
červen / 2016  15 Kč

K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad vltavou
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www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

V průběhu června dojde 
k omezení vstupu do KD Vltava

R ada města schválila zpracování úprav před prostorem KD Vl-
tava. Z důvodu velkého finančního zatížení byl projekt rozpra-

cován do několika etap. 
Realizace první etapy proběhne od června do srpna letošního 

roku. V této etapě bude zrekonstruováno vstupní schodiště s vy-
tvořením rampy pro spoluobčany se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Dále bude provedena nová povrchová úprava sloupů 

při vstupu s venkovním osvětlením, umístění nápisu nad vstupem 
vč. jeho osvětlení. Výše uvedené prvky budou doplněny novými 
masivními květníky, zábradlím, odpadkovými koši, zelení apod.

Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma Rybář stavební s.r.o. 
z Mělníka na cenu 1.026.811,80 Kč.

V průběhu stavby dojde k postupnému uzavření vstupu do pro-
stor KD vč. kina, ale provoz nebude omezen. Lenka Moravcová

Vstup do kulturního domu změní podobu

PRODEJ ABONENTEK
I přes probíhající rekonstrukci nebude omezen provoz v kině a kulturním domě Vltava, 
pokladna bude otevřena denně.
Od 1. června budou v prodeji abonentní vstupenky na podzimní divadelní sezónu a následně 
i abonentky na koncerty.
Nezapomeňte, vstupenky do kina a na jednotlivá představení v KD Vltava lze zakoupit online 
abonentní vstupenky však pouze v pokladně KD Vltava (přijímáme hotovost, platební karty, flexi pasy). Rezervace abonentek není možná.

www.kasskralupy.cz

První část rekonstrukce 
se bude týkat červeně 

orámované části v projektu.

Projekt ozelenění 
prostoru před KD Vltava
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KrátKé zprávy

vážení a milí,

2

je tu červen – poslední měsíc školního roku, 
do kterého děti vstupují s oslavou a zakončují 
ho vysvědčením a těšením se na prázdniny 
(a pravděpodobně další oslavou). Měsíc 
výletů, ale také posledních písemných prací 
a zkoušení, měsíc, kdy se ti z nejstarších ročníků 

loučí se svými spolužáky, učiteli 
a uzavírají tím jednu etapu svého 
života. A tak přeji všem žákům 
a studentům, ať si poslední dny 
v lavicích užijí nad míru běžných 
dnů, a pedagogům přeji šťastnou 
ruku při volbě závěrečné známky. 

Možná by mohl pomoci tento vtip:
„Tak za takový vysvědčení se normálně 

rozdává pár facek!“, rozčiluje se otec se 
synem. „Jo, to máš pravdu, tati, jdeme 
hned, učitel bydlí za rohem.“ :o)

Červnové dny mimo jiného přinesou 
do našeho města spoustu oslav, těmi největšími 
budou Dny Kralup, které si určitě nenechte ujít. 
Těšit se můžete i na tradiční festival Slunovrat 
a také Den na řece, do kterého se zapojují 
povltavské obce od Nelahozevsi až po Roztoky. 
V tomto čísle však najdete i spoustu dalších 
pozvánek, rozhovorů a informací, a co se 
na stránky Zpravodaje nevešlo, si přečtěte 
v online verzi na www.kralupskyzpravodaj.cz.

A na závěr mi dovolte ještě jeden postřeh 
z letošního května. Víte, co ulehčí dopravě 
v Kralupech? MS v hokeji! Ve čtvrtek odpoledne 
19. května, když hrál český tým čtvrtfinále 
s USA, byl v ulicích Kralup a na parkovištích 
takový provoz, který neměl nic společného 
s každodenní dopravní špičkou a zácpou 
v Mostní ulici. Nevěřícně jsem město 
projela pro jistotu 3x tam a zpět. A užívala 
jsem si tu pohodu. A když už jsem potkala 
v protisměru auto, za volantem byla žena. 
Tomu říkám ideální stav dopravy v našem 
městě. Ale prý se už v roce 2020 začne 
budovat obchvat Kralup, takže si klidný 
průjezd městem zase vychutnáme. Zprávy 
o plánované stavbě obchvatu najdete 
také na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Přeji všem pohodové dny s úsměvem na tváři!

radka HoLeštová, šéfredaktorka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová, Martin Odvody, Jan Bartoš.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 1. 6. 2016. Příští číslo vyjde 1. 7. 2016.

Rada města (dále jen RM) schválila:
◆ zhotovitelem projektové dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení a územní řízení na řešení 
zpevněných ploch v centru města Kralupy nad 
Vltavou – 3. část Ateliér DUK s.r.o., za celkovou 
cenu 603 790 Kč vč. DPH.
◆ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Rekonstrukce části stávajícího veřejného osvětlení 
v ul. Mostní – Lobeček, Kralupy nad Vltavou“.
◆ vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném -podlimitním 
řízení: „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 
703, Kralupy nad Vltavou“.
◆ projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici V Uličce, 
Kralupy nad Vltavou“. 
◆ zhotovitelem akce „Přístřešky autobusových 
zastávek v Kralupech nad Vltavou“ uchazeče Petra 
Němce za celkovou cenu 273.944 Kč vč. DPH.
◆ schválila dodavatelem akce „Rekonstrukce 
rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost DEREZA, s.r.o., za celkovou 
cenu 12.698.927 Kč vč. DPH.
◆ schválila na základě doporučení Komise 
pro centrum města zbourání ležáckých sklepů 
v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad 
Vltavou, dle statického posudku a návrhu postupu, 
zpracovaného společností STATIKA AT, s.r.o. – 
Ing. Jiřím Turečkem.
◆ zhotovitelem „Projektové dokumentace – 
Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“ společnost 
NOZA, s.r.o. za celkovou částku 83.490 Kč vč. 
DPH.

◆ přijetí neinvestiční dotace z MPSV ČR v celkové 
výši 1.650.000 Kč účelově určené k pokrytí nákladů 
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí v roce 2016.
◆ dodatek č. 1 k SoD č. RISML/00026/2016 na akci: 
„Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk, 
Kralupy nad Vltavou“ s projektantem Ing. Vladimírem 
Musilem, Praha 8, v částce 80.344 Kč vč. DPH 
a prodloužení doby plnění do 30. 6. 2016. Celková 
částka za vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby činí 234.014 Kč vč. DPH.
◆ dodavatelem akce „Dodávka repasované rolby pro 
zimní stadion“ pro společnost Kralupská sportovní, 
spol. s r.o. firmu Jan Antropius, Teplice, IČ: 68446268, 
za celkovou cenu 1.739.980 Kč vč. DPH.

RM jmenovala Ing. Michaelu Gleichovou ředitelkou 
Základní školy Gen. Klapálka v Kralupech nad 
Vltavou s účinností od 1. 8. 2016
RM ukládá Komisi pro centrum města ve spolupráci 
s RIaSM zahájit přípravu variant soutěže na realizaci 
kašny na náměstí.
RM vzala na vědomí informaci o stanovení úplaty 
za předškolní vzdělávání v mateřských školách 
pro školní rok 2016/2017 podle § 123 zákona  
č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů: MŠ Kralupy n. Vlt., Gen. Klapálka, 500 Kč 
na měsíc za jedno dítě, MŠ Kralupy n. Vlt., Dr. E. 
Beneše, 600 Kč na měsíc za jedno dítě, ZŠ a MŠ 
Kralupy n. Vlt., Třebízského 523, 366 Kč na měsíc 
za jedno dítě.

StřípKY z jednání rady města

22.června

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 
v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

uzávěrky vydání  
červenec / srpen

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 6. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 6. 2016, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
28. 6. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

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 19. 4., 19. 7., 18. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROMě 19.4., 19.7., 18.10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROMě 19.4., 19.7., 18.10. 
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

30. 5. - 3. 6. ..........bioodpad
13. 6. - 17. 6. ........rozměrný odpad z domácností

červenec
27. 6. - 1. 7. ..........bioodpad                                                      
18. 7. - 22. 7. ........rozměrný odpad z domácností 

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!
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Ve středu 18. května 2016 navštívil 
hejtman Středočeského kraje Miloš 

Petera Kralupy nad Vltavou a setkal se 
se starosty našeho ORP (obce s rozšíře-
nou působností). Na programu byly otáz-
ky bezpečnosti v kraji, připravenost kraje 
na řešení mimořádných událostí, Kotlí-

kové dotace, Operační program Zaměst-
nanost – novinky v oblasti plánovaných 
a vyhlášených výzev a služby krajského 
úřadu občanům a obcím. Další informa-
ce získáte zhlédnutím televizní reportáže 
KTZ Kralupy.

radka HoLeštová

V letošním roce si Město Kralupy nad Vl-
tavou nechává zpracovat projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci ulice Štefáni-
kova. Rekonstrukce se bude týkat nového 
povrchu po celé délce komunikace od ulice 
Mostní až po Revoluční ulici. Dále dojde 
k obnově veřejného osvětlení, chodníků po-
dél komunikace a novinkou bude propojení 
zmíněné ulice s ulicí Mostní. 
Město si je vědomo nedostatku parkova-

cích míst v této lokalitě, a proto má v plánu 

upravit provoz v ulici Štefánikova na jed-
nosměrný. Tím vzniknou nová parkovací 
místa a dojde k lepšímu průjezdu. 
V letošním roce bude zpracována pro-

jektová dokumentace a zajištěna potřebná 
povolení. Realizace nastane v roce 2017, 
ale to pouze v případě schválení této in-
vestiční akce v rozpočtu města na příští 
rok. 

Lenka Moravcová, 

referentka odděLení roZvoje Města

Během května vystřídaly tulipány a nar-
cisy ve středu kruhových objezdů nové 

rostliny. Ptali jste se, co jsou to ty fialové 
bambule? Odpověď jsem dostala od Ing. Jan-
dové, podle jejíhož projektu byly kruhové 
objezdy osázeny.
„Na kruhovém objezdu u čajovny kvetou 

Allium aflatuense Purple Sensation - česne-
ky aflatunské, vytrvalý druh, na stanovišti 
zůstanou několik let. Pod Hostibejkem je 
nachystán ke květu Allium nigrum (česnek 
černý). Ve středu křižovatky na Františku 
by měl ještě vykvést česnek kulatohlavý 
a česnek nachový. To je z cibulovin všech-
no a v následujících měsících převezmou 
vládu trvalky a letničky.“

V infocentru MěÚ
Kralupy n. Vltavou
můžete zakoupit knihu Pivovary Mělnic-
ka (300 Kč). Pro sběratele je připravena 
nová turistická vizitka „Dny Kralup 2016“ 
(12 Kč). Vizitku zakoupíte i v turistickém 
centru u Masarykova mostu.

Středočeský hejtman 
navštívil Kralupy
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Co to roste na kruháčích?
Město Veltrusy vyhlašuje

výběrové řízení 
na obsazení funkce 

vedoucí stavebního 
odboru MěÚ Veltrusy

Lhůta pro podání přihlášek 
prodloužena do 10. 6. 2016 

do 12:00 hodin.
V případě, že zaměstnavatel nebude moci obsadit 

pracovní místo uchazečem s požadovaným, 
zákonem předepsaným min. vyšším 

odborným vzděláním, může udělit výjimku 
ze vzdělání a přijmout pro výkon předmětné 

funkce uchazeče s nižším (ukončeným 
středoškolským) vzděláním, v souladu s ust. 

§ 3 odst. 3 písm. a) nařízení č. 564/2006 
Sb., Nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo a způsob podání přihlášek: 
osobně na podatelně MěÚ Veltrusy; 
písemně na adresu: MěÚ Veltrusy, 

Palackého 9, Veltrusy, 277 46

Více info na www.veltrusy.cz 
a www.kralupskyzpravodaj.cz

Štefánikovu ulici je v plánu propojit s Mostní

UPOZOrnĚnÍ - PeTIce
Chtěli bychom občany města Veltrusy a jeho 
okolí upozornit na právě probíhající akci, kterou 
je podepisování petiční listiny odmítající navy-
šování kapacity ve spalovně průmyslových od-
padů AVE Kralupy s.r.o. o 50 % a spalování kalů 
z ostravských lagun. 

Ing. Marta Baránková

Allium nigrum
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Vkvětnovém vydání Zpravodaje jste se 
mohli dozvědět, že Sociální služby měs-

ta Kralupy nad Vltavou dostaly k užívání 
pro terénní pečovatelskou službu nový auto-
mobil od kralupské společnosti Montako.
V květnu se vozový park Sociálních slu-

žeb rozšířil o další vůz stejné značky, tedy 
Dacia Dokker, a to v rámci projektu „Soci-
ální automobil“.
Klíčky od vozu převzala Miroslava Beri-

tová, ředitelka příspěvkové organizace Soci-
ální služby města Kralupy, od Rudolfa Ada-
ma, zástupce ředitele poděbradské reklamní 
agentury Kompakt. Ten uvedl, že potřebné 
finanční prostředky na auta, sloužící so-
ciální sféře, bývají obecně shromažďová-
ny jako dar za pronájem reklamní plochy 
na karosérii vozu. Tento postup se osvědčil 
v předchozím období a umožnil již dříve 
předat jejich agenturou několik obdobných 
vozidel organizacím sociálního charakteru 
v celé ČR.  jiří Herain

Cestování s dětmi 
do zahraničí
Každé, i nově narozené dítě musí mít 

pro cesty do zahraničí vlastní cestov-
ní doklad (občanský průkaz nebo cestov-
ní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem.
} dětem do 15 let lze vydat občanský prů-
kaz, na který mohou cestovat nejen do států 
Evropské unie, ale i do dalších států: Al-
bánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švý-
carska,
} pro děti do 15 let činí správní poplatek 
za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč 
a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 
} doba platnosti těchto dokladů je shodně 
stanovena na 5 let, 
} dětem do 15 let vyřizuje občanský prů-
kaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností,
} zákonný zástupce předkládá svůj občan-
ský průkaz, rodný list dítěte, případně starší 
cestovní pas dítěte,
} lhůta pro vydání občanského průkazu 
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů za zvýšený správní poplatek 2.000 Kč 
pro děti do 15 let.

Trasy nOvĚ InTegrOvaných LInek:
454 - Mělník, aut. st. – Hořín – Lužec nad Vltavou – Vraňany, žel. st. – Spomyšl – Jeviněves – 
Černouček – Horní Beřkovice / Ledčice – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, žel. st. (v pro-
vozu pouze v pracovní dny cca do 18:00)

455 - Mělník, aut. st. – Býkev – (Lužec nad Vltavou – Vraňany, žel. st.) – Spomyšl – Vraňany, Ml-
čechvosty – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, žel. st. (v provozu pouze v pracovní dny cca 
do 20:00 a vybrané spoje o víkendu)

s42 - Lužec nad Vltavou – Vraňany (Kralupy nad Vltavou) (v provozu jen v pracovní dny), v úseku 
Vraňany – Kralupy nad Vltavou jsou z linky S4 na linku S42 převedeny všechny přímé spoje 
do Lužce

U22 - Vraňany – Dolní Beřkovice – Straškov – Račiněves; úsek Dolní Beřkovice – Račiněves není 
zahrnut do PID
V Kralupech nad Vltavou a ve Vraňanech budou vybrané spoje linek 454 a 455 navazovat na vlaky 
linek R4 a S4.
Nové linky 454 a 455 se budou pohybovat v rozmezí tarifních pásem 3, 4 a 5. I na těchto linkách budou 
kromě papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu PID platit také předplatní časové kupony v měsíční 
nebo čtvrtletní podobě. Samozřejmostí bude i možnost využít na jednu jízdenku více dopravních pro-
středků nebo třeba kombinovat autobus s vlakem (v rámci časové a pásmové platnosti jízdenky).
Nové železniční stanice (Lužec nad Vltavou, Dolní Beřkovice) jsou v tarifním pásmu 5 a zatím v nich 
nepůjde označit jednotlivé jízdenky PID, a to ani náhradním způsobem.

Nový pomocník pro kralupské pečovatelky
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Od července i do Mělníka 
s jízdenkou pražské MHD
Ke dni 2. 7. 2016 se připravuje další 

rozšíření systému Pražské integrova-
né dopravy v severní části Středočeského 
kraje, a to mezi Mělníkem a Kralupy nad 
Vltavou. Dvě nové autobusové linky č. 454 
a 455, které budou mít hlavní konečné 
v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou, 
umožní cestovat za jednotný Tarif PID ces-

tujícím do dalších obcí – nově budou au-
tobusovými linkami PID obslouženy obce 
Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad 
Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, 
Černouček a Horní Beřkovice. Součástí in-
tegrace bude i zahrnutí dalších železnič-
ních stanic a zastávek a vznik nových 
železničních linek S.

daLší inforMace na www.ropid.cZ ing. fiLip drápaL, odbor Marketingu, ropid

Další podrobné informace 
získáte na www.mvcr.cz
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Koupaliště

Před šesti lety, v létě roku 2010, bylo znovuo-
tevřeno městské koupaliště v kralupech nad 
vltavou po kompletní půlroční rekonstrukci. 
Od té doby se zařadilo mezi nejvyhledáva-
nější a nejnavštěvovanější místa letní sezó-
ny. věříme, že letos tomu nebude jinak.
Koupaliště patří pod správu společnosti 
Kralupská sportovní, spol. s r.o., stejně jako 
krytý bazén, sportovní hala, zimní stadion 
a ragbyové hřiště v Mikovicích. 

s čím vstupuje letní koupaliště do nové 
sezóny?
Koupaliště bude otevřeno od středy 1. červ-
na, kdy u příležitosti Mezinárodního dne 
dětí bude tento den vstup zdarma, a to jak 
pro děti, tak pro dospělé. V pátek 3. června, 
kdy se na koupališti bude odehrávat jedna 
z akcí v rámci oslav Dny Kralup 2016, bude 
opět do areálu vstup volný.
Jinak vstupné na koupaliště nebudeme 

zvyšovat, cena zůstane stejná jako poslední 
tři roky. Myslím si, že cena je velmi dobrá. 
(Pozn. redakce: ceník vstupného najdete 
níže na této straně.)

na jaké novinky se letos můžeme těšit?
Tak  například  novinkou  jsou  skříňky 
na osobní věci pro návštěvníky, kteří třeba 
přijdou sami. Aby neměli strach o svoje věci 
na dekách, tak si můžou, pokud si přinesou 
vlastní zámek, tyto věci po dobu, co si pů-
jdou zaplavat nebo se občerstvit, zamknout, 
a to beze strachu, že by o něco přišli.
Další novinkou jsou fény – tedy možnost 

vyfénovat si po ranním kondičním plavání 
vlasy, což některým plavcům v minulých 
letech chybělo.

