ 72 let

18. 4. Alena ČERNÁ 83 let

19. 4. Petr PETŘÍČEK 59 let

D áváme na vědomost příznivcům a mi-
lovníkům krás naší vlasti, že 26. květ-

na navštívíme městys Třebenice, Muzeum 
českého granátu. Dále budeme poznávati 
historii zámku Libochovice, dle času i jeho 
krásný park. Tento výletní den, doufáme, že 
bude slunečný a pohodový, zakončíme ná-

vštěvou vodního hradu v Budyni nad Ohří, 
a zbude-li čas, projdeme si lázeňskou kolo-
nádu v lázních Mšené. 

Přihlášky jako vždy v penzionu na Cuk-
rovaru, anebo na tel. č. 728 720 763 (J. Ko-
lář), 606 824 003 (V. Umlauf).

ČLENOVÉ MKD KRALUPY

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

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

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ........... 16:35 - 16:50
 KROMĚ 24. 4., 24. 7. a 16. 10. 
St:  U gymnázia .............................. 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ........................... 15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
KVĚTEN

7. 5. - 11. 5. ...........bioodpad                                  
21. 5. - 25. 5. ........rozměrný odpad z domácností   

ČERVEN
4. 6. - 8. 6. ............bioodpad
18. 6. - 22. 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).

vzpomínky� 

Dne 20. května 2018 to budou 
již dva roky, co zemřel pan 
ANTONÍN KARBAN. Za vzpomínku 
děkuji všem, kdo jste jej znali. 
S láskou vzpomíná manželka, děti 
a vnoučata.

Dne 23. května 
tomu bude 10 let 

a 3. června 8 roků, 
co nás navždy 

opustili naši drazí 
rodiče JITKA A JIŘÍ 
SMĚLÝCH. S láskou 

vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Klub seniorů informuje

P řihlásit se lze též telefonicky (tel.  
č. 728 939 510) a platit v autobusu.

Autobus jede po obvyklých zastávkách: 
Minice 6:40, Čechova 6:45, Zelený strom 
6:50, hotel Sport 6:55, Lobeček 7:00 ho-
din. Členové platí 200 Kč, ostatní 220 Kč.

Co uvidíme v Častolovicích?

Renesanční zámek je pastvou pro oči. Není 
divu, když jeho majitelka hraběnka Fran-
ziska Diana Šternbergová je v Evropě uzná-
vaným odborníkem na historické interiéry. 
Dvacet zpřístupněných pokojů připomíná 
život na zámku od renesance až po bieder-
meier. V Rytířském sále můžeme obdivovat 
kazetový strop s biblickými výjevy.

Skanzen Krňovice

V malebném skanzenu před několika lety 
zahájili tradici předvádění starých řemesel, 
včetně pečení tradičního pšenicožitného 
chleba v peci vytápěné dřevem. 

Zážitky vám umožní společná cesta s ná-
mi. Zve vás výbor „Rodáků“

PS: Společně s „Klubem seniorů Kaučuk“ 
si vás dovolujeme pozvat na klavírní kon-
cert, který se koná ve středu 9. 5. v jídelně 
DPS ve 14 hodin. Přejeme příjemný kul-
turní zážitek.

soukromá inzerce� 
} Věnuji trubkovou funkční kostru fóliovníku 
5,5 x 2,4 x 1,9 m. Vlastní odvoz. 
Tel. č.: 736 505 072

} Prodám zahrádku v Zeměchách, se 
zděnou chatičkou, pergolou. Zájemci pište, 
prosím, na e-mail: a.cadkova@email.cz

Rodáci cestují za poznáním
■  Zveme své členy a příznivce na autobusový zájezd do zámku 
Častolovice a skanzenu Krňovice, který se koná ve čtvrtek 24. 5. 2018. 
Přihlášky na zájezd a placení – pozor, již v pondělí 7. 5. ve 13:00 hodin  
na schůzce v DPS.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti

Inzerci můžete objednávat na:
zpravodaj@mestokralupy.cz
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Městské MUZEUM KVĚTEN 2018
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035 ■ Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod. ■ zavřeno: Ne, Po a státní svátky

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

Obnovená expozice Historie Kralup vítá návštěvníky po celý rok 2018.
Výstava KOUZLO BYLINEK trvá do 7. 6. 2018

čtvrtek 10. 5. 15:00-18:30 h.
Dárek pro maminku a bylinkové dílny pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 30 Kč / 50 Kč

čtvrtek 17. 5. 17:00 h.
Přednáška Kamily Rubešové o bylinkách a medu.
Vstupné: 50 Kč

úterý 22. 5. 17:30 h.
Absolventský koncert žáků ZUŠ

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN: 

7. 6. 11. Muzejní noc s překvapením – derniéra 
výstavy KOUZLO BYLINEK a další nečekaná překvapení, 
např. koncert: Lena Yellow - Positivity

21. 6. Vernisáž výstavy SOKOLOVÉ REPUBLICE  
(Sokol dříve a dnes), ke 100. výročí trvání republiky

N arodil se 20. srpna 1902 ve 
Zlosyni cestmistrovi Jose-

fu Holubovi (1866-1937) jako 
šesté dítě a dostal jméno Karel. 
Po vzoru svého otce si zvolil po-
volání tak, aby mohl rozhodovat 
o výstavbě a správě cest a silnic. 

Byl nakonec jmenován jako je-
jich okresní správce. Navíc ješ-
tě pořizoval plány nových kra-
lupských objektů a dohlížel na 
jejich výstavbu.

