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ČERVENEc –sRpEN 2016 15,- Kč

19. 9. - 24. 9. 

Seifertovy Kralupy 2016
feStival poezie a předneSu
} přehlídka vítězů dětské recitační soutěže

} Studio Damúza: Turnaj krále Karla (pohádka vznikla u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.)
} Všecky krásy světa (literární pořad věnovaný J. Seifertovi)

} pietní zastavení u hrobu J. Seiferta
} vyhlášení výsledků autorské soutěže „Seifertovy Kralupy“

} dílny a workshopy pro děti a mládež
Po celý týden doprovodný program: Oživlé piano – literárně hudební odpoledne před městským úřadem na Palackého náměstí.

Stávající živičný povrch 
tak nahradí žulová dlaž-

ba a v prostoru kostela dojde 
k obnovení původní mozaiko-
vé dlažby. V parku u Mostní 
ulice bude ponechán pomník, 
stará lípa a keřový porost me-
zi sochou a kostelem. Trav-
natý koberec bude nahrazen 
mlatovým povrchem a tím se 
stane parčík u kostela průcho-

zím směrem od přechodu pro 
chodce.

Investiční akce zahrnuje 
i odvodnění kostela, slavnostní 
osvětlení kostela, veřejné osvět-
lení a odvodnění komunikací. 
Převážná část území bude mít 
funkci pěší zóny s umožněním 
dopravní obsluhy. Výstavba by 
měla být ukončena do konce lis-
topadu 2016. redakce

Prostranství kolem kralupského kostela 

Se změní
Na konci měsíce srpna by měla započít předpokládaná re-
konstrukce povrchů vozovek a chodníků kolem kostela a bu-
dovy radnice. Realizace bude řešit povrchové úpravy v centru 
Palackého náměstí, které souvisejí s výstavbou radnice, při-
čemž navazující prostory se vztahují i ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Václava včetně prostranství parku se 
sochou k uctění památky padlých v průběhu světových válek 
(tj. území kolem kostela až k úřadu práce). 
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Rada města (dále jen RM) na svých jednáních 
schválila:
◆ přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu 
Středočeského kraje v celkové výši 33.258 Kč. 
Dotace je určena na náklady spojené s činností 
odborného lesního hospodáře;
◆ pořádání 5. ročníku Kralupského vinobraní 
ve dnech od 22. 9. 2016 do 25. 9. 2016 
Farní charitou Kralupy nad Vltavou v ulicích 
Jungmannova, Husova, Sokolská, Kaplířova 
a Palackého náměstí;
◆ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 3.150.402 Kč na projekt Úpravy vodního 
díla v Zeměchách;
◆ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ve výši 569.284 Kč na projekt Revitalizace 
a zpřístupnění pravého břehu Zákolanského 
potoka, U Jízku;
◆ dofinancování akce „Oprava komunikace v ulici 
Školská, Zeměchy“ z finančních prostředků města 
pro rok 2016, které sloužily k opravě Dvořákovy 
stezky, a to ve výši 334.650 Kč. Opravu provede 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.;
◆ uzavření dohody o provedení archeologického 
výzkumu Nad Hostibejkem mezi městem Kralupy 
nad Vltavou a Archeologickým ústavem Akademie 
věd České republiky, a to v rámci vybudování nové 
komunikace. Odhadovaná kalkulace nákladů činí 
236 654,14 Kč vč. DPH;
◆ prodloužení termínu dokončení díla „Projektová 
dokumentace ve stupni pro stavební povolení 
a územní rozhodnutí na řešení zpevněných ploch 
v centru města Kralupy nad Vltavou – 2. část“ 
do 30. 9. 2016. Důvodem je změna celkové ceny 
díla na částku 592.706 Kč vč. DPH, neboť vyjmutí 

veškerých demolic z předmětu díla zahrnuje také 
rozšíření předmětu díla o kompletní inženýrskou 
činnost, vč. zajištění územního rozhodnutí 
a stavebního povolení;
◆ zpracování variantního návrhu podoby budoucí 
kašny na Palackého náměstí ve formě studie, 
která bude obsahovat čtyři různorodé návrhy. 
Zhotovitelem bude Atelier DUK s.r.o.;
◆ uzavření dodatku mezi městem Kralupy nad 
Vltavou a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. 
na vícepráce na akci „Rekonstrukce sportovního 
areálu v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
v celkové výši 156.256,68 Kč vč. DPH;
◆ dodavatelem akce „Rekonstrukce části 
veřejného osvětlení v ul. Mostní – Lobeček, 
Kralupy nad Vltavou“ společnost ELSPOL – Gattnar 
s.r.o., Ostrava, za celkovou cenu 2.441.166,29 Kč 
s DPH.

RM vzala na vědomí:
◆ současný stav rychlostního radaru v Hybešově 
ulici a uložila odboru RIaSM objednat u firmy MPT 
Servis s.r.o propojení (vzduchem po sloupech VO) 
rychlostního radaru na nové připojovací místo 
za částku ve výši 64.370 Kč bez DPH (77.887,70 Kč 
vč DPH). 
◆ projektovou dokumentaci akce Protipovodňová 
opatření v prostoru rybníky Zeměchy, která byla 
zpracována společností VHS Projekt, s.r.o., Zlončice 
144, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 

RM doporučuje ZM schválit realizaci „Rekonstrukce 
výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy 
nad Vltavou“ v roce 2016 (srpen - září).