Budete tedy i letos nabízet kondiční 
plavání?
Ano, ve všední dny od 6:15 do 8:00 hodin 
ráno. V červnu se kondičně plave za 30 ko-
run, o letních prázdninách zdarma. 

Jaké letní akce budou letos na koupališti 
na návštěvníky čekat?
Chtěli bychom opět jako v loňském roce 
přivézt akce typu Haribo nebo Nivea, ur-
čené pro děti i pro fanoušky opalování, 
a samozřejmě pozveme i české profesionál-
ní skokany, kteří se svými skoky do vody 
dělají světovou tour – a to bude zábava pro 
všechny návštěvníky.

roZHovor s... vladimírem Lánským, jednatelem kralupské sportovní, spol. s r.o.

Od 1. června je otevřeno koupaliště

V pátek 3. 6. 2016 bude v souvislosti s programem Dnů Kralup 2016 vstup na městské koupaliště zdarma.
Z organizačních důvodů bude provozní doba v tento den zkrácena, a to do 16:00 hodin.
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A také bychom chtěli letos oslovit nějaký 
spolek loutkařů, aby zahráli cca 2x, 3x kla-
sickou pohádku dětem i dospělým.

Proč je skokanská věž pro veřejnost 
nepřístupná?
Je to věc, která je nebezpečná, a v podstatě 
nefunguje pro veřejnost žádná věž v Čes-
ké republice, mohou ji využívat prakticky 
jenom profesionální skokanské kluby, jako 
je tomu třeba v Podolí.
Myslím si, že skokanský můstek ve výšce 
tři metry nad hladinou, který je přístupný 
pod dohledem našich plavčíků, je dostaču-
jící k tomu si skočit dobře i špatně. :o)

v loňském roce jste zkoušeli provozovat 
občerstvení sami ve své režii. Jak to bude 
letos, zopakujete to?
Nezopakujeme. Bylo to náročné na uhlídá-
ní, na psychiku, na způsob provozu – to 
jsou opravdu věci, kterým by se měl věno-
vat někdo, kdo tomu rozumí a živí se tím 
celý život. Vyzkoušeli jsme si to, nějaký 
finanční efekt to mělo, ale nevyrovnalo se 

to tomu, co jsme tomu dali. Ale největší 
problém vidíme v tom, že zimní stadion 
budeme mít otevřený do 24. června a led 
budeme najíždět už začátkem srpna, takže 
my na to v podstatě nemáme ani lidský 
potenciál, abychom všechno zvládali pro-
vozovat sami.
Takže provoz občerstvení jsme přenecha-

li smluvně třem rozdílným subjektům, ale 
za podmínek, že budeme mít pod kontrolou 
kvalitu a cenu prodávaných pochutin.

čím si myslíte, že je naše koupaliště 
specifické?
Myslím si, že základem je to, že koupaliště 
má krásný přírodní ráz. A ten ráz se snaží-
me udržovat tím, že tam nedáváme žádné 
reklamy, věci komerčního rázu, snažíme se 
nepouštět rádio nahlas, prostě aby si lidi 
přišli odpočinout a zapomenout na všechny 
starosti, které jim život někdy přináší…

I já přeji všem návštěvníkům hodně pohody 
na kralupském koupališti a děkuji za roz-
hovor.  radka HoLeštová

Otevírací doba červen – srpen:
pondělí – pátek..............................10:00–19:00 
sobota – neděle .............................10:00–20:00
V případě tropických dnů se provozní doba pro-
dlužuje.

Vstupné (celodenní):
Dospělí ..................90 Kč (po-pá od 15 h. 60 Kč)
Děti 5–15 let,
ZTP, ZTP/P  ...........60 Kč (po-pá od 15 h. 40 Kč)
Děti do 5 let ...........25 Kč

Další informace najdete na http://sportkralupy.cz/koupaliste
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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

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

kralupy nad vltavou – Lobeč, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St-Pá 15–18 h.,  
při kulturních akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,  

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii 
zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 

Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podporuje provoz galerie.

PAVEL PIEKAR - JARO - barevné linoryty a kresby

Kralupská galerie VK37 
představí známého grafika 
Pavla Piekara. Autor se narodil 
v Ostravě, od tří do dvaceti 
let žil v Táboře, poté v Praze. 
Vystudoval ČVUT v Praze, 
stavební fakultu a své výtvarné 
vzdělání doplnil soukromým 
výtvarným školením 
u doc. bohuslava Kutila 
a manželů Jenny a Jana Hladíkových. 

Realisticky zobrazuje skutečnost v kresbách a barevných tuších, které převádí 
do techniky barevného linorytu. S technikou linorytu systematicky pracuje 
od roku 1983. Jeho dílo je součástí mnoha uměleckých sbírek, vystavuje u nás 
i v zahraničí, je držitelem mnoha ocenění.

Hudební doprovod: Gabriela Eibenová

PRODEJNÍ VÝSTAVA POTRVá DO 31. 8. 2016

4. červen - 18:00 hodin - vernisáž výstavy

rádi bychom všechny pozvali na tradiční městské slavnosti dny kralup 2016, které jsme pro vás připravili jako potěchu těla 
i duše. na programu je mnoho sportovních aktivit pro děti i dospělé, hudebních vystoupení mnoha žánrů a v neposlední 

řadě ukázky uměleckých děl. 
Celé slavnosti budou zahájeny ve středu 1. 6. 2016 v 17 hodin starostou města panem Petrem holečkem v prostorách městského 

turistického centra. bohatý program je připraven na každý den, o víkendu budou probíhat akce zejména na řece a u řeky.
bližší informace k programu naleznete na www.kasskralupy.cz. těšíme se na vás.

Za KD Vltava Tereza Hodovská a Jitka Košťálová

Sbor dobrovolných hasičů Minice si vás v rámci oslav Dny Kralup dovoluje pozvat 
na 15. ročník soutěže v požárním útoku 

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU“ 
v sobotu 4. června 2016 od 9:30 hodin 
na paloučku za čerpací stanicí MeDOS/iNA v Minicích.
Proběhne také soutěž na speciálních hasičských lyžích „Minická Meta“ o soudek 
piva, které se může zúčastnit i široká veřejnost. Budou připraveny také různé 
soutěže pro děti a na konec, po vyhlášení výsledků, se děti budou moci „pono-
řit do pěny“.
Podrobnosti na www.sdh-minice.cz Těšíme se na vás!

V RáMcI Dnů KRALuP 2016
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Sport v ráMCi dnŮ Kralup

Pozvánka na červnové turnaje 
v rámci Dnů Kralup 2016

4. 6. 2016, sobota – 9:00 hodin
MeMORiÁL SiMONY MAcHANOVé

 24. ročník mezinárodního turnaje juniorek 
volejbalové kurty na sokolišti (při nepřízni počasí v ZŠ Gen. Klapálka)

pozvaná družstva: Komárno (SK), Hennigsdorf (DE), Sróda  
Wielkopolska (PL) a vybrané ligové a extraligové týmy z Čech
bližší informace: www.kralupskevolejbalistky.org/machanova

5. 6. 2016, neděle -  9:00 hodin
TURNAj NADĚjí 

6. ročník turnaje starších žákyň 
- ročník narození 2002 a mladší
- volejbalové kurty na sokolišti 

(při nepřízni počasí v ZŠ Gen. Klapálka)
- přihlášky se závaznou účastí potvrďte nebo posílejte na e-mail:

vkkralupy@seznam.cz, tel.: 724 607 152 – Fejt Václav
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rozhovor

vznikla jakási mediální 
a kulturní koncepce kralup – 
co to přesně je, co si pod tím 
máme představit?
V rámci magisterského studia 
oboru Sociální a mediální komu-
nikace jsem se rozhodl k vypra-
cování diplomové práce, která 
má formu praktického projektu. 
Bylo by pro mě jednoduší navá-
zat na bakalářskou práci – sé-
miotickou analýzu hudebních 
textů, kde jsem měl tu čest, že 
mě ji vedl přední český lingvista 
z Fakulty sociálních věd Univer-
zity Karlovy PhDr. Otakar Šol-
tys, CSc. a na akademické půdě 
se setkala s uznáním. Nechtěl 
jsem dělat další práci pro uni-
verzitní knihovnu, ale věnovat 
se něčemu, co může mít další 
využití. Obsahové gró studijní-
ho oboru naprosto přesně kore-
sponduje s mými letitými akti-
vitami v domácím občanském 
sektoru. Jako kralupský patriot, 
jehož život byl, je a snad i bude 
s městem nad Vltavou vždy úzce 
propojený, jsem se s vizí smyslu-
plnosti pustil do analýzy součas-
ného stavu kulturní a mediální 
politiky města, na jehož zákla-
dě jsem navrhl formou výcho-
zích tezí novou podobu kultur-
ní a mediální politiky. Považuji 
za důležité zdůraznit, že jsem 
se pokusil propojit teoretické po-
znatky z oborů kulturní politiky, 
sociální a mediální komunikace 
i art marketingu s praktickými 
zjištěními  získanými  pomocí 
hloubkových rozhovorů s insti-
tucionálními zástupci městské 

samosprávy, vedoucími příspěv-
kových organizací města, zabý-
vajícími se z titulu svého poslání 
kulturní činností, zástupci kra-
lupských médií financovaných 
městem a organizátory největ-
ších kralupských kulturně-spo-
lečenských akcí. Tato zjištění 
se dále propojovala s poznatky 
z obsahových analýz mediálních 
prezentací činnosti příspěvko-
vých organizací v hlavních kra-
lupských médiích i agendy kul-
turní komise a Redakční rady 
Kralupského Zpravodaje. 

Jaká konkrétní zjištění práce 
přinesla?
Ono je hodně ošidné sdělit něja-
ké zásadní poznatky na tak ma-
lém prostoru. Závěry, ke kterým 
jsem v práci došel, jsou zajímavé, 
ale je potřeba je sdělovat v kon-
textu s dalšími argumenty a teo-
retickými východisky. Diplomka 
má i s přílohami 170 stran a pra-
coval jsem na ní téměř rok. Dále 
je nezbytné dodat, že jsem psal 
o prostředí – místních médií 
i kultury – které znám z mnoha-
leté praxe, šestnáct let spolupra-
cuji aktivně s místní KTZ, ně-
kolik let jsem členem Redakční 
rady KZ, roky jsem byl členem 
Sportovní komise MěÚ, organi-
začně se spolupodílím na vel-
kých  kulturně-společenských 
akcích, osm let na Sportovci 
Kralup, dělám vlastní hudebně 
divadelní festival, stál jsem jako 
pořadatel v čele jediného mis-
trovství světa, které se kdy v na-
šem městě konalo (MS junio- 

rů v hokejbalu 2000 za účasti 
osmi států). Tímto výčtem po-
važuji za důležité doložit, ještě 
v kontextu nabytého vzdělání, 
že analyzované prostředí je mi 
nesmírně blízké. Kdybych měl 
na otázku odpovědět lapidárně, 
tak řeknu, že v Kralupech nad 
Vltavou je velmi pestrý kultur-
ní i mediální život, ale v obou 
oblastech není naplňován po-
tenciál, který nabízí. Má práce 
přináší nejen teoretická výcho-
diska a konstruktivní kritiku, 
ale i konkrétní návrhy, jak věci 
dělat jinak. Jedním z těch asi 
nejrevolučnějších je změna in-
stitucionálního zakotvení míst-
ních médií zřízením Mediální 
a kulturní kanceláře. 

Jak si stojí naše město 
z hlediska kulturní politiky?
V praktickém životě bych řekl, 
že nadstandardně dobře. Ale 
velký problém vidím v absen-
ci jednotlivých koncepcí, i když 
v mnoha skvělých aktivitách 
vedení města koncepční rysy 
zastoupené jsou (viz. grantová 
politika). Na mnoha pozicích, 
projektech, pracují pro město 
velmi schopní a kreativní  li-
dé, ale mnohokrát jsou v náva-
lu svých povinností postaveni 
do role solitérů, kterým chybí 
systémová opora. V Kralupech 
se pak třeba za městské finance 
uspořádají nádherné akce, ale 
mnohdy bez dostatečné media- 
lizace (mediální reflexe), a to 
i s potenciálem za hradby měs-
ta. Někdy si akce podporované 

městem i nesmyslně konkurují. 
U místních médií není naplňo-
ván potenciál větší spolupráce, 
provázanosti. To jsou jen někte-
ré z popsaných problémů. Mít 
koncepci neznamená potlačovat 
individuality, kreativitu a svobo-
du projevu. Mít koncepci zna-
mená být nadstranický, efektiv-
ní a státotvorný. 

komu budou určeny výstupy 
z této studie? Dá se s nimi 
do budoucna pracovat?
Součástí práce je i řada konkrét-
ních doporučení vedení města. 
Práci jsem psal tak, včetně řa-
zení kapitol, aby ji mohli číst 
všichni lidé, zvláště ty na pozi-
cích týkajících se oblastí před-
mětu zkoumaného zájmu. Ne-
přál bych si, aby tato aktivita 
byla vnímána tak, že jen „já 
vím“, jak věci dělat správně, to 
by bylo nesmírně hloupé. Hlav-
ní ambicí práce je otevřít diskusi 
nad potřebou kulturní a mediál-
ní politiky a současným stavem 
naplňování sociokulturního po-
tenciálu našeho města. 

děkuji Za roZHovor! 

radka HoLeštová

Kulturní a mediální politika měs-
ta Kralup nad Vltavou – součas-
ný stav a návrh nové koncepce. 
Autor práce poskytne všem zá-
jemcům její plnou verzi. Lze si 
o ni napsat na e-mail: donquijo-
te@seznam.cz, předmět: Diplom-
ka Kralupy (vyplnění předmětu 
emailu je důležité jako ochrana 
proti nevyžádané poště)

roZHovor s... jindřichem kohmem, autorem mediální a kulturní koncepce města kralupy

V Kralupech je pestrý kulturní život

Nově připravovaná koncepce kulturně - mediální 
od Jindřicha Kohma je zajímavou analýzou sou-
časného a minulého kulturního života v našem 
městě. Město podporuje - a v posledních letech 
velmi aktivně, finančně i organizačně - všemožné 
spolky a organizace a tudíž počet akcí pro děti 
i dospělé velmi vzrostl. Je to samozřejmě i díky 
mnoha lidem, kteří se chopili iniciativy a s radostí 
a zanícením připravují různé koncerty, hry i vzdě-
lávací pořady pro širokou veřejnost. 

V posledních době jsme se však v radě i zastu-
pitelstvu města začali pozastavovat nad tím, že 
se mnohé akce dublují, že podobné, ba i stejné 
pořady na jedno téma pořádají dvě i více institu-
cí. Pak se zájem posluchačů a diváků drobí a je 
to ke škodě věci. Podobně je potřeba věnovat se 
ucelené práci a určitým změnám při organizaci 
městských akcí pořádaných radnicí. 

Práce Jindřicha Kohma ukazuje i na tyto drobné 
vady v jinak pestrém, a k mé radosti bohatém kul-

turním „životě“ našeho města. Analýza nabízí růz-
né pohledy a - a to je důležité - i cesty, jak a kam 
se ubírat. Práce má předpoklad stát se podkla-
dem k dalším výzkumným šetřením se zaměřením 
na vyhodnocování efektivity činnosti kulturních 
organizací a médií financovaných z městského 
rozpočtu. Ve svém kontextu může být i inspira-
cí či impulzem k nastolení diskuse o případných 
změnách v těchto oblastech a jejích možných kon-
cepčních ukotveních. Pro mě osobně byla jedním 
z impulsů, abych tuto diskusi otevřel.