Od mládí byl tělem i duší So-
kolem. Ti také mohou děkovat 
za obnovu tělocvičny, za vý-
stavbu dvěstěmetrové běžecké 
dráhy a několika hřišť. Za své 
zásluhy byl Karel Holub zvolen 
jednomyslně starostou kralup-
ského Sokola. Jeho aktivita ne-
znala mezí.

Hned vedle hudebního pavi-
lonu obnovil letní divadlo, kte-
ré bylo při všech sokolských 
slavnostech využíváno. Po vál-
ce se mu podařilo pro letní po-
byt žactva zakoupit hospodu 
a obchod v Kokořínském údolí 
v Konrádově. Po několika bri-
gádách byl objekt připraven pro 
prázdninový pobyt dětí. 

Další jeho velkou láskou by-

lo divadlo. Dokázal navrhnout 
a sám vytvořit a vymalovat ja-
kékoli kulisy. Hrály se tu pře-
devším operety. K hostování 
pozval i svého švagra, herce 
Bedřicha Veverku, který před-
vedl svou novou hru „Bedřicha 
Veverky ta pravá“. Pro úspěch 
měla několik repríz.

Karel Holub byl též vášnivým 
střelcem. V mysliveckém reví-
ru, který se rozkládal od Veltrus 
přes Zlosyň až do Dřínova, ne-
vynechal snad žádný hon. Stří-
lely se koroptve, bažanti, králí-
ci, zajíci i vysoká. Střeleckému 

oddílu pomohl tím, že jim pro-
jektoval a vybudoval střelnici 
na asfaltové holuby. Tyto stře-
lecké soutěže měly často i za-
hraniční hosty.

Široký okruh jeho zájmo-
vé činnosti a přílišné kouření 
Karlovi podlomily zdraví. Umí-
rá 31. května 1958, tři měsíce 
před dovršením 56 let. Je až 
neuvěřitelné, co vše dokázal za 
tak krátce vyměřený čas. Je po-
chován mezi svými drahými na 
hřibově ve Veltrusech.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Vzpomínka na starostu Sokola
Ni zisk, ni slávu!
■  Tento měsíc to bude 60 let, co zemřel starosta 
kralupského Sokola, pan Karel Holub. Člověk, který  
po všech stránkách ostatní převyšoval.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
KOUZLO BYLINEK
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M luvíme zde o kostele Na-
rození sv. Jana Křtitele 

v Zeměchách, který je zavřený 
a mše svaté se v něm nekonají. 
Kromě každoroční běžné kont-
roly stavu stavby se zde neko-
nala ani žádná veřejná akce. 
Stačila jedna návštěva a man-
želům Sedláčkovým neuniklo 
kouzlo a hudební potenciál to-
hoto chrámu, který se hrdě tyčí 
na kopečku uprostřed Zeměch.

Od slov k činům nebylo 
v tomto případě naštěstí dale-
ko a v průběhu minulého roku 
se podařilo díky pomoci spol-
ku Artuš uspořádat tři koncerty 
pro veřejnost. Díky těmto hoj-
ně navštíveným hudebním pro-
dukcím se ukázalo, že myšlenka 
pomoci a podpory chrámu po-
mocí pořádání kulturních akcí, 
je životaschopná. Odtud byl už 
jen krůček k založení oficiální-
ho spolku pro návrat života do 
kostela v Zeměchách s názvem 
Hudba staví chrámy. 

Hlavním a vlastně jediným 
cílem je obnova kostela jak pro 
mešní účely, tak pro koncertní 
činnost. Snahou členů a příz-
nivců spolku je zajistit možné 
opravy kostela, a to buď své-
pomocí nebo pomocí nadací, 
vypsaných dotací či grantů. 
„Všechny kulturní akce, které 
už proběhly a v budoucnu pro-
běhnou, bych byla ráda, aby by-
ly benefiční a výtěžek se vrátil 
zpět sem do tohoto kostela,“ to-
lik slova Veroniky Sedláčkové.

A že má spolek již vybudo-
vanou pevnou základnu čle-
nů a dalších sympatizantů, se 
ukázalo i při nedávné sobotní 
brigádě (7. 4.), kdy se podařilo 
odstranit zbytky betonové pod-
lahy, odvézt suť i pozůstatky 
z dob minulých v podobě např. 
polorozpadlého kontrabasu, na 
kůru zapomenuté staré rakve 
nebo nepoužitelného nábytku.

V rámci projektu bychom rádi 
obnovili i místní tradice, mezi 

nimi poutní slavnosti u příle-
žitosti svátku patrona zeměš-
ského kostela, sv. Jana Křti-
tele, který připadá na datum  
24. června. Pouť zahájíme  
v 15 hodin mší svatou v kostele, 
poté bude následovat kulturní 
a zábavný program na návsi.

Nejbližší možnost k návštěvě 
kostela bude v neděli 13. květ-
na, kdy zde zazní koncert Čes-
kého filharmonického kvarteta.

Příspěvky a vstupné na kon-

certy a kulturní akce budou 
vždy dobrovolné. Pokud by měl 
kdokoli z vás zájem přispět i ji-
ným způsobem, můžete své 
příspěvky poslat na číslo účtu 
vytvořené pro tyto účely: 115-
7151540217 / 0100 nebo nabíd-
nout pomoc ve formě služby při 
další brigádě.

Více informací na www.
hudbastavichramy.webnode.cz.