StřípKY z jednání rady města

uzávěrky vydání  
září

uzávěrka příjmu inzerce: 15. 8. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 8. 2016, 12 hodin.

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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
červenec

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

srpen
1. 8. - 5. 8. ............bioodpad
15. 8. - 19. 8. ........rozměrný odpad z domácností21.září

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

Jako bývalého kantora mne - i po mnoha 
letech, kdy již nemám zasloužený nárok na 
dva měsíce prázdnin - první červenec naplňuje 
pocitem náhlé volnosti, touhy zmizet někam 

daleko, nebo třeba jen ráno vstát, 
kdy se mi zachce a dělat si, na co 
mám náladu. Na prázdniny jsem 
se těšil úplně stejně, jako děti, které 
den předtím mrskly vysvědčení do 
šuplíku (když si předtím vyslechly 
každoroční mentorování svých 

rodičů o známkách, které se na něm ale 
určitě neměly objevit) a myslely si, že návrat 
do školy je až někdy děsně za dlouho. Ale 
ono tomu tak není a léto prchne, jako první 
sníh. Proto si volna a dovolených užívejme 
intenzivně a opravdu se snažme těšit se z 
krásného počasí a užít si právě i dětí, které 
nesvazují školní povinnosti. Třeba jim připravit 
nějaké nevšední zážitky, ukázat jim život v 
jiných zemích, nebo je vzít do přírody, kterou 
civilizace ještě moc nepoznamenala. Myslím 
si, že i tradiční dětské letní tábory patří ke 
dvěma měsícům prázdnin. Spousta organizací 
a nadšenců pořádá opravdu skvělé pobyty 
mimo města a někteří „mazánci“ delší pobyt 
mimo rodičovskou náruč opravdu potřebují.

Podle každoročně volných ulic ve městě 
a mdlého ruchu na úřadech je vidět, že 
vám útěk do přírody nebo do ciziny ani 
nemusím příliš připomínat, a že Kralupáci 
se nevymykají celostátnímu průměru, a 
také rádi opouštějí rodnou hroudu. 

Přeji vám tedy spoustu zážitků na vašich 
cestách, pohodu, odpočinek a načerpání 
nových sil nutných do dalších dnů. A vám, kteří 
jste raději doma, připomínám, že kralupské 
koupaliště patří mezi nejhezčí v Čechách, 
že i v létě hrají některá pražská divadla, že 
všechna sportoviště ve městě jsou otevřená, 
že probíhají příměstské tábory pro děti, že i 
procházky podle řeky, nebo jen do lesa na 
houby patří k létu, k dovolené, k prázdninám... 
Přeji vám takové léto, jaké máte rádi! 

Váš Petr Holeček

starosta města kraluPy nad VltaVou
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městu se letos podařilo získat další mi-
lionové dotace z jednotlivých fondů 

Středočeského kraje, zejména pak z Povod-
ňového fondu. Z celkové částky deseti mi- 
lionů korun, která je přerozdělována pro 
obce a města Středočeského kraje, získa-
ly Kralupy dotaci na úpravu vodního díla 
v Zeměchách (I. etapa) ve výši necelých čtyř 
milionů korun. V praxi se jedná o vybudová-
ní dvou bezpečnostních přelivů pro případ 
nekontrolovatelného plnění rybníků, a to 
z důvodu nízké kapacity průtoku. Tato akce 
je jedna z částí protipovodňových opatření 
na rybnících a Knovízském potoce.

Z Fondu životního prostředí a zeměděl-
ství dosáhlo město na finanční prostředky 
v rámci projektu „Revitalizace a zpřístup-
nění pravého břehu Zákolanského potoka“. 
Cílem této dotace je úprava části břehu me-
zi můstkem na Hůrce a můstkem v ulici 
U Jízku, a to formou schodiště (jako tomu 
je u soutoku Zákolanského a Knovízského 
potoka mezi gymnáziem a ZŠ Gen. Klapál-
ka). Výše dotace činí 569.284 Kč. 

Poměrně vysokou finanční pomoc se po-
dařilo zajistit i prostřednictvím projektu 
„Oprava cisternového automobilu JSDH 
Kralupy nad Vltavou“, jež se vztahuje k ob-

nově motorové části tatry 815, kterou vyu-
žívá jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
Kralupy nad Vltavou. Pestrou škálou klí-
čových aktivit se může pochlubit projekt 
„Paprsek 2016“, jehož primární zaměření 
spočívá v prevenci kriminality. Cílovou sku-
pinou projektu jsou jedinci s problémovým 
chováním a děti ze sociálně nefunkčních 
rodin. Projekt bude probíhat pod odborným 
dohledem zástupců z Odboru sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ, Policie ČR, 
městské policie atd. 

Z Fondu cestovního ruchu obdrželo měs-
to dotaci na pořízení herních prvků u turis-
tického centra u Masarykova mostu, které 
jsou nyní součástí dětského hřiště pod in-
focentrem (částka 100.000 Kč). 

Z pozice žadatele o dotace byly ovšem 
úspěšné i dvě kralupské základní školy (ZŠ 
Třebízského, ZŠ Komenského), dále ZUŠ 
s projektem „Vybudování školního decho-
vého orchestru“ a KaSS Vltava v souvislos-
ti s pořádáním festivalu poezie a přednesu 
„Seifertovy Kralupy“. Subjekt Sociální služ-
by Kralupy nad Vltavou pak dosáhl na část-
ku 332.550 Kč, jejímž prostřednictvím bude 
zakoupen nový automobil.

aleš leVý, tiskoVý mluVčí měÚ kraluPy n. Vlt. 