Petr Holeček, starosta

SLOVO StAROSty K náVRHu nOVýcH KOncEPcí
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návrat  
po sto letech 
Vsobotu 7. května se v cen-

tru města mluvilo hlavně 
slovinsky! Popíši vám příběh, 
kterého jsem byl svědkem, a kte-
rý patří mezi ty nejzajímavěj-
ší a nejdojemnější,  jaké jsem 
na kralupské radnici zažil.
V minulém Zpravodaji psal 

pan  Ing.  Stupka  o  deporta-
ci obyvatel slovinské vesnice 
Opatje  Selo  za  první  světo-
vé války do Kralup nad Vlta-
vou a okolí. Jejich potomci se 
po sto letech rozhodli navštívit 
místa, kde jejich předkové ně-
kolik let žili, pracovali, rodili 
se i umírali. Právě přes kontakt 
s Ing. Stupkou, a později ředitele 
muzea PaedDr. Racka, jsme te-
dy připravili pro slovinské hosty 
program, který jim měl ukázat 
- alespoň trochu - tvář města, 
s kterou se jejich předkové se-
tkali v roce 1915. 
O výpravu do Čech byl u oby-

vatel městečka Opatie Selo a v je-
ho okolí veliký zájem. Do Kra-
lup jich přijela téměř stovka. 
Různého věku, od malých dětí 
až po seniory, přímé potomky 
evakuovaných lidí. Přijel i sta-
rosta - župan - oné oblasti, pan 
Mauricij Humar a předsedkyně 
krajinského spolku, paní Erika, 
která výpravu do Čech organi-
zovala. V pátek večer vyjíždě-
ly autobusy za Slovinska, aby 
v sobotu dopoledne zastavily 
u radnice v Kralupech. V sále 
Technoparku se představily obě 
strany setkání. My, Kralupáci, 
jsme Slovincům krátce před-
stavili minulost a hlavně obraz 
města  z  dobových  fotografií 
a pohlednic z počátku 20. sto-
letí, Slovinci obdobně své město 
a okolí. Ale nejzajímavější pak 
byla ukázka toho, co si Slovin-
ci připravili pro nás. Přes sto 
let si přenášejí a pamatují ur-
čitá česká slova a zvyky. A tak 

slovinské děti měly ukázku ze 
staré školy, z vyučování, kdy 
jmenovaly české měsíce a zpí-
valy českou koledu. Pak nám 
celý sál zazpíval dvě české pís-
ničky a na konec jakousi hymnu 
své oblasti. 
Během setkání mě přímo oslo-

vilo několik slovinských obča-
nů. Ukazovali mi korespondenci 
z Čech, kterou si jejich rodiče 
a prarodiče posílali ještě mnoho 
a mnoho let poté, co se vrátili 
do rodné země. Fotografie z Kra-
lup i z okolních obcí, kde něko-
lik let žili a pracovali a na nichž 
byli s českými rodinami a přá-
teli. Vyprávěli, jak evakuovaní 
po návratu do otčiny vzpomínali 
s láskou na svůj dočasný pobyt 
daleko od domova. Jiní hovořili, 
a opět dokumentovali fotografie-
mi, že se mnozí - ještě po 2. svě-
tové válce - do Čech a na Kra-
lupsko přijeli podívat a hledat 
své známé a blízké. Vzpomínali 
na jídla, která doma vařili a kte-
rá byla ryze česká, i na slova 
a výrazy z češtiny přejatá. Dis-
kuse by byla klidně velmi a vel-
mi dlouhá, neboť slovinština má 
k češtině velmi blízko a návštěv-
níci chtěli o Kralupech načerpat 
mnoho informací.
Slovinci pak ještě navštívili 

školu na Komenského náměstí, 
městské muzeum a kralupský 
hřbitov, kde je několik jejich kra-
janů pohřbeno. 
Návštěva slovinských obča-

nů v Kralupech je poutavým 
příběhem. Po ukončení 1. svě-
tové války se pak lidé do své-
ho městečka vrátili a pokračo-
vali v normálním životě. Ale 
na svou českou životní epizo-
du nezapomněli, měli jí v srd-
ci a své dojmy a vzpomínky 
předávali svým potomkům a ti 
zase svým. Pobyt slovinských 
přátel v našem městě sice tr-
val jen jeden den, ale myslím 
si, že během něj byly navázány 
velmi srdečné vztahy mezi obě-
ma stranami. O historii a osud 

Potomci slovinských uprchlíků 
navštívili Kralupy

svých krajanů projevila zájem 
i slovinská ambasáda, jejíž vel-
vyslanec se chystá do Kralup 
na návštěvu. 

petr HoLeček, 

starosta 

kraLup nad 

vLtavou

slovinští 
uprchlíci 
S lovinsko bylo za první světo-
vé války součástí Rakousko-

Uherska, a když první granáty 
začaly dopadat do oblasti Go-
ricie, nařídily rakouské úřady 
evakuaci všech obyvatel. Vět-
šina  obyvatel  byla  přemístě-
na do Čech a největší skupina 
k nám do Kralup. Mnoho rodin 

pak našlo útočiště i v okolních 
vesnicích v blízkosti Kralup. Pra-
covali na polích v Zeměchách, 
Nelahozevsi, Blevicích, Kolči, 
Dolanech, Zlončicích a v cuk-
rovaru v Úžicích.
Když válka v roce 1918 skon-

čila, všichni se vrátili domů. 
Na  svůj  pobyt  v  Kralupech 
a  okolí  dlouho  vzpomínali 
a o tom, jak je všude vlídně při-
jali a na každém kroku pomá-
hali, vyprávěli i svým dětem. 
A jejich děti, když vyrostly, pak 
tyto vzpomínky zase převyprá-
věly svým dětem. A tato třetí 
generace slovinských uprchlí-
ků navštívila 
7. května 2016 
Kralupy.

ing. josef 

stupka, 

Historik

Slovinští uprchlíci před kralupským kostelem 10. dubna 1918 – dostavili se 
k svátosti přijímání.

Potomci slovinských uprchlíků 7. května 2016 při návštěvě Kralup 
na stejném místě.
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poliCie

Požadavky:
} státní občan České republiky starší 21 let
} bezúhonnost
} zdravotní způsobilost
} ukončená SŠ s maturitou
} platné Osvědčení MV ČR o splnění stanovených 
odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů výhodou
} dobrá psychická i fyzická kondice (budou provedeny 
fyzické testy a psychotesty)
} spolehlivost
} aktivní a samostatný přístup k práci
} dobré komunikační schopnosti
} odolnost vůči stresu, schopnost jednat ve stresových 
situacích
} znalost práce na PC
} řidičské oprávnění skupiny „B“ 
 
Místo a způsob podání přihlášek:
} osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou,
} písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad 

Vltavou, Hálkova 991, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 
Přihlášky adresujte k rukám Mgr. Kostlivé a uzavřenou 
obálku označte „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. 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:
1) motivační dopis; 
2) profesní životopis obsahující údaje o dosavadních 
zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce);
3) výpis z evidence Rejstříku trestů – originál ne starší  
tří měsíců;
4) čestné prohlášení o bezúhonnosti; 
5) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání;
6) prohlášení o zdravotní způsobilosti. 

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou.

strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou

Úplně znění výběrového řízení najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

☛ 1. 5. v 2:21 h. oznámil na l. 156 pan M., řidič 
taxislužby, že převážel zákazníka, který mu znečistil 
vozidlo zvratky. Vyložil jej proto na parkovišti u hřbitova 
v ul. Ke Hřbitovu, ale má obavu, aby jej někdo nepřejel 
z důvodu jeho opilosti a pohybu ve vozovce. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že se 
jedná o mladistvého, který pro svou podnapilost není 
schopen ani provést orientační dechovou zkoušku 
na přítomnost alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána 
RZS a telefonicky vyrozuměna soc. pracovnice při 
MěÚ Kralupy. Mladík byl převezen na dětské oddělení 
pražské nemocnice a rodiče mladíka byli uvědomeni 
o celé události prostřednictvím Policie ČR. Skutek 
byl postoupen příslušnému odboru při MěÚ Kralupy 
k dalšímu opatření.

☛ 1. 5. v 3:29 h. hlídka MP při hlídkové činnosti 
na sídl. Zátiší zjistila řidiče osobního vozidla, který 
porušil dopravní předpisy tím, že jel v jednosměrné 
ulici v protisměru. Hlídka MP proto řidiče uvedeného 
vozidla zastavila a dotázala se jej, zda si je vědom 
přestupkového jednání. Na toto řidič odpověděl, že 
se zřejmě spletl a jen hledá místo na zaparkování. 
Strážníci z řidičova chování a artikulace řeči pojali 
podezření, že je pod vlivem alkoholu, a proto byla 
provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 0,88 promile. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Kralupy, která 
provedla opětovnou dechovou zkoušku s výsledkem 
1,00 promile. Policisté si následně převzali celou věc 
k dalšímu opatření. 

☛ 6. 5. v 13:06 h. na l. 156 oznámil pan Z., že 
na kruhovém objezdu ul. Přemyslova a Podřipská si 
povšiml nějaké ženy, která trhá květiny, které jsou 
nasázeny na výše jmenovaném objezdu. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila dle uvedeného popisu 
ženu v ul. Jiráskova. Žena byla strážníkům velmi dobře 
známa jako paní S., místní bezdomovkyně. Paní S. 
uvedla, že květiny utrhla, protože jde na pohřeb 

a na koupi květin nemá peníze. Jednalo se o 49 ks 
narcisů. Z dechu paní S. byl silně cítit alkohol, ale 
orientační dechové zkoušce se podrobit odmítla. 
Následně paní S. poodešla k ul. Sokolská, kde se 
posadila na schody, vytáhla z tašky „krabicové 
víno“ a začala jej pít. Strážníci paní S. poučili, že je 
na tomto místě vyhláškou města zakázána konzumace 
alkoholických nápojů, na což žena odpovídala 
strážníkům velmi agresivně a vulgárně. Poté se 
zvedla, květiny rozmačkala a vhodila do kontejneru 
na odpadky. Celá věc byla postoupena k dalšímu 
opatření příslušnému odboru při MěÚ Kralupy.

☛ 13. 5. v 17:38 h. na l. 156 oznámila paní P., že 
v ul. Přemyslova leží nějaký muž ve vozovce a ona má 
obavy, aby jej někdo nepřejel. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila podnapilého muže, který se 
potácel na přilehlém chodníku a opíral se o jízdní kolo. 
Muž se hlídce doznal, že na uvedeném jízdním kole 
jel a upadl z něho. Odmítl však následně prokázat 
svou totožnost a podrobit se orientační dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Hlídkou 
MP byl proto předveden na služebnu OO PČR Kralupy. 
Během celého jednání muž přítomným strážníkům 
vyhrožoval známostmi, které má na vysokých postech 
a skončením služby u městské policie. Na služebně 
OO PČR Kralupy nadále odmítal podrobení se dechové 
zkoušce. V muži byl následně zjištěn pan R. a celá 
věc byla postoupena k dalšímu opatření na příslušný 
odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ 13. 5. – 14. 5. proběhla bezpečnostně-preventivní 
akce na kontrolu nalévání alkoholických nápojů 
mladistvým osobám v restauračních a zábavních 
podnicích. Během výše jmenované akce byly zjištěny 
dvě mladistvé osoby, u kterých bylo orientační 
dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu 
zjištěno 1,255 a 1,462 promile. Celá věc byla 
postoupena na příslušný odbor při MěÚ Kralupy 
k dalšímu opatření. 

Z linky 156

☛ 4. 5. v 11:51 h. na l. 156 požádal HZS 
o asistenci při odchytu psa ze zahrady rodinného 
domu v ul. Na Velvarské silnici, kde je důvodné 
podezření, že se v domě nachází zemřelá osoba. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s HZS a hlídkou OO PČR Kralupy. Pes byl 
následně zahnán do přilehlé kůlny, kde byl paní 
K., provozovatelkou kralupského psího útulku, 
dočasně uspán a poté hlídkou MP převezen 
do útulku. Celou věc nadále řešila Policie ČR. 

☛ 6. 5. v 13:30 h. na l. 156 oznámil pan S., 
že mu někdo odcizil žebřík ze dvora baru v ul. 
Masarykova. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že pachatel, který odcizil žebřík, 
byl zaznamenán bezpečnostní kamerou výše 
uvedeného podniku. Strážníci dle místní znalosti 
rozpoznali, že se jedná o známého místního 
bezdomovce. Z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Kralupy, která si následně celou věc 
převzala k dalšímu opatření. 

☛ 8. 5. v 23:02 h. na l. 156 oznámila paní 
H. z ubytovny hotelu Sport, že má problém se 
svým spolubydlícím na patře, který jí odcizil 
upečené maso. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila, že pan V. paní H. odcizil a snědl 
její maso, které si upekla v troubě ve společné 
kuchyňce. Pan V. uvedl, že maso snědl, protože 
měl hlad, následně se za své jednání ale paní 
H. omluvil a sdělil, že zítra půjde zastavit svůj 
tablet do zastavárny a vzniklou škodu jí uhradí. 

☛ 9. 5. v 19:12 h. na l. 156 oznámil pan P., 
že v ul. V Luhu již delší dobu pozoruje malého 
chlapce na „odstrkovadle“, který je bez dohledu 
dospělé osoby a kličkuje mezi zaparkovanými 
vozidly. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila cca 5letého chlapce, který ale velmi 
špatně mluví a nebylo možné zjistit jeho jméno, 
ani kde bydlí. Na veškeré otázky strážníků 
odpovídal jen slovem „ano“. Telefonicky byla 
vyrozuměna soc. pracovnice při MěÚ Kralupy, 
která si následně chlapce osobně převzala. 
Hlídka MP prověřila přilehlé budovy a ulice, zda 
se zde nenachází někdo z rodičů, s negativním 
výsledkem. O celé události byla vyrozuměna 
hlídka OO PČR Kralupy, která se také dostavila 
na místo. V 19:59 h. se k hlídce MP přihlásila 
matka výše uvedeného chlapce, která uvedla, že 
chlapec je hyperaktivní a často jí utíká. Chlapec 
se jí údajně vzdálil od budovy MěÚ již v 18:30 
h. Celá věc byla postoupena k dalšímu opatření 
příslušnému odboru při MěÚ Kralupy.

vysvĚTLIvky: 

MěÚ – městský úřad
MP – městská policie
OO PČR – Obvodní oddělení Policie ČR
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor

bc. tereZa dobrovoLná

Manažer prevence kriMinaLity

Městská poLicie kraLupy nad vLtavou

Alkohol, kam se podíváš...
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Z Vyskeře do Kralup
název obce vyskeř asi většině čtenářů Zpravodaje nic neříká. když jsem ale 
20. dubna 2016 sledoval v televizním zpravodajství čt 1 starostu obce vyskeř 

řešícího problémy s výkupem půdy, vzpomněl jsem si, že jméno jeho obce máme 
v kralupech na domě na nábřeží josefa holuba.

Velký nápis na fasádě vý-
chodní  strany  domu  

č. p. 220 v Lobečku označu-
je rodnou ves majitele domu, 
obec Vyskeř. Majitelem domu 
byl jeden z nejvýznamnějších 
starostů města Kralup Josef 
Vaníček, od jehož smrti uply-
nulo letos 65 let. Starostou se 
stal po skončení první světové 
války v roce 1919. Vystřídal 
posledního starostu z období 
Rakousko-Uherska JUDr. Ladi-
slava Pavlouska, který byl jme-
nován radou Nejvyššího správ-
ního soudu v Praze.
Josef  Vaníček  se  narodil  

19. listopadu 1861 ve Vyske-
ři  (obyvatelé  obce  vyslovují 
ve Vyskři), v turnovském okre-
se v chudé rodině jako čtvrtý 
z deseti dětí. Jeho otec František 
Vaníček se živil předením pří-
ze na kolovrátku. Syn se vyučil 
kupcem a odešel „na zkušenou“. 
Zakotvil v Chomutově, kde se 
brzy stal prokuristou dělnické-
ho konzumu. Město Chomu-
tov bylo tehdy německo-české 
a v představenstvu dělnického 
konzumu byli většinou Němci. 
Po vypuknutí politických bou-
ří v poněmčeném Chomutově 
se Vaníček rozhodl, že ze spol-
ku odejde. Ke změně místa mu 
dopomohla náhoda. V časopi-
se „Právo lidu“ se dočetl, že 
„Dělnická spotřební, výrobní 
a úsporná jednota Svépomoc 
v Kralupech“ hledá prokuristu. 
Přihlásil se a byl přijat.
První prodejna Svépomoci 

byla otevřena 1. ledna 1898, 
kdy  Josef Vaníček nastoupil 
v Kralupech jako prokurista 
a zůstal zde až do konce své-
ho života. Za jeho dvacetiletého 
působení se jednota zdárně roz-
víjela. Za první světové války 

v roce 1917 byl Vaníček povo-
lán do městské rady a v roce 
1918 se stal jednatelem okres-
ního národního výboru. Tím 
začala jeho politická kariera.
Jak již bylo v úvodu řečeno, 

byl Vaníček v roce 1919 zvolen 
kralupským starostou. Ve svých 
padesáti osmi letech přebíral 
město, ve kterém byly jen ne-
vydlážděné blátivé ulice plné 
louží, na které v noci vrhaly 
stíny petrolejové lampy, a které 
nemělo ani svou vlastní radni-
ci. Vaníček získal pro radnici 
vedlejší budovu Staňkovského 
gruntu č. p. 6 a upravil ji pro 
účely městského úřadu. Dnes 
jsou zde kanceláře úřadu práce. 
Další jeho akcí byla elektrizace 
města. A tak již v roce 1920 se 
rozsvítily první žárovky uliční-
ho osvětlení i domácností.
Vaníčkovy  podnikatelské 

a organizační schopnosti ne-
zůstaly jen u uvedených akcí. 
Po dlouholetých marných sna-
hách o prosazení stavby spoju-
jící levobřežní Kralupy s pra-
vobřežním Lobečkem, prosadil 
v roce 1926 stavbu kralupské-
ho mostu. V roce 1930 dostaly 
Kralupy díky jeho vytrvalosti 
moderní budovu reálného gym-
názia. Po dokončení potřebné 
kanalizace všech hlavních kra-
lupských ulic byly jejich povr-
chy vydlážděny. A vydlážděna 
byla i dlouhá ulice z Kralup 
do Mikovic nazvaná na jeho 
počest „Třída Josefa Vaníčka“, 
dnes přejmenována na ulici 
„Generála Klapálka“.
Když Vaníček navštívil faru 

v Minicích, zjistil, že místní fa-
rář František Daďourek je rov-
něž rodák z Vyskeře jako on, 
a tak se brzy spřátelili. Na svou 
rodnou obec Vaníček nezapo-

mněl a navštěvoval ji a Vyskeř 
nezapomněla na svého rodáka. 
Pyšní se jeho jménem v místní 
kronice. 
Vaníček stál v čele kralupské 

samosprávy až do roku 1939. 
Ve svých pamětech píše: „Ze 

všech mých veřejných funkcí 
nejvíce mne těšila funkce sta-
rosty města Kralup nad Vlt.“. 
Zemřel  jako  devadesátiletý 
v roce 1951 a byl pochován 
na kralupském hřbitově.

ing. josef stupka

Dům č. p. 220 v Lobečku se jménem rodné obce starosty Josefa Vaníčka.

Hrob starosty Vaníčka na kralupském hřbitově.
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MuzeuM

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

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

POZVánKA nA MĚSíC čerVen

Do 2. 6. trvá výstava: 
ŘEMESLA nAšIcH PŘEDKů 

2. 6., čtvrtek  17:00-22:00 hodin
9. MuZEJní nOc S PŘEKVAPEníM

9. 6., čtvrtek 18:00 hodin
Vernisáž krátkodobé výstavy: KRESLEný 
HuMOR PAVLA RycHtAŘíKA

14. 6., úterý 17:30 hodin
ABSOLVEntSKý KOncERt žáků ZUŠ

Připravujeme na červenec a srpen:
Do 13. srpna je 
otevřena výstava: 
KRESLEný 
HuMOR PAVLA 
RycHtAŘíKA.
Programy 
pro příměstské tábory na Kralupsku.