LENKA MÜLLEROVÁ,

SPOLEK HSCH

I letos budou členky Českého červené-
ho kříže nabízet v našem městě žluté 

kytičky tentokrát s vínovou stužkou. 
Sbírka má ústřední motiv „Prevence ná-
dorů tlustého střeva a konečníku“. 
Příspěvek za kytičku měsíčku lékařské-
ho je dobrovolný, nejméně však 20 Kč. 
V loňském roce naše skupina zaslala na 
účet Ligy proti rakovině 5382 Kč a za to 
ještě jednou všem, kteří darovali peníze, 

děkujeme. Příkladný je přístup členů 
místního klubu důchodců, kteří nemají 
na rozdávání, a přesto mají každoročně 
svoji dvacetikorunu pro tento účel při-
pravenou.
Věříme, že i letos se najde mezi námi 
dost těch, kteří tuto akci finančně pod-
poří. 

ZA MS ČČK J. HOLEKOVÁ,  

V. BERGEROVÁ, V. PAVLŮ

diskuzi s bývalými členy organizace Svědkové 
Jehovovi povede vedoucí katedry religionistiky 
HTF Univerzity Karlovy

Docent PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D.
pondělí 28. května 2018 od 18 hodin
salónek č. 1 v hotelu Sport 

Pořádá Církev bratrská v Kralupech nad Vltavou
informace na tel. č. 737 200 188
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Hudba staví chrámy

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – STŘEDA 16. 5. BYL JSEM SVĚDKEM JEHOVOVÝM

■  Na začátku celého tohoto projektu stojí především láska k hudbě spojená s touhou po obnově místa 
s neopakovatelnou atmosférou. S touhou vrátit život do starých lavic, vymést lety napadané vrstvy prachu, rozhýbat 
zarezlé panty dlouho zavřených dveří a vpustit světlo tam, kde bylo po desítky let temno, pusto a prázdno.

Kostel v Zeměchách
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU KVĚTEN 2018
pondělí, úterý, čtvrtek 8:00-11:15 / 12:15-17:00   ■   středa  8:00-11:15 / 12:15-16:00   ■   pátek 8:00-12:00

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

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

NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dnech 9. - 13. 7. pořádáme příměstský tábor „Ma-
lování v plenéru“ pod vedením výtvarníka Viktora Žuka. 
Cena na den: 250 Kč

MOKROSUKY
Nabízíme pobyt v Mokrosukách. Rezervovat termíny si 
můžete jak na prodloužené víkendy, tak na týdenní po-
byty. Ubytovací místa jsou vhodná pro dětské skupiny, 
pro rodiny, setkání přátel, sportovní oddíly.
Stále se snažíme, aby se vám tam líbilo, takže kromě 
nových sprch a sociálního zařízení na hlavní budově 
jsme zařídili nový pokoj a částečně renovovali chatičky.
Aktuálně nabízíme volné termíny: 1. 5.-10. 5., 18. 5.-
20. 5., 25. 5.-27. 5., 2. 6.-10. 6., 15. 6.-17. 6., 25. 6.-
30. 6, 7. 7.-14. 7. 2018.

ZŠ SPECIÁLNÍ

C o nevidět budeme na naší škole číst 
nové číslo školního časopisu Dekl. Vy-

chází jednou ročně vždy na jaře. Vzniká 
pod vedením paní učitelky Bc. Mirosla-
vy Rážové a na tvorbě se podílí prakticky 
všechny děti. Čerpá se především z hodin 
českého jazyka, informační techniky, vý-
tvarné výchovy a pracovního vyučování. 
Časopis tak není jednotvárný a obsahuje 
například slohové práce našich žáků, vý-
kresy, bludiště, křížovky a kvízy, ale i roz-
hovory se zaměstnanci školy. Ty zajišťují 
žáci 2. stupně a tato zpovídání se mezi ni-
mi těší velké oblibě. 

Na letošní číslo už netrpělivě čekáme. 

ANNA KUNŠTOVÁ, 

KOORDINÁTORKA AP

Vydáváme vlastní školní časopis
JE TOHLE NORMÁLNÍ?
Dle období zima je,
každého to šokuje,
že když vyjdeš ráno ven,
máš tu skoro jarní den.

Stromy už se z toho zcvokly,
nahodily pupeny,
já teď můžu samým divem
krčit nad tím rameny.

Do vesničky za mým domem
přiletěli čápové.
Tohle přece není zima.
Co říkáte, pánové?

Přírodu si ničíme.
Proč se tedy divíme?
Za to pěšky chodíme 
a aspoň odpad třídíme.
   Lukáš Dobiáš, 9. r.Martin Lauer, 6. r.

POBĚŽTE S NÁMI  
PRO DOBROU VĚC
V neděli 13. května pořádáme běh pro Lukáška, který 
trpí svalovou dystrofií. Trasa vede centrem Kralup a je 
přizpůsobena tak, aby se zúčastnit mohli úplně všich-
ni. Jak maminky s kočárky, tak děti na odstrkávadlech 
a koloběžkách. Start je v 10:00 hodin od Domu dětí 
a mládeže. Cílem této akce ani není tak běh, jako pod-
pora někoho, kdo to potřebuje.

Startovné: 100 Kč / dospělý,  
50 Kč / dítě - ale vaší štědrosti se nebráníme
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se koná 

26. května 2018
v přístavišti na nábřeží J. Rysa
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ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

Mnohokrát děkujeme touto cestou ha-
sičskému sboru města Kralupy nad 

Vltavou za velkou pomoc při likvidaci ná-
sledků přívalového deště dne 16. dubna 
2018.