Vdůsledku přívalových dešťů došlo v pá-
tek 17. června k zatopení sklepů budovy 

mateřské školy v ulici U Jeslí. I navzdory 
nepříznivé situaci však nemusely být povo-
lány bezpečnostní složky města.

„Déšť byl v třetím červnovém týdnu 
opravdu vydatný. V objektu MŠ U Jeslí do-
šlo k zatopení tamních sklepů, ovšem sa-
motnou příčinou nebyl ani tak silný déšť, 

ale spíše nasycenost okolní půdy, ze kte-
ré se dostala voda do sklepů. Neprodleně 
jsme tedy začali řešit odstraňování vody 
prostřednictvím vysoušečů. Událost neměla 
a nemá žádný vliv na chod školky,“ sdělil 
Lukáš Hodík, zaměstnanec na úseku kri-
zového řízení města.

aleš leVý, 

tiskoVý mluVčí měÚ kraluPy n. Vlt.

Od 1. ledna 2016 se změnila pravidla silniční-
ho provozu a s nimi i platnost značky „Zá-

kaz vjezdu nákladních automobilů (B4)“. Tato 
již neplatí pouze pro vozidla s hmotností nad 
3.500 kg, ale pro všechna nákladní vozidla. Jako 
nákladní vozidla jsou ale v technickém průkazu 
označena i vozidla kategorie N1, což jsou nejen 
dodávky, ale také obyčejné osobní automobily, 
které byly zakoupeny s možností odečtu daně. 
Dochází tak k tomu, že stejný vůz (např. běžná 
Škoda Felicia) je jednou osobním a jednou ná-
kladním vozem.

Kralupy nad Vltavou jsou značek „Zákaz vjez-
du nákladních automobilů“ plné. Značky zde by-
ly jistě umístěny, aby se zabránilo vjezdu velkých 
nákladních vozů do obytných zón. Vyskytují se 
tedy opravdu na mnoha místech mimo hlavní 
průjezdy městem a řidiči vozidel kategorie N1 
se dopouštějí přestupku, pokud do takových 
ulic vjedou.

Obce by měly v souvislosti se změnou pravi-
del značky např. doplnit dodatkovou tabulkou, 
omezující platnost značky třeba nějakou mini-
mální hmotností vozidla. Proto by mě zajíma-
lo, zda má město Kralupy v plánu tuto situaci 
nějak řešit.

Milan Vaněk

Nad dopisy 
čtenářů

odpovídá Vladimír Brtník, referent Odboru 
dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou
Vzhledem k tomu, že svislých dopravních značek 
č. B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) je 
osazeno na území města Kralupy nad Vltavou 
celkem 67 ks, z toho je ve správě TSM Kralupy 
nad Vltavou 58 ks, budou předmětné dopravní 
značky postupně uvedeny do souladu s vyhláš-
kou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích, a to 
nejpozději do 31. 12. 2016.

Ostatní značky, které jsou ve správě KSÚS 
Středočeského kraje, p.o., budou též upraveny. 
Zákon umožňuje upřesnění DZ B4 jak dodatko-
vou tabulkou, tak dolepem.

V mateřské škole řešili zatopení sklepů

Kralupy získaly několik krajských dotací
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Vinformačním systému EIA na interne-
tových stránkách CENIA pod kódem 

záměru MZP468 je uveřejněno oznámení 
záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGU-
NY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Re-
alizační etapa“ zpracované podle přílohy  
č. 4 k cit. zákonu.

Oznamovatelem záměru je GEOSAN 
GROUP a. s., Kolín a zpracovatelem ozná-
mení záměru je AZ GEO, s.r.o., Ostrava.

Z důvodu možného spalování odtěžených 
kalů v koncovém zařízení Spalovna AVE 
Kralupy s.r.o. vznáší Město Kralupy nad Vl-
tavou námitku k projednání záměru k zahá-
jení zjišťovacího řízení. Pochybení spatřuje 
zejména ve vymezení dotčených samospráv-
ních celků a nedopracované dokumentaci 
k oznámení a žádá o zařazení mezi dotčené 
územní samosprávné celky.

K předloženému záměru vydává Město 
Kralupy n. vlt. následné vyjádření:
Zájmovým územím je pouze teoreticky are-
ál skládky Laguny Ostramo. Cílem zámě-
ru je realizace nápravných opatření vedou-
cích k odstranění staré ekologické zátěže 
skládky odpadů s.p. DIAMO - Lagun Ostra-
mo v Ostravě – Mariánských Horách, část 
nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 
a zajištění činností souvisejících s odtěže-
ním a vymístěním veškerého obsahu nad-
bilančních kalů (71,360 t surových a 20,202 t 
zavápněných kalů), manipulací s odtěžený-
mi kaly, případnou předpřípravou, dopra-
vou ke konečnému využití nebo odstranění 
a případnému dočasnému uložení na me-
zideponii a konečným využitím či odstra-
něním. Součástí je i odstranění dalších od-
padů, jež jsou příměsí nadbilančních kalů, 
jež nejsou vhodné k využití, s výjimkou 
panelů či jiných stavebních konstrukcí ne-
bo materiálu, které budou vyseparovány 
a ponechány na lokalitě.

