
CHODNÍKY v našem městě se stále 
opravují – některé úspěšně, v některých 
případech oprava vázne. Proč se tak děje?

DĚTI Z KRALUP reprezentují naše měs-
to a sbírají medaile ve všech sportovních 
disciplínách, ať je to aerobik, či volejbal.

Park a zámek v sousedních Veltrusích láká  
k návštěvě, prohlídce, relaxaci. Letošní 
SLAVNOST RŮŽÍ se bude konat 23.-24. 6.
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K ralupské letní koupališ-
tě je již otevřeno. Ranní 

kondiční plavání bude v období  
od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 pro-
bíhat zdarma. V měsíci červenec 
a srpen již za vstupné 30 Kč. 

V pátek 1. června mají děti do 
12 let vstup na koupaliště zdar-
ma. 

O týden později 8. 6. bude ote-
vřeno do 15:00. Z důvodů konání 
akce v rámci Dnů Kralup bude 
bazénová část pro veřejnost do 

15. hodiny uzavřena. „Hrátky 
na koupališti“ budou probíhat 
na travnatých plochách. V tento 
den je vstup do areálu zdarma. 

Velký bazén bude k dispozici 
pouze pro akci „Plavme chytře“, 
a to v časech 10:00-11:00, 12:00-
13:00, 14:00-15:00, v nepřízni-
vém počasí se akce přesune na 
krytý plavecký bazén.

GABRIELA MOTLOVÁ,

MANAŽER SPORTOVIŠŤ

KRALUPSKÁ SPORTOVNÍ, SPOL. S R.O.

plakát 
hudební 
fest

KRALUPSKY 
HUDEBNÍ FESTIVÁLEK 

´

SOBOTA 9. 6. 2018
Eddie Edward & Friends

Jiří Schmitzer

15:00

16:30
Pokáč

18:00

19:30
Socha 
Hrocha 21:00

Fast Food Orchestra
22:30

Marie Rottrová

Vladimír 
518
00:05

pravý břeh Vltavy pod Masarykovým mostem

V RÁMCI DNŮ KRALUP 2018

Léto začíná 
na koupališti
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Krytý bazén na Cukrovaru bude otevřen do neděle 17. 6. 2018. 
Ranní plavání bude probíhat na krytém bazénu do pátku 15. 6. 2018.
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červenec/srpen 2018

RM schválila:
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Zpracování studie proveditelnosti pro 
zavedení nízkoemisních zón v Kralupech nad Vlta-
vou“ s dodavatelem EDIP s.r.o., Plzeň, za celkovou 
cenu 640 090 Kč s DPH.
u zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební 
úpravy stávajících pěti bytů v bytovém domě Chel-
čického 687, Kralupy nad Vltavou“.
u dodatek ke smlouvě o dílo na akci „PD - Úpravy 
komunikace a nová parkovací místa na Purkyňově 
náměstí, Kralupy nad Vltavou“, realizovanou zhoto-
vitelem NOZA, s.r.o., Kladno, IČ: 24767417. Předmě-
tem dodatku je zpracování inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu za celkovou cenu 
67 518 Kč vč. DPH. 
u realizaci III. etapy projektu „Úpravy vodního díla 
v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou“, tj. osazení kon-
cové klapky na zatrubněný úsek odpadu.
u podání žádosti o dotaci na projekt „Paprsek 
2018“ z grantového programu Podpora regionů 
2018 Nadace ČEZ s celkovými náklady 94 000 Kč, 
z toho požadovanou dotací ve výši 80 000 Kč.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „PD pro provedení stavby na akci 

Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského nám. 198, 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem PLÁN PLUS, 
s.r.o., Praha 8, a to za celkovou cenu 2 032 800 Kč 
s DPH.
u výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „PD – Rekonstrukce kuchyně a jídelny 
v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“ 
s dodavatelem PLÁN PLUS, s.r.o., Praha 8, a to za 
celkovou cenu 592 900 Kč s DPH.
u dodatek ke smlouvě o dílo na akci „PD – Rekon-
strukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou“, realizovanou zhotovitelem 
PLÁN PLUS, s.r.o., Praha 8. Předmětem dodatku je 
posunutí termínu prací na díle o čtyři měsíce, tj. 
zahájení prací od 1. 9. 2018.
u podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR 
– generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR na projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH 
Kralupy nad Vltavou“ z programu „Účelové investič-
ní dotace pro JSDH obcí pro rok 2019“ s celkovými 
náklady 7 500 000 Kč, z toho požadovanou dotací 
ve výši 2 500 000 Kč.
u Základní škole Kralupy nad Vltavou, Gen. Kla-
pálka 1029, čerpání z investičního fondu ve výši  
162 118,22 Kč na pořízení herního prvku na zahra-
du školní družiny.

příjem inzerce do 14. 6. 2018,  
12 hodin; zasílání článků a pozvánek  

do 18. 6. 2018, 12 hodin
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PONDĚLÍ 25. ČERVNA V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

� 

střípky z jednání Rady města Kralupy n. Vltavou� 

veřejné jednání  
zastupitelstva města

Vážení a milí čtenáři!

M áme tu léto! Ačkoli oficiálně 
podle kalendáře začíná až  

21. června, tedy letním slunovra-
tem, už květen byl naplněn slun-
cem, přišla i klasická letní bouřka, 
bazény, koupaliště i rybníky přivítaly 
první letní plavce. Věřím, že i čer-
ven bude krásný. Minimálně tak, 
jak krásný si ho uděláme sami. Uží-
vejte každého teplého dne ke kou-
pání, párty s přáteli, výletům, rela-
xaci podle vašeho gusta, dopřejte 
přírodě občasnou závlahu či letní bouřku a hlavně 
nezapomeňte – nebude den, kdy by se v Kralu-
pech něco nedělo. Nemusíte za zábavou, pozná-
ním či dobrodružstvím vůbec daleko. V našem 
městě i blízkém okolí se nudit nebudete.

Hlavní kulturně společenskou akcí budou od 
středy 6. června pětidenní slavnosti Dny Kralup. 
Na straně 10-11 najdete podrobný rozpis akcí, 
ale protože některé organizace se se svým pro-
gramem přihlásily až později (a stále ještě při-
hlašují), je vše postupně doplňováno na webo-
vých stránkách kasskralupy.cz. Tam tedy najdete 
přesný denní program. 

A druhou největší červnovou akcí, dovolím si 
říct, bude oslava 90 let od založení dobrovolného 
hasičského sboru v Minicích. Ta je připravena na 
sobotu 30. června, takže odjezdy na dovolenou 
plánujte až na červenec.  O zábavu v Minicích 

rozhodně nemůžete přijít, místní ha-
siči to jinak, než skvěle, neumí.

Na konci června si půjdou děti 
pro vysvědčení – ať už bude jaké-
koli – gratuluji všem k úspěšnému 
zakončení školního roku. Vždycky 
můžou být známky lepší (pokud to 
nejsou samé jedničky), ale vždycky 
také může být hůř. Přesto to není 
všechno a svět kvůli dvojce, trojce, 
čtyřce ani pětce nespadne! Důležité 
je, že je dítě zdravé, čilé, do školy 

chodit může, k tomu třeba sportuje nebo recituje 
básně, zkrátka, užívá si dětství plnými doušky, 
protože MŮŽE! Povinnosti a starosti na všechny 
čekají, jakmile dospějí… 

A takové by měly být i prázdniny – v klidu, v po-
hodě, s úsměvem, plné zážitků, kamarádů, dob-
rodružství, zalité sluncem a láskou. Ať je takové 
máte všichni, ne jen děti.

Užijte si červnové dny v plné síle, přeji všem 
hodně sluníčka, štěstí a (s)mějte se!

RADKA HOLEŠTOVÁ,

ŠÉFREDAKTORKA KZ

slovo úvodem� 

KALENDÁŘ ČERVNOVÝCH AKCÍ NA WWW.KRALUPSKYZPRAVODAJ.CZ
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J aká je tedy aktuální situace? Jak ke vše-
mu došlo?

V červnu loňského roku proběhlo výběrové 
řízení, z kterého vzešla jako realizátor re-
konstrukce chodníků v ulici 28. října hra-
decká společnost SOVIS CZ, a.s. Na tuto 
opravu Kralupy získaly investiční dotaci 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury. S firmou SOVIS byla uzavřena 
smlouva v termínu plnění díla: předání 
staveniště 10. 7. 2017, zahájení prací 17. 7. 
2017, dokončení do 3. 9. 2017. Ovšem hned 
na začátku se objevily první komplikace.

„Základní problém spočíval v tom, že 
jsme předali staveniště firmě, která začala 
pracovat pozdě. Tak došlo k prvnímu časo-
vému skluzu. Rada města následně termín 
prodloužila až do konce října 2017, ovšem 
později se ukázalo, že firma zjevně podce-
nila své možnosti. Chyběl jí nejen mate- 
riál, ale také pracovní síly. Hned na to se 
ale vyskytl další problém, a to s kanalizací 
ve směru od ulice Na Záruce do ulice Mlýn-
ská. Po konzultaci se zástupci společnosti 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. bylo tedy 
nutné vybudovat novou kanalizaci v úseku 
od ulice Na Záruce k ulici Mlýnská. S fir-
mou jsme se tedy domluvili na pokračování 
akce na jaře,“ komentuje začátek nešťastné 
realizace Marcela Horčičková, vedoucí od-
boru RIaSM MěÚ Kralupy n. Vlt.

Během podzimu byly ještě 2x změněny 
termíny dokončení díla, nejprve do 15. 9. 
2017 (usnesení RM z 24. 7. 2017), poté do 31. 
10. 2017 (usnesení RM z 11. 9. 2017). Přesto 
se práce v tomto úseku prakticky nepohnuly.

Tedy, kromě přeložky kabelového vede-
ní, kterou realizovala společnost CETIN 
- Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s. a v prosinci provedla společnost Stře-
dočeské vodárny, a.s. obnovu kanalizace 
včetně dešťových přípojek.

Na jednání 18. 12. 2017 RM schválila pro-
dloužení termínu dokončení díla v úseku od 
ulice Na Záruce k ulici Mlýnská o 6 týdnů. 
Realizace měla probíhat v termínu od 3. 4. 
do 15. 5. 2018. 

„Nestalo se tak. Dne 9. května 2018 se 
pak zástupci firmy rozhodli smlouvu vypo-
vědět, ale chtěli tak učinit bez patřičného 
právního důvodu. Město navíc uplatnilo 
vůči subjektu penále v nejvyšší možné vý-
ši,“ dodává M. Horčičková.

Chodník tedy není stále hotový, ale ve-
dení města se rozhodně snaží tuto situaci 
řešit.

„Problémy jsou s touto akcí opravdu vel-
ké. K tomu všemu jsme ještě nuceni řešit 
problémy s chodníkem u ZŠ Generála Kla-
pálka, který obsahuje spoustu závad (je-
ho rekonstrukci prováděla stejná firma 
– pozn. red.). Ani v této části spokojeni roz-

„V rámci přestavby institutu na byto-
vé jednotky bylo nutné, aby investor za-
bezpečil přístupnost k rezortu. Nová ko-
munikace je tedy obousměrná a měla by 
dostatečně pojmout množství vozidel, 
která tudy budou jezdit. Vybudován byl 
taktéž chodník pro pěší a umělé osvětle-
ní,“ uvedl kralupský místostarosta Marek 
Czechmann.

Celková délka rekonstrukce úseku 
Cesty brigádníků činí 105 metrů, při-
čemž nově rozšířená silnice a chodník 

plynule navazují na dosavadní asfaltovou 
stezku pro pěší a cyklisty vedoucí od areá-
lu chemických výrob Kralupy. Účelem této 
stavby dále bylo zřízení kolmých parkova-
cích stání, která budou částečně sloužit ta-
ké pro střední odborné učiliště. 

K zahájení stavby došlo na podzim roku 
2017 a dle vyjádření investora byl harmo-
nogram stavebních činností úzce koordi-
nován se souběžně probíhající výstavbou 
bytového komplexu, který vznikl revitali-
zací chátrajícího hotelu Adriana. 

„Při kolaudaci jsme si měli možnost pro-
hlédnout novou komunikaci a pochopitel-
ně jsme si prošli také okolí kolem objektu. 
V areálu byla rovněž zřízena nová parkova-
cí místa a chodník. Celý komplex bude slou-
žit jako bytový dům a dle posledních infor-
mací je víc jak polovina bytů již zamluvena. 
Investor nám prozradil, že už v červenci 
nebo srpnu budou byty předány do užívá-
ní. Problematiku bývalého hotelu Adriana 
jsme řešili dlouhá léta a jsme samozřejmě 
rádi, jak zdejší prostranství v současné do-
bě vypadá,“ uvedl kralupský starosta Petr 
Holeček při kolaudaci stavby.      

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ 

Byla rozšířena ulice Cesta brigádníků
■  Starosta Petr Holeček a místostarosta Marek Czechmann 
se zúčastnili kolaudace dopravní stavby s názvem „Rozšíření 
komunikace Cesta brigádníků a přilehlá parkoviště“. 

■  Současným nejpalčivějším investičním problémem v našem městě je 
nedokončená rekonstrukce chodníků v ulici 28. října. Stížnosti od obča-
nů, dotazy a návrhy řešení jsou na denním pořádku nejen u úředníků, ale 
směřují i do Zpravodaje a ke členům redakční rady, zda bychom s tím 
nemohli něco dělat.

Kdy budou hotové  
chodníky v ulici 28. října?

hodně nejsme. Co se týče dalšího termínu, 
tak když vše dobře půjde, mohli bychom 
začít stavět na začátku prázdnin. Budeme 
ale muset nechat upravit projektovou do-
kumentaci a opakovaně vyhlásit výběrové 
řízení. Protože je akce financovaná z dota-
ce, je třeba celý projekt předat opětovně ke 
schválení, což s sebou ponese další zdržení. 
Je tedy velmi pravděpodobné, že se nako-
nec začne až v září,“ nastínila další kroky 
v této záležitosti paní Horčičková.

Věříme, že se tentokrát podaří celou re-
konstrukci dotáhnout do úspěšného kon-
ce a ulice 28. října bude opět plně sloužit 
chodcům i motoristům.

Nedokončená část 
chodníku v ul. 28. října
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N a začátku měsíce května došlo k úpl-
né uzavírce chodníku v ulici Dobrov-

ského, která vede od kruhového objezdu ve 
směru na Lobeč. Důvodem tohoto omezení 
je pokládání kabelů pro telekomunikační 
síť UPC, přičemž přibližná délka uzavřené-
ho úseku činí v současné době cca 400 m. 
Obchůzná trasa pro pěší nyní vede ulicemi 
Tyršova, Sladkovského až k Jeronýmovu 
náměstí. Pro řidiče motorových vozidel si-
ce objízdná trasa nařízena nebyla, nicméně 
v daném úseku zajišťuje provoz kyvadlová 
doprava řízená semafory. 

Veškeré práce by měly být dokončeny 
do 7. 6. 2018, ovšem hned na konci měsí-
ce června dojde k zahájení velké investič-
ní akce v podobě výstavby nového parko-
viště. V blízkosti dráhy vznikne přibližně 
sedmdesát nových parkovacích míst, kte-
rá budou pod kamerovým zabezpečením, 
počítáno je rovněž s umělým osvětlením. 

„Parkoviště by mělo sloužit především 
pro obyvatele sídliště Hůrka, kde je par-
kování v současné době značně problema-
tické. Investiční akce bude probíhat až do  
31. října. Po tuto dobu musí řidiči stále po-
čítat s jednosměrným provozem a ostatní 
občané s obchůzkou přes Cukrovar,“ uvedl 
pro kralupskou televizi místostarosta Ma-
rek Czechmann. Další pozitivní zprávou je 
možnost spojená se získáním finanční dota-
ce, což dokládají slova místostarosty Libo-

ra Lesáka: „Naše dotace byla akceptována. 
Spousta projektů byla v první fázi vyřazena, 
ovšem náš mezi neúspěšnými nebyl. To je ta 
pozitivní stránka věci. Nyní už jen čekáme 
na celkové hodnocení, které určí, jestli na 
dotaci dosáhneme. Nicméně i tak jsme na 
tuto akci vysoutěžili dodavatele a na konci 
června určitě začneme stavět. Kdybychom 

nakonec na dotaci nedosáhli, parkoviště 
bude zafinancováno ze zdrojů města.“ 

Investiční akci „Parkovací stání v ulici 
Dobrovského, Kralupy nad Vltavou“ pro-
vede firma Chládek a Tintěra, a. s., a to za 
cenu 4 870 240 Kč s DPH. 