Děkujeme za pomoc

ZŠ 28. ŘÍJNA

J sme malá škola, ale přesto jsme vy-
hráli okresní kolo ve vybíjené. Ne-

měli jsme moc z čeho vybírat. Měli jsme 
nevýhodu, protože jsme trénovali v na-
ší malé tělocvičně bez postranních čar. 

Byli jsme docela hodně překvape-
ní, že jsme vyhráli. Hodně nám to ta-
ké ztížily různé zdravotní potíže v na-
šich řadách. Doufáme, že se dobře 
umístíme i v krajském kole v Benešově. 
Držte nám palce! VOJTA CHLUPSA  

 A ANIČKA POKORNÁ Z 5. TŘÍDY

ZŠ KOMENSKÉHO

V e školním roce 2018/19 opět nabízíme vý-
uku anglického jazyka rozšířenou o po-

vinnou hodinu anglické konverzace s rodilým 
mluvčím. Žáci šestých tříd budou do této třídy 
zařazeni na základě rozřazovacího testu, kte-
rý se uskuteční v pondělí 14. května. Žáci naší 
školy si napíší test v dopoledních hodinách, 
nově příchozí ve 14:00 hodin ve třídě 4.B  
(1. patro). 

Test se skládá nejprve z poslechové čás-
ti, z níž vyplynou úkoly pro písemnou 
část testu. Délka testu nebude delší než  
60 minut. ZDENA HÁJKOVÁ, 

VEDOUCÍ JAZYKOVÉHO TÝMU

Rozšířená výuka 
anglického jazyka 

Nejmenší, ale nejlepší aneb 
Jak jsme vyhráli vybíjenou
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ÚSPĚCHY
Byl to měsíc organizačně náročný, ale zá-
roveň úspěšný. S velkým napětím jsme sle-
dovali průběh krajských kol soutěže MŠMT 
ve hře na dechové nástroje, bicí nástroje 
a soutěže v sólovém a komorním zpěvu, kte-
rých se zúčastnilo deset našich žáků, kteří 
postoupili z kol okresních. A jak si vedli?

V sólovém zpěvu obsadila 2. místo Alž-
běta Měkotová, 2. místo v komorním zpěvu 
obsadilo duo ve složení Marie Měkotová 
a Magdaléna Sedláčková a duo Tereza Har-
dtová a Madeleine Fraiteur se umístilo na 
3. místě (všechny žákyně jsou ze třídy paní 
učitelky Ing. Pavly Kšicové). 

Ve hře na dřevěné dechové nástroje ob-
sadili naši žáci ve velké konkurenci tato 
místa: Linda Turbová – 2. místo ve hře 
na příčnou flétnu (učitelka Veronika Sed-
láčková); ve hře na zobcovou flétnu naše 
děvčata obsadila tato místa: Bianca Grace 
Csütortöky – 2. místo ve 3. kategorii (uči-
tel Karel Studnička), v IX. kategorii se na 
1. místě umístila Magdaléna Sedláčková, 
v téže kategorii uspěla i Lenka Barešová – 
3. místo (obě žákyně jsou ze třídy Veroniky 
Sedláčkové).

S prázdnou neodešli ani naši žesťaři 
(hráči na plechové hudební nástroje). Tri-
stan Turba získal 2. místo ve hře na trubku 
(učitel Luděk Hrabec), Jonáš Ondráček ob-

sadil 2. místo ve hře na baskřídlovku (učitel 
Luboš Harazin) a velký úspěch zazname-
nala Jennifer Valušová, která obsadila ve 
hře na tubu 1. místo (učitel Luděk Hrabec).

Ani literárně – dramatický obor pod vede-
ním pana Mgr. Jana Bouchnera nevyšel po 
třídenní krajské postupové přehlídce diva-
delních souborů v Novém Strašecí naprázd-
no a byl nominován do celostátního kola. 
Soubor byl zároveň doporučen na přehlídku 
experimentálního divadla Šrámkův Písek.

„Třešničkou na dortu“ je pak 1. místo 
Martina Bendy s postupem do celostátní-
ho kola ve hře na bicí nástroje (učitel Mi-
roslav Turek)!

Všem soutěžícím a jejich pedagogům tak 
patří velký obdiv a upřímné poděkování!

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přelom měsíců květen a červen bývá obdo-
bím, ve kterém probíhají talentové a přijí-
mací zkoušky. Do hudebního oboru při-
jímáme nové žáky ve středu 30. května 
(učebna č. 5) a ve čtvrtek 14. června (ředi-
telna), vždy od 13:00 do 18:00 hodin. 

Nové žáky do výtvarného, tanečního a li-
terárně – dramatického oboru bude na-
še škola přijímat v případě volné kapaci-
ty v době dnů otevřených dveří od 28. 5.  
do 31. 5., vždy v době mezi 14:30-17:30 (su-
terén ZŠ a MŠ Třebízského).

Zájemcům o výuku doporučujeme pře-
dem vyplnit na našich stránkách předběž-
nou elektronickou přihlášku.

KVĚTNOVÉ AKCE
A co vše nás čeká? V úterý 15. května vás 
srdečně zveme na Květnový koncert do sá-
lu ZUŠ (hotel Sport), 22. května na I. ab-
solventský koncert do kralupského muzea 
a 24. května do velkého sálu KD Kralupy na 
již tradiční ZUŠlechtění uměním, které po-
řádáme v rámci celostátního festivalu ZUŠ 
Open. Začátky všech koncertů jsou v 17:30.