čteme z knihy  
návštěvníků

(autentický přepis)

Komentáře k výstavě Řemesla našich předků
21.4. 
Děkujeme za pozvání je to tady moc hezké Nela Dočkalová
21.4.
MOC SE MI TU LÍBÍ, VÝSTAVA JE VELMI ZAJÍMAVÁ. NEJVÍCE MĚ ZAUJALO STRUHADLO 
NA ZELÍ. JÍDLO JE TADY K UŽITKU. MILAN MARSA
13.5. 6.B. ZŠ Václava Havla
Výstava se nám líbila, ale nejvíce nás zaujalo pečení cukroví/ý. Většina z nás ho snědla hned jak 
jsme si ho upekli (smajlík) Děkujeme za krásnou výstavu.
18.5.2016
DĚKUJEME ZA NÁDHERNÝ ZÁŽITEK!
KRÁSNÁ VÝSTAVA; PERFEKTNĚ ZORGANIZOVANÉ POVÍDÁNÍ 
S UKÁZKAMI ŘEMESEL!
VŠECHNY PRŮVODKYNĚ A MUZEJNICE NA 1 **  Dvořákovo Gymnázium Kralupy
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pozvánKy

Prográmek v kostce: 
Sobota 11. 6. 2016 - Klubovna DS Scéna a okolí

13:30 - Divadelní jarmark (nejen) pro děti

15:30 - PREMIÉRA POHÁDKY DS SCÉNA KRALUPY - Kdo hledá, najde...

17:00 - Promítání - István Örkény: Kočičí hra

20:00 - Divadlo Point Prostějov, Andrzej Saramonowicz - Testosteron

22:30 - Kapela Z DAVU

DS Scéna Kralupy. Divadlo. Kapelka. Premiéra. Dětský divadelní jarmark. 
Klubovna.

I takhle by se dala shrnout pozvánka na divadelní festival Za Vodou, který 
se letos koná už pošestnácté.

Nechtěli jsme rozmělňovat síly, tak je to letos jen v jeden den. V sobotu 
11. 6. odstartujeme odpolednem pro děti. Na Divadelním jarmarku se bu-

de tvořit, vyrábět i mlsat. Po dobře odvedené práci následuje odměna. A to 
v podobě premiéry DS Scéna Kralupy Kdo hledá, najde..., pohádky na motivy 
Karla Čapka. 

Pozdní odpoledne už bude patřit opravdovým (nejen) divadelním fajnšme-
krům. Promítneme totiž legendární Kočičí hru, divadelní záznam z roku 1982. 
Na herecké výkony Dany Medřické a Vlasty Fabiánové se vzpomíná dodnes. 

A večer už to bude jízda. Konečně se nám totiž podařilo dostat sem Divadlo 
Point Prostějov (snažili jsme se o to více než tři roky!) a jejich skvělou komedii 
Testosteron: „Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hla-
din testosteronu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži 
o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na svatební hostině 
nebere servítky.“ 

A protože se vám ještě nebude chtít domů, to nám věřte, máme pro vás 
i kapelku z Rakovníka. Z DAVU si získá vaše srdce ještě dřív, než dohrají první 
song. Prostě fesťák jak má být!

více info na www.kralupy.cz/zavodou

16. ročník
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roZHovor s... ondřejem fraňkem, produkčním kina vltava

Už máme sochaře 
V návaznosti na úspěšný průběh 
veřejné sbírky Rada města 
Kralupy nad Vltavou schválila 
3. května 2016 zhotovitelem 
kralupské sochy Josefa Švejka, 
s filmovou tváří legendárního 
Rudolfa Hrušínského, sochaře 
Alberta Králička z Nové Paky 
- profesní webové stránky 
s dosavadními realizacemi 
www.socharina.cz. 
Celková cena díla vč. instalace je 
550.000 Kč. Termín slavnostního 
odhalení lze předpokládat v první 
polovině roku 2017. O průběhu 
prací budeme průběžně 
informovat, termín slavnostního odhalení bude zveřejněn 
s velkým předstihem.  

Švejk - posel míru...
Budoucí odhalení velké kralupské lavičkové sochy Švejka 
předznamenala 28. 4. 2016 obdobná slavnostní událost. 
U vstupu do restaurace U Kohouta v Žižkově ul. byla odhalena 
malá bronzová soška Švejka s knedlíkem, sedícím na hlavni 
kanónu. S touto soškou je spojeno silné poselství... Jde 
o přátelský dar ze zahraničí. Kralupy se staly pátým městem 
v Evropě, kde je trvale instalována tato velikostí malá, ale 
protiválečným symbolismem velká soška. 
Je z dílny ukrajinského sochaře Michala Kolodka, který takovouto 
bronzovou sošku v roce 2012 instaloval ve své domovině 
v Užhorodu, na nábřeží řeky Už, trubka zábradlí je z období války 
provrtána kulkami… Od té doby se její bratříčci, v kontextu se 
situací na Ukrajině, šíří po Evropě jako poslové míru a připomínka 
evropského sousedství a potřeby sounáležitosti. Podrobnou 
reportáž TV Kralupy lze zhlédnout na www.mestokralupy.cz 
v archivu KTZ. k. hainc
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Jaké zápasy jste letos v kralupském kině 
promítali?
Promítali jsme zápasy, o kterých jsme si mysle-
li, že by mohli být atraktivní pro fanoušky. By-
ly to skupinové zápasy s Ruskem a Švédskem. 

Jaký zájem je o tyto přenosy ze strany 
hokejových fanoušků - kdo do kina 
na přenosy chodí?
Zápasy v základní skupině sledovalo kolem 
sta diváků. Fanouškovská základna, kte-
rá chodí do kina Vltava fandit, je z velké 
části „teenagerská“. Dříve chodili do kina 
na hokej i starší diváci, kteří ovšem tento 
trend bohužel opustili. Do dalších přenosů 
se budeme snažit organizátorsky upravit 
celé promítání tak, aby bylo opět atraktiv-
ní i pro starší, nejen pro náctileté diváky.  

Jak náročné je zajistit přenos takovéhoto 
sportovního klání na plátna kin?
Vždy musíme  požádat  Českou  televizi 
o práva na promítání zápasů, což je cel-

kem finančně náročné. Proto i symbolické 
vstupné 20 Kč, které alespoň z určité čás-
ti pokryje poplatek za práva. Další věcí je 
zřízení ochranky, která se stará o klidný 
průběh promítání a dohlíží na fanoušky, 
aby neničili prostory kina. Aktivní HD pří-

jem kanálu ČT 4 Sport je samozřejmos-
tí, ten platíme speciálně jen v době MS. 

Můžeme se těšit na další sportovní přenosy 
v kině?
Měli  jsme zájem o Euro 2016, bohužel 
Česká televize nevlastní práva a se spo-
lečností UEFA se nám nepodařilo dohod-
nout podmínky promítání. Jestli vše půjde 
podle plánu, tak se můžete těšit na Světo-
vý pohár v ledním hokeji, který se usku-
teční od 17. září do 1. října tohoto roku.  
 
Proč se v kině nepromítal čtvrtfinálový 
zápas čr x Usa?
Z důvodu organizačních problémů vyvola-
ných brzkým startem čtvrtfinálového utká-
ní jsme bohužel nepromítali toto utkání ná-
rodního týmu. Věřili jsme, že tým postoupí 
a fanouškům to vynahradíme o víkendu, 
bohužel jsme prohráli a tím byl pro nás 
šampionát u konce.

děkuji Za roZHovor! radka HoLeštová

Jaké bylo letošní MS v hokeji v kině Vltava

Za slunečného počasí a vese-
lé sváteční nálady úspěšně 

proběhl v sobotu 21. května his-
toricky první ročník turisticko-
společenské akce „Švejkovy cyk-
lomanévry v Kralupech“. Desítky 
účastníků ze všech věkových 
kategorií dopoledne výletně ab-
solvovaly cyklotrasy po okolí 
Kralup o délce 5 - 58 km. Odpo-
ledne se uskutečnila hromadná 
spanilá jízda po městě, v čele 
pelotonu jel dobrý voják Švejk 
a hostinský Palivec. 
Někteří  účastníci  vyrazili 

na historických jízdních kolech 

a k vidění bylo i několik pro tu-
to jízdu speciálně vyrobených 
cyklostrojů. Celá akce proběhla 
na podporu instalace sochy Jose-
fa Švejka v Kralupech. V místě 
startu i cíle - v areálu restaurace 
U Kohouta - následoval Švejkův 
soutěžní víceboj, různé soutěž-
ní disciplíny a hojně navštíve-
ný turnaj v kuličkách, který byl 
součástí seriálu mistrovství ČR. 
Závěr dne byl ve znamení živé 
hudby a tance. Podrobnou te-
levizní reportáž o této akci lze 
zhlédnout v rámci KTZ.

k. Hainc

Švejkovy cyklomanévry 
v Kralupech
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Jak funguje dětské zábavní 
centrum pro děti a co nabízí?
Je to centrum pro děti a rodiče, 
prarodiče, kde si dospělí odpo-
činou a děti si zadovádí na hřiš-
ti – říká se tomu indoorové hřiš-
tě, které se skládá z prolézaček, 
trampolíny, skluzavky a dalších 
hracích prvků.  Celé je uzavře-
né, bezpečné, znáte ho všich-
ni z obchodních center. Ofi-
ciálně je určeno pro děti od  
3 do 12 let. S doprovodem rodi-
čů můžou všechny prolézačky 
využívat i menší děti. Na metr 
čtvereční má tato konstrukce 
nosnost 180 kilo, takže se rodi-
če nemusí bát, že by se s dítě-
tem někam nevešli nebo je něco 
neudrželo. Je opravdu bezpečné 
a o to mi jde zejména. Samo-
zřejmě je nutné ze strany ná-
vštěvníků dodržovat „Provozní 
řád“, který je veřejně vyvěšen 
v místě herny.
Pro nejmenší děti jsme vedle 
hřiště vybudovali místnost, kde 
jsou didaktické hračky, molita-
nový program (stavebnice), pro-
stor na hraní si bez rizika. 
Vstup na hřiště je zpoplatněn 
jen pro děti, doprovod a děti 
do 1 roku mají vstup zdarma. 
Nabízíme také zákaznické kar-
ty, kdy 10. vstup je zdarma. 

Jak vznikl nápad vybudovat 
v kralupech takovouto „dětskou 
hernu“?
Nápad vznikl v době, kdy jsem 
byla na mateřské dovolené. Pře-
stěhovali jsme se z Prahy do vsi 
u Kralup a já jsem najednou 
zjistila, že tu s dětmi není kam 

kralupy kralupanům aneb nechte se inspirovat
Začít podnikat může každý, ať už ho k tomuto rozhodnutí dovede jakákoli cesta. ani našemu městu se podnikatelé nevyhýbají. 

v tomto mini seriálu vám představíme ty, kteří podnikají v něčem neobvyklém, pro kralupy novém nebo netypickém.
v květnovém Zpravodaji jste se mohli dozvědět o kralupské „bezlepkové pekárně“, v tomto čísle potěšíme zejména rodiny 

s malými dětmi, protože v kralupech bylo otevřeno první dětské hrací centrum s indoorovým hřištěm na sídlišti hůrka. 
Pokud i vy patříte k drobným podnikatelům v kralupech, zabýváte se něčím netypickým, měli byste zájem prozradit více z vašeho 

podnikání našim čtenářům, pište, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz nebo zavolejte na tel. č. 734 695 013.

roZHovor s... Markétou Labíkovou, provozovatelka Pluto kafé

Děti si už mají kde hrát

jít. V Kralupech jsem léta dochá-
zela do DDM, ale říkala jsem 
si, že to není ono. Chtěla jsem 
něco, kde bych si dala kávu, 
třeba i popovídala s ostatními 
maminkami a více jsme si ten 
čas společně užily. Když se na-
rodila druhá dcerka, bylo jasné, 
že něco takového tady musím 
vybudovat. Pro svůj nápad jsem 
nadchla i manžela, takže jsme 
se do toho pustili. Ale od nápa-
du k realizaci uběhla opravdu 
dlouhá doba. 

Jak náročné bylo sehnat 
prostor, upravit jej a uvést hernu 
do života?
Velmi, prostory jsem v Kralu-
pech hledala asi rok. Samotná 
rekonstrukce trvala pět měsí-
ců. Museli jsme zde vybudovat 
všechno nově – sociální zaříze-
ní, elektrické rozvody, podlahy… 
Investice to byla nakonec vyšší, 
než jsme původně předpokláda-

li, ale jsem ráda, že jsme tento 
projekt zrealizovali. 

co vše dalšího nabízíte?
Například oslavy, a nejen naro-
zenin, a to vždy v sobotu, kdy 
je pro veřejnost zavřeno. Hosté 
tak mají prostor celý pro sebe. 
Nabízíme dva termíny – dopo-
ledne nebo odpoledne, včetně 
výzdoby, občerstvení (ovocné 
mísy, miniřízečky, chlebíčky) 
a dortů. Program zajišťuje náš 
maskot Pluto. Zahájili jsme akcí 
Za pokladem Pluta, což je sou-
těžní hodina s Plutem včetně 
hledání pokladu.
Do budoucna už mám i poptáv-
ku na krátkodobé hlídání dětí, 
a to ve věku od 3 let, aby si ma-
minky mohly zařídit vše důle-
žité. Uvidíme, jestli bude zájem 
o hlídání třeba už i o prázdni-
nách. Nemůžu zde ale nabíd-
nout dětem teplé  jídlo, proto 
pouze krátkodobé hlídání.

Jaké ohlasy máte od těch, kteří 
už vaše hřiště vyzkoušeli?
Zatím mám samé pozitivní ohla-
sy. Ještě mi nikdo neřekl, že by 
se mu tady něco nelíbilo. Nao-
pak si maminky vyžádaly, aby 
bylo otevřeno už od devíti, mís-
to od původních 10, takže je 
to fajn.

Myslíte, že je udržitelné 
v kralupech zábavní centrum 
s kavárnou provozovat a uživit 
se v tomto oboru podnikání?
Kdybych si myslela, že to fun-
govat nebude, tak bych to ani 
nezrealizovala. Zatím se zdá, 
že to funguje. Zimní měsíce bu-
dou určitě lepší než ty letní, ale 
s tím jsem počítala. Doufám, že 
se u nás nejen malým zákazní-
kům bude nadále líbit a že se 
k nám budou rádi vracet. 

děkuji Za roZHovor! 

radka HoLeštováŠvejkovy cyklomanévry 
v Kralupech
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proGraM Kd vltava

KD VltaVa Kralupy 
nám. j. seiferta 706, 278 01 kralupy n. v., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

předprodej otevřen po-pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích půl hodiny  
před začátkem první projekce v kině. tel. č. 315 726 101. 

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

PrOgraM na červen

2. 6. – čtvrtek 17:30 hodin 

ZušLEcHtění 
uMěníM
Tradiční vystoupení žáků ZUŠ Kralupy nad Vl-
tavou, na kterém se představí všechny čtyři 
umělecké obory školy.

Vstup zdarma v rámci Dnů Kralup 2016

5. 6. – neděle 14:30 hodin

POHáDKOVý (nE)LES 
S ROLnIČKOu
Dobrodružná výprava k vltavské tůni v Lo-
bečku. Loutkoví kamarádi z divadla Rolnička 
provedou děti pohádkovou cestou, na které 
budou děti plnit úkoly, za něž získají razítka 
do pohádkové kartičky. Na konci putování če-
ká na děti odměna za nasbíraná razítka. Start 
je v době od 14:30 do 15:15 hodin u cesty 
k řece (naproti cukrárně na nábř. J. Holuba).

Vstup zdarma v rámci Dnů Kralup 2016

7. 6. – úterý 17:30 hodin
Taneční koncert žáků tanečního oboru

Zuš KRALuPy  
Vstup zdarma

8. 6. – středa 17:00 hodin

tAnEČní KOncERt 
tS naděje  

Přijďte se potěšit pohledem na profesionální 
výkony mladých talentovaných tanečníků.

Vstupné dobrovolné

9. 6. – čtvrtek 19:30 hodin

tAnČíRnA  

Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra 
Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

11. 6. – sobota 9:00 hodin

KRALuPSKý tALEnt 
2016 – KONKURZ
Hledáme nové talenty!
Téma letošní soutěže je muzikál. Připravte 
si píseň v českém nebo slovenském jazyce, 

POHÁDKY PRO DĚTi  
O LeTNícH PRÁzDNiNÁcH

18. 7. – pondělí 16:30 hodin

Sváťovo dividlo  
Oblíbené divadlo Sváti a Alenky vás potěší 
jednou ze svých krásných pohádek. 

Vstupné: 60 Kč

10. 8. – středa  16:30 hodin

Divadlo Kaká: Lakomá Barka  
Nic nesplete člověka tolik jako jméno ves-
nice Dejvice. Řekli byste, že je to od slova 
DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně 
naopak. Kdo je Barka a proč se o ní říká, 
že je lakomá? A je lakomá jenom Barka? 
A proč se jenom Barka ocitne v nesnázích? 
Anebo je to ve vesnici Dej-více ještě úpl-
ně jinak?
To se teprve dozvíte v  pravdivém příběhu 
Jana Wericha. Marionetová pohádka s do-
minantní scénou.  Vstupné: 60 Kč

Při pěkném počasí si pohádky užijete na de-
kách a polštářích v zahradě KD Vltava. Pokud 
bude ošklivo, budeme hrát v KD Vltava.

2016

pokud budete mít hudební základ, vezměte 
ho s sebou.
První zkouška proběhne 17. 9. od 9 hodin, 
druhá zkouška 15. 10. od 9 hodin, generálka 
16. 10. od 9 hodin. O titul Kralupský talent 
budou dětští zpěváci bojovat 16. 10. 2016 
od 14:00 hodin.

13. 6. – pondělí 18:00 hodin

VyStOuPEní LDO 
Kralupy nad Vltavou
Divadelní představení Literárně dramatického 
oboru ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

Vstup zdarma

15. 6. – středa 17:30 hodin

tAnEČní KOncERt 
Zuš VELVARy  

ZUŠ Velvary a KaSS Kralupy vás srdečně zvou 
na závěrečný taneční koncert žáků tanečního 
oboru ZUŠ Velvary. Vstupné: 80 Kč

18. 6. – sobota 17:00 hodin

taneční koncert 

tAnEČníHO  
A POHyBOVéHO StuDIA 
ZuZAny štARKOVé  
Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert, 
na kterém se představí nejen děti, které tančí 

v Kralupech pod vedením Z. Štarkové, ale také 
hosté z Pražské taneční konzervatoře.