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Vminulém čísle Zpravodaje jsme vás in-
formovali o záměru vybudovat ve vy-

braných destinacích betonové venkovní 
grily, které budou sloužit veřejnosti. Libor 
Lesák, kralupský místostarosta, k tomu-
to tématu v předchozím vydání prozradil: 
„Hledáme vhodná místa pro jejich umís-
tění. Primárně nám jde o vytvoření odpo-
činkových zón, kde by si lidé mohli opéct 
buřty, občerstvit se a následně třeba po-
kračovat v cestě.“ 

Prvním místem, kde byl gril s poseze-
ním zasazen, se nachází na sídlišti V Zátiší, 
druhý bude následně umístěn v blízkosti 
střelnice, tedy v místě, kde má vzniknout 
„velké foto okno“, tzv. „bigfram“. „První gril 
jsme se rozhodli postavit V Zátiší. Občané 
si tam mohou přijít posedět, případně si 
opéct maso. K tomu však musím ještě pře-
deslat, že k dispozici pochopitelně nebude 
uhlí, to si musí každá návštěva zajistit sa-
ma. Ještě zde plánujeme vyvěsit provozní 
řád, přičemž technické služby budou mít 
na starost celkovou péči a údržbu. 

Další gril pak plánujeme u střelnice, zde 
je počítáno i s velkým betonovým ohniš-
těm, neboť na tomto místě se mohou lidé 
klidně zdržet do pozdních večerních hodin. 
S ohledem na stávající sucha však i zde bu-
de nezbytné, aby občané dodržovali pro-
vozní řád a byli ohleduplní nejen k danému 
místu, ale také sami k sobě,“ uvedl Libor 
Lesák s tím, že ani ne po týdnu se bohužel 
vyskytl problém v blízkosti osazené grilo-
vací sestavy na sídlišti V Zátiší. 

„Štěrk, na kterém se celá sestava nachá-

zí, byl rozházený, v grilu a pod lavicí se na-
šla zemina. Nátěr dřevěných laviček taktéž 
utrpěl menší škrábance. Máme za to, že se 
s největší pravděpodobností jednalo o děti, 
které si zde hrály. Sice se nejedná o nikte-
rak zásadní škodu, spíše je ale zarážející, že 
někteří jedinci mají potřebu ničit na prv-
ním místě to, co je nové.“ 

Kralupský místostarosta zároveň vyzývá 
občany, aby byli k veřejnému majetku ohle-
duplní, neboť se domnívá, že právě takovéto 
prvky jsou vytvářeny primárně pro potě-
šení slušné většiny obyvatel. „Samozřejmě 
vnímám i negativní názory. Zejména starší 
lidé mají pocit, že se v blízkosti grilů budou 
do noci konat všelijaké ‚zábavy‘, ale protože 
jsme k posezení záměrně nepřivedli osvět-
lení, chci věřit tomu, že v tomto ohledu bude 
všechno v normě,“ uzavřel. 

Instalace druhého grilu bude provede-
na u již zmíněné střelnice, a to v průběhu 
měsíce června.   

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Na sídlišti V Zátiší byl postaven veřejný gril
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Chystá se výstavba nového parkoviště

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ



5www.mestokralupy.cz  AKTUALITY  ČERVEN 2018   KZ

O tevřením mostu T. G. Masaryka na 
konci dubna tohoto roku došlo k uvol-

nění dopravní situace ve městě, a tak bylo 
možné minulý měsíc provést opravy vý-
tluků místních komunikací (ulice Třebíz-
ského, Klicperova, Ladova, parkoviště na 
Hostibejku, Chelčického), byla provedena 
oprava nerovností na chodnících v sídlišti 
Cukrovar, pod viaduktem u Jeronýmova 
nám. a další. 

Dále bylo v průběhu minulého měsíce do-
končeno blokové čištění ulic. Tak jako tomu 
bývá každý rok, v některých lokalitách bylo 
ve spolupráci s městskou policií přistoupe-
no k odtahu vozidel, případně byly rozdány 
výzvy za nepovolené parkování. 

V měsíci červnu mají zaměstnanci tech-
nických služeb v plánu dokončit opravy 

chodníků v lokalitě Zátiší, kde byla v mi-
nulém roce odborem realizace investic 
a správy majetku započata rekonstrukce 
chodníků, zeleně, hřišť. Jde o opravu cca 
600 m2 chodníků, které dostanou nové ob-
rubníky a zámkovou dlažbu. Občané tak 
budou muset počítat s drobnými omezení-
mi spojenými s přístupem do panelových 
domů a parkováním. O plánovaných opra-
vách budou obyvatelé v dotčených domech 
postupně dopředu informováni. 

Další plánovanou akcí je oprava pod-
kladních vrstev stezky a schodiště na láv-
ce u sídliště Cukrovar, kde bude po dobu 
opravy zúžen průjezdný profil pěší a cyk-
listické stezky. 

LUBOŠ NĚMEC,

ŘEDITEL TSM KRALUPY

M ěsto Kralupy n. Vlt. má možnost za-
koupit z dotací EU domácí komposté-

ry pro občany a poté je zdarma nabídnout 
zájemcům s trvalým pobytem v Kralupech.

Nejprve je však nutné zjistit, zda mají ob-
čané o kompostéry zájem.

V případě, že ano, vyplňte, prosím, níže 
otištěný anketní lístek, a odevzdejte jej do 
infocentra MěÚ Kralupy, případně zašlete 
mail s Vašimi kontaktními údaji na adresu 
ales.levy@mestokralupy.cz, do předmětu 
zprávy napište slovo „kompostér“.

Anketní lístky odevzdejte a maily zasílej-
te nejpozději do 22. června 2018.

Pokud bude o kompostéry dostatečný zá-
jem, zástupci města podají žádost o dotaci 
a v případě získání dotace budou kompo-
stéry předány občanům v roce 2019.

Po digitalizaci kina, modernizaci inte-
riéru kulturního domu (nová podlaha 

sálu a jeviště, nové sedačky, dřevěné ob-
klady sloupů), sociálního zázemí v kině, 
zateplení budovy a modernizaci vstupu do 
KaSSu, se kulturní a společenské středisko 
letos dočká plánované rekonstrukce elek-
trorozvodů. 

Přiznejme si, že tato poslední moderni-

zace byla již žádoucí a je investičně největ-
ším počinem. Proto také bude rozdělena do 
několika etap. V rámci 1. etapy bude letos 
provedena rekonstrukce rozvodů elektro 
v suterénu pod šatnou divadla. To zahr-
nuje přípravu kabelových tras, rozvaděče 
a rozvodny.

Zahájení prací započne přibližně v polo-
vině června a ukončení se předpokládá ke 

konci srpna letošního roku. Dodavatelská 
firma přislíbila, že prázdninový provoz ki-
na by neměl být ohrožen, takže návštěvníci 
nebudou ochuzeni o promítání filmů. Sle-
dujte proto aktuální informace o progra-
mu na našich webových stránkách www.
kasskralupy.cz.

MARTIN ODVODY,

ŘEDITEL KASS KRALUPY N. VLT.

Rekonstrukce elektrorozvodů  
v KaSS bude zahájena v červnu

Průzkum zájmu o kompostéry zdarma

MÁM ZÁJEM O BEZPLATNÉ PŘIDĚLENÍ PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRU

Jméno a příjmení: ...............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................

Kontakt (e-mail nebo tel. č.): ...............................................................

Datum a podpis: .................................................................................

Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:
(na každých 100m2 je třeba min. 100 l)

800 L 1000 L 1400 L 2000 L

✁ ✁

SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ
…mají všichni, kteří letos 
podpořili Český den proti 
rakovině. Místní organizace 
ČČK odeslala na konto Ligy 
proti rakovině 5 087 Kč. 
Příkladní jsou členové 
městského klubu důchod-
ců, kteří každoročně vyn-
dají ze své peněženky nej-
méně dvacetikorunu a tím 
přispějí na dobrou věc. Díky patří i vedení 
městského úřadu a jeho zaměstnancům, 
účetní kanceláři paní Hajtúnové a i všem 
ostatním dárcům. 
Nejde přece jen o vybírání peněz, ale také 
o informace o prevenci před chorobou, na 
kterou se u nás zbytečně umírá. Příspěvek 
bude použit i na zlepšení kvality života on-
kologických pacientů, výzkum a vybavení 
onkologických pracovišť. 
 VĚRA PAVLŮ

TSM opraví chodníky 
i úpatí lávky
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S čím vstoupil zámek Veltrusy do nové 
sezóny? 
Řekl bych, že se jedná o „vykročení do lep-
ších zítřků“. Mohli bychom slovy pohádky 
říci: za dvěma povodněmi, za čtyřmi vich-
řicemi a za 100 lety nedostatečné údržby 
– tam někde leží náš cíl: opravený zámek 
a park… Dneska už začíná být stav celého 
areálu takový, že už se za něj nemusíme 
moc stydět. Naopak, už je i čím se trošku 
chlubit a zvětšující se počty návštěvníků 
o tom svědčí zcela přesvědčivě. Zdaleka ješ-
tě nejsme na konci cesty (a bude to cesta 
dlouhá), ale o úspěšném vykročení se už 
dá mluvit bez ostychu.  

V poslední době doznal park značné 
proměny - mohl byste popsat, co vše bylo 
realizováno a co se ještě plánuje?
Za poslední roky prošly významnou rekon-
strukcí jak cesty, cestičky a pěšiny v areálu 
(i když se to nezdá, tak celkem asi 29 km), 
tak zejména mostky a lávky. Z celkového 
počtu osmnácti lávek a mostů jich obno-
vou zatím prošlo 17. Poslední, jediný ve-
řejnosti nepřístupný, tzv. Myslivecký most 
v oboře na rekonstrukci ještě čeká. Mělo 
by také konečně dojít k vypuštění zvěře do 
nové části obory, která zůstane přístupná 
pro návštěvníky. Budou tak mít unikátní 
možnost vidět a potkávat neochočenou zvěř 
a pozorovat ji při jejím způsobu života. To 
ale bude samozřejmě vyžadovat velkou tr-

pělivost a pokoru. Najít si vhodné místo, 
být potichu a čekat…

Z velkého budování a oprav bychom mě-
li pomalu přejít na běžnou údržbu, která 
je ovšem v tak velkém parku (takřka 300 
hektarů – největší zámecký park v České 
republice) zatím trochu nad naše možnos-
ti. Ale i zde jsme optimističtí. Také bychom 
si rádi jednou založili svoji lesní školku (za 
Chotků tu fungovala) a začali více sázet 
stromy, ale tam zatím narážíme na limity 
ze všech stran. Snad se to podaří zlomit…

Čím si myslíte, že je veltruský zámek 
specifický?
Specifický je celý zámecký park, vybudo-
vaný v duchu tzv. okrasného statku (freme 
ornée), kde jsou integrální součásti i hos-
podářsky obdělávané plochy a historické 
hospodářské stavby. Třeba taková sušár-
na ovoce je umístěná přímo u hlavní ale-
je v parku, zatímco normálně by taková 
obslužná věc měla být někde nenápadně 
schovaná. Každá ze tří hájenek v areálu by-
la postavena v jiném stylu (švýcarská, ho-
landská a zaniklá tyrolská). To je opravdu 
velmi neobvyklé. 

Jedinečný je také osobnostmi, které se 
v historii objevily: ať už jde o osobnosti 
z rodu majitelů zámku, hrabat Chotků, pří-
tomnost generála Laudona, nebo o návště-
vu císařovny Marie Terezie na Velkém trhu 
tovarů království Českého v roce 1754 (což 

byl vůbec první veletrh na světě). 
Stinným unikátem je pak za druhé svě-

tové války existence programu Lebensborn 
(ve Veltrusích zřejmě na jediném zámku 
mimo území vlastní Německé říše).  

Z expozičních počinů je trochu netradič-
ní vzdělávací expozice Aristokracie: začá-
tek konce, která se snaží o velmi věrnou 
interpretaci dějin zániku šlechty u nás. 

Unikátní jsou i technické drobnosti: za-
chované původní topeniště oranžerie (v re-
publice jsou jen další dvě a ne v tak původ-
ním stavu) a vyzděná jáma na ruční řezání 
dřeva (jiná v republice není). Ty aktuálně 
zachraňujeme, ale zatím přístupné nejsou.  

Ve Veltrusích působíte již 10 let, jak byste 
tuto dobu zhodnotil?
Nastupoval jsem do zámku zdevastovaného 
a zcela zavřeného se zázemím a s ostatními 
stavbami v žalostném stavu, do parku příliš 
neudržovaného, a do kolektivu nefunkč-
ního a zcela rozhádaného. Dnes je zámek 
po stavební stránce obnovený a dokončuje 
se restaurování interiérů, veřejnosti nabí-
zíme pět prohlídkových okruhů a školám 
12 edukačních programů. Z celkem 45 sta-
veb v areálu zatím není připravená obnova 
pouze u dvou; park (s rozlohou takřka 300 
hektarů největší v republice) je z velké části 
udržovaný a přibyly v něm obnovené cesty, 
pěšiny, lávky, mosty, lavičky, ovocný sad, 
vysadili jsme cca 2.000 stromů (ale pořád 
je to málo), do areálu se vrátili koně, ovce, 
stabilizoval se chov daňka skvrnitého, ob-
novená je Mlýnská strouha a z parku zmi-
zely oblasti zcela bez údržby; kolektiv je 
výborný a plný nadšených a nesmírně ši-
kovných a obětavých lidí. Takže bych řekl, 
že je za těch 10 let za námi spousta práce 
a asi můžeme hovořit o úspěchu, i když ješ-
tě rozhodně nejsme ve finále.  

Co pro Vás práce kastelána znamená?
Hodně. Spíše to beru jako svoje životní po-
slání, než jen jako práci… 

ROZHOVOR s... PhDr. Pavlem Eclerem, kastelánem státního zámku Veltrusy

Ten veltruský zámek je za lesem...
■  Prakticky uprostřed jednoho z největších zámeckých parků v Čechách, 
co by kamenem od Kralup dohodil, stojí romantický zámek Veltrusy, který 
láká k návštěvě turisty ze všech koutů republiky i zahraničí. V posledních 
letech prošel rekonstrukcí a doslova vykvetl. Pokud jste ve Veltrusích dlouho 
nebyli, jste srdečně vítáni!
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Na co byste návštěvníky rád pozval?
Nově jsme otevřeli menší expozici, věnova-
nou příležitostné návštěvě generála Laudo-
na (v té době čerstvě maršála) na veltruském 
zámku, který tudy projížděl během tak zva-
né „Války bramborové“ v roce 1778. Letos 
se slaví osmičková výročí a toto je takové 
výročí zapomenuté. Zapomenutá je i Válka 
bramborová. Což je škoda, neboť to byla pro 
nás válka vítězná, ale hlavně šlo o válku, ve 
které zahynulo rozhodně nejméně lidí. Je 
škoda, že se na ni zapomíná. A jestli chcete 
vědět, proč se jí říká Válka bramborová, tak 
se přijďte podívat na výstavu o Laudonovi 
a my Vám to tam povíme… 

Z nejbližších akcí bych rád pozval na 
Slavnost růží 23. – 24. 6. a Dožínky hraběte 
Chotka 11. 8. 2018. Učitele s žáky bychom 
rádi pozvali na naše edukační programy 
a děti mohou přijet i na příměstské tábory. 

Co vše tedy můžeme vidět v zámku 
samotném? 
} „Aristokracie: začátek konce“ - v au-
tentických prostorech se na konkrétních 
příkladech hrabat Chotků šířeji seznámíte 
se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve 
státní správě nebo jejím životním stylem. 

} „Generál Laudon jede skrz Veltrusy“ 
- prohlídkový okruh připomíná pobyt legen-
dárního válečníka na zdejším zámku během 
tak zvané Bramborové války roku 1778. 

} „Míry, váhy, závaží, na zámku Vám 
ukáží“ - výstava o historických mírách 
a váhách v období největšího rozkvětu zám-
ku. Zjistíme na ní, jak moc denně měření 
a vážení používáme a jak málo si vážíme to-
ho, že máme snadný a přehledný metrický 
systém. Výstava je dostupná samostatně. 

} „Historické kočáry“ – samostatně do-
stupná výstava kočárů, vozů a saní použí-
vaných na běžném panství. Také přibližuje 
funkce kočárů na příkladech ze života fik-
tivního šlechtice. 