LETNÍ DÍLNY
Zájemcům o účast na letních dílnách sdě-
luji, že elektronické přihlášky přijímáme 
do 31. května do 12:00 hodin. Přihlášky 
najdete na https://www.zuskralupy.cz/
prihlaska-artus/

Letní dílny 2018 se ve spolupráci se spol-
kem Artuš konají od 27. do 31. srpna 2018 
v prostorách ZŠ a MŠ Třebízského (výtvar-
ná dílna, taneční dílna, keramická dílna 
- bez ubytování) a v prostorách zámku 
Veltrusy (divadelní dílna - s ubytováním). 
Předpokládaná cena 1 700 Kč.

Všem těm, kteří dočetli až sem, děkuji za 
pozornost a přeji hezké dny.

LUBOŠ HARAZIN, 

ŘEDITEL ZUŠ

■  Duben máme za sebou a tak mi dovolte sdělit několik informací 
o nedávném dění i nejbližších plánech naší školy.

Na konci měsíce vypuknou přijímací zkoušky
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
ZŠ Komenského přijme od září 2018 

pedagoga Ma, Fy a Che a pedagoga pro 1. stupeň.
Nabízíme osobní ohodnocení, zaměstnanecké benefity, podporu 
v začátcích, přátelský kolektiv, společná neformální setkávání, 
podporu dalšího vzdělávání.
Nabídky zasílejte na adresu: herein@centrum.cz, 
další informace na tel. 315 617 800

INZERCE

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 
příjme od 1. 9. 2018 

kvalifikovaného učitele - 
speciálního pedagoga 

pro výuku na naší škole. Své životopisy 
zasílejte na adresu školy nebo na e-mail: 

skola@zsp-kralupy.cz, tel.: 315 727 293, 

www.zsp-kralupy.cz.
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D ružstvo dospělých alpských lyžařů Ski 
klubu Kralupy obsadilo v konečném 

hodnocení Českého poháru 2018 historic-
ké 7. místo, když za sebou nechalo spous-
tu kvalitních oddílů z horských středisek. 
Český pohár je prestižním neoficiálním mi-
strovstvím republiky mezi sjezdařskými 
kluby a takto vysoké umístění klubu z ní-
žiny je unikátní.

Podstatnou měrou se o úspěch zaslou-
žil Martin Štěpán. Na předchozí výborné 
výsledky v tomto seriálu navázal na čtyř-
denních závodech v Albrechticích v Ji-
zerských horách, kde obsadil postupně  
4. a 5. místo v obřím slalomu, na něž navázal 
3. místem ve slalomu. V posledním závodě 
porazil všechny své konkurenty (mezi nimi 
i tři olympioniky a členy českého reprezen-
tačního A-týmu) a ve slalomovém závodě 
zvítězil! Svými bodovými příděly družstvu 
vypomohli i zkušený Matěj Jirka, když obsa-
dil nejlépe 23. místo v obřím slalomu, a be-
njamínek družstva Tomáš Dub, který byl na 
17. a 18. místě ve slalomech.

Na tyto závody navázaly dva obří slalo-
my, které se jely ve Špindlerově Mlýně na 
nejprudší české sjezdovce Stoh. Na závo-
dech, kterých se kromě kompletní české 

špičky zúčastnil i další olympionik Andreas 
Žampa ze Slovenska, obsadil Martin Ště-
pán v prvním závodě výborné 3. místo 
a v druhém závodě pak 7. místo.

V celkovém hodnocení Českého poháru 
2018 mužů skončil Martin Štěpán na vý-
borném (a též historickém) druhém mís-
tě za vítězným olympionikem Ondřejem 

Berndtem, avšak před třetím Filipem Fo-
rejtkem, dalším členem A-reprezentace.

Tyto úspěchy ukazují mladším členům 
Ski klubu Kralupy, že i v našem městě lze 
kvalitně pěstovat alpské lyžování a že vlo-
žené tréninkové úsilí se vyplácí.

MARTIN ŠTĚPÁN ST.,

SKI KLUB KRALUPY

Vneděli 18. 3. se v Kladně uskutečnil 
poslední turnaj krajské soutěže ve vo-

lejbale: čtyřky mladší žáci. Doposud jsme 
drželi v průběžném pořadí třetí příčku, ale 
los k nám byl hodně neúprosný a udržení 
medailové pozice se ráno jevilo jako hodně 
velký zázrak. Ve skupině jsme jedno utká-
ní vyhráli a v celkem vyrovnaném zápase 
utržili porážku od pozdějšího vítěze Měl-
níka. V utkání „náhlá smrt“ nás čekal hou-
ževnatý Brandýs a i přes menší herní krizi 
ve druhém setu jsme dokázali zmobilizo-
vat duševní síly a zvítězit. Tato výhra nás 
opět přiblížila k medailovému snu a stačil 
už jenom poslední krůček, porazit druhý 
nejsilnější tým soutěže, Nymburk. Utká-
ní bylo ohromně vyrovnané a bojovalo se 
o každý míč. Nakonec musel rozhodnout 
tiebreik, ve kterém jsme bohužel od začát-
ku tahali za kratší konec  a neustále do-
tahovali dvou až tříbodové manko. V tuto 
chvíli však převzali iniciativu naši dokona-
le fandící rodiče a prarodiče a uřvali stav 
15:15. Nymburk se opět nadechl a doko-
nale ovládl nervy drásající koncovku. Na-
ši hoši museli čelit 5 mečbolům, tlak jsme 
v tu chvíli měli mimo stupnici všichni. Paní 
Štěstěna se přiklonila na naši stranu a zís-