Z výše uvedeného vyplývá, že v doku-
mentaci není vyřešena likvidace na konco-
vém zařízení, jak je uvedeno v závazných 
podmínkách vyjádření ministra životní-
ho prostředí Richarda Brabce č. j. 21534/
ENV/14. Dokumentace se pouze odkazu-
je na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, že v souladu s ním budou 
odpady likvidovány. A protože je vedení 
města Kralupy nad Vltavou známa sku-
tečnost, že se společnost AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o. smluvně zavázala 
k provedení prací, které spočívají v odstra-
nění 91.562 tun tzv. nadbilančních kalů 
za nabídkovou cenu 429 milionů korun 
(bez DPH) a podpisem smlouvy začíná 
běžet lhůta 36 měsíců těchto kalů a je-
jich vymístění z areálu R1, R2 a R3, které 
mají být do pěti let energeticky využity 
a definitivně odstraněny, pokládáme do-
kumentaci za nedostatečnou, respektive 
nedopracovanou. Společnost AVE v tisko-
vých zprávách, v návrhu řešení uvedeného 
v nabídce Veřejné zakázky na rámcovou 
smlouvu „Nápravná opatření – Laguny Os-
tramo, nadbilanční kaly“ příloha Bilanční 
a kontrolní schéma technologického řešení 
i v příloze č. 2 Prováděcí smlouvy o pro-
vedení prací „Nápravná opatření – Laguny 
Ostramo, nadbilanční kaly“, 1. Realizační 
etapa deklaruje, že odpad by měl být li-
kvidován na spalovacím zařízení Spalovna 
AVE Kralupy s.r.o. v areálu chemických 
výrob v Kralupech nad Vltavou.

Město Kralupy nad Vltavou upozorňuje 
na skutečnost, že kapacita tohoto zařízení 
není schopna pojmout navýšení množství 

zpracovávaného odpadu. Vychází ze spa-
lovaného množství odpadů za posledních  
5 let, vykazovaného společností, na základě 
zákonem stanovené ohlašovací povinnosti. 
Navýšení kapacity zařízení by podléhalo 
integrovanému povolení KÚ Středočeského 
kraje s tím, že by musela být rovněž vypra-
cována EIA pro tento proces.

Kralupy nad Vltavou patří dlouhodobě 
k aglomeraci velmi zatížené nežádoucími vli-
vy na životní prostředí. Předjímáme-li tedy 
navýšení kapacity spalovny, jde tudíž o jev 
nežádoucí a pro město neakceptovatelný.

Dále se jedná o přepravu a manipulaci 
na území více krajů. Množství přepravova-
ných odpadů na mezideponie a další přepra-
va z nich enormně zatíží životní prostředí 
minimálně čtyř krajů. Domníváme se, že 
likvidace by měla být prováděna a zabez-
pečena v okruhu jejich vzniku. 

Pokud je zdokladovatelně prokázáno, 
že likvidaci v místě vzniku provést nelze, 
POŽADUJEME dopracování dokumentace, 
včetně výpočtů zatížení životního prostředí 
na koncovém zařízení a následně celý zá-
měr posoudit v procesu EIA podle zákona 
100/2001 Sb. s tím, že Kralupy nad Vltavou 
budou jednoznačně dotčeným samospráv-
ným celkem. 

libor lesák, místostarosta města

Vedení našeho měSta bojuje 
proti spalování kalů v Kralupech

citujeme dopis adresovaný v dubnu tohoto roku na Ministerstvo životního prostředí čr:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák.č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b)

fo
to

: P
e

tR
 K

u
b

íč
e

K



  červenec-srpen 2016

K Z

5

aKtuality

město Kralupy nad Vltavou nesouhlasí 
s předloženým záměrem „Optimali-

zace provozu zařízení na odstraňování 
odpadů společnosti AVE Kralupy nad Vl-
tavou“ z níže uvedených důvodů.

Uvedený záměr spočívá pouze v povo-
lení navýšení kapacity spalování odpadů 
ze stávajícího povoleného množství 10.000 
tun odpadů ročně na nové povolené množ-
ství 15.000 tun odpadů ročně. I tak záměr 
přináší hrozbu zhoršení kvality životního 
prostředí a to zejména:

� v předložené dokumentaci je opako-
vaně uvedeno, že předpokládaný projekt 
navýšení kapacity spalování odpadů nemá 
žádné požadavky na stavební ani technolo-
gické úpravy a že nedojde ke změně v dru-
zích odpadů a katalogových čísel v zaří-
zení odstraňovaných. Přesto je na konci 
bodu B III.3 Odpady (str. 60) uvedeno, že 
po navýšení kapacity spalovny bude prove-
deno nové hodnocení nebezpečných vlast-
ností odpadu kat. č. 19 01 12 – jiný popel 
a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 
vznikajícího při provozu spalovny. Dle § 9 
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., zákona 
o odpadech v platném znění, osvědčení 
o vyloučení nebezpečných vlastností od-
padů pozbývá platnosti okamžitě, když 
u původce nebo oprávněné osoby dojde 
ke změně technologie nebo vstupní surovi-
ny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho 
vlastnosti. Dle předložené dokumentace se 
technologie ani vstupní surovina nemění 
a proto se domníváme, že provozovatel 
zařízení počítá s tím, že jedna z povole-
ných vstupních surovin bude v takovém 
množství nebo bude mít takové vlastnosti, 
že dojde i k následnému ovlivnění vznika-
jícího odpadu, kterým je odpadní struska 
vycházející ze spalovny. Surovinou ovliv-
ňující vznikající odpad mohou být napří-
klad „kaly z ostravských lagun“ likvidaci 
kterých společnost AVE ČR a.s. bude pro-
vádět a kde je subdodavatelem likvidace, 
podle návrhu z výběrového řízení provede-

ného společností DIAMO s.p., společnost 
AVE Kralupy s.r.o. S likvidací těchto kalů 
Město Kralupy a i okolní obce v regionu 
zásadně nesouhlasí.