Vstupné: 80 Kč

20. 6. – pondělí 18:00 hodin

VyStOuPEní LDO 
Kralupy nad Vltavou 
Divadelní přestavení Literárně dramatického 
oboru ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

Vstup zdarma

30. 6. – čtvrtek 16:30 hodin

ČAJ O Páté

  
Poslední setkání s Kozelkovou trojkou v této 
sezóně. Na další se můžete těšit opět v září. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč
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podziMní SezÓna v Kd vltava

Milé děti, i na další sezónu jsme připravili oblíbenou razítkovou 
soutěž. Opět můžete sbírat razítka za každý navštívený pořad 
v Kulturním domě Vltava (divadlo, karneval) a před Vánoci vás 
čeká slosování o ceny, které věnovala společnost Global Kralupy 
s.r.o. Pro zařazení do slosování stačí pět razítek.

Podrobný popisek jednotlivých představení najdete na 
www.kasskralupy.cz a vždy aktuálně v měsíčním programu KD Vltava.

3. 9. 
Divadlo 100 opic: 
MeDOUšeK je HRDiNA! 
(pohádka v rámci Slavností burčáku)
 Vstupné: děti 35 Kč; dospělí 50 Kč

23. 9. – 17:30 hodin
Studio Damúza:
TURNAj KRÁLe KARLA
(v rámci festivalu přednesu a poezie 
Seifertovy Kralupy 2016)  Vstupné: 35 Kč

4. 10. – 16:30 hodin
Divadlo Andromeda:
O cHYTRé KMOTře Lišce  

Vstupné: 60 Kč

12. 10. – 16:30 hodin
STRAšiDeLNÁ zAHRADA
(soutěže, písničky, zábava, opékání špe-
káčků, výroba strašidelných dekorací)

Vstupné: 35 Kč

19. 10. – 17:00 hodin
Baby Balet Praha: 
VíTej NA SVĚTĚ  
(taneční divadlo  
– hudba: Jaroslav Uhlíř,  
texty písní: Zdeněk Svěrák)
Vstupné: 140 Kč

5. 11. – 17:15 hodin
Divadelní spolek Tesseris: 
NÁPADY bLešÁKA FešÁKA
(pohádka v rámci akce se sv. Martinem 
a bílým koněm)  Vstupné: 60 Kč

30. 11. – 16:30 hodin
ANDĚLSKO čeRTOVSKé SeTKÁNí
 - karneval

Vstupné: děti 65 Kč; dospělí 50 Kč

7. 12. – 16:30 hodin
Liduščino divadlo Praha: 
DVA SNĚHULÁci O VÁNOcícH

Vstupné: 60 Kč

Koncerty krásné hudby – abonentky podzi m 2016
Prodej abonentek bude probíhat od 6. 6. do 30. 6. 2016. cena: 490 kč

Pro všechny milovníky krásné hudby jsme připravili novinku v podobě abonentní vstupenky. Pro lepší komfort jsme 
se při koncertech rozhodli pro stolkové sezení s možností občerstvení.
Pro držitele abonentek budou vyhrazena místa u stolků v prvních řadách. 
V divadelním baru bude držitelům abonentky zdarma nabídnut čaj, káva, nebo minerální voda.

13. 10. – 19:00 hodin

KOncERt PRO DESEt StRun
Jaroslav Svěcený – housle
Miloslav Klaus – kytara
Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších 
současných českých houslistů a výraznou osob-
ností české hudební scény. Je proslulým populizá-
torem houslové tvorby a také uznávaným znalcem 
historie a stavby houslí.
Vedle početných skladeb italských autorů (Pa-
ganini, Gragnani, Giuliani) mohou posluchači 
na koncertě vyslechnout i slavné maličkosti ve-
likánů světové hudby – Fauré, Schumann, Gou-
nod, Martinů.

Vstupné: 250 Kč
Abonentní vstupné: 220 Kč

29. 11. – 19:30 hodin

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 
učitelů Základní umělecké školy v Kralupech 
a Markéty Wagnerové – Lipšové
Jedinečný hudební počin. Spojením klasických 
nástrojů komorního tělesa a skladeb současných 
autorů  popové hudby vznikl úžasný projekt. V prů-
běhu večera zazní skladby z děl L. Bernsteina,  
F. Löveho, D. Warrenové, J. Williamse, T. Kympla, 
Bee Gees aj. Ve společných duetech s Markétou 
Wagnerovou vystoupí jako host zpěvák Petr Kolář.
Aranžmá skladeb pro tento koncert vytvořili Karel 
Studnička a Václav Mazáček.
Náš první dárek v adventním čase všem milovní-
kům krásné hudby.

Vstupné: 190 Kč
Abonentní vstupné: 160 Kč

15. 12. – 19:30 hodin

KOncERt KOMORníHO DuA
Michal Rezek – klavír
Robert Pacourek – klarinet
Čas Vánoc je časem rozjímání, zastavení, klidu 
a míru. K takovéto náladě jistě přispěje koncert 
Komorního dua. V průběhu večera zazní skladby 
Z. Fibicha, B. Martinů, J. Kř. Vaňhala, D. Milhau-
da, J. Brahmse ad. Vstupné: 150 Kč

Abonentní vstupné: 110 Kč

novinka

podkLady na tuto dvoustranu připraviLa jitka košŤáLová, produkční kd vLtava
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ohlédnutí

kino

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

ANGRY BIRDS VE FILMU
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 100 min.

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný 
Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

BELMONDO
Francie, DOKUMENT, 2016, TITULKY, 87 min.

V jedinečném celovečerním portrétu se legendární „Bebel“ 
vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější filmy. Spolu s ním 
a jeho synem Paulem navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, Řím 
a francouzskou Rivieru. Paul vede vyšetřování, vyslýchá očité 
svědky - hvězdy filmů a otcovy osobní přátele, zpovídá svého 
„papá“. Odhaluje okamžiky, které by jinak zůstaly tajemstvím.

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
USA, SCI-FI, 2016, 12+, 128 min.

Za využití posbírané mimozemské technologie spolupracují 
pozemské národy na ohromujícím obranném programu, jehož 
úkolem je ochrana planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu 
mimozemšťanů se připravit nelze. Jedině vynalézavost několika 
statečných mužů a žen může pozemšťany zachránit před 
vyhynutím. 

HLEDÁ SE DORY
USA, ANIMOVANÝ, 2016

Ve filmu se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka 
Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi 
a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem 
se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až 
do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí 
nemocní mořští živočichové.

PODFUKÁŘI 2 
USA, THRILLER, 2016, 115 min.

Špičkoví iluzionisté ze skupiny „Čtyři jezdci“ se vracejí 
ve svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvětovém 
turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání 
a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.

SPRÁVNÍ CHLAPI
USA, KRIMI, 2016, TITULKY, 15+, 115 min.

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný 
ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí 
se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího 
úmrtí jedné pornohvězdy.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
USA, HOROR, 2016, TITULKY, 15+, 134 min.

Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna 
vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních 
aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými 
čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
USA, FANTASY, 2016, 123 min.

Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když 
se na jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Jsou to 
Orkové, válečnický kmen, který opustil svůj umírající domov, 
aby kolonizoval další svět. Průchod mezi oběma světy zajišťuje 
portál. Na jedné straně čeká armáda, nad kterou visí hrozba 
kruté porážky, na druhé pak národ, jemuž hrozí vyhynutí. Dva 
hrdinové, každý z jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí 
k nevyhnutelnému střetu.

ŽELVY NINJA 2 
USA, AKČNÍ, 2016, 112 min.

New York zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok vynoří čtyři 
zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho 
kumpány. Jejich hrdinské kousky prokládané zaslouženou 
pizzou dokumentuje sexy reportérka April. 

32 UTAJOVANÝCH STRAN_ZPRÁVA Z PEKLA
Česko / Slovensko, DOKUMENT, 2015, 62 min.

Námětem dokumentárního filmu je útěk z vyhlazovacího 
tábora, který se odehrál v dubnu 1944. Zpráva dvou uprchlých 
Čechoslováků, Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, dvou 
slovenských židů, nenalezla u spojenců patřičnou odezvu 
a masová vražda pokračovala.

 22.  ST 20:00 SPRÁVNÍ CHLAPI 120 KČ

 23.  ČT 20:00 DEN NEZÁVISLOSTI:  
    NOVÝ ÚTOK 2D/T. PREMIÉRA 130 KČ

 24.  PÁ 17:00   WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ

   20:00  DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK  /DAB. 150 KČ

 25.  SO 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   17:00 HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00  DEN NEZÁVISLOTI: NOVÝ ÚTOK 2D/DAB. 130 KČ

 26.  NE  14:30  HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

   20:00  PODFUKÁŘI 2 120 KČ

 28.  ÚT 15:00  KINO SENIOR ALDABRA:  
    BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 60 KČ / 100 KČ

   20:00 DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 2D/T. 130 KČ

 29.  ST  20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 30.  ČT 17:00  HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 120 KČ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce.

vstupenky on lineww
w.kasskralupy.cz

www.kasskralupy.cz

 1.  ST 20:00 X-MEN: APOKALYPSA 2D/T. 120 KČ

 2.  ČT  16:30 DNY KRALUP: KNIHA DŽUNGLÍ  ZDARMA

   20:00 ŽELVY NINJA 2 2D/T. PREMIÉRA 120 KČ

 3.  PÁ  17:00 X-MEN: APOKALYPSA 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  SPRÁVNÍ CHLAPI 120 KČ

 4.  SO 14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

 5.  NE  14:30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00 ŽELVY NINJA 2  /DAB. 140 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 7.  ÚT  15:00  KINO SENIOR JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
     60 KČ / 120 KČ

    20:00  32 UTAJOVANÝCH STRAN_ZPRÁVA Z PEKLA 70 KČ

 8.  ST 20:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

 9.  ČT 00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA:  
    WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T.  130 KČ

   20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 10.  PÁ 17:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ 
   20:00  V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 120 KČ

 11.  SO 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU   120 KČ / 140 KČ 
   17:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

    20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 12.  NE 14:30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 14.  ÚT 20:00  BELMONDO 120 KČ

 15.  ST 20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

 16.  ČT 20:00  PODFUKÁŘI 2 PREMIÉRA 120 KČ

 17.  PÁ 17:00  HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00  SEDM STATEČNÝCH 100 KČ

 18.  SO 14:30  HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2  /DAB. 140 KČ

   20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

 19.  NE 14:30 HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

   20:00  PODFUKÁŘI 2 120 KČ

 21.  ÚT 20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ
Od pondělí 4. 7. do středy 13. 7. bude kino 

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE
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kino

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

ANGRY BIRDS VE FILMU
USA, ANIMOVANÝ, 2016, DABING, 100 min.

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný 
Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

BELMONDO
Francie, DOKUMENT, 2016, TITULKY, 87 min.

V jedinečném celovečerním portrétu se legendární „Bebel“ 
vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější filmy. Spolu s ním 
a jeho synem Paulem navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, Řím 
a francouzskou Rivieru. Paul vede vyšetřování, vyslýchá očité 
svědky - hvězdy filmů a otcovy osobní přátele, zpovídá svého 
„papá“. Odhaluje okamžiky, které by jinak zůstaly tajemstvím.

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
USA, SCI-FI, 2016, 12+, 128 min.

Za využití posbírané mimozemské technologie spolupracují 
pozemské národy na ohromujícím obranném programu, jehož 
úkolem je ochrana planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu 
mimozemšťanů se připravit nelze. Jedině vynalézavost několika 
statečných mužů a žen může pozemšťany zachránit před 
vyhynutím. 

HLEDÁ SE DORY
USA, ANIMOVANÝ, 2016

Ve filmu se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka 
Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi 
a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem 
se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až 
do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí 
nemocní mořští živočichové.

PODFUKÁŘI 2 
USA, THRILLER, 2016, 115 min.

Špičkoví iluzionisté ze skupiny „Čtyři jezdci“ se vracejí 
ve svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvětovém 
turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání 
a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.

SPRÁVNÍ CHLAPI
USA, KRIMI, 2016, TITULKY, 15+, 115 min.

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný 
ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí 
se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího 
úmrtí jedné pornohvězdy.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
USA, HOROR, 2016, TITULKY, 15+, 134 min.

Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna 
vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních 
aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými 
čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
USA, FANTASY, 2016, 123 min.

Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když 
se na jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Jsou to 
Orkové, válečnický kmen, který opustil svůj umírající domov, 
aby kolonizoval další svět. Průchod mezi oběma světy zajišťuje 
portál. Na jedné straně čeká armáda, nad kterou visí hrozba 
kruté porážky, na druhé pak národ, jemuž hrozí vyhynutí. Dva 
hrdinové, každý z jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí 
k nevyhnutelnému střetu.

ŽELVY NINJA 2 
USA, AKČNÍ, 2016, 112 min.

New York zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok vynoří čtyři 
zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho 
kumpány. Jejich hrdinské kousky prokládané zaslouženou 
pizzou dokumentuje sexy reportérka April. 

32 UTAJOVANÝCH STRAN_ZPRÁVA Z PEKLA
Česko / Slovensko, DOKUMENT, 2015, 62 min.

Námětem dokumentárního filmu je útěk z vyhlazovacího 
tábora, který se odehrál v dubnu 1944. Zpráva dvou uprchlých 
Čechoslováků, Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, dvou 
slovenských židů, nenalezla u spojenců patřičnou odezvu 
a masová vražda pokračovala.

 22.  ST 20:00 SPRÁVNÍ CHLAPI 120 KČ

 23.  ČT 20:00 DEN NEZÁVISLOSTI:  
    NOVÝ ÚTOK 2D/T. PREMIÉRA 130 KČ

 24.  PÁ 17:00   WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ

   20:00  DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK  /DAB. 150 KČ

 25.  SO 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   17:00 HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00  DEN NEZÁVISLOTI: NOVÝ ÚTOK 2D/DAB. 130 KČ

 26.  NE  14:30  HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

   20:00  PODFUKÁŘI 2 120 KČ

 28.  ÚT 15:00  KINO SENIOR ALDABRA:  
    BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 60 KČ / 100 KČ

   20:00 DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 2D/T. 130 KČ

 29.  ST  20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 30.  ČT 17:00  HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 120 KČ

Promítáme  
v premiérový 

den filmu

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce.

vstupenky on lineww
w.kasskralupy.cz

www.kasskralupy.cz

 1.  ST 20:00 X-MEN: APOKALYPSA 2D/T. 120 KČ

 2.  ČT  16:30 DNY KRALUP: KNIHA DŽUNGLÍ  ZDARMA

   20:00 ŽELVY NINJA 2 2D/T. PREMIÉRA 120 KČ

 3.  PÁ  17:00 X-MEN: APOKALYPSA 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  SPRÁVNÍ CHLAPI 120 KČ

 4.  SO 14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

 5.  NE  14:30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   17:00 ŽELVY NINJA 2  /DAB. 140 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 7.  ÚT  15:00  KINO SENIOR JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
     60 KČ / 120 KČ

    20:00  32 UTAJOVANÝCH STRAN_ZPRÁVA Z PEKLA 70 KČ

 8.  ST 20:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

 9.  ČT 00:01  PŮLNOČNÍ PREMIÉRA:  
    WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T.  130 KČ

   20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 10.  PÁ 17:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ 
   20:00  V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 120 KČ

 11.  SO 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU   120 KČ / 140 KČ 
   17:00  ŽELVY NINJA 2 2D/DAB. 120 KČ

    20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

 12.  NE 14:30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 14.  ÚT 20:00  BELMONDO 120 KČ

 15.  ST 20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

 16.  ČT 20:00  PODFUKÁŘI 2 PREMIÉRA 120 KČ

 17.  PÁ 17:00  HLEDÁ SE DORY   130 KČ / 150 KČ

   20:00  SEDM STATEČNÝCH 100 KČ

 18.  SO 14:30  HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2  /DAB. 140 KČ

   20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/T. 130 KČ

 19.  NE 14:30 HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET  /DAB. 150 KČ

   20:00  PODFUKÁŘI 2 120 KČ

 21.  ÚT 20:00  WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D/DAB. 130 KČ
Od pondělí 4. 7. do středy 13. 7. bude kino 

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO.

V PONDĚLÍ KINO NEHRAJE
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Sdružení rodáků a příznivců města
Dovolujeme si vás pozvat na vlakový vý-

let do zámku v Nelahozevsi. Odjezd 
z kralupského nádraží v 10:15 hodin, objed-
naná prohlídka v 11:00 hodin. Návrat Dvo-
řákovou stezkou podle Vltavy nebo v 13:23 
vlakem.
Nelahozeveský zámek je jednou z nejvý-

znamnějších staveb české renesance.  Byl 
vystaven na žádost bavorského šlechtice Flo-
riána Griesbecka z Griesbachu (1504-1588) 
italskými mistry. Původní dispozici si nej-
lépe zachovalo severní křídlo s kazetovými 
stropy a rytířským sálem v 1. patře. Jedná 

se o unikátní renesanční interiér s nástěn-
nými malbami, štukovou výzdobou stropu 
a původním krbem. V nedávné době byla 
restaurována sgrafitová průčelí. V současné 
době je zámek věnován expozici Středočes-
ké galerie a jedinečným sbírkám z bývalého 
majetku Lobkowiczů ze zámku v Roudnici 
nad Labem.
Využijte, prosím, příležitosti k návštěvě 

zámku s námi a potěšte se památkou, která 
je jen jednu stanici vlakem od našeho města 
a na dosah našemu bydlišti. Neváhejte, jste 
vítáni.  srdečně Zve výbor „rodáků“

Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v červnu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.
95 let ......Šesták Oldřich

Dodatečně blahopřejeme
ke květnovým narozeninám
80 let ......Jelínková Irena
80 let ......Šloserová Jiřina

Poznámka: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na prohlídku výstavy 
CÍSAř KAREL IV. 1316-2016

kDy? V sobotu 25. června 2016

Č esko-bavorská zemská výstava Císař Karel 
IV. 1316–2016 pořádaná při příležitosti 700. 

výročí narození tohoto výjimečného panovníka 
představí v Praze i v Norimberku mimořádný výběr 
památek kultury a umění jeho doby. Výstava se 
koná ve Valdštejnské jízdárně v Praze a následně 
v Norimberku v Germánském národním muzeu. 
Pořadateli výstavy jsou Národní galerie v Praze 
a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým 
centrem pro dějiny a kulturu východní a střední 
Evropy při univerzitě v Lipsku. Záštitu nad výsta-
vou převzali předsedové vlád bohuslav Sobotka 
a Horst Seehofer.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud se přesuneme pěš-
ky, tramvají nebo metrem do stanice Malostranská, 
kde se v 10:15 hodin před Valdštejnskou jízdárnou 
sejdeme s mimo kralupskými. První komentovaná 

prohlídka je zarezervována od 10:20 a pro druhou 
skupinu od 10:50 hodin. Základní cena vstupného 
je 280 Kč / pro seniory 190 Kč. Členové KPP zaplatí 
100 Kč. Tato vycházka bude spolufinancována 
z grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila: Milena Vovsová

zapsaný spolek kruh přátel Prahy 

Informace o  členství v KPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINáCH na tel. č. 606 459 970.
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SOUKROMÁ INZERCE
} kOUPÍM pole či louku - pacht 
nevadí. Tel.: 602 391 252
} PrODáM družstevní byt 
v Kralupech, 2+KK, sídliště 
Hůrka. Tel.: 604 987 487

cHceTe KOTĚ?
Darujeme tři krásná koťátka do dobrých rukou, 
k odběru od začátku června 2016.
Více info: Petr Rígr, Koleč (možno dovézt do Kra-

lup a blízkého okolí), tel.: 773 192 851, popřípadě 
email: veronikac@seznam.cz

V KAVáRně IcAFé u MOStu – KRALuPy nAD VLtAVOu 
SOBOtA 11. června 2016 - 17 HODIn (VStuP VOLný), pořádá církev bratská 

Sobotní odpolední pohodové posezení od 15 h. nad řekou na terase turistického cen-
tra a kavárny iCafé s nabídkou občerstvení včetně grilování, spojené s promítáním fil-

mu „Ježíš“. Začátek filmu v 17 h. v interiéru kavárny s možností následné diskuze.
Vstup na film a první nealko nápoj zdarma!