kali jsme infarktové vítězství 22:20, které 
pro nás bylo v tu chvíli zlaté! Šli jsme do 
finále, ale už jsme těžko dolovali fyzické 
síly a emočně vyčerpaní jsme opět pro-
hráli s Mělníkem. I tato finálová porážka 
nám však zajistila druhou příčku v turna-
ji, která pro nás měla nádech vytoužené-
ho, zaslouženého a ubojovaného BRONZU. 
Všem hráčům, trenérům, rodičům, pra-
rodičům patří velký dík za celou sezó-
nu a kousek této první velké medaile, 
kterou získali: Michal Bolčák, Vojtěch 
Huml, Josef Kejmar, Matouš Štěpnič-
ka a kapitán Daniel Valko. Jsme tře-
tí ve Středočeském kraji, náááádhera! 
Poděkování patří samozřejmě i třem mlad-
ším klukům (Kubovi Kubištovi, Míšovi 
Kratinovi, Lukáši Hruškovi), kteří ochot-
ně zaskočili v jednom turnaji celé soutěže.  
Hoši, jsem na vás za celou sezónu ohromně 
pyšná, děkuji vám za krásné zážitky a spo-
lečně strávené chvíle.

K dalšímu úspěchu kralupského volejba-
lu patří i to, že se Starší žákyně již potřetí 
v řadě staly přebornicemi Krajského pře-
boru starších žákyň. 

HANKA BOLČÁKOVÁ,

TRENÉRKA

Bronzová neděle v předjaří

Medailisté krajského přeboru mladších žáků ve 
čtyřkách. Nahoře zleva: Josef Kejmar, Michal 
Bolčák, Dan Valko, Hana Bolčáková. Dole zleva: 
Vojtěch Huml a Matouš Štěpnička
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Historické úspěchy kralupských sjezdařů

Štěpán (Ski 
klub Kralu-
py) zvítězil 
před Bern-
tem (Bižu-
teire Jablo-
nec) a Bia-
lobrzyckim 
(Polsko).
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WWW.KRALUPAK.CZ

SPORTOVEC KRALUP NA VÝBORNOU
STREAMOVÝ PŘÍMÝ PŘENOS ZAZNAMENAL 2,5 TISÍCE PŘIPOJENÍ

■  Vyprodané kino Vltava 
sledovalo v pátek 6. dubna 
tříhodinový program věnovaný 
slavnostnímu vyhlášení 
anket: Sportovec Kralup nad 
Vltavou 2017 a Sportovec 
desetiletí 2008 -2017.

G alavečer bravurně moderovala redak-
torka a reportérka sportovní redakce 

České televize Darina Vymětalíková. Hos-
té Martin Procházka (hokejista), Kryštof  
Krýzl (lyžař) a Lucie Hrozová (horolezky-
ně) ho prozářili hvězdnou aurou českých 
reprezentantů. Gratulace od osobností svě-
tového formátu byla pro každého oceně-
ného sportovce poctou. Hlavní obsahovou 
náplň večera tvořilo v tradičním  tandemu 
Zbyněk Krátký a Jindřich Kohm připra-
vených 42 filmových příspěvků a dalších 
58 grafických koláží od grafika Jana Do-
ležálka. Neodmyslitelnou součástí všech 
galavečerů byly originální kresby a vtipy 

od karikaturisty Pavla Rychtaříka, letošní 
kolekce se obzvlášť vydařila! Kromě kate-
gorií obsahujících nominace si další tradič-
ní ceny odnesli: Pohár starosty města Jan 
Vořechovský; Mimořádné ocenění Franti-
šek Seiner; Cenu kralupské veřejnosti TJ 
Kralupy, oddíl volejbalu – starší žákyně. 
Po dekorování sportovců desetiletí převzal 
speciální ocenění pro nejlepšího sportovce 
s kořeny v Kralupech nad Vltavou olym-
pijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr 
světa v ledním hokeji Martin Procházka. 
V rámci programu vystoupil i organizační 
tým ankety a galavečerů pracující ve slože-
ní Lenka Císlerová, Jindřich Kohm a Jan 
Špaček, který oznámil, že desátý ročník byl 
pro ně z pozice organizátorů posledním. 
Svým nástupcům chtějí být nápomocni, po-
kud budou mít zájem pokračovat v nasto-
lených intencích a ctít nesoutěžní filosofii 
ankety. Důležitou informační platformou 
pro možné pokračovatele budou webové 
stránky www.kralupak.cz, kde budou po-
stupně doplněny všechny materiály vzta-
hující se k anketě.

JINDŘICH KOHM

SPORTOVEC DESETILETÍ 2008 – 2017

1. místo Koblencová Anna (vodní slalom)

2. místo Stránský Vojtěch (MTBO)

3. místo Štěpán Martin (lyžování)

Srdcař/funkcionář desetiletí

1. místo Vejrosta Zdeněk

2. místo Froněk Jaroslav

3. místo Šuda Luboš

Trenér desetiletí

1. místo Kysela Jan (volejbal)

2. místo Hronová Katarína (judo)

3. místo Majrychová Simona (krasobruslení)

Sportovní kolektiv desetiletí

1. místo BK Kralupy Junior, ženy (basketbal)

2. místo Outdoor running tým - KČT Kralupy

3. místo HK Kralupy n. Vlt. dorost (lední hokej)

Sportovní klub/organizace desetiletí

1. místo T.J. Kralupy POKr. (plavání)

2. místo T.J. Sokol Kralupy (všestrannost)

3. místo FBC Kralupy n. Vlt (florbal)

Kompletní výsledky Sportovce desetiletí a Sportovce Kralup nad Vltavou 2017 najdete na www.kralupak.cz

Hokejista Martin Procházka převzal z rukou 
zástupců města starosty Petra Holečka  

a předsedy sportovní komise Jana Špačka 
ocenění pro nejlepšího sportovce městské 

historie s kořeny ve městě nad Vltavou.