� v autorizovaném posouzení vlivů na ve-
řejné zdraví, které je součástí dokumen-
tace, je na str. 75 uvedeno, že při hodno-
cení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo 
zohledněno i očekávané snížení výkonu 
teplárny TAMERO a tím snížení emisí 
i z tohoto zdroje. Toto je pouhá spekula-
ce, společnost TAMERO není na spalovně 
společnosti AVE Kralupy s.r.o., co se týká 
dodávky páry, vůbec závislá. Není vůbec 
jisté, zda přebytek páry, který bude vypro-
dukován navýšením kapacity spalovny, 
bude chtít společnost TAMERO odebírat. 
Proto není přípustné, aby s tím bylo počí-
táno při hodnocení vlivů záměru na veřej-
né zdraví. Navíc společnost TAMERO dále 
pokračuje v přípravách projektu výměny 
kotlů na zemní plyn za kotle s fluidním 
spalováním uhlí, což přinese další případ-
né zatížení ovzduší v regionu. 

v objektu se zachází se závadnými lát-
kami (definice závadných látek viz § 39 
vodního zákona – jde o látky, které mo-
hou ohrozit jakost povrchových nebo pod-
zemních vod) ve větším rozsahu (viz § 2 
odst. b) vyhl. č. 450/2005 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, tj. kapaliny v obje-
mu nad 1.000 l včetně, kapaliny v přenos-
ných, k tomu určených obalech v obje-
mu nad 2.000 l včetně, nebo pevné látky 
do 2.000 kg, v kterémkoliv okamžiku), je 
nutné nechat vypracovat havarijní plán 
podle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona 
a předložit jej ke schválení příslušnému 
vodoprávnímu úřadu. Schválený havarijní 
plán je nutno předložit k žádosti (oznáme-
ní) o povolení užívání stavby. Náležitosti 
havarijního plánu viz vyhl. 450/2005 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, § 5 – v tex-
tu uvedeno, že ho žadatel má zpracovaný 
a schválený. Je třeba havarijní plán ak-
tualizovat.

� v předložené dokumentaci je uvedeno, 
že dojde k navýšení spotřeby říční vody 
o 1.000 m3 ročně a současně potřeba tech-
nologické změkčené vody vzroste o 27.000 
m3 ročně. Je uvedeno, že navýšení je za-
jištěno dodavatelsky, je tedy třeba doložit 
souhlasné stanovisko. Navýšená spotřeba 
říční vody je uvedena i v navýšení pro-
dukce odpadních vod odvedené na ČOV 
Česká rafinérská, je třeba doložit souhlas-
né stanovisko. Není zcela zřejmé, z jakých 
zdrojů dojde k navýšení vody a jakým způ-
sobem s ní bude dále v technologickém 
zařízení nakládáno.

 
Navýšením kapacity spalování dojde 

i k navýšení silniční nákladní dopravy 
ve městě Kralupy nad Vltavou, kde jsou 
již nyní překračovány limity koncentrace 
jemného prachu PM10. V návrhu koncepce 
„Program zlepšování kvality ovzduší Zóna 
Střední Čechy – CZ02“, ke které MŽP dne 
16. 5. 2016 vydalo SOUHLASNÉ stanovis-
ko, je uvedeno, že hlavním cílem je dosáh-
nout na celém území zóny Střední Čechy 
splnění imisních limitů daných zákonem 
o ochraně ovzduší, aby došlo na území 
zóny, kde jsou imisní limity překračovány, 
ke snížení koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší pod hodnoty imisních limitů. 
Řešenou znečišťující látkou pro celou zó-
nu CZ02 včetně Kralup nad Vltavou jsou 
suspendované částice PM10, u kterých do-
chází k plošnému překračování imisního 
limitu pro 24 hodinové koncentrace a do-
chází i k překračování ročního imisního 
limitu. Jednou z podmínek pro naplnění 
koncepce je urychlení příprav a následné 
realizace opatření AB2 „Prioritní výstav-
ba obchvatů měst a obcí“, kde jednou ze 
staveb má být obchvat Kralup nad Vlta-
vou. Předložený záměr společnosti AVE 
Kralupy s.r.o. není jednoznačně v souladu 
s Programem zlepšování kvality ovzduší 
Zóna střední Čechy – CZ02. 

libor lesák, 

místostarosta města

Optimalizace provozu zařízení na odstraňování 
odpadů společnosti AVE Kralupy s.r.o. 