Web pořadatele: www.cb.cz/kralupy
Web kavárny: http://www.kralupynadvltavou.info/clanky/infocentrum-icafe/kavarna/

Znáte ho? 
Poznejte člověka, 
který změnil běh dějin.

FILM „JEŽÍŠ“ 

BLAHOPŘÁNÍ

Našemu dědečkovi Oldřichu šestákovi 

k 95. narozeninám: přejeme Ti všechno 

nej a pořád se jen usmívej...

Vnučka Romana s rodinou
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Městský klub důchodců

 4. 5. Jiří BÄrtL .................................. 69 let

 5. 5. Eva DvOřÁKOvÁ ................... 87 let

 6. 5. Lubomír vILíMeC ....................74 let

 11. 5. Václav FrIČ ................................ 82 let

 19. 5. Pavel LACHnAn ...................... 65 let

 20. 5. Antonín KArBAn ................... 73 let

 24. 5. Jiřina rOUSOvÁ ...................... 85 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky
Dne 18. května 2016 to byly 
tři roky, kdy nás opustila 
naše milovaná maminka, 
babička paní MILOSLAVA 
HRuBEšOVá. Stále 
vzpomíná rodina Kovářova.

Dne 23. května uplynulo 8 let a 3. června 
to bude 6 roků, co nás navždy opustili 

naši drazí rodiče JIŘí a JItKA SMěLýcH. 
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

1. června uplynulo 
neuvěřitelných 5 let, kdy 
nás navždy opustil můj 
milovaný manžel LuDěK 
POKORný. Moc mně i celé 
naší rodině chybí. Není 

dne, abychom na něj nemysleli. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná 
manželka Blanka a děti s rodinami.

Dne 19. 6. 2016  to bude rok, co nás náhle 
opustil bez slůvka rozloučení náš syn 
Michal šprinc alias Miki. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Vzpomíná rodina.

Dne 25. června 2016 to bude 5 let, co nás 
opustila naše milovaná 
maminka, babička 
a prababička paní LuDMILA 
REIcHLOVá. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají děti, 

vnoučata a sestry.

Drazí přátelé!
Květen nám utekl jako voda, a je to velká 
škoda, protože byl opravdu krásný, rozkvet-
lý a voňavý.
Náš výlet se nám velmi povedl, počasí 

bylo velice pěkné, opět jsme se podívali 
na krásná města a jejich památky, dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavostí.
V červnu nás čeká mnoho poutavých vy-

stoupení na pravidelných schůzkách v klu-
bu, mimo jiné nás navštíví žáci ze ZUŠ se 
svými flétničkami a píšťalkami, také nám 
předvedou, co se již naučily, děti z mateř-
ských školek. Protože 1. června začínají Dny 
Kralup 2016, většina členů klubu se zúčast-
ní jejich oslav na různých akcích. 
A co náš červnový výlet, který se usku-

teční 28. 6. 2016? Kdo by neznal překrásné 
Ladovy obrázky z okolí jeho rodiště, z Posá-

zaví. Po jeho stopách se vydáme a navštíví-
me Hrusice, Sázavu, Benešov a Konopiště, 
určitě bude opět na co vzpomínat. Ještě se 
můžete přihlásit každé úterý od 13 hodin 
v klubu DsPS, nebo na tel. 728 720 763, 
606 824 003.

   těšíMe se na vaši návštěvu, čLenové Mkd
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Poznáváme krásná zákoutí našich měst

Proč se tak ptám? Ve středu 11. května 
jsem se opět zapojila do prodeje žlutých 

měsíčků, symbolu Českého dne proti rako-
vině. Stála jsem před prodejnou OD v Kra-
lupech - Lobečku. Oslovovala kolemjdoucí, 
vysvětlovala, proč mají sáhnout do peněžen-
ky a dát do sběrného vaku dvacetikorunu. 
Pro většinu mužů jsem byla neviditelná. 
Jen dva věděli, o co jde, a přispěli. Copak 
rakovina se mužů netýká? I oni mohou 
onemocnět a jejich ženy, přítelkyně, man-
želky – budou se jim potom líbit bez prsu? 
(Veřejná sbírka byla zaměřena na prevenci 
rakoviny prsu). To jsou pánové tolik nedů-
věřiví, lakomí, chybí jim empatie, nebo… 
nevím. O to víc mile překvapili tři mladíci, 
kteří se mezi sebou složili, aby každý mohl 
dát požadovanou částku.
A pochvalu má většina žen. A když mi 

do pokladního vaku vložila korunky i mla-
dá, exoticky vyhlížející maminka, která mlu-
vila na své dítě cizím jazykem, zeptala jsem 
se na národnost. „Jsem Kolumbijka a do po-
dobné kampaně se zapojuji i u nás doma“, 
odpověděla. To mě zahřálo u srdíčka. Výbor-
nou zkušenost máme i s Městským klubem 

důchodců, kde každoročně 
nabízí kvítka paní Holeko-
vá. Penzisté nemají zrovna 
na rozdávání, přesto kaž-
dý z nich měl připravenou 
nejméně dvacetikorunu. Za to všem ještě 
jednou děkujeme. Stejně tak za pochopení 
a přístup paní ředitelky Knöpfelmacherové 
a dík patří učitelskému sboru i dětem ZŠ 
Gen. Klapálka. 
Celkem  jsme za naši místní  skupinu 

ČČK zaslali na konto Ligy proti rakovině 
3.743 Kč. 
Pro nedůvěřivé: každý dobrovolník, který 

se zapojí do této veřejné sbírky, musí být 
vybaven Pověřením, které obsahuje osobní 
údaje zplnomocněné osoby, (ověřit lze to-
tožnost v občanském průkazu), pokladním 
vakem a většinou je oděn ve žlutém tričku. 
Svoji práci vykonává bez nároku na odmě-
nu. Vak se otevírá až na poště a nelze z něj 
peníze předem vybrat.
Pokud někdo z čtenářů bude mít zájem 

o tuto práci, rádi ho mezi sebe přijmeme. 
Spojení je v redakci Zpravodaje. 

věra pavLů

Třetí setkání přátel trampské a country 
hudby proběhne v sobotu 18. června 

2016 od 14 hodin v Turistickém centru 
ve Chvatěrubech, pod širým nebem.
Chvatěrubské Brnkačky touto cestou zvou 

všechny příznivce tohoto žánru na již tře-

tí setkání. Pozvání jistě přijmou skupiny: 
Rumtorádi z Libčic, Hoši od ropné řeky 
a Draci z Kralup nad Vltavou, Kvas Band 
z Veltrus, Máslovické Drnkačky a samo-
zřejmě nebude chybět pořadatelská skupina 
Chvatěrubské Brnkačky.   těšíMe se na vás!

Chvatěrubské Brnkačky

A co vy – muži?
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restaurace u aleše 
M. Majerové, Lobeček
M ezi rodinnými domky ukrytá restau-

race U Aleše se nachází v městské 
části Lobeček. Otevřeno mají každý všední 
den na obědy a večeře, o víkendu jen na ve-
čeře, tedy každodenní provoz. O to více nás 
překvapil zanedbaný a zastaralý interiér 
restaurace. Stačilo by málo a úroveň i at-
mosféra by šly nahoru. Komu by se chtělo 
sednout na židle potažené značně opotře-
bovaným kobercem? Ze zdi trčí hřebíky 
a vzpomínají na obrazy z dob minulých. 
Nevkusné lustry jakoby měly každou chví-
li spadnout a v rozích sídlí naši osminozí 
zvířecí přátelé. Malíře viděla tato restaurace 
asi naposledy v porevoluční euforii. 
V poledne mají U Aleše hotová jídla. 

Oprava – v poledne už ne. My jsme při-
šli v 11:45 a z původních pěti jídel zbý-
vala v nabídce jen dvě. A tak byl výběr 
snadný. Já jsem zariskoval se savojským 
řízkem a bramborovým salátem (85 Kč) 
a na můj doprovod zbylo hovězí maso 
v rajské omáčce (78 Kč).
Příbory jsme dostali zabalené do jedno-

ho plátku levného ubrousku. To už jsem 
dlouho neviděl! Naštěstí nešlo o hliníko-
vé vidličky, které vždy skvěle probíjely 
s amalgamovou plombou.  
Číšník byl u Aleše milý a ochotný, v me-

zích možností nám ve všem vyhověl. Jen 

ty možnosti byly velmi omezené. 
Jediná polévka v nabídce byla gulášov-

ka (18 Kč). A jako jediná se také dočkala 
oprávněné pochvaly. Přesně dochucená, 
obsahující opravdové maso a v porci více 
než štědré. 
Při ochutnání hlavních jídel jsme poziti-

vy neplýtvali. Pouhý pohled na řízek sma-
žený na přepáleném oleji mě zbavil hladu. 
A prvotní dojem nezklamal. Přijde-li kdosi 
v budoucnu s nápadem na masovou žvý-
kačku, mohl by se zde inspirovat. Salát 
byl příliš majonézový, přepepřený a snesl 
by více zeleniny. 
Rajské omáčce jsme tolik nevytkli, chu-

ťově byla vyvážená. Ani hovězí ale nebylo 
nejměkčí, spíše naopak. 
Zbytků zůstalo na stole pokrytém ubru-

sem z Krušovic poněkud více. Moje chu-
ťové buňky neošálím. 
Návštěva toalety byla hororovým zážit-

kem. U umyvadla chybí několik dlaždi-
ček, sušák nefunguje a na utření rukou 
po umytí nic jiného nenajdete. Obecně 
k Alešovi asi moc žen nechodí, na WC 
totiž nenajdete ani označení. 
Přes přední kuřáckou část se dostanete 

do prostorné nekuřácké místnosti. S obě-

dem jsme byli rychle hotovi. Stravenkami 
zaplatíte, kartou nikoliv.
Je mi moc líto, ale restaurace U Aleše 

není místem, kam bych se těšil. Potenciál 
tady je, snaha očividně chybí.  

dobrou cHuŤ přeje váš oskar sucHar

                kde se v kraLupecH dobře vaří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? náš degustátor oskar Suchar ochutnal chutné - i jiné obědy 
a přichází s informacemi, které možná ještě nemáte!

SERIÁL

16. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

Savojský řízek s bramborovým salátem

Gulášová 
polévka

Rajská omáčka s hovězím masem
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Bígl, pes, narozen přibližně 
v 5/2010. Do útulku byl přivezen 
strážníky MěP a odchycen byl 
v ulici na cikánce v Kralupech 
nad Vltavou. Je čipovaný, ale 
čip bohužel není zaregistro-
vaný. Benji je milý a kontaktní 
pes. Ostatních psů v kotcích 
si nevšímá, na vodítku chodí 
dobře, za pamlsek umí povel 
„sedni“ a v kotci se snaží být 
čistotný.

Kříženec německého ovčá-
ka a labradora, pes, narozen 
přibližně v 12/2010. Do útulku 
byl přivezen z obce Libčice nad 
Vltavou, kde byl 7. 5. odchycen 
a předtím se tam nějakou dobu 
potuloval u popelnic, čip, ani jiné 
označení neměl. Frank je milý, 
kontaktní a klidný. na vodítku 
chodí dobře, umí povel „sedni“ 
a na kotec byl zřejmě zvyklý. 
Vhodný do domku se zahradou. 

Vsobotu a v neděli 25. a 26. června 
i váš hlas rozhodne o nejkrásněj-

ší růži tohoto roku. Pro svého favori-
ta budete moci hlasovat po oba dva 
dny od 10:00 do 17:00. V rozkvetlém 
zámeckém parku nebude chybět ani 
doprovodný program.

Vystavené květiny, které doplní vý-
zdoba na téma růže v Andersenových 
pohádkách, najdete možná i po čichu 
v oranžerii v blízkosti zámku. Ze širo-
ké škály odrůd z českých růžových 
sadů bude možné vybírat až do ne-
dělního odpoledne, kdy vyhlásíme ví-
těze letošního jednadvacátého roční-
ku. Zvolená růže pak najde své čestné 
místo v zámecké kuchyňské zahradě 
ve společnosti výherců z předešlých 
let.

V nejbližším okolí oranžerie na vás 
budou čekat stánky, občerstvení, 
tvořivé dílny a po oba dva dny také 
divadelní představení a zábavná hra 
pro děti na motivy Malé mořské víly. 
Slavnost růží zahájíme v sobotu 
v 11:00 hudebním vystoupením. Tě-
šit se můžete také na jazzový koncert, 
který proběhne ten samý den v odpo-
ledních hodinách.

Pokud i vy patříte mezi vášnivé 
pěstitele těchto půvabných květin, 
můžete se do soutěže přihlásit ta-
ké. Stačí donést svou růži na zámek 
do pátku 24. června do 17:00 a my ji 
rádi zařadíme mezi ostatní soutěžící.

Další informace najdete na www.
zamek-veltrusy.cz 

roMana indrová seMeLková, dis.
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Slavnosti růží na zámku Ostrov Veltrusy

Benji

Další fotky a videa nejen těchto dvou psů 
najdete na webových stránkách útulku  

a také na Facebooku.

LESAn - MěStSKý ÚtuLEK PRO PSy 
Kralupy nad Vltavou – na Hrombabě

 Monika Kolková, u  cukrovaru 1075, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

frank
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šKoly

Vdubnu složili žáci 9. tříd při-
jímací zkoušky na střední 

školy. Na většině škol se jednalo 
o testy od společnosti CERMAT. 
Od ledna jsme se poctivě připra-
vovali a zkoušeli jsme si nejrůz-
nější typy testů včetně rozborů 
složitých souvětí a záludných 
pravopisných jevů v diktátech, 
aby nás nic nemohlo zaskočit. 
A vyplatilo se nám to. Všichni 
se dostali tam, kam chtěli, a ně-
kteří zvládli i náročné přijímací 
zkoušky na pražská gymnázia.
Deváťáci ovšem s učením ne-

skončili. Své znalosti a vědomos-

ti nám ještě předvedou začátkem 
června u Malých maturit. Matu-
ruje se z českého jazyka a ma-
tematiky a jednoho volitelného 
předmětu (F, CH, D, PŘS, AJ, NJ, 
RJ). Nejde ani tak o podrobné 
znalosti, ale o důstojné zakonče-
ní povinné školní docházky. 
Věřím, že se Malá maturita 

žákům vydaří stejně dobře jako 
přijímací zkoušky a společně si 
užijeme šerpování našich ma-
lých maturantů při slavnostním 
zakončení školního roku dne 
29. 6. v kinosále KD Vltava.

Lucie čiperová

Zš vácLava HavLa

Zš gen. kLapáLka

Ke konci dubna jsme se zúčastnili dvou-
denní dějepisné exkurze do Polska. 