PROFESIONÁLNÍ FOTOGALERIE
MICHALA KROUPY

a KOMPLETNÍ ZÁZNAM  
GALAVEČERA SPORTOVCŮ

V HD KVALITĚ
najdete na webových stránkách KRALUPY TV

TV REPORTÁŽ - KTZ
Nominační medailonky a bonusy

   2008-2017
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DĚKUJEME ZA FINANČNÍ A VĚCNOU PODPORU SPONZORŮM 
A PARTNERŮM AKCE:
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P řesně 20. května tomu bude 
celý rok, co byla na Palac-

kého náměstí odhalena socha 
legendárního Josefa Švejka. 
Kralupští nadšenci, kteří za 
sochu bojovali všemi možný-
mi i nemožnými prostředky, 
se dočkali zasloužené odměny 
v podobě slavnostního dne, kdy 
pití teklo proudem a pod tíhou 
dobrot se i stoly prohýbaly. Zá-
roveň město Kralupy získalo 
onen potřebný symbol se-
tkávání se, což v ten mo-
ment dost možná nikdo 
netušil. I dnešní náctile-
tí, kteří ještě neměli tu 
čest si přečíst knižní 
předlohu, si dnes dá-
vají „sraz u Švejka“. 
Je opravdu neuvěřitel-
né, jak kralupský Švejk 
v našem městě zdomác-
něl. Zároveň se ale stal 
lákadlem celé řady tu-
ristů, kteří by do Kralup 
snad ani nikdy nezavítali. 

Není proto divu, že se socha 
dostala nejen na kalendáře a tu-
ristické známky, ale také na hrn-
ky, pohlednice, trička a dokon-
ce i čokoládu. Vedoucí odboru 
infocentra, paní Eva Bartošo-
vá, označila rok 2017 jako „rok 
Švejka“ a osobně se domnívám, 
že přesně takto bude i ono ob-
dobí jednou zachyceno v kronice 
našeho města. Možná i další ge-
nerace si jednou budou vyprávět 

o příběhu kralupských švej-
kologů, kteří stáli u zrodu 

této tradice, připomenou 
si osudy dobrého vojáka 

Švejka i proslulý 
román Jaroslava 
Haška a v nepo-
slední řadě nevy-

nechají ani kralupské-
ho drogistu Jana Vaňka. 
Pokud posledně jmeno-
vaný sleduje dění v Kra-
lupech odněkud shůry, 

určitě se královsky baví.
ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Rok od odhalení sochy: 
Švejkovy cyklomanévry  Švejkovy  

cyklomanévry 2018
3. ročník – sobota 19. května 2018

Spanilá jízda po městě a okolí, od Švejka ke Švejkovi
10:00: sraz u sochy před kralupskou radnicí – focení, registrace
10:30: START 
CÍL: v Žižkově ulici, kde se nachází malá soška „Švejk 
– posel míru“
Po skončení akce se bude možné zapojit do projektu 
Čteme Švejka – více na: 
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

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

PRÁZDNINY V CENTRU D8
Letní příměstské tábory 

určené pro děti od 5 do 11 let

SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY:

12. 5. 2018 „Dítě a vzdor“
Na semináře je nutné se předem přihlásit: 

Mgr. Renata Černá, tel.: 775 289 735, 
e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz

turnus termín téma

1. turnus 9. 7. – 13. 7. Příšerky pod hladinou

2. turnus 16. 7. – 20. 7. Já, padouch 3

3. turnus 23. 7. – 27. 7. Emoji ve filmu

4. turnus 30. 7. – 3. 8. Maxinožka

5. turnus 6. 8. – 10. 8. Mimi šéf

6. turnus 13. 8. – 17. 8. Esa z pralesa

7. turnus 20. 8. – 24. 8. Velká oříšková loupež 2

8. turnus 27. 8. – 31. 8. Lichožrouti

OBSAZENO

OBSAZENO

OBSAZENO

Zabýváme se opravami osobních i nákladních vozidel všech značek. 
Požadujeme spolehlivost, pečlivost a svědomitost. 

Za dobrou práci nabízíme dobré ohodnocení a také pohyblivou  
pracovní dobu. Jsme v konceptu Q-SERVICE. 

Nástup možný ihned. Kontakt: 603 722 173, 603 296 085

AUTOSERVIS V KRALUPECH 
přijme pracovníka 
na HPP i brigádně. 