K předloženému záměru vydává Město Kralupy nad vltavou následné vyjádření:

Město Kralupy n. Vlt. dne 29. 4. 2016 obdrželo od MŽP čR žádost, ve smyslu § 8 odst. 2 
a 3 zákona, o vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí – „optimalizace 
provozu zařízení na odstraňování odpadů společnosti AVe Kralupy s.r.o.“
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dne 7. 6. 2016 pozval starosta 
Kralup Petr Holeček před-

stavitele Spolku 101, aby spo-
lečně prodiskutovali poslední 
připomínky, které se vztahují 
k výstavbě dlouho očekávané-
ho regionálního obchvatu, jenž 
propojí dálnici D8 s rychlostní 
silnicí R7 (budoucí dálnicí D7). 
Diskuse se rovněž zúčastnili 
zástupci Odboru dopravy Stře-
dočeského kraje, resp. Krajské 
správy a údržby silnic Středo-
českého kraje a přítomen byl 
i Ing. Hrachovec, jakožto člen 
projektující společnosti VPU DE-
CO Praha, a.s.

Podle předpokladů by stavební 
práce měly proběhnout ve třech 
ucelených etapách, jejichž kom-
plexním účelem je propojit dálni-
ci D8 s chomutovskou D7. Tento 
krok by měl od dopravy výrazně 
ulehčit nejen městu Kralupy nad 
Vltavou, ale i Chvatěrubům, Tur-
sku, Velkým Přílepům a dalším 
obcím na silnici II/240. Zástup-

ci obcí posléze vyslovili přání, 
aby akce nebyla mediálně pre-
zentována pouze jako „Obchvat 
Kralup nad Vltavou“, ale plno-
hodnotným názvem, tj. Stavba 
II/240 a II/101, přeložka silnic 
v úseku D7 – D8.

„Krajské Zastupitelstvo schvá-
lilo záměr vedení trasy i její re-
alizaci. Vláda pak na svém jed-
nání přijala usnesení, realizaci 
podpořila, a to včetně budou-
cího majetkového vypořádání,“ 
uvedl Lukáš Kopřiva, vedoucí 
Odboru dopravy Středočeského 
kraje. Ten následně předal slovo 
Ing. Petru Svobodovi („KSUS“), 
jenž uvedl následující: „Chápu, 
že některé obce mají k někte-
rým krokům výhrady, ovšem 
z logiky věci se rozhodně nelze 
zavděčit každému. Naším cílem 
je realizace funkční komunika-
ce, která pomůže všem obcím 
na trase, zvláště pak jejich oby-
vatelům. Těm chceme ulehčit 
život na prvním místě,“ uzavřel 

Stále probíhají jednání o propojení d8 s R7

fo
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svou řeč Svoboda, který si zá-
roveň poznamenal výhrady zá-
stupců jednotlivých samospráv, 
a to k vedení trasy a konkrét-
ním dopravním uzlům. 

Závěrečné slovo si poté vzal 
starosta Kralup Petr Holeček, 
který poděkoval všem zúčast-
něným za návštěvu, aby pak 
v několika větách učinil resu-
mé z jednání: „Jsem rád, že jsme 

se zde sešli a mohli se zaměřit 
na náš společný cíl. Pro všech-
ny obce je tento projekt šancí, 
kterak z nich dopravu dostat. 
Chtěl bych tedy tímto všechny 
členy Spolku 101 vyzvat k tomu, 
abychom byli v této věci jednot-
ní. Jen tak můžeme být úspěšní,“ 
uzavřel starosta. 

aleš leVý, tiskoVý mluVčí 

měÚ kraluPy

Výběrová řízení – Město Kralupy nad Vltavou

Nástup ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: platová třída: 11, dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) - 

možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.  
Místo a způsob podání přihlášek:

- osobně do podatelny MěÚ
- písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na  funkci vedoucí ekonomického 
odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT“/ „Výběrové řízení na vedoucího odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT“.

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

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. 
MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit. 

Úplné znění obou výběrových řízení, včetně požadavků a náležitostí přihlášky, najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz a www.mestokralupy.cz. 

Vedoucí ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou

Základní požadavky vyhlašovatele:
} vzdělání: VŠ ekonomického směru 
} znalost účetnictví, tvorby rozpočtů, daně z přidané hodnoty, daně 
z příjmů právnických osob
} příslušná zvláštní odborná způsobilost ve smyslu ust. § 21 zákona 
č. 312/2002 Sb. vítána
} zkušenosti s vedením pracovního kolektivu vítány 
} splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
(bezúhonnost, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.)

Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

Základní požadavky vyhlašovatele:
} vzdělání: VŠ, technický směr výhodou
} splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
(bezúhonnost)
} zkušenost s výkonem správních činností ve veřejné správě  
v oblasti dopravy vítána
} příslušná zvláštní odborná způsobilost ve smyslu ust. § 21 zákona 
č. 312/2002 Sb. vítána
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upříležitosti výročí povýšení 
Kralup na město jsou každo-

ročně oceňováni významní a vý-
jimeční občané našeho města.

I Vy můžete rozhodnout, kdo 
ocenění získá. Do 30. 9. 2016 

zasílejte své návrhy se jmény 
osob, které by si toto ocenění 
za mimořádný přínos městu za-
sloužily, a to na e-mail: lenka.
cislerova@mestokralupy.cz nebo 
poštou na adresu: MěÚ Kralu-

py nad Vltavou, Lenka Císlero-
vá, Palackého nám. 1, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. Předmět 
zprávy či obálku označte hes-
lem „Oceňování občanů“.

radka HoleštoVá

Prázdninový provoz infocentra 
měÚ kralupy nad Vltavou, 

Palackého nám. 1

Pondělí 8.00 – 12.00 / 12.45 – 18.00
Úterý 8.00 – 11.15 / 12.00 – 15.00
Středa 8.00 – 12.00 / 12.45 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 11.15 / 12.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 14.00

města Kralupy nad Vltavou, Hennigsdorf, 
Komárno, Banyuls sur Mer, Šabac 

(a nově také Hrádek nad Nisou) pravidelně 
završují a upevňují celoroční spolupráci pří-
jemným setkáním na půdě jednoho z nich. 
V Kralupech se tak tradičně děje v rámci 
Dnů Kralup a ani letos tomu nebylo jinak. 