} „Cykloprohlídka parku“ - na kolech 
s průvodcem. Trvá necelé dvě hodiny a uje-
de se během ní asi 9 km. Má 11 zastavení 
na krásných a významných místech parku. 

} „Projížďka koňským povozem“ - 
může uspokojit ty, co se chtějí kochat, ale 
pěšky ani na kole se jim nechce, nebo i ty, 
pro něž je to prostě daleko a chtějí se svézt. 

Odkaz na všechny prohlídkové okruhy 
a zajímavé procházky po parku najdete 
na webu zamek-veltrusy.cz/cs.

Jaké akce by se přednostně měly 
financovat z městského rozpočtu?

INVESTIČNÍ AKCE POČET HLASŮ

komunikace, chodníky 279

vybudování centra města 273

parkovací stání 214

městská zeleň 96

investice do školních budov 84

sportoviště 68

vybudování parkovacího 
domu

59

vybudování sociálních bytů 37

investice do kulturních  
zařízení

32

rekonstrukce městských 
bytů

14

Respondenti se shodují ve svých názorech 
se záměry vedení města. Největší procento 
investic v posledních letech je vynaloženo 
do rekonstrukcí komunikací a chodníků, 
kde zároveň vznikají nová parkovací mís-
ta a do centra města. Zastupitelé schvalují 
významné investice do mateřských a zá-
kladních škol.

Hledáte bydliště v Kralupech?

VARIANTY ODPOVĚDÍ POČET %

ne 854 82

koupě byt 82 8

koupě dům 75 7

nájem domu/bytu 27 3

Jaké bydlení preferujete?

MOŽNOST BYDLENÍ POČET %

na okraji – rodinný dům 658 64

v centru – byt 366 36

Máte zájem bydlet na okraji města, 
v rozvojových lokalitách?

VARIANTY ODPOVĚDÍ POČET %

ano 632 62

ne 390 38

Plánujete v Kralupech bydlet dlouhodobě 
nebo se chystáte odstěhovat?

VARIANTY ODPOVĚDÍ POČET %

bydlet 817 80

odstěhovat 109 10

nebydlím zde 100 10

Co považujete za největší přednost 
města? Co se vám na něm líbí?

PŘEDNOSTI POČET

poloha 318

nevím 191

příroda 173

město jako celek 140

rozvoj centra 131

sportoviště 59

kultura 42

cyklostezky 25

vzdělávání 22

Co považujete za největší nedostatek 
města?

NEDOSTATKY POČET

obchvat 245

nic 118

absence centra 107

parkoviště 104

životní prostředí 102

sociálně nepřizpůsobiví 77

městská policie 59

nedostatek nákupních možností 56

úklid 34

nádraží 29

špatný stav silnic 29

Občané jednoznačně považují za nedosta-
tek absenci obchvatu města (23,5 %). Za po-
sledních 20 let všechny strany, které kan-
didují na posty v zastupitelstvu, se snaží 
tento problém řešit. 

Jak se žije v Kralupech? 4. 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, 
kterého se zúčastnilo 1 439 osob. Dnešní vydání Zpravodaje přináší poslední část výsledků průzkumu.
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střípky z linky 156 � 
u 16. 4. v 16:49 oznámila na l. 156 pí K., že na 
provozovně OD Lidl chytili a zadrželi muže, který 
ukradl pět kusů plechovkového piva v celkové 
hodnotě 50 Kč. Hlídka MP ověřila totožnost 
muže prostřednictvím dozorčí služby na OO PČR. 
Nejednalo se o osobu v pátrání. O celé věci byl 
sepsán úřední záznam a p. Č. byl poučen o dalším 
postupu. 

u 17. 4. v 13:00 oznámil na l. 156 p. T., že za 
garážemi v ul. 28. října u potoka leží na louce nějaká 
osoba a delší dobu se nepohnula. Hlídka MP ihned 
vyrazila na místo za použití výstražného zvukového 
a světelného zařízení. Na místě se nacházel muž, 
který ležel pod stromem a odpočíval. Hlídkou MP 
byla prostřednictvím DS na OO PČR provedena 
lustrace, zda není dotyčný muž v pátrání PČR. Vše 
bylo v pořádku, p. L. hlídce sdělil, že si chtěl jen 
odpočinout na čerstvém vzduchu. 

u 18. 4. v 13:57 oznámila na l. 156 pí M., že 
v ul. Husova sedí skupinka bezdomovců, kteří 
se chovají nevhodně, a jedna z žen kopla do 
odpadkového koše, který se následně rozsypal. 
Při příjezdu hlídky MP se na místě nacházeli dvě 
ženy a jeden muž, všichni v podnapilém stavu. Paní 
P., která do odpadkového koše kopla, byla hlídkou 
na místě řešena pokutou za porušování vyhlášky 
o znečišťování veřejného prostranství. Poté byli 
hlídkou všichni z místa vykázáni. 

u 28. 4. v 14:24 oznámil na služební telefon pan 
K., že na rohu ulic Vrchlického a Chelčického leží na 
zemi nějaký muž a nehýbe se. Ihned předáno hlídce 
MP Kralupy a hlídce OO PČR Kralupy, obě hlídky 
dorazily zároveň na místo, kde byl zjištěn pan M. (cizí 
národnosti), který byl v podnapilém stavu. Pan M. byl 
bez zranění a s hlídkou MP komunikoval. Pan M. na 
chodníku usnul z důvodu opilosti. Hlídce sdělil, že si 
na lavičce chvíli odpočine a poté půjde na ubytovnu.

u 30. 4. v 16:24 na l. 156 oznámila pí M., že 
na železničním přejezdu P2467 bliká červené 
výstražné světlo, ale jedna ze závor je stále 
otevřená. DS ihned předáno hlídce MP. V 16:25 
přijatý totožný telefonát od dalšího občana. DS 
předáno hlídce MP, která přejezd uzavřela do doby, 
než byl zprovozněn. DS kontaktovala provozního 
dispečera ČD s předáním informací o situaci. Zde 
bylo DS sděleno, že situace je již v řešení a měl by 
se na místo dostavit technik ČD. Výpravčí pan U. 
kontaktoval DS MP Kralupy s informací, že vlaky 
budou místem projíždět sníženou rychlostí 10 km 
/ hod. V 16:45 byl provoz na přejezdu obnoven. 

u 3. 5. v 22:44 na l. 156 oznámil p. M., že v kině 
mezi sedačkami se nachází opilý muž a nelze ho 
vzbudit. Na místo vyslána hlídka MP. Po příjezdu 
hlídky byl muž nalezen mezi sedadly, kde usnul 
pod vlivem alkoholu. Byl strážníky probuzen, neměl 
žádná zranění a sám odešel domů. 

u 6. 5. v 17:20 byl DS MP Kralupy při sledování 
kamerovým dohlížecím systémem spatřen mladík, 
který kouřil na zastávce MHD v ul. Nádražní. Hlídka 
po příjezdu na místo vyzvala mladíka k prokázání 
totožnosti, kdy zjistila, že p. P. ještě nedovršil 18 let. 
Na dotaz hlídky, odkud má cigarety, mladík uvedl, že 
mu je prodala prodavačka v trafice v ul. Nádražní. 
Panu P. bylo hlídkou sděleno, že se dopustil 
přestupku tím, že kouřil na místě, na němž je 
kouření zakázáno, a proto mu byla udělena pokuta. 
Prodávající, kterou mladík označil, byla hlídkou 
vyzvána k prokázání totožnosti a byla poučena, 
že se dopustila přestupku, kdy prodala tabákový 
výrobek osobě mladší 18 let. Dále bylo prodávající 
sděleno, že o celé věci bude hlídkou sepsán úřední 
záznam, který bude spolu s videozáznamem 
postoupen na MěÚ a na OSPOD k dalšímu šetření.

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
MěÚ – městský úřad 

S trážníci Vaše jízdní kolo 
označí pomocí speciální-

ho roztoku a varovnou nálep-
kou (Chráněno DNA - Městská 
policie Kralupy nad Vltavou), 
jízdní kolo vyfotografují a vy-
plní s Vámi příslušné formuláře 
(přihláška do evidence jízdních 
kol a souhlas se zpracováním 
osobních údajů), které jsou po-
třeba pro zaregistrování jízd-
ního kola do databáze městské 
policie a do mezinárodní da-
tabáze. V případě, že se jedná 
o nové jízdní kolo, je vhodné 
přinést i doklad o nákupu. Ne-
ní to však povinnost, lze vyplnit 
čestné prohlášení o nabytí kola.

Cílem tohoto značení je iden-
tifikovat jízdní kolo, odradit 
pachatele krádeží, minimali-

zovat podvody a urychlit vrá-
cení jízdního kola majiteli. Fo-
renzní značení je odolné a stálé 
proti běžnému mytí kola, pro-
ti běžným chemikáliím i proti 
soli. Podrobné informace o fo-
renzním značení jízdních kol 
naleznete na stránkách www.

forenzniznaceni.cz. Povinností 
majitele jízdního kola je dosta-
vit se se svým jízdním kolem, 
které bude v dobrém technic-
kém stavu, ČISTÉ A SUCHÉ, 
přinést hodnověrný doklad 
totožnosti a vyplnit příslušné 
formuláře. Značení a registrace 

je zdarma. Aplikace forenzní-
ho značení a registrace jedno-
ho jízdního kola trvá přibližně  
15 minut. Aby nedocházelo 
k dlouhému čekání zájemců, je 
nutné se na konkrétní ter-
mín dopředu přihlásit. Re-
zervační program je spuštěn na 
internetových stránkách www.
bezpecnekralupy.cz a jeho pro-
střednictvím si můžete sami za-
rezervovat vhodný termín pro 
označení kola. K rezervaci vol-
ného termínu můžete také vyu-
žít telefonní číslo 777 798 208.

Výše uvedené dny nejsou po-
slední, kdy si budete moci nechat 
označit své kolo. Tato akce bude 
pokračovat na podzim 2018.

Strážníci Městské policie 
Kralupy nad Vltavou se těší na 
Vaši návštěvu. 

BOHUMILA KASALOVÁ,

STRÁŽNÍK MP KRALUPY NAD VLTAVOU

Proběhne forenzní identifikační 
značení jízdních kol 
■  Díky poskytnuté dotaci od Ministerstva vnitra ČR vám Městská  
policie Kralupy nad Vltavou nabízí ve dnech 16. a 17. června 2018 
v garážích objektu Městského úřadu se sídlem Palackého náměstí  
č. 1, značení jízdních kol „syntetickou DNA“.
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Starosta města Kralupy nad Vltavou 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ 
POLICIE KRALUPY  

NAD VLTAVOU 

POŽADAVKY:  
} osoba starší 18 let,  

} státní občan České republiky,  

} bezúhonnost, spolehlivost, 

} zdravotní způsobilost, 

} vzdělání: ukončená SŠ s maturitou,  

} dobrá fyzická kondice, 

} odolnost vůči stresu, samostatnost 
    a flexibilita, 

} řidičské oprávnění skupiny B, 

} znalost práce na PC – uživatelská úroveň.  

NÁSTUP:  
} dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné 
osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, 

} nebo od 1. 10. 2018 v případě, že uchazeč 
platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání 
strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje 
strážník-čekatel první dva měsíce teoretickou 
přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP. 

} Pracovní poměr je při nástupu sjednán na 
dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na 
dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.  

Lhůta pro podání přihlášek:  
do 12:00 dne 10. 9. 2018

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:  
} Osobně na Městskou policii Kralupy nad 
Vltavou, nebo písemně na adresu: Městská 
policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. Uzavřenou 
obálku označte nápisem:  „Výběrové řízení na 
strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou 
- NEOTVÍRAT“.  V levém horním rohu obálky 
uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, 
že přihlášku podáváte přímo osobně! Přihlášku 
nelze zasílat prostřednictvím elektronické 
pošty. 

} Pro urychlení komunikace doporučujeme 
uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. 
V případě dotazů kontaktujte ředitele Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislava 
Vovse na tel. 315 726 197, nebo na email: 
ladislav.voves@mestokralupy.cz.

Město Kralupy nad Vltavou prodloužilo 
výběrové řízení na obsazení funkce: 

REFERENT 
ODBORU VÝSTAVBY 

A ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ MĚÚ

POŽADAVKY:
} vzdělání (stavebním zákonem požadováno): 

a) autorizovaný architekt pro obor územního 
plánování, nebo

b) VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru 
územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe 
při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné 
správě, nebo

c) VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro 
autorizaci v oboru územní plánování, nebo 

d) VŠ vzdělání se stavebním zaměřením 
a nejméně 3 roky odpovídající praxe

} příslušná zkouška odborné způsobilosti vítána,

} praxe a výkon správních činností ve veřejné 
správě vítán,

} splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 
312/2002 Sb. (bezúhonnost),

} aktivní a samostatný přístup k práci, 

} schopnost jednání s lidmi i v konfliktních 
situacích,

} uživatelská znalost práce na PC,

} řidičské oprávnění skupiny B vítáno.

NÁSTUP: 
} ihned, popř. dle dohody.

Město Kralupy vyhlásilo výběrové řízení  
na pozici: 

REFERENT ODBORU 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
MĚÚ – SOCIÁLNĚ 

PRÁVNÍ OCHRANA 
DĚTÍ NA DOBU 

URČITOU
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

POŽADAVKY:
} vzdělání: VOŠ sociálního směru, VŠ sociálního 
směru,

} znalost sociálněprávní agendy,

} příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 
zákona č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),

} zkušenost s výkonem správních činností ve 
veřejné správě v oblasti sociální výhodou,

} aktivní a samostatný přístup k práci,

} schopnost jednání s lidmi v konfliktních 
situacích, 

} uživatelská znalost práce na PC,

} řidičské oprávnění skupiny B.

NÁSTUP: 
} od 1. 7. 2018, popř. dle dohody

pondělí .................8:00-12:00 ............12:45-18:00
úterý .....................8:00-11:15 ............12:00-15:00
středa ...................8:00-12:00 ............12:45-18:00

čtvrtek ..................8:00-11:15 ............12:00-15:00
pátek ....................8:00-14:00

Výběrová řízení

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
} osobně do podatelny MěÚ,
} písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 
Přihlášky adresujte k rukám personalisty, Bc. Terezy 
Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení 
na referenta odboru výstavby a územního plánování 
/ referenta odboru SVŠK - NEOTVÍRAT“

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu 
odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo 
na podatelnu!
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím el. pošty. 

Plná znění všech výběrových řízení najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ INFOCENTRA MĚÚ KRALUPY  
NAD VLTAVOU OD 2. 7. 2018 DO 31. 8. 2018



Kompletní program najdete na kasskralupy.cz, dnykralup.cz

DNY KRALUP 2018
6. června - 10. června

STŘEDA 6. ČERVNA

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV DNY KRALUP 
(pěší zóna před městským úřadem, Palackého nám.)
Zahájení oslav starostou města.
Hudební vystoupení několika místních pěveckých 
spolků i jednotlivců, kteří si společně zazpívají zná-
mé české písně, jako je například Česká písnička, 
a předvedou něco ze svého repertoáru.
Cílem je společně si zazpívat a zpříjemnit odpoledne. 
Proto neváhejte a přidejte se, texty písní dostanete 
na místě.
Slavnostní zahájení putovní výstavy „Má vlast 
cestami proměn“. 
www.kasskralupy.cz 

8:15 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI  
ZŠ VÁCLAVA HAVLA 
Turnaj ve vybíjené pro žáky 3.-5. tříd,  
Štafetový maratonský běh žáků 6.-9. tříd

16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ
16:00-17:50 start pod Jarníkovými schody
18:10 vyhlášení výsledků
Tradiční výběh se 187 schody na místní kopec 
Hostibejk.  
www.kralupska-turistika.cz/kct

ČTVRTEK 7. ČERVNA

09:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FARNÍ 
CHARITY (Sokolská 139) 
Dopolední a odpolední aktivity s dětmi, možnost 
prohlédnutí prostor a seznámení s činností 
organizace, prohlídka šicí dílny. 
www.kralupy.charita.cz

09:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HRNČÍŘSKÉ 
DÍLNY (Chmelova 212)
Seznámení se s činností dílny, prohlídka prostor. 
www.kralupy.charita.cz
www.chickepa.cz

09:00-12:00 BEZPEČNÝ DEN  
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
Uvidíte ukázky vyprosťování vozidla, slaňování, 
ukázky hašení, práci zásahové jednotky, psovodů, 
můžete si vyzkoušet trenažér nárazu a mnoho 
dalších aktivit.