Náš plán byl navštívit koncentrační tábor 
v Osvětimi (Auschwitz – Birkenau) a druhý 
den město Krakov. V dějepise jsme už pro-
bírali dějiny druhé světové války, dokonce 
jsme měli projektový den na téma „Holo-
caust“, takže jsme chtěli na vlastní oči vidět 
místa, která jsme znali jen z dochovaných 
filmů a fotografií. Výlet byl dobrovolný a zú-
častnilo se ho asi 50 žáků z 8. a 9. tříd. 
Když jsme dorazili do Osvětimi, bylo za-

taženo, jen někdy vysvitlo slunce. Dodávalo 
to místu melancholickou atmosféru. Rozdě-
lili jsme se do skupin, poté nám byli přidě-
leni průvodci. Svou prohlídku jsme začali, 
když jsme prošli známou bránou s nápi-
sem: „ARBEIT MACHT FREI“. Nikoho ani 
nenapadlo vyrušovat nebo se chovat nějak 
neslušně. Měli jsme respekt a pochopení. 
Všichni jsme se snažili vcítit do pocitů utr-
pení milionů lidí, kteří na tom samém mís-
tě byli před námi. Ostnaté dráty, utrpení, 
strach, špína, nejistota, smrt. Já osobně jsem 
měla nejhorší pocit v prostorách plynových 
komor a u kremačních pecí. 
Autobusem jsme přejeli do druhé části – 

Birkenau. Ochladilo se, začínala nám být 

zima a my jsme si nedokázali představit, že 
tu lidé chodili bosí v -20 °C. Stále se mluvi-
lo o milionech a milionech mrtvých, takže 
jsme všichni přemýšleli o ceně lidského ži-
vota. Na prohlídce jsme se nedozvěděli jen 
další letopočty, vyprávěli nám také osobní 
příběhy, což bylo o to smutnější. Bylo straš-
né uvědomit si, že takové hrůzy člověk za-
příčinil, a dokonce prováděl.
Už zase jsme seděli v autobuse. Tentokrát 

jsme jeli do Krakova, kde jsme se měli uby-
tovat. Při západu slunce jsme vjížděli do Kra-

kova a měli tu nejkrásnější vyhlídku na měs-
to. Krakov je překrásné a úžasné město.
Druhý den jsme měli mít podrobnější pro-

hlídku města. K naší smůle strašně moc pr-
šelo a byla zima, takže jsme si prohlídku 
moc neužili, ale byli jsme úžasný kolektiv, 
což činilo výlet nezapomenutelným. Nako-
nec nás čekala dlouhá, ale příjemná cesta 
domů. Byl to úžasný výlet, na kterém jsme 
si uvědomili, jaké máme štěstí, a že bychom 
se měli radovat i z maličkostí.

kLára soLárová, 9.b

Maturanti oborů informační technolo-
gie, chemik operátor a mechanik elek-

trotechnik SOŠ a SOU v Kralupech nad 
Vltavou uspěli ve všech státních testech 

a písemných pracích z českého jazyka a li-
teratury, anglického jazyka i matematiky. 
SUPER! Gratulujeme.
V polovině května studenti absolvovali 

profilovou část maturity – ústní zkoušky 
z odborných předmětů, např. počítačové 
sítě, farmakologie nebo elektronika.
   Mgr. j. MaZourková

soš a sou kraLupy n. vLt.

Studenti uspěli ve státní části maturitních zkoušek

Osvětim očima osmáků a deváťáků
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Přijímací zkoušky proběhly, Malé maturity na žáky čekají

Žáci 9.B při projektu Barevný den
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Vdubnu proběhlo v Praze krajské kolo 
Chovatelské olympiády, kde za naši ško-

lu soutěžilo pět žáků z druhého stupně. 
Kromě prokázání znalostí z oboru bylo pod-
mínkou k účasti odevzdání odborné práce 
na libovolné téma z oblasti chovatelství. Žá-
ci pod vedením učitelů přírodopisu Mgr. Ja-
kuba Němečka a Ing. Šárky Soukupové pra-
covali na své práci několik týdnů, každý se 
věnoval zvířeti, které doma chová.

Komenda se může těšit hned z několi-
ka pěkných umístění. První místo vybo-
jovali žáci sedmých ročníků Marek Ben-
da v kategorii Drůbež a Julie Kodejšová 
v kategorii Pes. Stříbrné pozice obsadily 
Hana Vojtěchová v kategorii Pes a Karo-
lína Fousková s prací zaměřenou na vý-
živu králíků. Poslední účastnice Veroni-
ka Márová (Kočky) se umístila na krásné 
páté pozici. 

Žáci, kteří skončili na prvních dvou mís-
tech, postupují do mezinárodního kola, kte-
ré se bude konat v období letních prázdnin 
v Rumburku. Všem našim reprezentantům 
budeme držet palce!

Lenka šafratová

Článek o tom, jak na Komendě proběhl 
Den Země a prevence, najdete i s fotogra-
fiemi na www.kralupskyzpravodaj.cz

Zš koMenskéHo

Ve středu 11. 5. se na kralupském gym-
náziu uskutečnila hudební soutěž No-

taD. Naši žáci se mohou pochlubit skvělými 
výsledky. Martin Benda (7.A) získal spolu 
s Alžbětou Měkotovou (7.A) dělené 1. místo 

v kategorii mladších instrumentalistů, Alž-
běta byla ještě na krásném 3. místě ve zpě-
vu v kategorii mladších zpěváků. Michae-
la Jurková (2.A) získala 1. místo ve zpěvu 
v kategorii nejmladších zpěváků a pěvecký 

sbor Hvězdičky si vyzpíval 1. místo v ka-
tegorii pěvecké sbory a soubory. Všem zú-
častněným děkujeme za reprezentaci školy 
a panu učiteli Petru Bendovi za přípravu 
žáků na tuto soutěž.  Lenka šafratová

Vměsíci květnu se každoroč-
ně koná Atletický čtyřboj 

základních  škol  praktických, 
kam patří vytrvalostní běh  - 
dívky 800 m, chlapci 1500 m, 
hod kriketovým míčkem, skok 
daleký a sprint na 60 m.  Vítězo-
vé školního kola reprezentovali 
naši školu v atletickém čtyřboji 
v okresním kole konaném v Měl-
níku. Družstvo chlapců se umís-
tilo na prvním místě, družstvo 
dívek na místě druhém. Za jed-
notlivce se umístil na prvním 
místě  Ondřej  Ejem,  na  dru-
hém místě Natálie Plachetková 
a na třetím místě Erik Červeňák. 

Žáci postoupili do krajského ko-
la, které se bude konat v Kladně. 
Budeme jim držet palce. 
Další  sportovní klání čeká 

vybrané žáky 6. až 9. ročníku 
na začátku června, kdy jsme po-
zváni ZŠ praktickou a speciální 
Mělník na třídenní projekt Hra-
jeme FAIR PLAY do rekreač- 
ního střediska na Kokořínsku 
ve Lhotce u Mělníka. Žáci ne-
jen změří své síly a sportovní 
dovednosti v atletických disci-
plínách, sportovních hrách nebo 
orientačním běhu, ale budou se 
také věnovat poznávání fauny 
a flóry Kokořínska, přírodních 

Zš praktická

ddM

Recitační soutěž v rámci 21. ročníku festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kra-

lupy 2016“ připravujeme na úterý 14. června 
v budově Domu dětí a mládeže, Smetano-
va 168. Prezence je v 8:30 hodin, začátek 

soutěže v 9:00 hodin. Vítězové a vybraní 
recitátoři budou přednášet v září na festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 
2016“. Srdečně vás zveme.

gabrieLa junášková

Veselá věda, z. ú. pořádá v týdnu od 11. 7. do 15. 7. 2016 v objektu ZŠ Komenského nám. 198, 
Kralupy nad Vltavou PřÍMĚsTský TáBOr PLný vĚDeckých exPerIMenTů pro děti od 6 do 11 let. 

cena: 380 Kč / den
Bližší informace: www.veselaveda.cz, e-mail: veselaveda@veselaveda.cz, tel.: 602 357 678 - odpovědný lektor Klára Matasová. 

Úspěch našich žáků na Chovatelské olympiádě

Skvělé výsledky v hudební soutěži NotaD

Recitační soutěž proběhne v červnu PřIPOMÍnáMe
3. 6. hry a soutěže pro děti 
– městské koupaliště od 9:00

4. 6. Turnaj století 
– fotbalové hřiště Čechie od 9:00

i kulturních zajímavostí v okolí, 
včetně účasti na odborné před-
nášce pracovníků Regionální-

ho muzea Mělník o Karlu IV. 
a městě Mělník. 

bc. MicHaeLa obytová HacMacová 
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Žijeme sportem
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Bylo brzy ráno 11. května 2016 a chlapci 
ze 4. a 5. třídy ZŠ 28. října se vyda-

li vlakem na dlouhou cestu do Benešova, 
aby se zúčastnili krajského finále ve vy-

bíjené. Odehráli šest zápasů bez chybičky 
a v posledních dvou zápasech ztratili jen 
několik bodů. 
Naši kluci vybojovali  „krásné“ čtvrté 

místo, které jim bohužel nestačí na postup 
do celorepublikového finále. Nakonec získa-
li diplom, příjemné zážitky a zkušenosti. 

žáci 5. třídy

Zš 28. října

Vúterý  10.  května  se  žáci 
naší školy zúčastnili závo-

du v orientačním běhu v Klad-
ně, Přeboru škol v orientačním 
běhu, krajské kolo pro Prahu 
a Středočeský kraj.
Věkově jsme měli dvě kate-

gorie, proto obsazení družstva 
bylo různorodé. Ve skupině D3/
H3 startovali Anička Vejražková 
ze 3. třídy, Vítek Louša 1. třída, 
Daniel Michálek 2. třída, Hon-
zík Vobořil 3. třída; v kategorii 
H5 David Vejražka a Michael 
Michálek z 5. třídy, Vojta Louša 
ze 4. třídy a v D5 Hanka Pav-
líčková z 5. třídy ZŠ Generála 
Klapálka.

Pro některé to byl první sa-
mostatný závod, který se běží 
podle mapy. Mladší kategorie 
měla značenou trasu fáborky, 
ale podle mapy si děti mohly 
trasu zkrátit. Principem bylo 
najít a označit zadané kontroly 
v co nejkratším čase. 
Důležité bylo,  že  se nikdo 

v lese neztratil, všichni doběhli 
do cíle a společný výsledek stál 
za to, obsadili jsme jako škola 
krásné 4. místo z velké konku-
rence. 
Děkujeme našim orienťákům 

a přejeme hodně zdaru do dal-
šího běhu.

MicHaeLa MicHáLková  

Vážení rodiče a příznivci školy, milé dě-
ti! V okamžiku, kdy budete číst tyto 

řádky, bude mít naše škola za sebou první 
dvě červnová vystoupení v rámci letošních 
Dnů Kralup. 
Rádi vás přivítáme dne 7. června od 17:30 

v KD Vltava na závěrečném vystoupení ta-

nečního oboru. Třetí absolventský koncert 
proběhne 14. 6. opět v kralupském muzeu, 
začátek je v 17:30 hodin. 
Literárně   - dramatický obor se poté 

představí dvěma divadelními představení-
mi ve dnech 13. a 20. června v KD Vltava, 
začátky jsou plánovány na 18:00 hodin. 

PřIJÍMacÍ ZkOUŠky
Ve dnech 15. až 17. června v době mezi 
13:00 až 18:00 proběhnou přijímací zkoušky 
do hudebního oboru. 
Do tanečního, výtvarného a literárně 

dramatického oboru proběhnou přijímací 
zkoušky ve středu 15. června, rovněž mezi 
13:00 až 18:00.

LeTnÍ DÍLny 2016
Zájemcům o účast na Letních výtvarných, 
kytarových, tanečních a divadelních díl-
nách 2016 připomínáme, že uzávěrka při-
hlášek proběhne 15. června v 18:00. Cena 
je stanovena na 1.700 Kč a po přidělení va-
riabilního symbolu bude splatná nejpozději 
21. června 2016. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím od-

kazu http://www.zuskralupy.cz/prihlaska/ 
na webových stránkách školy dle uvede-
ného návodu.
Těšíme se na shledanou na některé z na-

šich akcí a přejeme vám všem příjemné 
prožití prázdninových měsíců.

Za Zuš kraLupy nad vLtavou Luboš HaraZin

Jsme čtvrtí v kraji ve vybíjené!

I žáci z Kralup umí běhat orienťák
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Závěr školního roku v ZUŠ
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Účastníci Letních 
divadelních dílen 2015

ZákLadní uMěLecká škoLa  
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Osmý, a to velmi vydařený ročník Stře-
dočeského tanečního poháru, je za ná-

mi. Finále proběhlo ve čtvrtek 12. 5. 2016 
ve sportovní hale na Cukrovaru a pořádal 
ho kralupský Dům dětí a mládeže. 
Záměrem projektu je nabídnout žákům 

základních a středních škol pozitivní pro-
gram využití času, působit proti negativním 
vlivům rizikového chování, získávat nové 
poznatky v oblasti tance, sebepoznání a roz-

voj tanečních dovedností. Soutěžící, diváky 
i hosty přivítala ředitelka DDM Kralupy 
nad Vltavou paní Marie Blažková. Dále pro-
mluvili vedoucí Odboru školství, mládeže 
a sportu Středočeského kraje Mgr. Přemysl 
Landa a senátorka Ing. Veronika Vreciono-
vá, popřáli dětem hodně úspěchů a mnoho 
krásných vzpomínek na taneční soutěž. 
Středočeského tanečního poháru se zú-

častnilo přes 700 soutěžících. Děti měly při-

Pomalu končí školní rok, který je již šest-
náctou sezónou působení Tanečního 

a pohybového studia Z. Štarkové v Kralu-
pech n. Vlt. Podzim proběhl v pilné práci 
nácvikem nových choreografií a již zde byla 
první vystoupení na Vinobraní, vánočních 
trzích a Městském plese. Jako hosté jsme také 
vystoupili v programu nové soutěže klasické-
ho tance „Taneční korunka“, která se konala 
v sále Městské knihovny v Praze a na veli-
konočních slavnostech v KD Vltava.
Stejně jako v předešlém roce, proběhl i le-

tos v lednu galakoncert tří tanečních škol – 
ZUŠ Kralupy, ZUŠ Velvary a našeho studia. 
Zdá se, že vzniká nová tradice pravidelných 
zimních tanečních koncertů, které získávají 
u diváků značnou oblibu. Za jejich realizaci 
patří dík vedení ZUŠ Kralupy, především 
hlavní koordinátorce programu paní Vero-
nice Sedláčkové. 
Na jaře pak začíná období tanečních pře-

hlídek a soutěží, kterých se pravidelně zú-
častňujeme. V letošním roce pro nás byly 
opět velmi úspěšné. Na celostátní soutěžní 
přehlídce scénického tance v Salesiánském 
divadle v Praze získala nejstarší děvčata 
hlavní cenu za „Dřeváčkový tanec“. Další 
dvě choreografie – „V domě straší duch“ 

uMíStění PRVnícH SOutěžícícH 
V JEDnOtLIVýcH KAtEgORIícH:
Mini týmy 1. stupeň Zš: 1. ZŠ Sedlčany - Hello!
Skupiny 1. stupeň: ZŠ MDDM Úvaly - The Desert
Mini týmy 2. stupeň Zš: ZŠ Vrdy - Stone Cold
Skupiny 2. stupeň Zš: ZŠ Lipanská Kolín 
- Just Believe
Mini týmy Sš: Gymnázium Benešov 
- Charakter to be Looping
Skupiny Sš: DDM Benešov - Divas

Finále Středočeského tanečního 
poháru se konalo v Kralupech

pravená velmi pěkná vystoupení, která se 
setkala s velkým ohlasem diváků. Do pě-
tičlenné poroty zasedli: Štark Jiří, bývalý 
sólista divadla Laterna Magika; Lejsková 
Šárka, trenérka fitness v Párty klubu Kra-
lupy; Štrachal Jan, student taneční konzer-
vatoře; Genny Ciatti, muzikálová zpěvačka 
a tanečnice (Děti ráje); Petr Rašovský, ně-
kolikanásobný mistr ČR v IDO. 
Rozhodnout o pořadí soutěžících nebylo 

vůbec lehké, neboť taneční výkony dětí by-
ly velmi vyrovnané, choreografie náročné. 
V konečném bodování rozhodla obtížnost 
tanečních prvků, synchronizace a celkový 
taneční projev. Velkou pozornost si zaslouží 
poděkování mnoha desítkám učitelů, cviči-
telů a vedoucích tanečních kroužků, kteří 
ve svém volném čase pracují s dětmi a pře-
dávají jim své dovednosti. 

jarosLava Merfaitová

Zveme na závěrečný koncert Tanečního studia Zuzany Štarkové 
a „Pomáda“ obdržely ceny poroty. Na Stře-
dočeském tanečním poháru pak mladší děv-
čata vybojovala dvě první místa v mini tý-
mech i skupinách 1. stupně za choreografie 
„Vzal mi Tě stín“ a „Americano“.
Vrchol taneční sezóny je však stále ješ-

tě před námi. V sobotu 18. června v 17:00 

hod. se uskuteční závěrečný Taneční kon-
cert v KD Vltava. Stejně jako v předešlých 
letech na něm kromě žáků studia vystoupí 
i budoucí profesionálové, studenti Pražské 
taneční konzervatoře. Srdečně zveme všech-
ny příznivce tanečního umění, aby se přišli 
podívat.     ZuZana a jiří štarkovi
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Zleva Míša Havlicová, Adéla Váňová, Nela 
Štarková, Zuzka Bernáthová a Tereza Brožová 
na Středočeském tanečním poháru 2016.
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Prvním nominačním závodem byl le-
tos boulderingový závod konaný 19. 3. 

v Plzni a z našeho oddílu se ho zúčastni-
la Aneta Loužecká. V kvalifikaci se lezlo  
6 boulderů a dohromady lezly dívky ka-
tegorií A (1999-2000), J (1997-1998) a ženy. 
Mezi 2. až 7. místem rozhodovaly pokusy 
a Aneta zde obsadila 6. místo se dvěma 
topy na 6 pokusů. První nominační závod 
v lezení na obtížnost byl 9. 4. v Praze. Zde 
postoupila Aneta po dvou kvalifikačních 
cestách z pátého místa do finále. Finále 
bylo velmi napínavé a atmosféra skvělá. 
Zúčastnil se i jeden z nejlepších světových 
lezců Adam Ondra, takže bylo rozhodně 
na co koukat. Aneta si ve finále dolezla 
pro 3. místo. 
Přibližně o měsíc později se 7. 5. konal 

v Praze druhý a zároveň poslední nomi-

nační závod v boulderingu. Po minulém 
nepříliš vydařeném boulderingovém závodě 
už nikdo v Anetin postup do reprezenta-
ce v této disciplíně ani nedoufal. Aneta si 
však v závodě vybojovala třetí místo a tím 
pádem i dělené druhé a třetí místo v cel-
kovém rankingu, což Anetě zajistilo postup 
do národní reprezentace! 
Nebyl ale čas jásat, zbýval ještě poslední 

nominační závod v lezení na obtížnost ko-
naný 14. 5. ve Svitavách. Do finále se Ane-
ta dostala s přehledem, v něm však téměř 
všechny dívky vypadly z cesty na stejném 
místě a o tom, kdo si stoupne „na bednu“, 
rozhodovaly kvalifikační cesty. Aneta se 
umístila na pátém místě, což jí zajistilo cel-
kové čtvrté místo a kvalifikaci do národní 
reprezentace v lezení na obtížnost! 

HoroLeZecký oddíL kraLupy

Máme 4 poháry, jsme přebor-
níky kraje v červené kate-

gorii a nejlepší hráčky červené 
i žluté kategorie jsou z Kralup!