ANNA KAŠPAROVÁ, advokátní kancelář
Komplexní právní služby ve všech oblastech práva

„Od 1. 5. nás najdete v nové kanceláři na adrese  
J. Seiferta 698, Kralupy nad Vltavou“

 kompletní právní servis při převodu a pronájmu nemovitostí
 vypracování a revize všech typů smluv
 pracovní právo a pracovní úrazy
 advokátní úschova peněz
 právní služby spojené s rozvodem a výchovou a výživou nezl. dětí

www.akkasparova.cz, email: advokat@akkasparova.cz, tel.: 733 607 514
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Stavební a obchodní společnost z Kralup nad Vltavou

hledá v rámci rozšiřování kolektivu pracovníka na pozici:

STAVBYVEDOUCÍ divize Stavební výroby
Požadujeme:

 úplné středoškolské vzdělání s maturitou stavebního směru
 praxe při realizaci staveb (absolventy případně zaškolíme)
 řidičský průkaz typu B
 čistý trestní rejstřík

PŘÍPRAVÁŘ / ROZPOČTÁŘ divize Stavební výroby
Požadujeme:

 úplné středoškolské vzdělání s maturitou stavebního směru
 znalost práce na PC, MS Office (Word, Excel)
 praxe při realizaci staveb výhodou
 čistý trestní rejstřík

ZEDNÍK / POMOCNÝ DĚLNÍK
Požadujeme:

 vyučení či praxe při realizaci staveb 
 čistý trestní rejstřík

      

NABÍZÍME:
 práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti
 možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
 prémiová ohodnocení, 13. plat
 u THP mobil a služební auto i soukromně  

Kontaktní pracovník: Ing. Jiří Lain,  
tel. č. 602 388 845, CV na e-mail: lain@montako.com

HLEDÁME KOLEGU NA POZICI 
MECHANIK POLYMERACE

více na www.nuvia.cz

NÁPLŇ PRÁCE:
 obsluha polymerační linky
 zajištění chemické výroby

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

KONTAKT: 
 Radek Pjatkan, tel. číslo 724 461 097 
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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

Pro naši společnost v Kralupech nad Vltavou HLEDÁME 

ZKUŠENÉHO SKLADNÍKA
 
 min. vzdělání - odborné bez maturity
 zkušenost a praxe ve skladovém hospodářství výhodou
 znalost práce na PC výhodou

Náplň práce:
 zodpovědnost za příjem a výdej zboží
 příprava zboží podle objednávek, manipulace s paletami

Nabízíme:
 zajímavé platové ohodnocení, pracovní doba 8:00-16:30 (Po-Pá)
 nástup možný ihned nebo podle dohody

Životopisy zasílejte na office@naviggo.com
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Výhodné  podmínky v příjemném prostředí. 
Studio se nachází v přilehlé lokalitě centra města.

Bližší informace na telefonu: 722 594 467  
anebo pište na e-mail: studiokralupy@gmail.com

HLEDÁME PEDIKÉRKU

MANIKÉRKU

DO JIŽ ZAVEDENÉHO STUDIA V KRALUPECH NAD VLTAVOU. 

HLEDÁME 
výpomoc na úklid 

MOTELU a UBYTOVNY ADAM v Kralupech n/V. 

Kontakt: 603 779 699



Abonentka  
přináší tyto výhody:

V PRODEJI 

od 1. 6. do 30. 6.

Americká komedie 
o tom, jaké to je, když 

se vám vše vymkne z ru-
kou. Čtrnácté patro, vý-
tah nejezdí, voda neteče, 
odpadky páchnou, venku 
horko k padnutí, v bytě 
zima, sousedi pořádají 
mejdany až do noci a zlo-
ději právě ukradli, na co 
přišli. Situace k zblázně-
ní! Všichni jsme zajatci, 
vězni, neboť jsme zhýč-
kaní civilizací. A ocit-
nout se svobodně pod 
mostem je přece jenom 
poněkud nepohodlné...

Režie: Vladimír Strnisko
Překlad: Ivo T. Havlů

Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika 
Jeníková, Zuzana Mixová, Helena Karochová, Magda Weigertová

Délka představení: 120 minut
Premiéra: 2. června 2018

J edna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií nabízí 
spoustu humoru i vážného citu a velké příležitosti pro výjimečně 

obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských intelek- 
tuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposled-
ní řadě vzájemné předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato 
konverzačně-situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen 
humorné aspekty naší současnosti a staví na precizních dialozích. 
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským 
diváckým hitem a její uvedení provázely i recenze plné superlativů.

Režie: Lída Engelová
Překlad: Michal Zahálka

Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk Velen
Premiéra: 21. března 2018

Délka představení: 125 minut s přestávkou

K dyž se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým 
ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to 

na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou. 
Precizně připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused 
z vedlejšího hotelového pokoje Francois Pignon. Po neúspěšném 
pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček zavolat policii, což se 
Ralphovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. 
Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly… 
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí 
sebevraha.

Režie: Jakub Nvota
Překlad: Jiří Žák

Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, 
Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček 

Premiéra: 31. října 2014
Délka představení: 120 minut bez přestávky

pondělí 17. září - 19:00 hodin  
Agentura Harlekýn: Neil Simon 
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE 

úterý 4. prosince - 19:30 hodin   
Pantheon production: Francis Veber 
CHLAP NA ZABITÍ  

Abonentky není možné rezervovat!
Prodej divadelních abonentek bude zahájen v pátek 1. 6. 2018. 
Prodej vstupenek na jednotlivá představení 
začne v pondělí 2. 7. 2018.

sobota 17. listopadu  
Divadlo Kalich: Torben Betts 
KOČKA V OREGÁNU 

y Káva, čaj či minerální voda na baru zdarma
y Lístky si kupujete jako první
y Nejlepší místa v hledišti
y Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna představení

ČTVRTÉ ABONENTNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
bude spolu s cenou abonentky 
známo v květnu. Podrobnosti 
k abonentkám uveřejníme 
během května na  
www.kasskralupy.cz.
Děkujeme za pochopení.

JITKA KOŠŤÁLOVÁ,
PRODUKČNÍ KD VLTAVA

divadelní abonentka podzim – zima 2018