16:30 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ  
Animovaný film KRÁLÍČEK PETR
Vstup zdarma do naplnění kapacity kinosálu Vltava. 
www.kasskralupy.cz

17:00-19:00 KONCERT VOCAL BANDU  
MARKÉTY APTOVÉ 
(Ametystová čajovna)
http://marketahrdinova.cz/vocal-band
www.ametystova-cajovna.cz

17:00-22:00 11. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM 
(městské muzeum)
s derniérou výstavy KOUZLO BYLINEK
www.muzeumkralupy.cz

PÁTEK 8. ČERVNA

08:00-14:00 EKOCENTRUM NA KOUPALIŠTI
Informace, kvízy, soutěže, poučení.  
(Ekologické centrum Kralupy n. Vlt.)
www.eckralupy.cz

09:00-15:00 HRÁTKY NA KOUPALIŠTI  
Hry a soutěže pro děti.
www.ddmkralupy.cz  
www.zskomenda.cz 

09:00-15:00 PLAVEME BEZ ÚSILÍ  
(městské koupaliště)
www.plavmechytre.cz

14:00-18:00 ODPOLEDNE S TENISEM 
(tenisové kurty u koupaliště)
Ukázky tréninku závodních hráčů, budete mít mož-
nost zapůjčit si tenisové vybavení a vyzkoušet trénin-
kové kurty pod dohledem trenérů, hru na tréninkové 
zdi. Pro děti jsou přichystány dovednostní soutěže. 
www.tenis-kralupy.cz 

16:00-18:30 VEŘEJNÝ ZÁVOD  
ORIENTAČNÍHO BĚHU
http://skobkralupy.unas.cz 

20:00 OLDIES PÁRTY (loděnice Kotva)
Přijďte si užít večer s hudebními klasikami. Skvělou 
taneční párty vás provede zkušený DJ z Relax Radia 
Honza Lukavský.

21:30 LETNÍ KINO  
(před kostelem na Palackého náměstí)
Promítat se bude film FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT. Těšit se můžete na popcorn a speciální 
kralupský ležák z pivotéky U Chameleona. 

SOBOTA 9. ČERVNA

08:00 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
26. ročník mezinárodního turnaje juniorek. 
www.kralupyvolejbal.cz  

09:00-16:00 TURNAJ STOLETÍ 
(hřiště FK Čechie)
Turnaj malé kopané pod záštitou starosty města 
pana Petra Holečka.
www.fkcechiekralupy.cz  
www.ddmkralupy.cz

10:00 TVOŘIVÉ DÍLNIČKY s DDM Kralupy nad  
Vltavou (pravý břeh Vltavy)

10:00 FLORBAL KRALUPY 
(pravý břeh Vltavy)
Těšit se můžete na různé florbalové dovednostní 
soutěže, jako je rychlost střely nebo střela na bran-
káře do otvorů ve florbalové plachtě.
www.fbckralupy.cz

10:00 PLAY REAL 
(pravý břeh Vltavy)
Play Real nabízí možnost prozkoumat pohybový 
potenciál člověka bez omezení specifické disci-
plíny. Cílem je poskytnout co nejúčinnější nástroje 

a podněty, které mohou být použity na cestě za větší 
pohybovou svobodou. 
www.playreal.cz

10:00 LETECKÝ SIMULÁTOR
(pravý břeh Vltavy)
SŠLVT Odolena Voda pro vás připravila dva letecké 
trenažéry, které si budete moci v rámci oslav 
vyzkoušet. Pro menší děti je připravený program 
zaměřený na kreslení.
www.sslvt.cz

10:00-13:00 TANEČNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ  
z cyklu Jak chutná tanec...
„ZASTAV SE V POHYBU!“
(zrcadlový sál Sokol Kralupy)
Pořádá YMCA Kralupy. Z důvodu omezené kapacity 
je lepší se předem přihlásit.
Při přihlášení a zaplacení do 3. června cena 300 Kč, 
na místě 400 Kč.

10:00-12:30 STREET OPEN 
(na venkovním hřišti u sportovní haly na sídlišti 
Cukrovar)
Od 14:00 ve sportovní hale bude BK KRALUPY JU- 
NIOR pořádat setkání u příležitosti 60 let od založení 
ženského basketbalu v Kralupech. Zvány jsou všech-
ny hráčky, které v Kralupech hrály basketbal, jejich 
rodiny i příznivci a fanoušci.

10:00-13:00 UKÁZKY BOJOVÝCH UMĚNÍ Jiu Jitsu, 
Goshindo a Brazilské Jiu Jitsu  
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
www.tiger-jiujitsu.cz

10:00-18:00 PÁDLOVÁNÍ NA DIVOKÉ VODĚ  
(loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, Nerudova ulice)
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltrusích na raftu 
pro veřejnost s odborným instruktorem. Věci na 
vodu k zapůjčení. www.kanoistika-kralupy.cz

10:00 DŘEVOHRANÍ PRO MALÉ I VELKÉ  
a dřevěná dílnička  
(pravý břeh řeky Vltavy)
www.coolwood.cz

10:00 SKÁKACÍ HRAD, OPIČÍ DRÁHA  
(pravý břeh řeky Vltavy)
www.balondekor.cz

11:00 KRALUPSKÁ MÍLE (loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů 
www.kvsk.cz

15:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVÁLEK  
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)

24:00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJOVÁ PRODUKCE 
(břeh u mostu T.G.M.)
Půlnoční ohňostroj v produkci osvědčené kralupské 
společnosti CZ team s.r.o.

NEDĚLE 10. ČERVNA

09:00 TURNAJ NADĚJÍ VE VOLEJBALE  
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
8. ročník turnaje mladších žákyň.  
www.kralupyvolejbal.cz



Výletní plavby v rámci Dnů Kralup

Vyhlídkové plavby z Kralup nad Vltavou  
osobní motorovou lodí Jan Plezier  

(kapacita 100 osob, restaurace na palubě, 90 minut)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
NÁLEŽÍ PARTNERŮM

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu a doplnění programu  Vstup na všechny akce ZDARMA
Úplný program slavností města na www.kasskralupy.cz a www.dnykralup.cz

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

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

loděnice 
Kotva

Plavební řád bude ke stažení na webových stránkách města a KaSS.

D ny Kralup nabídnou vyjma jiných akcí 
i ukázkové tréninkové hodiny na zim-

ním stadionu. Nedílnou součástí přípravy 
hokejistů i krasobruslařek je suchá přípra-
va, jejíž ukázku si oba kluby také připravily. 
Kromě specializací obou sportů se můžete 
9. června od 10:00 do 15:00 těšit na předve-

dení společných prvků krasobruslení a ho-
keje, mezi které patří základy atletiky nebo 
také úplné začátky bruslení. Od 10:00 do 
14:00 se bude trénovat na suchu, od 13:45 
do 15:00 na ledě. Mimo vybraných svěřen-
ců obou klubů navštíví zimní stadion v Kra-
lupech nad Vltavou i speciální hosté. Za 

oddíl krasobruslení exhibiční vystoupení 
předvede Amélie Valentová, dcera olympij-
ského vítěze ze Salt Lake City Aleše Valenty. 
I hokejový klub láká na speciálního hosta, 
jeho jméno je však zatím tajemstvím. 

KATEŘINA HOROVÁ,

REDAKTORKA

Ukázkové tréninky krasobruslení 
a hokeje se speciálními hosty

I tento rok se opět můžete zúčastnit výletních 
plaveb lodí se společností SP Praha s.r.o.

sobota 9. 6.
parník Jan Plezier  
(kapacita 100 osob) 
12:40-16:40 mimořádná lodní linka 
Praha (12:40) - Roztoky - Úholičky - 
Řež - Libčice - Kralupy (16:40)
Následují výletní plavby v 17:30 
a 19:00 hodin.

neděle 10.6.
parník Jan Plezier  
(kapacita 100 osob) 
vyplouvá: 11:00, 13:00, 15:00 
a 17:00 hodin
Všechny výletní plavby trvají  
60 minut, cena: dospělí 150 Kč, děti 
(od 2 do 16 let) 80 Kč, děti do dvou 
let zdarma. 

Rekreační motorová loď (cca 6-10 
osob) bude k dispozici od 11:00 do 
17:00 hodin na krátké, cca dvaceti-
minutové vyjížďky, četnost plaveb dle 
zájmu.

„ZKUSTE ŘÍDIT LOĎ – POSTAVTE SE 
ZA KORMIDLO“, DOSPĚLÍ 60 KČ, 
DĚTI DO 16 LET 30 KČ.
pondělí 11. 6. 
Mimořádná lodní linka Kralupy – Praha

Prodej lístků bude zahájen  
cca půl hodiny před vyplutím 

na nástupním můstku v loděnici Kotva.

08:00-13:00 DEN ZDRAVÍ (KD Vltava) 
Odbor SVŠK poskytne všem návštěvníkům zdarma 
měření cholesterolu a cukru v krvi, kontrolu mateř-
ských znamének, termoscreening prsou a dentální 
hygienu. 

09:00 STRONGMAN 2018, 6. ročník GP Strongman 
U105 (náměstí J. Seiferta v Lobečku, před KD Vltava) 
Těšit se můžete na disciplíny Pull Truck, Overhead 
Medley, Farmers Walk, Long Bench Press nebo 
Loading Race.  
09:00 DOPOLEDNÍ ČÁST; 13:30 ODPOLEDNÍ ČÁST
http://strongmankralupy.eu 

13:00 KOUZELNÁ RODINNÁ NEDĚLE (Palouček, 
pravý břeh Vltavy)
Pohádkový (ne)les s Rolničkou, projížďky na 
koních, muzikohraní, dobový kolotoč a střelnice, 

vzdušná akrobacie, škola žonglování, obří loutky, 
kejklířská vystoupení, postavy s obříma rukama, 
pohádky pro malé i velké, kočovný samostřel, 
čtení z Malého prince. Děti i dospělí si mohou 
vyzkoušet podojit model kravky, zábavnou 
formou se dozví o třídění odpadu a rostlinách, 
které v našem okolí rostou, společně zasadíme 
strom pro palouček. Velice zajímavá bude 
přednáška o přírodním stavitelství spojená 
s prohlídkou domu. Útulek Lesan vás seznámí 
se svými psími svěřenci, naučí, jak se chovat 
při styku s pejsky. Dílničky pro děti, malování 
na obličej, pletení z pedigu, medová skládanka. 
Spousta dobrot - ovocné šťávy, rakytník, koláče. 
Medové sladkosti a kosmetika, stánek kočičího 
útulku Devět životů, pestrá nabídka pivovaru 
Pánů z Růže.

12:00 KRALUPSKÝ KILOMETR  
(loděnice Kotva)
Přijďte pokořit Vltavu v délce 1.000 m. Přihlášky 
najdete na www.dnykralup.cz. Registrace účastníků 
od 11:00.  

13:00 POHÁDKOVÝ (NE)LES S ROLNIČKOU
(palouček, pravý břeh Vltavy)
Loutkoví kamarádi z divadla Rolnička provedou 
děti pohádkovou cestou, na které budou plnit úkoly, 
a na jejímž konci je čeká odměna. Start na cestě 
k tůni naproti mateřské školce na nábřeží  
J. Holuba.

VÝLETNÍ PLAVBY (loděnice Kotva)
podrobnosti níže 
www.kasskralupy.cz 
www.dnykralup.cz

Další informace naleznete  
na www.sppraha.cz
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V průběhu měsíce května do-
šlo ke spuštění specializo-

vaného televizního webu KRA-
LUPY TV - www.kralupytv.cz. 
Právě pod touto adresou diváci 
najdou složky s novými i archiv-
ními reportážemi, utříděnými 
do několika přehledných sekcí. 
Následně pak mohou vybrat ta-
kové, které je nejvíce zajímají. 

„V současné době všechno 
běží předepsaným způsobem. 
V následujících týdnech bude-
me pracovat jen na dílčích de-
tailech. Naším cílem je, aby byl 
televizní portál pro uživatele 
co nejpřívětivější,“ uvedl Da-
vid Kořínek, informatik MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Na televizním webu však ne-
čekají návštěvníky jen reportá-
že aktuální. Kolektiv pracovní-

ků, který na přípravě pracuje, se 
totiž pustil i do zcela unikátní-
ho projektu, jenž spočívá v digi-
talizaci starých reportáží. 

„Všechny prastaré pořady má-
me k dispozici na páskách a na-
ším úkolem nyní je, abychom je 
převedli do digitální verze. Di-
váci si prakticky kdykoliv bu-
dou moci osvěžit vzpomínky na 
události z let minulých, aniž by 
museli něco dlouze vyhledávat. 
Domnívám se, že především pa-
mětníci si při sledování KRA-
LUPY TV přijdou na své,“ je 
přesvědčen Karel Kohl, vedou-
cí oddělení informatiky.   

Multimediální web, kte-
rý v budoucnu počítá i s elek-
tronickou verzí Kralupského 
Zpravodaje, již nyní nabízí ce-
lou řadu archivních materiálů. 
K dispozici jsou pamětní re-
portáže z roku 1997, částečně 
je hotový také rok 1998. „Po-
stupem času chceme zdigitali-
zovat kompletní archiv. Není to 
však běh na krátkou trať, neboť 
jeden kalendářní rok zahrnuje 
přibližně čtyři stovky reportá-
ží. Na druhou stranu však není 
třeba, abychom projekt zadáva-
li externí firmě. Všechno jsme 
schopni si zajistit vlastními 

silami,“ vysvětluje Karel Kohl 
pracovní postup spojený s ar-
chivem, jehož stávající počet se 
postupně blíží k pěti tisícům vi-
deí. Nechybí ani tradiční doku-
menty, dobové upoutávky a ob-
líbené medailonky osobností. 

Další velkou výzvou pro 
KRALUPY TV bude užší pro-
pojení s ostatními sociálními 
sítěmi, zejména Facebookem 
a Twitterem. Právě těmito ka-
nály bude vedeno kontinuální 
vysílání z Dnů Kralup 2018, 
přičemž to hlavní se násled-
ně objeví i na oficiálním webu 
KRALUPY TV. Příznivci sítě 
YouTube pak mohou veškeré 
zpravodajství sledovat v reži-
mu stávajícím.     

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

K do by nechtěl krásné okol-
ní prostředí, ve kterém žije 

a bydlí. Touto lokalitou máme 
na mysli lesík pod tenisovými 
kurty, který je vyhledávaný pro 
klidnou turistiku, dětské škol-
ní procházky i cyklistické pro-
jížďky, které vedou podél řeky 
Vltavy.

Tato lokalita ovšem nebyla 
vždy tou nejkrásnější. Popa-
dané stromy, husté křoví, kte-
ré umožňovalo některým li-
dem zbavovat se nežádoucích 
odpadků a nepotřebných věcí 
z domácnosti. Snad právě ti, 
kteří se takto k přírodě chova-

jí, nesdílí radost z upraveného 
lesního prostranství a svádí věc 
na zásah proti přírodě. Z tůně 
pod lesem byl z vody odstraněn 
i mohutný kmen, který několik 
let bránil vodákům s veslicí pro-
plout. Pokud půjdete Vltavskou 
ulicí, všimněte si, jak daleko je 
vidět přes les i na protější Ne-
lahozeves. A za to vše patří vel-
ké poděkování zaměstnancům 
odboru životního prostředí ve 
vedení pana Jana Kobery, kte-
rý přispěl svou zásluhou vytvo-
řit další hezké místo v našem 
městě. 

MANŽELÉ KUNRTOVI

Vedení města se zasadilo o odstranění černých skládek, které se ještě v zimních 
měsících nacházely u železniční tratě ve směru na Neratovice a taktéž v blízkosti de-
stinace Ke Kocandě. Subjekt SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), na jehož po-

zemcích se skládky vyskytovaly, se v této věci rozhodl spolupracovat a v neposlední 
řadě se postaral o likvidaci zanesených sutin a odpadků. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

Město má vlastní TV web – kralupytv.cz

Máme pohádkový 
lesík

U ŽELEZNIČNÍ TRATĚ BYLY ZLIKVIDOVÁNY ČERNÉ SKLÁDKY
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M alé pískovcové skalní věže na Hosti-
bejku, podobné těm, jaké se nachá-

zejí v Prachovských skalách, jitřily před-
stavivost venkovanů, kteří v nich viděli 
„velké figury“. Pověst zaznamenal vlaste-
necký kněz Václav Krolmus, jehož největ-
ší láskou byla archeologie. Svými nálezy 
„pohanských“ artefaktů obohacoval teh-
dejší sbírky Národního muzea. Při návště-
vě různých lokalit se zajímal i o místní 
pověsti, které si zapisoval.