žLutý MInIVOLEJBAL
2. místo Nelča Slavíková a Natálka 
Tučková

ČERVEný MInIVOLEJBAL
1. místo Johy Malíková, Julča Justo-
vá a Nikča Kozlovská
2. místo Zuzka Křemenáková a Han-
ča Křemenáková

MODRý MInIVOLEJBAL
2. místo Kačka Hlaváčková, Lucka 
Nová, Nikol Moráňová a Áďa Fejtová

Nejlepší hráčkou žluté katego-
rie byla vyhlášena Natálka Tuč-
ková, nejlepší hráčkou červené 
kategorie Julča Justová.

jitka kubištová

Během víkendu 6. – 8. května 
2016 odjely kralupské starší 

žákyně na finále Přeboru ČR. 
Hrálo se v Karlových Varech. 
Účast si zajistily kvalitními vý-
kony během celé sezóny a zis-
kem titulu ve Středočeském kra-
ji. V polovině dubna pořádaly 
doma jedno z kvalifikačních kol 
o postup na „republiku“. Soupeř-
kám tehdy nedaly šanci, ztratily 
jediný set.

Ve Varech ve finále během 
celého víkendu hrály opět per-
fektně. Utekly jim pouze dva 
zápasy, což znamenalo, že v ko-
nečném účtování hrály s Olym-
pem Praha o páté místo. Praž-
ský tým - bezesporu jeden z top 
klubů v ČR - na obětavý vý-
kon našich děvčat nestačil. Pá-
té místo pro Kralupy. Skvělé! 
Gratulujeme.

petr sLapnička

Jaro ve znamení nominace do lezecké reprezentace

Kralupský MINIVOLEJBAL 
ve finále opět sbíral medaile

fo
to

: M
iC

h
a

L
 k

ř
e

M
e

n
á

k

Zleva: Julča Justová, Nikča Kozlovská, Johanka Malíková, Hanča 
Křemenáková, Zuzka Křemenáková, Vanda Nováková a Marťa Pokorná. 

nejlepší týmy z celého kraje se setkaly 8. 5. 2016 v kolíně 
na finále krajského přeboru v barevném minivolejbale. 
kraLuPy opět ZaZářiLy!

Kralupské volejbalistky 
jsou páté v republice

Zleva stojící:: trenér David Němec, 1 – Eliška Špiváková, 11 – Eliška 
Kořínková, 2 -  Tereza Zabilanská, 8 – Tina Helisová, 22 – Viktorie Momutová, 
trenér Jan Kysela, zleva klečící: 4 – Klára Hiklová, 13 – Karolína Fejtová 
kapitánka, 10 – Aneta Ptáčková, 7 - Kristýna Valková, 14 – Anička Kohoutová.
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Aneta na stěně 
Smíchoff  

v Holešovicích.
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třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  
email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

Školní rok pomalu končí...  
vŠem moc děkujeme  

za projevenou důvěru!

Právě probíhá zápis do kurzů na 1. pololetí školního roku 
2016 – 2017. Tak neváhejte a vybírejte z naší nabídky, abyste 
nepropásli ten váš oblíbený! 
 https://centrumkralupy.webooker.eu/Courses

nemáte ještě „pokryté“ prázdniny pro vaše děti?  
Využijte naší nabídky příměstských táborů...
1. turnus ............ 11. 7. - 15. 7. 2016 .... Rumunsko „Transylvánie“

2. turnus ........... 18. 7. - 22. 7. 2016 ... Vodní svět „Spongebob“

3. turnus............25. 7. - 29. 7. 2016 ... Amerika „Mimoni“

4. turnus..............1. 8. - 5. 8. 2016 ..... Anglie „Harry Potter“

5. turnus ..............8. 8. - 12. 8. 2016 ... Pravěk „Dinosauři“

6. turnus............15. 8. - 19. 8. 2016 ... Čína „Kung-fu Panda“

7. turnus ........... 22. 8. - 26. 8. 2016 ... Česko „AZ centrum, postrach ulice“
(pokud je tábor obsazen, neváhejte nás i přesto kontaktovat)

více informací a přihlášení:

XiV. ROčNíK TURNAje 
Ve VOLejbALe  

TJ Sokol Dolany, z. s. pořádá

v sobotu 9. 7. 2016

AMATéRSKÁ MUžSTVA
} startovné za osobu 100 Kč 
(splatné před soutěží, včetně 

zajištění oběda – super kuřátka)
} v mužstvu hrají nejméně dvě ženy

} dvě skupiny na dvou antukových kurtech
} počet účastníků je omezen 

z časových důvodů na 12 mužstev

Po celý den otevřené restaurační zařízení, 
možnost občerstvení – ozvučený areál.
Pro účastníky připraveny za umístění 

poháry, diplomy, ceny.

Pro vyplnění volného času: 
„Turnaj v ruských kuželkách“, petang. 

prezence  
8:00-8:30 hod. 

v hospůdce 
na fotbalovém hřišti 

TJ Sokol Dolany 

závazné přihlášky do turnaje možno zasílat na e-mail 
dvere.mika@email.cz, nebo telefonicky na 601 581 646 - Ladislav Míka.
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 1. – 5. 6.  .............................Dny Kralup nad Vltavou 2016 

 4. 6. so ........... 8:00 .............Letní aerobik pro děti (sportovní hala na Cukrovaru)
  12:30 .............Kralupský pohár v aerobiku (sportovní hala na Cukrovaru)
 5. 6. ne ........... 8:00 .............Den pro zdraví (KD Vltava)
  10:00 .............Den u Koní (Dolany)

 7. 6. út .......... 17:30 .............Taneční koncert ZUŠ Kralupy (KD Vltava)
 8. 6. st .......... 17:00 .............Taneční koncert TS Naděje (KD Vltava)
 9. 6. čt .................................Mistrovství Kralupska v ropeskippingu 
   (víceúčelové hřiště u zimního stadionu)
  18:00 .............Vernisáž výstavy Pavel Rychtařík – Kreslený humor 
   (městské muzeum)
  19:30 .............Tančírna (KD Vltava)

 11. 6. so ......... 9:00 .............Kralupský talent 2016 - konkurz (KD Vltava)
  13:30 .............Za Vodou (DS Scéna)
  17:00 .............Projekce filmu Ježíš s následnou besedou 
   (turistické centrum)
 12. 6. ne ......... 9:00 .............Oslava 15. narozenin Farní charity
  10:00 .............Bavaria Rugby Cup 2016 (hřiště Mikovice)

 13. 6. po ....... 18:00 .............Vystoupení LDO Kralupy (KD Vltava)
 14. 6. út ........ 17:30 .............Absolventský koncert žáků ZUŠ (městské muzeum)
 15. 6. st ........ 17:30 .............Taneční koncert ZUŠ Velvary (KD Vltava)
 17. 6. pá ....... 13:00 .............5. letní čarování (mlýn v Olovnici)
   Slunovrat 2016 (louka u mlýna v Mikovicích)

 18. 6. so ....... 13:00 .............5. letní čarování (mlýn v Olovnici)
  14:00 .............Chvatěrubské brnkačky (Turistické centrum Chvatěruby)
  17:00 .............Taneční koncert TPS Z. Štarkové (KD Vltava)
   ..................Slunovrat 2016 (louka u mlýna v Mikovicích)
 19. 6. ne ....... 13:00 .............5. letní čarování (mlýn v Olovnici)
 20. 6. po ....... 18:00 .............Vystoupení LDO Kralupy (KD Vltava)
 22. 6. st ........ 17:00 .............Veřejné jednání zastupitelstva města (radnice)
 24. 6. pá ....... 17:00 .............Zdraví od základu – beseda (městská knihovna)
 25. 6. so ....... 10:00 .............Slavnost růží (zámek Veltrusy)
 26. 6. ne ....... 10:00 .............Slavnost růží (zámek Veltrusy)
 30. 6. čt ........ 16:30 .............Čaj o páté (KD Vltava)

Kalendář červnových akcí 
DAtuM ZAHáJEní AKcE DAtuM ZAHáJEní AKcE

Na převážnou většinu těchto 
akcí najdete 

podrobné pozvánky 
na stránkách Zpravodaje 

+ program kina Vltava  
na str. 18 - 19.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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InZercI 
OBJeDnáveJTe 

na e-MaILU
ZPRAVODAJ@MEStOKRALuPy.cZ

PŘIJMEME LAKýRníKA

DO tRuHLáRny

v Kralupech n. Vltavou
} vyučení není podmínkou
} šikovnost ano

Informace na tel.: 

315 729 521, 724 077 158

e-mail: janina@orisek.eu

facebook.com/kralupskyZpravodaj/
www.kralupskyZpravodaj.cZ
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} kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň zš na celý úvazek 
} kvalifikovanou vychovatelku na celý úvazek pro nově zřízený školní klub 
} asistenta pedagoga na celý úvazek 
} kvalifikovaného aprobovaného učitele/ku fyziky / chemie na celý úvazek

Zájemci mohou zasílat své profesní životopisy na info@zskomenda.cz  
nebo se osobně informovat u vedení školy na tel. čísle 315 617 800. 

ŠKoLA Má K DISPoZIcI SLUžEBNí ByT.

zš Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou  

PřijMe OD zÁří 2016 

plastová, 
hliníková, euro 
okna a dveře, 

garážová vrata

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží 
v oblasti výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou 
součástí naší činnosti je technické poradenství, zaměření staveb, 
montážní práce, doprava zboží a záruční i pozáruční servis. 

Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými 
českými a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány 
nejmodernější technologie a vysoce kvalitní materiály. 
Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata a stínící technika 
v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky na technické 
hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme našimi 
kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně 
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.

Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá 
přesvědčení, že jste zvolili toho správného dodavatele.  

PARAPEty, žALuZIE, Sítě PROtI HMyZu
PRODEJ, MOntáž, KOMPLEXní SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti: nám. Krále Vladislava 115 Kontakt: 606 362 651
 273 24 Velvary 722 580 186
 e-mail: info@velros.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, BYTŮ A NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ 

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

www.klokoc.cz, e-mail: info@klokoc.cz
tel./fax: 315 683 189, mobil: 602 274 274

kanceláře: Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice

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
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ing. Michaela Koušová

Více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura Kralupy

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
MODeRNí NeiNVAziVNí MeTODA,  
VHODNÁ TAKé PRO DiAbeTiKY.
Tel.: 732 674 853

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
Auto-elektroservis Tutr ve Velvarech přijme pracovníka do HPP na pozici 

vedoucího malého kolektivu 
Náplní práce je administrativní příjem a výdej oprav, příprava podkladů pro vedení skladové evidence, 

práce s internetem, organizace práce a vedení mechaniků. 
Vyučení či praxe v auto-elektro či podobném oboru je výhodou!  

Změněná pracovní schopnost není překážkou, nástup možný ihned. 

V případě zájmu volejte 602 643 770 nebo pošlete CV na adresu zdenek.tutr@tutr.cz

Nepřijali Vaše dítě do školky? Potřebujete si 
v klidu nakoupit, zajít na masáž, ke kadeřnici 
nebo jen tak s kamarádkou na kafe? 
NAbízíMe VÁM SNADNé řešeNí!

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

www.zizalka.eu

tel.: 7
74 135 567

Menší firma s kosmetikou 

PŘIJME 
na vedlejší pracovní poměr brigádnici/-ka do skladu. 
Dvakrát až třikrát týdně cca od 8:00 do 14:30 hodin. 
Po zaučení zároveň fakturace a účast na výstavách 
(4x do roka).

Plat: 80,- Kč čistého / hodina

Informace na tel. č.: 602 388 837 - Poláčková Jana

ÚčeTNí SLUžbY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 
FÚ, nabízí zpracování:

› účetnictví
› daňové evidence › mezd

› veškerých daňových přiznání
tel.: 603 816 818

novakova.ucetni@gmail.com
www.ucetni-sluzby.com

Tel.: 775 377 323, 
mail: dav.podlahy@seznam.cz 

POKLÁDKA 
PODLAH

David Mikyska 
Nabízíme pokládku marmolea, 

vinylu, plovoucích podlah, PVc, lina, 
koberců a dřevěných podlah. 



K Z

 červen 201634 

KoMerČní inzerCe

www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

u Ovocné stromky 
v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí, 
sadové, polyantky
u Široký sortiment 
okrasných  travin
u Nové okrasné dřeviny 
z letošní produkce
u Letní kolekce 
kvetoucích trvalek 

nyní 
nabízíme

OteVřenO:
po – pá: 8:00 – 18:00  so: 8:00 – 18:00  ne: 8:00 – 17:00

od 1. 6. velké letní  
slevy okrasných keřů  
a vzrostlých stromů sleva30 až 70 %Základní škola Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou 

HLeDÁ KVALiFiKOVANéHO 
UčiTeLe / UčiTeLKU PRO 1. STUPeň 
Nabízíme moderní školu s kvalitně 
vybavenými třídami, možnost přidělení 
bytu, příjemné pracovní prostředí, vstřícný 
přístup a dobrý pracovní kolektiv. 
Kontakt: 
e-mail: d.knopfelmacherova@seznam.cz
tel.: 315 727 447

Hledáme řemeslníky
Pro dlouhodobou spolupráci hledáme 

stavebního klempíře a zedníka 
(stavební údržba Synthos a.s. a další zakázky)

Tel.: 777 090 991, www.strechy-luk.cz

DepilaCe 
CukroVou pastou

navštivte nové 

Depilační centrum 
pro muže a ženy 

v nemocnici s poliklinikou 
v Kralupech nad Vltavou, 1. patro. 

tel.: 777 277 071, info na: http://depilacni-centrum.webnode.cz
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KoMerČní inzerCe

PRÁZDNINOVÉ KURZY 
ANGLIČTINY V LOBEČKU
Připravujeme kurzy anglického jazyka v termínu 18. 7. – 31. 8. 2016

Kurzy jsou organizovány po malých skupinkách – cca 6 účastníků, 

1x týdně (60 minut) v salonku KaSS Kralupy nad Vltavou.

Úroveň jazyka: začátečníci; mírně pokročilí

cEnA: 490 Kč (celkem 7 lekcí)

KOntAKt: Ing. R. Bazalová, 

r.bazalova@seznam.cz, +420 733 516 307



y káva, čaj či voda na divadelním baru zdarma
y vstupenky si kupujete jako první
y nejlepší místa v hledišti
y Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna čtyři představení

Abonentka  
přináší tyto výhody:

Cena: 1.400 Kč

Ke koupi od 1. 6. do 30. 6.

divadelní abonentka podzim – zima 2016

Divadelní hra na film, 
aneb gangsterská 
pohádka na motivy 
filmu J. L. Godarda 
bláznivý Petříček.
Hrají: Vojtěch Dyk, 
Tatiana Vilhelmová
Scénář, režie, 
výtvarná supervize: 
Peter Serge butko
Hudba: Roman Holý

P říběh lásky mladého muže, znuděného všedností a krásné tero-
ristky se odehrává na útěku před policií, rodinami, ale také před 

životem. Výprava představení je koncipovaná jako starý filmový 
ateliér, kterému dominuje automobil s využitím zadních projekcí. 

Délka představení: 100 minut. Premiéra: 14. 11. 2010
Vstupné: 450 Kč / 420 Kč student, senior

Abonentní vstupné: 420 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí.
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý / Jaroslav Šmíd, Klára Cibulková, bohdana Pavlí-
ková, Réka Derzsi / Eva Vrbková, blanka Popková, Kristýna Frejová

P ět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by mě-
ly změnit svůj život.

Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.
Délka představení: 80 minut bez přestávky. Premiéra 14. 6. 2013

Vstupné: 330 Kč / 300 Kč student, senior
Abonentní vstupné: 300 Kč

Legrační, dojímající příběh 
lásky a odpuštění.
Překlad: benjamin Kuras
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Stanislav Zindulka, 
Matěj Hádek

N áhodná automobi-
lová nehoda přivádí 

do styku dva muže, kteří 
by se jinak nikdy nese-
tkali a navždy změní je-
jich život. Rozdělují je dvě 
generace. A co začíná 
jako komedie kontrastu 
kultur, se vyvíjí ve vy-
hrocený příběh o riziku 

osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytvá-
ří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují se tajemství.
Jeff baron patří mezi nejvíce inscenované dramatiky na světě v posledním 
desetiletí, s více než 300 inscenacemi ve 22 jazycích a 38 zemích. Kromě 
divadla Jeff baron pracuje i jako dobře zavedený scénárista a filmař. Jeho 
scénáře přijaly nejznámější produkční firmy a filmové ateliéry včetně 
Disneye. Ceny získaly i Jeffovy krátké filmy předváděné na filmových 
festivalech po celém světě. Nedávno dokončil svůj první román.

Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky. Premiéra: 26. 4. 2011
Vstupné: 320 Kč / 290 Kč student, senior

Abonentní vstupné: 290 Kč

Překlad: 
Petr Christov
Režie: 
Lída Engelová
Hrají: 
barbora Hrzánová, 
Radek Holub, 
Radek Zima, 
Jana Jiskrová / 
Miluše Hradská / 
Johana Tesařová

P rvní společnou inscenací barbory Hrzánové a Radka Holuba na jevišti Divadla Ka-
lich je komedie uznávaného francouzského autora a komika Sébastiena Thiéryho 

Začínáme končit v režii Lídy Engelové, s níž se barbora Hrzánová v divadle Kalich sešla 
již na komedii Každý den šťastný den!

Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní hereckou příležitost pro barboru 
Hrzánovou, která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž 
nejen atraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne. Ale možná je 
za jejich manželským odcizením něco docela jiného… Francouzská komedie výstižně 
vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. 

Délka představení: 120 minut + přestávka. Premiéra 21. 3. 2016
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč student, senior

Abonentní vstupné: 390 Kč

Středa 28. září 2016 - 19:30 hodin
La Fabrika: 
BLáZnIVý PEtŘíČEK

Pátek 14. října 2016 - 19:30 hodin
Švandovo divadlo, Sabina Krátká: 
cRy BABy cRy

Pátek 2. prosince 2016 - 19:30 hodin
Filmová a divadelní agentura, Jeff Baron: 
náVštěVy u PAnA gREEnA

Pondělí 21. listopadu 2016 - 19:30 hodin
Divadlo Kalich, Sébastien Thiéry: 
ZAČínáME KOnČIt