Delegace z jednotlivých měst, které se 
do Kralup vydaly v termínu od 1. do 6. červ-
na, netvořili jen zástupci z řad zastupitelů, 
ale také např. sportovní týmy, se kterými 
se místní oddíly měly možnost poměřit. „To 
je naprosto úžasná věc. Jednoznačně tím 
vzrůstá úroveň jednotlivých sportovních 
klání, které jsou v rámci Dnů Kralup pořá-
dány,“ uvedl starosta města Petr Holeček, 
jenž za pomyslný vrchol svátečního víkendu 
označil sobotní vystoupení v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie: „Zde se uskutečnil 
slavnostní koncert pěveckých sborů, kterého 

se zúčastnil nejen místní Dvořákův komorní 
sbor, ale také pěvecké těleso Kammerchor 
z německého Hennigsdorfu. Program kon-
certu byl tvořen skladbami českých i svě-
toznámých skladatelů. Myslím si, že i tento 
druh spolupráce dopadl na výbornou.“ 

Hlavní představitele partnerských měst 
následně čekalo příjemné setkání na rad-
nici města u společného stolu, aby nejen 
zhodnotili dosavadní spolupráci a její pří-
nos, ale i projednali nové možnosti a plány, 
jak si navzájem pomoci a být si prospěšní. 
„Pravidelné setkávání partnerských měst je 
vždy velice cenné, a to nejen díky výměnám 
zkušeností a poznatků, ale také z důvodu 
budování třeba i neformálních vztahů. To 
se např. projevuje tak, že do partnerských 
měst dojíždějí naše spolky i bez podpory či 
příspěvků města a prezentují tam své činnos-
ti. V tom vidím jeden z největších přínosů 

partnerské spolupráce,“ těší starostu, jenž 
následně představil vyhlídky do budoucna: 
„V současnosti jsme pozváni na setkání těch-
to měst do Hrádku nad Nisou a Hennigsdor-
fu, kam by měly jet i některé naše sportov-
kyně, pravděpodobně to budou volejbalistky. 
Dále plánujeme mezinárodní tábor pro děti, 
který by měl mít čtyřletou periodu, což tedy 
znamená, že vždy jedno z měst zajistí uspo-
řádání tábora pro ostatní města. Na spoluprá-
ci jsme dohodnuti s Hennigsdorfem, Komár-
nem a maďarským Komárom. Děti tak budou 
moci poznat zcela nové prostředí a odlišnou 
kulturu,“ uzavřel starosta. 

Projekt společného tábora pro děti startu-
je už o letošních letních prázdninách a or-
ganizačně ho budou zajišťovat právě Kra-
lupy. Děti z partnerských měst se sjedou 
do jihočeských Mokrosuk u Sušice. 

aleš leVý, tiskoVý mluVčí měÚ kraluPy n. Vlt. 

nominujte významné osobnosti Kralup

Memoriálu Simony Machanové v rámci Dnů 
Kralup 2016 se zúčastnily i volejbalistky 

z partnerských měst Komárno, Hennigsdorf 
a spřáteleného města Środa Wielkopolska.

Dny Kralup ve znamení spolupráce 
s partnerskými městy
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ohlédNutí

Velké poděkování patří sponzorům a partnerům

dny Kralup jsou za námi. Letošní roč-
ník byl jiný, neboť pořadatelství této 

celoměstské akce se přesunulo pod Kultur-
ní a společenské středisko. „Pro slavnostní 
zahájení jsme zvolili krásné venkovní pro-
story u nového městského infocentra. Veli-
ce příjemné odpoledne nezkazil ani náhlý 
déšť. Právě naopak. Koncert Komorního 
orchestru Dvořákova kraje s barokní ohňo-
strojovou produkcí byl tak zřejmě přesnou 
kopií premiéry Händlovy Hudby k ohňo-
stroji uvedené na londýnské Temži. 

Nejlépe to vystihl svými slovy starosta 
města Petr Holeček: ,Dnes nás nenavštívily 
jen múzy, ale též živly.‘ Veliký dík tak pa-

tří hudebníkům KODK a panu dirigentovi 
Václavu Mazáčkovi, kteří v „nestandard-
ních“ podmínkách předvedli plnou nádhe-
ru vážné hudby a svým výkonem rozsvítili 
ohňostroje v mnoha lidských srdcích,“ ko-
mentuje zahájení slavností Jitka Košťálová, 
produkční KD Vltava.