V roce 1851 zahájila pravidelný provoz 
dráha z Prahy do Podmokel. A v následu-
jícím roce 1852 se zajel Václav Krolmus do 
Kralup podívat, zda zde něco zajímavého 
pro archeologické sbírky Národního mu-
zea nenajde. Dělníci, kteří budovali zdej-
ší trať, vyprávěli, jak u Lobče nacházeli 
pravěké hroby a mohyly. Krolmus odjel 
z pražského nádraží a vystoupil z vlaku na 
nádraží v Lobči. Kralupy v té době nádraží 
neměly. Jistě jeho pozornost upoutaly tři 
kamenné věže naproti nádraží na úpatí 
Hostibejku. Brzy nato si zaznamenal po-
věst o zkamenělé hostinské z Lobče. Do 
svého deníku si zapsal:

„Dí se, že na Hostibejku, na kterém 
jsou kameny jako figůry velikánské, co 
chlapi obrové stojící na stráni, že hos-

podská z Lobče šla do Hostibejku (sídli-
ště pohanské) na trávu a sebou klíče vza-
la a dlouho tam zůstala, těhotná jsouc, 
domácí prý ji zavinšovali, aby tam zka-
meněla, když jim vše uzavřela, odešla 
a nešla. Ona prý se v kámen obrátila (fi-
guru velikou představovala). V červnu 
1ho 1852 Šesták Josef z Kralup tuto so-
chu vedle cesty stojící porazil, lid okolní 
mu to za zlé položil, aby nebyli skrze to 
nešťastní.“ 

Pískovcová kamenná věž, připomínají-
cí svým tvarem starou ženu, musela být 
odstraněna, neboť zasahovala do profi-
lu rozšiřované silnice z Kralup do Lobče, 
tj. do dnešní Dobrovského ulice. Pověst 
o zkamenělé hostinské od Krolmuse pře-
vzal do svých sbírek tehdy známý pražský 
spisovatel František Doucha a přebásnil 
ji a uveřejnil 8. ledna roku 1869 ve dru-
hém čísle pražského časopisu Světozor. 
Napsal, že „u Lobče, blíže Mikovic Minko-
vic nad železnou dráhou, k Veltrusům ve-
doucí, jest hora Hostibýk, v obecné mluvě 
Hostibejk, na ní kámen, podobný ženě, 
která sedíc má ranec na zádech a v ruce 
klíče na dvou prstech, klíče během času 
již otlučeny“. Báseň má čtyři sloky. První 
začíná slovy:

V Lobči, ejhle k východu 
staroznámou hospodu! 
V nádvoří rád jezdec vjede,
když jej cesta kolem vede. 
Hospodská, jak svitne den, 
do polí se béře ven:
plachtu vine do balíku, 
na trávu jde k Hostibýku.

Báseň dále pokračuje, jak přijíždí jezdci 
a objednávají si víno, ale hostinský ne-
může najít klíče od hostince, které má 
u sebe jeho manželka, a proklíná ji slovy 
„podejžby by tam zkameněla.“ Následuje 
poslední sloka:
Muž jde polem za ženou:
blíží se jí zkamenělé 
- žal jej hlodá v duši celé. 
Osamělá bezděky
již tam sedí po věky, 
jako truchlost při pomníku
u Lobče na Hostibýku.

Dvě skalní věže nad Dobrovského ulicí 
směřující do Lobče stojí ještě dodnes. Po-
dobných skalních věží je v Čechách mno-
ho. Jsou to geomorfologické útvary vznik-
lé denudací, tj. odnosem starších měkčích 
hornin vodou nebo větrem.

JOSEF STUPKA, 

MÍSTNÍ HISTORIK, SPISOVATEL

Zkamenělá hostinská v Lobči

Hostibejk v roce 1900. U pravého okraje obrázku je vidět dvě skalní věže.
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O Kralupech se zachovalo jen 
málo starých pověstí. Asi nejstarší 

vypráví o hostinské z Lobče, která se 
proměnila v kamenný sloup. Inspirací 

pověsti byly tři kamenné věže na 
severním svahu Hostibejku u kdysi 

samostatné obce Lobeč.
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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.

ČERVEN 2018

pondělí 4. června 18:00

VYSTOUPENÍ  
LDO ZUŠ KRALUPY
Divadelní představení Literárně dramatického oboru 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou. Představí hry Adama Zá-
vodského:

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veršovaná pohádka o našich starých známých: Pej-
skovi a Kočičce. Jak asi mohla vzniknout slavná po-
hádková knížka Josefa Čapka? 

POPOKATEPETL
Úsměvná pohádka o jedné mlsné jemnostpaní, ku-
chařkách, neposedné puse, kouzelné vařečce a... 
hovězím guláši. 
Délka představení před přestávkou: cca 35 minut.
 
MY NEJSME SAMI
Atmosférická sci-fi hra o tom, že my (ne)jsme sami; 
dokonce ani na palubě opuštěné vesmírné archy. Tváří 
v tvář zdánlivému bezčasí, neuchopitelným vzdále-
nostem a děsivému prázdnu, se tonoucí mysl člově-

ka chytá každého stébla v zoufalé touze po kontaktu. 
Umělá inteligence lodi je zprvu vítaným společníkem, 
ale čím dál víc také bolestným mementem absolut-
ního osamění. Jenže je tu ještě ten signál. Přichází 
z hlubin vesmíru a přírodní původ je téměř vyloučen...
Délka představení po přestávce: cca 20 minut.

Vstup zdarma

čtvrtek 7. června  19:30 

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

neděle 10. června    8:00-13:00

DEN ZDRAVÍ 
Odbor sociálních 
věcí, školství a kultury 
poskytne všem 
návštěvníkům zdarma 
měření cholesterolu 
a cukru v krvi, 
kontrolu mateřských 
znamének, termoscreening 
prsou a dentální hygienu.

pondělí 11. června  18:00

VYSTOUPENÍ  
LDO ZUŠ KRALUPY
Divadelní představení Literárně dramatického oboru 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou. Představí poněkud experi-
mentálněji laděné kousky.

Anna Štětková: 

O OŘÍŠKOVÝCH SUŠENKÁCH
Každý zná příběh Jeníčka a Mařenky. Jsme si ale na-
prosto jistí, že všechno proběhlo přesně tak jako v po-
hádce? Život přeci není pohádka...

Jan Bouchner: 

O POHÁDCE NEJLEPŠEJŠÍ
Těžký je život hercův a život herce dětského nevyjíma-
je. V této bláznivé komedii pohlédneme tak trochu pod 
pokličku snažení, na jehož konci má být to nejlepší 
pohádkové představení, jaké kdy divák viděl: prostě 
ta pohádka nejlepšejší.

Vystoupení LDO ZUŠ Kralupy
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Jan Bouchner: 

POHÁR ZA PŘÍKLADNÉ VYUŽÍVÁNÍ 
MODERNÍCH METOD VE VÝUCE
Každý si moderní školu představuje jinak. Jak by ale 
vypadala právě ta, která by vyhrála onen pomyslný 
pohár za příkladné využívání moderních metod. 
Konverzační komedie z prostředí tak trochu jiné 
školy.
Délka představení před přestávkou cca 60 minut. 

Jan Bouchner:

PŘÍPAD DANEB
Temné sci-fi drama. Co se stane, když autonomní 
sonda po vesmírné katastrofě v souhvězdí Labutě 
zachrání jen šest lidí? Jak se vyvinou jejich vztahy 
a vnímání světa při hledání nového domova - 
a naleznou jej vůbec? 
Délka představení cca 50 minut.

Vstup zdarma

úterý 12. června  17:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ZUŠ VELVARY  

Vstupné dobrovolné

středa 13. června  16:30

ČAJ O PÁTÉ  

Příjemný podvečer ve společnosti Kozelkovy trojky. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

středa 13. června 17:00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH 
ATELIÉRŮ  

Zveme vás na výstavu prací žáků výtvarných ateliérů 
DDM hl. m. Prahy - Pod Juliskou 2a, kteří v letošním 
školním roce byli přijati na prestižní výtvarné školy: 
Hollarku, Hellichovku a Náhorní. Je potřeba zdůraznit, 
že těmto „dětem“ je teprve 15 let, ale jsou to již zku-
šení výtvarníci. Některé z dětí jsou také studenty ZUŠ 
Libčice. Výstava proběhne ve spolupráci s místní ZUŠ 
Kralupy a potrvá do konce letních prázdnin.
Výstavu lze navštívit během jakékoli akce v KD Vlta-
va, vstup je zdarma. Do malého sálu se mimo kulturní 
akce dostanete se zaměstnanci KD Vltava (navštivte 
nejprve kanceláře nebo pokladnu).
Provozní doba:  po-čt 8:00-20:00
 pá 8:00-14:00 / 15:30-20:00
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pondělí 17. září - 19:00 
Agentura Harlekýn: Neil Simon 
Vězeň na Druhé avenue  

středa 3. října - 19:00  
Divadlo A. Dvořáka Příbram: 
Milan Uhde, Miloslav Štědroň 
Balada pro banditu   

sobota 17. listopadu - 19:00 
Divadlo Kalich: Torben Betts 
Kočka v oregánu 

úterý 4. prosince - 19:30 
Pantheon production: Francis Veber 
Chlap na zabití  

Prodej abonentek: 1. 6. - 30. 6. 2018
Cena: 1 590 Kč

středa 19. září – 19:00 

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers
První křaplavky jazzové  

pondělí 8. října – 19:30 

Laco Decsi a Celula New York

úterý 13. listopadu – 19:00

Rak a Rak – Vůně sena a benzinu 

úterý 11. prosince – 19:00

Koncert Komorního orchestru 
Dvořákova kraje 

Prodej abonentek: 8. 6. - 30. 6. 2018. 
Cena: 1 050 Kč

DIVADELNÍ ABONENTKY 
PODZIM – ZIMA 2018

ABONENTKY KRÁSNÉ HUDBY
PODZIM – ZIMA

Abonentky není možné rezervovat.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení začne  

v pondělí 2. 7. 2018.

čtvrtek 14. června  16:00

AKADEMIE DDM 

pátek 15. června   17:00

ZÁVĚREČNÁ SHOW 
TANEČNÍHO STUDIA NADĚJE 

Vystoupení tanečníků z TS Naděje a hostů k ukon-
čení sezóny.

Vstupné dobrovolné 

sobota 16. června 17:00

TANEČNÍ KONCERT  
TPS ZUZANY ŠTARKOVÉ

Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert, na kterém 
se představí nejen děti, které tančí v Kralupech pod 
vedením Z. Štarkové v Tanečním a pohybovém studiu, 
ale také hosté z Pražské taneční konzervatoře.
Další informace na straně 20.

Vstupné: 80 Kč
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KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVEN 2018Facebook  
Kino Vltava

BACKSTAGE
SLOVENSKO, HUDEBNÍ, 2018, 90 MIN.

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho 
se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí 
romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. 
Ve svém malém městě skoro na konci světa dali do kupy taneční 
skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky 
sny. Ty se jim můžou splnit, protože během tanečního battlu jim 
uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní 
taneční soutěž.

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
USA, KOMEDIE, 2018, TITULKY, 12+, 110 MIN.

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii 
Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, 
kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce 
celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.

ESCOBAR
ŠPANĚLSKO / BULHARSKO, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 123 MIN.

Escobar (Chavier Bardem), brutální zločinec, bezohledný vrah, 
narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden 
z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, 
táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho 
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Novinářka Virginia 
Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž staví 
domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila 
Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě.

GHOST STORIES
VB, HOROR, 2017, TITULKY, 12+, 98 MIN.

Phillip Goodman si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě nad-
přirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu 
se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby vyšetřil tři nevysvětli-
telné případy. Profesor Goodman se tedy vydává na výpravu, jejímž 
cílem je racionální vysvětlení těchto přízračných příběhů.

JÁ, SIMON
USA, DRAMA, 2018, TITULKY, 12+, 110 MIN.

V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že 
jste gay. Simon Spier začne po e-mailech flirtovat s neznámým 
spolužákem, který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou 
jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení. 
Simon se dostává do úzkých. Musí najít způsob, jak své tajemství 
odhalí, než k tomu bude donucen.

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

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 2.  SO 14:30  PLANETA ČESKO 100 Kč

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč

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

 3.  NE  14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

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

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč

4. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PLANETA ČESKO sen. 60 Kč / 100 Kč 

   20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 150 Kč 

 6. ST 20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/T 100 Kč

 7.  ČT  16:30  DNY KRALUP – KRÁLÍČEK PETR zdarma

    20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

 8.  PÁ 21:30  LETŇÁK U KOSTELA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  zdarma

 9.  SO  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

 10.  NE 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

11. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 12.  ÚT  20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 13.  ST 20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 14.  ČT 20:00  ESCOBAR 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 100 Kč 

    20:00  JÁ, SIMON 130 Kč

 16.  SO 14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BACKSTAGE 130 Kč

    20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

 17.  NE 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

    20:00  SOLO: STAR WARS STORY   /T 150 Kč 

18. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 19.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – HASTRMAN sen. 60 Kč / 130 Kč 

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
NĚMECKO, RODINNÝ, 2018, DABING, 110 MIN.

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. 
Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho 
nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní 
lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne 
volání dálek a vydávají se do světa.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY I DABING, 12+, 130 MIN.

Na ostrově Isla Nublar se probudila sopka a dinosaurům již podruhé 
hrozí úplné vyhynutí. Proto se na již opuštěný ostrov opět vrací tým 
záchranářů v čele s Clair (Bryce Dallas Howard) a Owenem (Chris 
Pratt). Clair se vrací jako aktivistka, která chce zachránit co nejvíce 
druhů. Owena zase žene touha spasit Blue, inteligentního ještěra, 
kterého částečně ochočil a vychoval.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI 
ČESKO, RODINNÝ, 2018, 75 MIN.

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské 
výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se 
jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, 
boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.

SICARIO 2: SOLDADO
USA / ITÁLIE, KRIMI, 2018, 15+, 122 MIN.

V drogové válce neplatí žádná pravidla. Kartely začaly převádět 
teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh 
Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému 
hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch 
nezákonných, rozpoutal válku.

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 100 Kč

 20.  ST 20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

 21.  ČT  20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč 

 22.  PÁ 17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

    20:00  JSEM BOŽSKÁ 130 Kč

 23.  SO 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BACKSTAGE 130 Kč

    20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč

 24.  NE  14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D 130 Kč

    20:00  JÁ, SIMON 130 Kč 

25. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 26.  ÚT 20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč

 27.  ST 20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč 

 28.  ČT  20:00  SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč 

 29.  PÁ 17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D 130 Kč

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 130 Kč

 30.  SO 14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

    20:00   SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč 

 1.  NE  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ESCOBAR 130 Kč 

2. 7. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

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. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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KINO

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVEN 2018Facebook  
Kino Vltava

BACKSTAGE
SLOVENSKO, HUDEBNÍ, 2018, 90 MIN.

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho 
se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí 
romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. 
Ve svém malém městě skoro na konci světa dali do kupy taneční 
skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky 
sny. Ty se jim můžou splnit, protože během tanečního battlu jim 
uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní 
taneční soutěž.

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
USA, KOMEDIE, 2018, TITULKY, 12+, 110 MIN.

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii 
Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, 
kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce 
celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.

ESCOBAR
ŠPANĚLSKO / BULHARSKO, DRAMA, 2017, TITULKY, 15+, 123 MIN.

Escobar (Chavier Bardem), brutální zločinec, bezohledný vrah, 
narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden 
z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, 
táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho 
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Novinářka Virginia 
Vallejo (Penélope Cruz) poznala nejdříve Pabla, muže, jenž staví 
domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila 
Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě.

GHOST STORIES
VB, HOROR, 2017, TITULKY, 12+, 98 MIN.

Phillip Goodman si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě nad-
přirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu 
se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby vyšetřil tři nevysvětli-
telné případy. Profesor Goodman se tedy vydává na výpravu, jejímž 
cílem je racionální vysvětlení těchto přízračných příběhů.

JÁ, SIMON
USA, DRAMA, 2018, TITULKY, 12+, 110 MIN.

V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že 
jste gay. Simon Spier začne po e-mailech flirtovat s neznámým 
spolužákem, který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou 
jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení. 
Simon se dostává do úzkých. Musí najít způsob, jak své tajemství 
odhalí, než k tomu bude donucen.

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

    20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 2.  SO 14:30  PLANETA ČESKO 100 Kč

    17:00  DEADPOOL 2 130 Kč

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

 3.  NE  14:30  HLEDÁ SE PRINCEZNA děti 110 Kč / 130 Kč 

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

    20:00  NA KRÁTKO 130 Kč

4. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 5.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – PLANETA ČESKO sen. 60 Kč / 100 Kč 

   20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 150 Kč 

 6. ST 20:00  READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ  2D/T 100 Kč

 7.  ČT  16:30  DNY KRALUP – KRÁLÍČEK PETR zdarma

    20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

 8.  PÁ 21:30  LETŇÁK U KOSTELA – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA  
    A KDE JE NAJÍT  zdarma

 9.  SO  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /D 150 Kč 

    20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

 10.  NE 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

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

    20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

11. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 12.  ÚT  20:00  TICHÉ MÍSTO 130 Kč 

 13.  ST 20:00  DEADPOOL 2 130 Kč 

 14.  ČT 20:00  ESCOBAR 130 Kč 

 15.  PÁ 17:00  BLACK PANTHER  2D/D 100 Kč 

    20:00  JÁ, SIMON 130 Kč

 16.  SO 14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BACKSTAGE 130 Kč

    20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

 17.  NE 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč

    20:00  SOLO: STAR WARS STORY   /T 150 Kč 

18. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

 19.  ÚT 15:00  KINO SENIOR – HASTRMAN sen. 60 Kč / 130 Kč 

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
NĚMECKO, RODINNÝ, 2018, DABING, 110 MIN.

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. 
Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho 
nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní 
lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne 
volání dálek a vydávají se do světa.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
USA, AKČNÍ, 2018, TITULKY I DABING, 12+, 130 MIN.

Na ostrově Isla Nublar se probudila sopka a dinosaurům již podruhé 
hrozí úplné vyhynutí. Proto se na již opuštěný ostrov opět vrací tým 
záchranářů v čele s Clair (Bryce Dallas Howard) a Owenem (Chris 
Pratt). Clair se vrací jako aktivistka, která chce zachránit co nejvíce 
druhů. Owena zase žene touha spasit Blue, inteligentního ještěra, 
kterého částečně ochočil a vychoval.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI 
ČESKO, RODINNÝ, 2018, 75 MIN.

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské 
výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se 
jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, 
boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.

SICARIO 2: SOLDADO
USA / ITÁLIE, KRIMI, 2018, 15+, 122 MIN.

V drogové válce neplatí žádná pravidla. Kartely začaly převádět 
teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh 
Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému 
hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch 
nezákonných, rozpoutal válku.

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR  2D/T 100 Kč

 20.  ST 20:00  GHOST STORIES 130 Kč 

 21.  ČT  20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč 

 22.  PÁ 17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

    20:00  JSEM BOŽSKÁ 130 Kč

 23.  SO 14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  BACKSTAGE 130 Kč

    20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč

 24.  NE  14:30  PŘÍŠERKY Z VESMÍRU děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D 130 Kč

    20:00  JÁ, SIMON 130 Kč 

25. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE 
 26.  ÚT 20:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/T 130 Kč

 27.  ST 20:00  DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 130 Kč 

 28.  ČT  20:00  SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč 

 29.  PÁ 17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  2D/D 130 Kč

    20:00  AVENGERS: INFINITY WAR   /T 130 Kč

 30.  SO 14:30  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE   /D 150 Kč

    20:00   SICARIO 2: SOLDADO 130 Kč 

 1.  NE  14:30  PAT A MAT ZNOVU V AKCI děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 
     děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  ESCOBAR 130 Kč 

2. 7. – PONDĚLÍ – KINO NEHRAJE

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. PREMIÉRA

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz
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15. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku
DROGERIE
Kralupská drogerie vstoupila do světové 
literatury zásluhou spisovatele Jaroslava 
Haška, v díle Osudy dobrého vojáka Švej-
ka. Kralupský drogista Vaněk je vylíčen 
jako rechnungsfelveber (účetní šikovatel) 
a je poslán s celou 11. marškumpanií na 
frontu 1. světové války. 

Haškova snaha byla zesměšnit v tomto 
díle rakouskou armádu lidovým filutou. 
Švejkovi se smáli a tím zároveň i rakous-
ké armádě. 

Aby nezůstal Lobeček za městem po-
zadu, o to se postaral vyučený drogista 
pan Josef Kocourek, který si na hlavní 
lobečské ulici zařídil drogerii a ještě na-
víc před obchodem instaloval opravdový 
unikát, ruční pákovou pumpu. Dobrý ná-
pad přinesl skvělé výsledky. 

PORODNÍ ASISTENTKY
Když se měl narodit malý Lobečáček, 
nejezdily maminky do porodnice, ale 
s takovou radostnou událostí si poradily 
porodní asistentky. Nejstarší z nich byla 
Jekatěrina Konratěvna Jezvinová, ale to 
jsem nevěděl, když mne v roce 1926 při-
váděla na svět. Do Lobečku přišla z Rus-
ka. Po skončení bojů na ruském území 
v roce 1918 se vrátil do vlasti major Jezvi-
na s manželkou Konratěvnou. Nechala se 
titulovat paní doktorka, ale na křestních 
a rodných listech je zapsána jako „obste-
rix“ (porodní asistentka). 

V ulici B. Němcové svítil celou noc 
poutač, který nabízel bleskovou pomoc 
při porodech. Sídlila tam asistentka 
Anna Hlaváčková. Lojza Holub, když 
ovdověla, se k ní nastěhoval. Měl na to 
právo, protože její domek bylo vlastně 
jeho dílo. 

Na křestním listě pana Antonína Zá-
zvorky, narozeného 17. 7. 1906, uvádí pan 
farář Josef Klouček v kolonce „bába“ Ro-
salii Zelenkovou z Lobečku.

Pan farář Karel Záruba na křestním 
listě Františka Slabého dne 11. 3. 1888 
v kolonce „bába“ zapsal Emilii Kellero-
vou. Vzpomínka ve Zpravodaji ze září 
2016 nám dává na vědomí, že paní Marie 
Novotná byla v oboru přivádění dětí na 
svět nedostižnou jedničkou. Komárkovi 
a Moravcovi nikdy nezapomenou, když 

má jejich maminka, babička a prababič-
ka nějaké výročí. 

V Lobečku při porodu dne 9. 5. 1927 
došlo k zajímavé příhodě. Jedné mamin-
ce se narodila dvojčata a porodní asis-
tentka upozornila, že nesmějí prochlad-
nout. Maminka chlapce položila na dva 
pekáčky a vložila je do rozehřáté trouby. 
Pepíčkovi a Toníkovi Krumpholcovým to 
prospělo, vyrostli z nich pěkní dva chlap-
ci. Tak se Lobeček může klidně pochlubit 
prvenstvím v použití „inkubátoru“.

ČEPIČÁŘ
Pro filatelisty je velkou zvláštností Mod-
rý Mauritius, pro lobečské podnikatele 
je jím čepičář Bohumil Vodička. Naro-
dil se ve Vídni v roce 1890, kde se vyučil 
čepičářem. Oženil se s Albínou Koželu-
hovou a v roce 1914 se jim narodila dce-
ra Barbora. Vídeň opustili v roce 1919, 
přestěhovali se do Brna a později do Mi-
nic, kde si koupili malý domek a čepičář 
Vodička v zařízené dílně začal šít čepice 
– kšiltovky.

V celém kralupském okolí byl jediný. 

S prodejem svých výrobků byl nadmí-
ru spokojen. V roce 1926 se jim narodila 
dcera Jiřina. Do školy chodila ve měs-
tě, ale když v roce 1937 domek prodali 
a přestěhovali se do Lobečku, tak Jiřinka 
byla mou spolužačkou v 5. třídě na nábř.  
J. Holuba. 

V novém domku č.p. 347 si pan Vodič-
ka otevřel čepičářkou dílnu. O jeho vý-
robky, někdy šité přímo „na míru“, byl 
stále velký zájem. Pan Vodička zemřel 
v roce 1960, tedy sedmdesátiletý, a je-
ho manželka v roce 1986 v požehnaném 
věku 92 let.

VLASTIMIL ŘADA,

KRALUPSKÝ RODÁK A PAMĚTNÍK

Paní Marie 
Notovná  
s rodinou

Dvojčata Krumpholcova (vlevo),  
V. Řada, J. Horák

Bohumil 
Vodička

Albína 
Vodičková
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V okresním kole Středočes-
kého tanečního poháru děti 

získaly dvě 1. místa za choreo-
grafie Tři strážníci a Trollo-
vé a 3. místo za Dance of the 
street. Čeká je tedy ještě kraj-
ské kolo v Mladé Boleslavi. Na 
celostátní soutěžní přehlídce 
scénického tance v Salesián-
ském divadle v Praze se děvča-
ta radovala ze dvou pohárů za 
1. místa s choreografiemi Tanec 
čertů a Tři strážníci. Obzvláště 
nás potěšila i další cena diváků. 
Choreografie Trollové nezůstala 
pozadu a obdržela zvláštní ce-
nu poroty. 

Všichni se už moc těšíme na 
závěrečný taneční koncert. Jako 

hosté na něm vystoupí studenti 
Pražské taneční konzervatoře, 
tedy budoucí profesionální ta-
nečníci. Srdečně zveme všech-
ny přátele tanečního umění. 
Přijďte se podívat v sobotu  
16. 6. 2018 v 17:00 do KD Vlta-
va. Taneční koncert je pořádaný 
ve spolupráci s KD Vltava a pod 
záštitou MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou.

Nábor dětí do ve věku od 5 let 
proběhne v první polovině 
června, popřípadě druhý týden 
v září na Dvořákově gymnáziu 
– bližší informace www.zuza-
nastarkova.cz.

ZUZANA ŠTARKOVÁ,

VEDOUCÍ TPS

FO
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F estival Za Vodou, který se 
letos koná 23. 6., a navzdo-

ry tomu, že po osmnácté, stále 
spousta Kralupáků nezná, ne-
bo na něm nikdy nebyla. Letos, 
i proto že jsme už tak velcí, to 
chceme změnit. A když nemů-
že Mohamed k hoře, musí hora 
k Mohamedovi. A proto, STĚ-
HUJEME SE.

Letošní první dospělácký 
ročník se koná u vody na levém 
břehu Vltavy ve spolupráci s tu-
ristickým centrem iCafé, tedy 
přímo pod mostem. Scény bu-
dou přírodní, o to víc živelné. 
Bude se hrát venku, v chapi-
teau, na trávě, pod stromy, ach 
to bude nádhera. Divadla při-
vezeme vtipná, živá, originál-
ní, pro ratolesti i dospěláky na-
prosto vyhovující. Myslíme i na 
ty, kterým divadlo moc k srdci 
nepřirostlo, a budeme mít i tři 
koncerty a našeho legendární-
ho DJ. 

Festival Za Vodou chystáme 
s láskou a doufáme, že vy s lás-
kou přijdete. Vstupné symbo-
lické opravdu jen na zajištění 
produkčních nákladů. A máme 
letos i permice, pro malé i vel-
ké. Podpořte umění, podpořte 
Kralupy 

23. 6. 2018 start ve 12:30!
HELENA PLICKOVÁ,

DS SCÉNA

Nový festival 
v Kralupech? Skoro.

■  Letošní školní rok v tanečním studiu utekl snad 
ještě rychleji než v letech předešlých. Po vydařeném 
únorovém tanečním galakoncertu pořádaném ZUŠ, 
Kralupy nad Vltavou, kterého jsme se opět velmi rádi 
zúčastnili, následovaly jarní přehlídky a soutěže. 

Úspěšný rok v tanečním  
studiu vrcholí
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Městské MUZEUM ČERVEN 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

úterý 5. 6.  17:30
Absolventský koncert ZUŠ

čtvrtek 7. 6.  17:00-22:00 
11. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM 
} derniéra výstavy KOUZLO BYLINEK
} 17:30 – vystoupení žáčků 2.B ZŠ Václava Havla
} 20:00 – koncert LENA YELLOW – Positivity
} V průběhu celé akce jsou připraveny prohlídky výstav a expozic 
v nevšední návštěvní dobu, inspirující pravěká dílna pro malé i velké, 
zajímavé úkoly a otázky nejen z říše bylinek pro všechny návštěvníky 
muzejní noci. A překvapení? Přijďte a budete překvapeni.

čtvrtek 21. 6.  17:00
Vernisáž výstavy SOKOLOVÉ REPUBLICE, klavír: Kateřina Živná. 
Výstava potrvá do 11. 8. 2018; je uspořádána u příležitosti výročí 
100 let republiky.

středa 27. 6.  17:30
Koncert ZUŠ, kytarové oddělení
 Změna programu vyhrazena.

R ok 2018 se nese v duchu celonárod-
ních oslav, které připomínají 100. vý-

ročí od vzniku Československa a 25. výročí 
od vzniku České republiky. K těmto výro-
čím bývá často vysazována lípa, náš ná-
rodní strom. Proto se Ekologické centrum 
Kralupy nad Vltavou rozhodlo uspořádat 
soutěž v mapování kralupských lip a dal-
ších významných stromů ve městě. Soutěž 
je součástí projektu „Stromy pro Kralupy“, 
který byl v letošním roce podpořen Městem 
Kralupy nad Vltavou.

Úkolem soutěžících je zmapovat lípy či 
jiné významné stromy ve městě. Uvést, 
o jakou lípu či jiný strom se jedná, ozna-
čit přesně místo, kde roste, popsat tento 
strom co nejpodrobněji a případně ho vyfo-
tografovat či jinak kreativně ztvárnit. Uví-
táme i příběhy, které se váží k jednotlivým 
stromům či k jejich výsadbě, a také příbě-
hy stromů, které byly svědky historických 
událostí v našem městě.

Často spěcháme po stejných trasách den 
co den a nevnímáme krásné vzrostlé stro-
my okolo nás ani jejich rozložité koruny 
nad námi. Tato soutěž má přitáhnout naši 
pozornost ke stromům, které v Kralupech 

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. 

Mapujeme lípy a jiné významné stromy
rostou desítky let a jsou němými svědky 
událostí, které se v našem městě odehrály.

Své příspěvky doručte do kanceláře eko-
centra na Palackého náměstí 6, Kralupy 
nad Vltavou, telefon 800 100 584, e-mail: 
ekoporadna@eckralupy.cz.

Soutěž byla zahájena 15. května 2018 
a bude završena v měsíci září společnou 
výsadbou lípy v parku na sídlišti Cukro-
var ve spolupráci s místní pobočkou ČSOP 
(Český svaz ochránců přírody).

Součástí výsadby bude zábavně naučný 
program pro školáky i veřejnost. Formou 
připravených kvízů, soutěží a různých ak-
tivit se dozvíte více o významu stromů pro 
životní prostředí i zdraví člověka a o lípě 
jako o našem národním stromu. U této pří-
ležitosti bude též vyhodnocena soutěž a ví-
tězům předány odměny.

Bližší informace vám poskytnou poradci 
ekocentra Kralupy, ať již telefonicky, elek-
tronickou cestou či při vaší osobní návštěvě.

Projekt „Stromy pro Kralupy“ byl pro rok 
2018 finančně podpořen Městem Kralupy 
nad Vltavou v rámci individuální dotace.

JANA KRÁTKÁ,

EKOLOGICKÉ CENTRUM KRALUPY N/VLT.FO
TO
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jubilanti� 
PŘEJEME našim 

spoluobčanům, kteří oslaví
v ČERVNU 2018

významná životní jubilea, 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti

80 let ...................Anna Jindřichová
 PhDr. Zdeněk Hýbl
  Jaroslava Marešová
 Eva Šrajerová
 Josef Klesa
  Věra Hrabalová
85 let ...................Ing. Zdeněk Weitosch
 Václav Stiebr
90 let ...................Miloň Kolda
91 let ....................Vlasta Slezáková

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

42. sezóna Kruhu přátel Prahy rok 2018

Pozvánka na vycházku z Vinoře k zámku Ctěnice
Kdy? V sobotu 9. června 2018

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

J edinečný zámecký a hospodářský areál mající 
středověký původ a jádro byl postupně podle 

požadavků doby upravován do renesanční a později 
i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na 
výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní 
příkop, tvrz chránila mohutná hranolová vstupní 
věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně 
gotické přestavby. Zámecká křídla se rozkládají na 
nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, 
přičemž nejstarší jádro je lokalizováno do dnešního 
severního křídla.

Dnešním majitelem zámku Ctěnice je 
hlavní město Praha, která celý objekt nechala 
zrekonstruovat. Náročná rekonstrukce všech 
objektů v areálu, včetně parku, byla dokončena 
v roce 2008. V zámku jsou umístěny různé expozice 
Muzea hlavního města Prahy. Park i ostatní objekty 
jsou památkově chráněny.

Odjíždět z kralupského nádraží budeme tradičně 

v 8:42. Z Masarykova nádraží v Praze půjdeme pěšky 
na Florenc a budeme pokračovat trasou metra C 
do Letňan a dále autobusem 185, 375 nebo 378 na 
zastávku Vinořský hřbitov, kde se setkáme kolem 
10:30 s mimo kralupskými. Vycházka k zámku 
Ctěnice je dlouhá necelé 2 km a převážně vede 
lesoparkem po žluté turistické značce.

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 Helena Zákoucká

Z veme všechny přátele a členy Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou ve čtvrtek 28. června 
ve 14:00 na společnou prohlídku výstavy ke 100. výročí trvání naší republiky, která se koná pod heslem 

„Sokolové republice“ v městském muzeu, Vrchlického ul.
V prázdninové době – červenec a srpen – mějte hodně radosti a hlavně bez úrazů a bolesti. Po prázdninách 
budete informováni o naší činnosti. 
Náš velký dík patří vedení města Kralupy za příspěvek na volnočasovou činnost, který byl udělen našemu spol-
ku, a bez kterého by v tomto rozsahu nebylo možno činnost realizovat. Ještě jednou srdečný dík!

VÝBOR SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÍZNIVCŮ MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

Členové MKD zvou 
na další výlet
M ilí senioři - poutníci po vlastech čes-

kých! Oznamujeme další, letošní již 
třetí společný výlet za nepoznanými kou-
ty naší země. V sobotu 23. 6. l. P. 2018 se 
vydáme do nedalekého Buštěhradu, o kte-
rém nyní moc nevíme, ale toto městečko 
má zámek s bohatou minulostí, který však 
není otevřen pro veřejnost. Na místě vše se 
dovíme. Navštívíme zdejší muzeum spiso-
vatele Oty Pavla. 

Dalším velmi zajímavým místem budou 
Lány, zde je bohatý okruh poznání a to krá-
lovská obora, skleníky s květenou, kostelík, 
muzeum T. G. Masaryka a nakonec se po-
kloníme a můžeme položiti i květiny u spo-
lečného hrobu rodiny Masarykových. 

Poslední zastavení bude na místě, kde 
před staletími se odehrála bitva na Bílé ho-
ře, a to je posvátné místo letohrádek Hvězda.

Přejme si krásné počasí a hlavně vaši 
hojnou účast. Zájemci se mohou objednati  
u p. Josefa Koláře (mob. 728 720 763) 
nebo u p. Vladimíra Umlaufa (mob. 
606 824 003).

ČLENOVÉ MKD

H rát vám budou po celé odpoledne kromě 
pořádajících i „Duo Freddy & Reddy“, 

skupiny „Rumtorádi“ z Libčic, „Levou zad-
ní“, „Proradost“ a „Máslovické Drnkačky“.

Touto cestou si dovolujeme pozvat všech-
ny příznivce tohoto žánru k poklidnému 
a příjemnému posezení. Odpolední pro-
gram mezi výměnou skupin v přestávkový 
čas vyplní pan Josef Vařák staročeskými 
písněmi se svojí heligonkou a svými hosty. 

Festival se koná pod záštitou obce Chva-
těruby. Přispět na struny do pokladničky 
lze dle vlastního uvážení. Občerstvení jako 

vždy zajišťuje pan Ota Turýnský v místní 
restauraci a přilehlém stánku.

ČLENOVÉ CHVATĚRUBSKÝCH BRNKAČEK

Chvatěrubské Brnkačky
■  V sobotu 9. června 2018 pořádají od 14:00 „Chvatěrubské Brnkačky“ 
v Turistickém centru ve Chvatěrubech (fotbalové hřiště) již sedmé setkání 
příznivců trampské a country hudby. 

RODÁCI OSLAVÍ 100 LET REPUBLIKY

Zámek Lány
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Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

opustili nás� 

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

19. 4. Vlasta TICHÁNKOVÁ 94 let

20. 4. Jan JITERSKÝ 71 let

10. 5. František BROŽ 73 let

12. 5. Jitka STAŘÍKOVÁ 87 let

14. 5. Jarmila VRBOVÁ RABOCHOVÁ 63 let

14. 5. Ivanka HURDÍKOVÁ 82 let

17. 5. Erika HOKŮVOVÁ 62 let

21. 5. Miluše KARVÁNKOVÁ 87 let

23. 5. Václav JINDÁČEK 84 let

vzpomínky� 
Dne 5. 6. 2018 by se dožila  
90 let paní MARIE BENDLOVÁ, 
manželka vedoucího Kralupského 
mlýna. S láskou v srdci vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 20. června to bude  
5 let, co nás navždy opustil 
pan MIROSLAV ŠKABRADA. 
S láskou vzpomíná dcera,  
syn a celá rodina.

Dne 14. 6. 2018 uplyne 10 let 
od smrti LOJZY HRADILÍKA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a oba synové.

Dne 25. 6. 2018 to bude již  
7 let, co nás navždy opustila paní 
LUDMILA REICHLOVÁ. Stále na ni 
vzpomínáme. Děti a vnoučata

Dne 29. 5. jsme vzpomněli nedožité  
85. narozeniny manžela a tatínka, 
pana JAROSLAVA HOŠKA.  
Anna Hošková a Jitka Košťálová 
s rodinou

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

T.J. Sokol Kralupy n. Vlt. 
oznamuje, že po úspěšném při-
dělení peněz z programu Podpo-
ra materiální technické základny 
sportu 2017 až 2024 od MŠMT, 
zahajuje rekonstrukci a přístav-
bu tělocvičny na sokoláku. 

Přestavba bude probíhat do 

konce roku 2018. Přibude nová 
tělocvična, zázemí a nářaďov-
na. Během rekonstrukce je ve-
řejnosti zakázán vstup do so-
kolského areálu.

Držte Sokolu palce, těšíme se 
na vás a na otevření v roce 2019.

T.J. SOKOL KRALUPY NAD VLTAVOU

Sokolové budují 
novou tělocvičnu

kdo jste znali Ivanku HURDÍKOVOU, 
bývalou učitelku ZŠ Komenského 
a dlouholetou členku Sokola v Kra-
lupech n. Vlt., vzpomeňte s námi na 
její cvičební hodiny seniorů, které 
založila, na hodiny zdravotní tělesné 
výchovy, které se v místním Sokole 
bez ní neobešly, ale i na hodiny těles-
né výchovy na zdejší ZŠ Komenského 
nám., kde dlouhá léta učila.

Byla člověkem, který uměl naslou-
chat, poradit, pomoci i dát. Pomáha-
la při všech sokolských akcích, cvičila 
po dlouhé roky na šibřinkách, vedla 
cvičební hodiny, jezdila s námi cvičit 
i do chorvatského Umagu a ještě jí 
zbývalo dost energie na cestování, 
návštěvy divadel, muzeí a dalších kul-
turních akcí.

Pro každého měla vlídné slovo, 
dostatek humoru jí nikdy nechyběl, 
a proto byla všude velmi oblíbená.

V r. 2003 byla vyznamenána Pa-
mětním listem obce sokolské za 
obnovu tělovýchovné činnosti jednoty 
a byla též svého času i náčelnicí So-
kola v Kralupech n. Vlt.

V r. 2012 získala ocenění za dlou-
holetou cvičitelskou práci a za aktivní 
účast na oslavách a akcích ke 150. 
výročí založení Sokola.

Jsou lidé, kteří pro nás zname-
nali celý svět. O to těžší je ztratit je 
a uchovávat jenom ve vzpomínkách. 
Ivčo, děkujeme.

ZA SENIORKY SOKOLA 

BLANKA NĚMCOVÁ

Vážení občané, bývalí žáci, kolegové, známí, sokolové,

Ivanka 
Hurdíková 
(✱ 7. 9. 1935 -  14. 5. 2018)

Nekrolog

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na výstavu ve spolupráci se župou Barákovou  
ke 100. výročí republiky - SOKOLOVÉ REPUBLICE.  
Pro návštěvníky jsou připravena témata z historie 
i současnosti Sokola, např. fenomén sokolských šibřinek aj. 



24 KZ   ČERVEN 2018  AKTUALITY  www.kralupskyzpravodaj.cz

Objednávky na tel.: 730 544 823

V průběhu dubna letošního roku se usku-
tečnila první část rekonstrukce oken 

v Azylovém domě sv. Máří Magdaleny v Mi-
nicích, který nabízí ubytování ženám a je-
jich dětem, které se z různých důvodů ocitly 
v tíživé životní situaci. 

Byla to dlouho a s napětím očekávaná ak-
ce, díky které má část obyvatel domu kva-
litnější bydlení a Farní charita, jako majitel 
a provozovatel služby azylového bydlení, 
trochu klidnější spaní. Už nehrozí, že okna 
při otevírání vypadnou z pantů, neprofuku-
jí a také se mnohem lépe udržují v čistotě. 

Objekt bývalé školy, dnes azylového do-
mu a domu na půl cesty jsme získali v roce 
2015 a jedním z nemilých překvapení by-
ly vysoké náklady na energie a havarijní 
stav oken. Rekonstrukce se ukázala jako 
nevyhnutelná. V roce 2017 se nám podaři-
lo získat dar od firmy Siemens na obnovu 
plynových kotlů, čímž se snížily náklady 
na vytápění domu téměř o jednu čtvrtinu. 
Dalším logickým krokem byla tedy výměna 
oken, jejichž špatný stav nejen kazil vzhled 
domu, ale také výrazně zvyšoval jeho ener-
getickou náročnost. První polovina celko-
vé rekonstrukce nás stála cca 197 tis. Kč. 
Finanční prostředky jsme shromažďovali 
delší dobu, významným dílem také přispěli 

návštěvníci loňského Kralupského vinobra-
ní, díky nimž jsme získali úctyhodný po-
čáteční vklad ve výši 82 tis. Kč. Mezi další 
sponzory patří firmy Unipetrol, Česká rafi-
nérská, Dimatex, Auto Průhonice, p. Janda. 

Charitní práce v číslech
Farní charita je nezisková organizace, což 
v praxi znamená, že poskytované sociální 
služby jsou pro klienty zdarma. Náklady na 
provoz se ročně vyšplhají k částce 9 mil. Kč. 
Hned po mzdách jsou největší nákladovou 
položkou právě energie. Dotace z MPSV na 
provoz celé organizace kryje zhruba 80 % 
celkových nákladů. Zbylých 20 % je v naší 
režii. Výše darů od právnických a fyzických 
osob v roce 2017 činila 185 tis. Kč, z čehož dí-
ky Tříkrálové sbírce, potažmo vám, kteří jste 
darovali, se částka navýšila o 76 tisíc. Snaží-
me se generovat co nejvíce vlastních příjmů 
také stánkovým prodejem nejen vlastního 

zboží, ale jak si mnozí z vás jistě všimli, také 
občerstvení. V tomto směru se nám dobře 
spolupracovalo s Městem Kralupy a KaSS 
Vltava v Kralupech při pořádání loňských 
adventních slavností. Mezi již tradiční akce 
pořádané charitou patří oblíbené Vinobra-
ní, Blešák, Tříkrálová sbírka. Pravidelně se 
účastníme kulturních akcí města, festivalu 
Slunovrat, Zažít Kralupy jinak, Happening 
na starém mostě. Nezanedbatelných 100 tis. 
Kč jsme vydělali v second handech Šuplík 
prodejem darovaných věcí. Z původních pěti 
charitních zaměstnanců je dnes bezmála 40, 
v tuto chvíli konečný počet sedmi sociálních 
služeb pomůže ročně 550 klientům. 

Ať už podpora při řešení konkrétního 
problému s bydlením, zprostředkování jed-
norázové materiální pomoci nebo úspěch 
klientů při hledání zaměstnání jsou vždy 
chvíle, kdy můžeme zažít radost a uspoko-
jení z naší práce. 

Pevně tedy věříme, že i na druhou etapu 
rekonstrukce oken se nám podaří sehnat do-
statek financí a výměna proběhne stejně bez-
problémově. Rádi bychom poděkovali všem 
sponzorům a podporovatelům a zároveň po-
zvali širokou veřejnost k návštěvě Farní cha-
rity v průběhu blížících se Dnů Kralup.  

LENKA MÜLLEROVÁ, FARNÍ CHARITA KRALUPY

Probíhá rekonstrukce oken v azylovém domě
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
KRALUPY NAD VLTAVOU ČERVEN 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

DNY KRALUP
Tak jako každoročně naleznete DDM v programu Dnů 
Kralup. Naše děti vystoupí přímo na zahájení ve středu 
6. 6. v 16:00. 
} V pátek 8. 6. pořádáme ve spolupráci s pedagogy 
ZŠ Komenského Hrátky na koupališti. Volejbal, fotbal, 
hry, soutěže, ekologický koutek, zápis do 1. třídy na 
nečisto, skákací hrad - to vše zde mohou děti využívat 
od 9:00 do 15:00. 
} V sobotu 9. 6. budeme v prostoru pod mostem 
s drobnými hrami a dílničkou pro děti. Na Čechii se bu-
de od 9:00 konat Turnaj století ve fotbale.

SEIFERTOVY KRALUPY
Ve středu 13. 6. pořádáme Recitační soutěž pro žáky 
a studenty ZŠ, SŠ a SOU okresu Mělník a mikroregionu 
Údolí Vltavy. Soutěž je součástí 23. ročníku festivalu 
poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2018“. Začátek 
soutěže je v 9:00 v budově DDM.

AKADEMIE
Veřejné vystoupení zájmových útvarů se koná v rámci 
Akademie DDM ve čtvrtek 14. června od 16:00 v KD 
Vltava.  Zveme rodiče, pedagogy i zájemce o naše ZÚ 
na nový školní rok.      

NOCOVKA
Tato Nocovka bude opravdu speciální. Koná se na zám-
ku Veltrusy, kde děti kromě jiných dobrodružství zažijí 
i noční prohlídku zámku. Nocovka se koná z pátku 15. 6. 
na sobotu 16. 6. Závazné přihlášky si můžete vyzved-
nout v kanceláři DDM. Cena: 200 Kč 

VÍKENDOVÝ KURZ  
TRIČKA NA LÉTO
V neděli 17. 6. od 13:00 budeme tvořit letní trička 
pomocí barev a šablon. Přihlásit se můžete do 14. 6. 
v kanceláři DDM.  Cena: 400 Kč
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ZŠ 28. října
v Kralupech nad Vltavou 
hledá 

učitele 1. stupně. 
Jsme malá škola - 1.-5. třída.

Kontakt: 
zskpy28rijna@centrum.cz,
tel.: 315 726 359,
www.zsmikovice.cz

Projektový den zaměřený na poznávání nových 
potravin absolvovali žáci Základní školy 
speciální. 
Článek najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

ZŠ SPECIÁLNÍ
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Vdnešní době sdílíme své 
životy na sociálních sí-

tích a nemá to vždy jen klad-
né stránky. Myšlenku sdílení 
používá i KNIHOBUDKA, kte-
rou právě zprovozňujeme v na-
ší škole. Na rozdíl od sociálních 
sítí má naše KNIHOBUDKA 
jen pozitivní dopady. Je zalo-
žena na sdílení knih. Knihy si 
mohou žáci půjčovat, vyměnit 
za jiné či věnovat knihy, pro 
které již nemají místo ve své 
knihovně.

Myšlenka vznikla náhodou 
v 7.C při hodině slohu. Protože 
několik žáků z této třídy chodí 
do Školního čtenářského klu-
bu, nápad je hned zaujal a při-
dala se celá třída. Oslovili jsme 

Nábytek Obr a oni nám velko-
ryse věnovali regály na knihy. 
Pan školník vymaloval pod-
klad a žákyně 9. tříd pak na-
vrhly a provedly výzdobu zdí. 
Pravidla pro provoz knihobud-
ky zhotovily dívky z 8.C. Všem 
zúčastněným patří velký dík za 
jejich obětavost a nadšení.

KNIHOBUDKA bude plnit 
několik funkcí – bude rozvíjet 
čtenářství, vztah ke knihám, 
solidaritu a nezištnost žáků. 
Věříme, že přispěje ke kultiva-
ci školního prostředí i charak-
terů dětí. Pokud někdy do naší 
školy zavítáte, KNIHOBUDKU 
najdete v 1. patře u schodů.

MARTINA HANTYCHOVÁ,

UČITELKA 

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

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

OBSAZE
NO

OBSAZENO

OBSAZENO

Zahajujeme provoz 
KNIHOBUDKY

ZŠ GEN. KLAPÁLKA 

ZŠ A MŠ TŘEBÍZSKÉHO
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Vneděli 27. května proběhlo v Kamenici 
u Prahy slavnostní vyhlášení nejlepších 

týmů, které se v sezóně 2017/18 zúčastni-
ly ligové soutěže v elektronických šipkách.  
A kralupští šipkaři na této slávě byli po-
řádně vidět.  V právě dokončené sezóně 
se do ligových bojů v tomto sportu poprvé 
v historii zapojily hned dva kralupské týmy 
a oba si vybojovaly pozvánku na závěrečné 
slavnostní předávání cen.

Jako první se na pódium určené nejlep-
ším týmům této sezóny podívali Létající 
Jeleni Kralupy. Jedná se o nově složený 
tým, který má za sebou svou premiérovou 
účast v ligových bojích. Jako nováčci byli 

nasazeni do nejnižší možné soutěže (což je 
3. liga). Létající Jeleni ale disponují na své 
soupisce kvalitními hráči a po celou sezónu 
prokazovali, že svou úrovní 3. ligu vyso-
ce převyšují. Není tedy divu, že svou ligo-
vou skupinu s přehledem ovládli a s bilancí  
15 výher a jediné porážky dokráčeli k ví-
tězství v 3. lize, jenž jim kromě poháru, 
který v Kamenici obdrželi, přineslo i po-
stup do 2. ligy.

Ve 2. lize se v této sezóně představil dru-
hý kralupský tým – Krkavci Kralupy. Pro 
Krkavce to byl čtvrtý odehraný ročník, tak-
že je již lze považovat za ostřílené matado-
ry. Krkavci se po celou sezónu drželi v hor-

ních patrech tabulky a v hektickém závěru 
vybojovali vynikající 3. místo a obhájili tak 
svou loňskou pozici s bilancí 17 výher, 4 re-
mízy a 5 porážek. Krkavci potvrdili svou 
stabilní dlouhodobou výkonnost a jedinou 
malou vadou na kráse je to, že postup do 
šipkařské 1. ligy unikl o pověstný vlásek. 

Krkavci Kralupy tak i v příští sezóně bu-
dou nadále působit v 2. lize, do které si prá-
vě vybojovali postup Létající Jeleni. V se-
zóně 2018/19 se tak budeme moci těšit na 
historicky první kralupské šipkařské derby 
mezi těmito dvěma týmy.

MAREK PTÁČNÍK,

KRKAVCI KRALUPY

Jak se kuličky do Kralup dostaly? Kolik 
členů má současný kralupský tým?
Kralupy jsou Mekkou kuliček, přestože tu 
v dnešní době nefunguje žádný tým. Byl tu 
však založen Český kuličkový svaz – stalo 
se tak na místním hřišti (v areálu restau-
race v Žižkově ulici). Následovalo rozšíře-
ní tohoto sportu i do jiných středočeských 
měst, později i do dalších krajů. Nyní jsou 
kuličky již celorepublikovou záležitostí, bě-
hem roku probíhá hned několik prestiž-
ních turnajů. Kdyby měl někdo zájem stát 
se členem klubu, tak ho určitě založíme. 
Je potřeba minimálně šest hráčů. V začát-
cích bychom se mohli opřít o podporu zku-
šených hráčů, navíc bychom byli jediným 
týmem, který by měl k dispozici stabilní 
hřiště k tréninku.  

Jaká jsou pravidla „kuličkového sportu“? 
Jedná se ryze o odpočinkový sport, 
nebo už i v této disciplíně je cítit rivalita 
a určitá prestiž?
Na turnajích Českého kuličkového svazu 
hrají vždy dva hráči proti sobě. Kuličky mají 
barevné rozlišení a cílem hry je dostat jako 
první všechny kuličky své barvy do důlku. 
Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry 
hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, 
rozhodne, kdo začne v první hře. První há-
zí všechny své kuličky (po jedné nebo i více 
najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej 

zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.  
V další části hry se pokračuje cvrnkáním. 
Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči 
se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na 
to, jestli kulička skončila v důlku. Správný 
cvrnk je definován jako pohyb pouze jed-
noho prstu, přičemž se smíte dotknout jen 
své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout 
jakoukoliv jinou, i soupeřovu. Kdo má prv-

ní všechny své kuličky v důlku, vyhrává 
hru. Zápas se většinou hraje na 2-3 vítězné 
hry. Čára hodu je vzdálena od středu důlku  
7,5 m, důlek má průměr 7-11 cm. 

Kuličky vypadají na první pohled velice 
jednoduše, ale je to i fyzicky a takticky (ob-
čas) náročné. Po svém prvním turnaji jsem 
nechápal, proč mě bolí nohy. Po malých po-
čtech jsem pak zjistil, že jsem během dne 
udělal osm set dřepů. Zájemci o tuto hezkou 
hru se nemusí účastnit jenom turnajů, ale 
mohou si jít kdykoliv zahrát s rodinou nebo 
kamarády na kuličkové hřiště, které se na-
chází na „LETNÍ OSVĚŽOVNĚ“ v restau-
raci U Kohouta. K dispozici je deset důlků 
každý den, a to v době otevření restaurace.

Kolik turnajů se už v Kralupech celkově 
uskutečnilo? Vyjíždějí zdejší soutěžící 
závodit také do jiných měst?
V letošním roce proběhne již třetí ročník 
„Kralupské kuličkové ligy“. Turnaje jsou 
tzv. „open“, čili zúčastnit se může v podsta-
tě každý příchozí. Stačí se na místě přihlásit 
a zaplatit symbolické startovné. Turnaj je 
rozdělen do dvou kategorií - hráči do dva-
nácti let a výše. Turnaje se hrají po celé re-
publice. Kralupská liga začíná již 2. 6. 2018 
na hřišti v již zmíněné restauraci. Všichni 
jsou srdečně zváni.

ALEŠ LEVÝ,

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ

ROZHOVOR s... Miroslavem Sitařem, o kuličkovém sportu

Hledáte ideální sportovní disciplínu? 
Vyzkoušejte KULIČKY!
■  V Kralupech máme celou řadu tradičních i netradičních sportů, ovšem vyzkoušeli jste už kuličky? Tato původně 
lidová hra, kterou se už na začátku minulého století bavili především venkovští chlapci, si našla útočiště právě 
v našem městě. Místní nadšenci tu před časem založili Český kuličkový svaz, pořádají tzv. Kralupskou ligu a také 
se během roku účastní několika zajímavých turnajů. 

Kralupští šipkaři bodovali v lize
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M alý klub sportovního ae-
robiku Studio ATAK Kra-

lupy opět v jarní sezóně zazá-
řil. Během šesti závodů, které se 
uskutečnily v různých městech 
po celé republice, jsme získali 
35 medailí. Sestavy jsme při-
pravili do všech věkových ka-
tegorií od předškolních dětí po 
patnáctileté závodnice.

Významným mezníkem sou-
těže Mistry s mistry bylo letošní 
začlenění do České gymnastické 
federace a zároveň jsme se stali 
II. výkonnostní třídou gymnas-
tického aerobiku. Ten klade vy-
soký důraz na kvalitní provedení 
sestav. Nejlepší závodnice mo-
hou postoupit do I. výkonnost-
ní třídy na mezinárodní závody. 

Konkurence byla veliká 
a úroveň sestav se neustále 
zvyšovala. V jednotlivkyních  
ve věku 9-11 let běžně závodilo 
55 dětí z celé republiky. Ve star-
ší kategorii to bylo velmi podob-
né. O to více si ceníme všech 

medailí, které si naše děvčata 
ze závodů odvážela.

Nejvíce úspěchů jsme měli ve 
skupinových sestavách – dvo-
jicích, trojicích a šestičlenných 
týmech. 

Kristýna Pakandlová, Aneta 
Hrušková a Sára Částková ze 
všech závodů měly cenný kov. 

Kromě jednoho závodu vždy 
odvážely medaile Tereza Svít-
ková, Tereza Nemejovská a Te-
reza Hráčová, Denisa Roflíková, 
Amálie Svobodová a Julie Svobo-
dová. Za sestavy v maxi týmech, 
trojicích a dvojicích se jim poda-
řilo nashromáždit 11 stříbrných 
nebo bronzových medailí. 

Překvapením byla nejmenší 
kategorie ve složení Daniela Bo-
hatová, Anna Kaňková, Simona 
Pakandlová, Karolína Dospivo-
vá, Michaela Hráčová a Barbora 
Hrušková, které společně zís-
kaly za celé jaro devět medailí 
v trojicích a maxi týmech.

Letos jsme poprvé postavili 

sestavu pro maxi tým ve star-
ší kategorii C a krásná umís-
tění na sebe nenechala dlouho 
čekat. Děvčata Sára Částková, 
Tereza Štěpánková, Kristýna 
Klimešová, Nikola Kohlová 
a Adéla Benešová si na stupně 
vítězů vystoupila 5x.

Nejlepší jednotlivkyně z na-
šeho klubu byly Denisa Řezníč-
ková a Kristýna Pakandlová, 
které si vybojovaly na závo-

dech každá jednu bronzovou 
medaili. 

Nyní se připravujeme na po-
slední finálový závod, který se 
bude konat v Praze 9. 6. 2018  
na Vinohradech. Pozvánku do-
stali jen ti nejlepší. Jsme rádi, že 
budeme mezi nimi s našimi 15 
sestavami sportovního aerobi-
ku a chtěli bychom být podobně 
úspěšní jako v celé jarní sezóně.

PETRA KLOZOVÁ, TRENÉRKA

V letošní sezóně 2017/2018 se 
do Krajského přeboru mlad-

ších žákyň ve volejbalu přihlási-
lo celkem 21 týmů. Kralupy mě-
ly v soutěži dvě družstva, starší 
družstvo A a mladší družstvo B. 
Obě družstva se během podzim-
ní části dokázala probojovat do 
zimní finálové skupiny. Druž-
stvo A prohrálo za celou sezónu 
pouze jediný zápas, družstvo B 
se pohybovalo na hranici postu-
pu mezi nejlepších pět týmů.

V neděli 29. dubna se ko-
nalo poslední kolo Krajského 
přeboru. Náš A tým dokázal 
zvládnout roli favorita soutěže, 
vyhrát všechny čtyři náročné 
zápasy 2:0 a zaslouženě si pře-
vzít zlaté medaile a POHÁR 
PRO VÍTĚZE! Druhé skočilo 
družstvo Příbrami, třetí Pečky, 
čtvrtý Kolín a pátý Nymburk.

Naše mladé družstvo B bojo-
valo v Kladně s družstvy Klad-

na, Roztok a Komárova o 6. - 9. 
místo, když jim v minulém kole 
o kousíček v tiebreaku utekl po-
stup mezi nejlepší pětku. I ony 

nezklamaly a dokázaly vybojo-
vat krásné šesté místo. Jelikož 
se jednalo o nejmladší družstvo 
soutěže, pro příští sezónu mu 

bude stanoven cíl nejvyšší – 
OBHAJOBA TITULU. 

Na začátku sezóny byl pro Áč-
ko cíl získat medaili, pro Béč-
ko připravit se na další sezónu 
a skončit v první polovině druž-
stev. Áčko v zimní části finálo-
vé skupiny neprohrálo ani jed-
nou a skončilo suverénně první 
s desetibodovým náskokem 
před druhým Kolínem a třetí-
mi Pečkami. Cíl pro Áčko vrostl 
na „TITUL PŘEBORNÍKA 
KRAJE“. Nebylo to ale vůbec 
jednoduché, z druhé skupiny 
o totéž usilovala silná Příbram 
a ani Kolín ani Pečky nám ne-
chtěly darovat titul zadarmo. 
Navíc body ze zimy se smazaly. 
Holky to zvládly parádně, bě-
hem sezóny se všechny úžasně 
zlepšily a dokázaly vytvořit sil-
ný a bojovný tým.

JITKA KUBIŠTOVÁ,

TRENÉRKA

Mladší žákyně jsou PŘEBORNICE KRAJE!
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Horní řada zleva: Kateřina Chlapcová, Julie Justová, Kateřina Kazdová, 
Tereza Faifrová, Adéla Janůrková, Klára Volemanová, Adéla Buncová
Spodní řada zleva: Andrea Ptáčková, trenérka Jitka Kubištová, Johana 
Malíková. A úplně dole zleva: Kateřina Kotrčová a Ludmila Kynclová

Kralupanky sbírají medaile 
ve sportovním aerobiku
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MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ  
9. 6. 2018, 9:00

26. ročník mezinárodního turnaje juniorek.
Přijedou: DVK Komárno /SK/, Śróda Wielkopolska /PL/, Tábor, Mikulova Praha, 

Hlincovka, Kladno, osmičku doplní dvě družstva Kralup.

TURNAJ NADĚJÍ  
10. 6. 2018, 9:00

8. ročník turnaje mladších žákyň.
Přijedou: Pečky, Kolín, Kladno, Mělník, Olymp, Roztoky a dvě družstva Kralup.

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
ČERVEN

4. 6. - 8. 6. ............bioodpad
18. 6. - 22. 6. ........rozměrný odpad z domácností  

ČERVENEC
9. 7. - 13. 7. ...........bioodpad                                  
23. 7. - 27. 7. .........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).

soukromá inzerce� 
} Prodám tři obrazy od ak. malíře L. Kuntoše 
(lobečská tůň, zámek Nelahozeves, krajina). 
Cena dohodou. Tel. č. 777 576 758

} Hledám dioptrické brýle, hnědé,  
které jsem ztratila dne 3. 5. 2018 kolem  
16. hodiny u domu č. p. 122 na nábř.  
J. Holuba. Odměna pro nálezce 2 000 Kč. Děkuje 
starobní důchodce. Tel. č. 702 995 389

Červnové volejbalové turnaje

V případě nepřízně počasí se bude hrát v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka. Změny vyhrazeny. 
Aktuální informace najdete na www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevolejbalistky.org/novinky

Tradiční loučení s volejbalovou sezónou proběhne na volejbalových kurtech na sokolišti:

Obě akce jsou pořádány v rámci Dnů Kralup s finanční podporou Města Kralupy nad Vltavou.

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 
na síti

Inzerci můžete objednávat na:
zpravodaj@mestokralupy.cz
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Více informací na tel. č. 777 090 991, 
www.strechy-luk.cz

PŘIJMEME  
POKRÝVAČE/IZOLATÉRA, 

KLEMPÍŘE, TESAŘE
Požadujeme: práci

Nabízíme: peníze

Kominictví Wilhelm s.r.o.
Alešova 380
277 46 Veltrusy

zavolejte kominíka
revize a čištění komínů
stavba a vložkování 
kamerové průzkumy
třísložkové komíny 
centrální evidence spalinových cest
dokumentace a revizní zprávy

773 291 681
technik

účetní
777 117 258

1objednavam@seznam.cz
www.kominictvi-melnik.cz
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hledáme nové posily do našeho kolektivu ZŠ Gen. Klapálka. Uvítáme 
pedagoga matematiky, přírodopisu a fyziky, možno i na částečný úvazek. 

Nabízíme velmi přátelský kolektiv, podporu v začátcích, osobní ohodnocení, 
společná neformální setkávání a relaxační pobyty, podporu dalšího 
vzdělávání

Nabídky, prosím, zasílejte na adresu:
michaela.gleichova@zsgenklapalka.cz nebo na tel. č. 604 275 011, 
www.zsgenklapalka.cz

NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍ

Od září 2018

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

GLOBAL
Kralupy s.r.o.

PO-PÁ  8:00 – 17:00, SO 9:00 – 11:30

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636hračky, papír, dětský textil, dárky

ČERVEN     
   MĚSÍC   VÝHER

Za každý 
nákup  
nad 500 Kč 
můžete získat 
výhru v naší 
tombole

Prodejna masa a uzenin v Kralupech nad Vltavou hledá šikovné

PRODAVAČKY / PRODAVAČE
NABÍZÍME:
} stravenky v hodnotě 50 Kč
} fixní mzdu + bonusy
} možnost podílet se na plánování směn
} možnost zkráceného úvazku nebo DPP
} zázemí stabilní české společnosti
} zaškolení na prodejně
} možnost kariérního růstu Více info na: 725 263 697

Kinoreklamu 
objednávejte na 
kino@kralupy.cz