„Do programu se i letos zapojilo mno-
ho sportovních a kulturních organizací 
a spolků. Díky nim jsou Dny Kralup osla-
vou sounáležitosti a radosti ze společné-
ho konání. Všem, kteří se na programu 
a organizaci oslav podíleli, rovněž srdeč-
ně děkujeme,“ doplňuje Tereza Hodovská 
z KaSS Kralupy.

oslavy dny Kralup 2016 
měly letos jiného režiséra

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
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Středeční slavnostní zahájení oslav - koncert 
KODK pod Masarykovým mostem

Soptíci 
hasili hořící 

domeček

Barokní ohňostroj  
v rámci koncertu KODK

Ve čtvrtek byla pro veřejnost otevřená 
Keramická dílna Farní charity

Představil se klub  
Tiger Jiu-Jitsu

Hostem sobotního koncertního  
večera byl i Ivan Hlas
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Pruské vojsko v Kralupech v roce 1866
„V tom roce v měsíci červenci panoval velký strach před Prušáky, kteří vedli 

válku s císařem rakouským, avšak tak nešťastně, že vojsko pruské za osmnácte 
denní války se dostali do Prahy a i skrze Minice do Kralup táhli a museli jsme 
přispívat na vojsko do Kralup každý den z obce Minic a Debrna 4 zl. na chleba 

a každých 27 dní 5 centnýrů masa.“ (citace z kroniky)

tak začíná v roce 1866 kro-
nika sedláka Josefa Houdka 

z Minic. Byla rodem Houdků 
započata v roce 1832 a dove-
dena až do roku 1911. Celou 
kroniku přepsal, a tím ji vlast-
ně zachránil, minický učitel 
Václav Fleischmann. Kronika 
je cenným záznamem o pomě-
rech na Kralupsku po střetnu-
tí pruského a rakouského voj-
ska v bitvě u Hradce Králové  
3. července 1866. Již 18. čer-
vence obsazovali Prusové Kra-
lupy. Od těch dob uplynulo le-
tos právě 150 let.

Kralupy byly tehdy malou 
a téměř bezvýznamnou obcí, ne-
měly ani tisíc obyvatel, ale byla 
zde důležitá železniční křižovat-
ka tří drah a překladiště uhlí 
z kladenské pánve, které bylo 
tehdy krví průmyslu i všech 
parních lokomotiv. V roce 1865 
dostaly Kralupy nové nádraží 
a pro spojení směrem na sever 
k Turnovu byl postaven želez-
niční most přes Vltavu. Protože 
již v roce 1865 bylo cítit napě-
tí mezi Pruskem a Rakouskem 
a sílily obavy před vpádem Pru-
sů hlouběji do Čech přes Vlta-
vu, nebyl most navržený jako 
nýtovaný, ale byl celý sestavený 
z rozebíratelných segmentů spo-
jených šrouby.

Když se pruská vojska blížila 
ke Kralupům, byl ihned vydán 
rozkaz k rozebrání kralupského 
železničního mostu. Demoliční 
oddíl rakouského nadporučíka 
Zamboniho před vpádem Pru-
sů most rozebral, ale Kralupy 
nezachránil. Prusové dokázali 
rychle most opravit a obsadit 
kralupské nádraží a potom celé 
okolí Kralup. Obyvatelé Kralup 
i blízkých obcí měli povinnost 
pruské vojáky ubytovat a posta-

rat se jim o jídlo. Dolanský kro-
nikář Josef Knor napsal: „Hned 
jak Prusové Kralupy obsadili, 
vydali okolním obcím provo-
lání, co se má dodávat prus-
kému vojsku do Kralup, a sice 
seno, sláma, oves, chleba, maso, 
svíčky, s tím podotknutím, že 
když to dobrovolně nedostanou, 
že to sobě vezmou mocí. Pak 
dodal komandující velitel všem 
okolním purkmistrům provo-
lání, aby se žádný občan ne-
opovažoval se zbraní v rukou 
vycházeti. Kdyby se stalo, že 
by některý pruský vojín byl po-
raněn a viník se nemohl vypá-
trati, vypálí se celá obec, v níž 
se to stalo.“ 

Provolání musel každý 
představený obce podepsat. 
Když konečně válka skončila  
a 23. srpna 1866 byl uzavřen 
mír, pruská vojska postupně 
opouštěla naše území. Vojáci 
odešli, ale zůstali po nich vel-
ké škody. V Kralupech byly vy-
čísleny jen na dráze na 60.740 
zlatých. Celkové škody s rekvi-
zicemi byly vyčísleny na 66.639 
zlatých. V Kralupech se sice ne-
bojovalo, ale ztráty na obyva-
telích byly veliké. Způsobila je 
cholerová epidemie, kterou sem 
Prusové zanesli. Minický kro-
nikář Josef Houdek do kroniky 
napsal: „V tom roce po uzavře-
ní míru byla tak silná cholera, 
že od 1. září do 10. září zemřelo 
v obci Minice 23 duší.

Na Narození Panny Marie ze-
mřelo v čís. 29 u Šitanců matka 
Šitancky, Šitanc, Šitancová, syn 
Josef a jedno dítko. Dne 4. ze-
mřela pak dcera Tekla.

Dne 8. zemřel u rána syn 
pana učitele Špice a odpůldne 
zemřel pan učitel Špic. To byl 
smutný pohled, když muž se 

ženou, syn s otcem do kostnice 
odvezeni byli.“

Pan učitel Josef Spitz (1807-
1866), o kterém se Houdkova 
kronika zmiňuje foneticky, byl 
prvním učitelem hudby malého 
Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. 
Poskytl mu základy hry na hous-
le a snad i na piano, rozpoznal 
talent malého Toníka a usiloval 
o to, aby Antonín Dvořák pokra-
čoval ve studiu. Osudným se mu 
stalo, že byl přeložený z Nelaho-
zevsi na minickou školu.

Kolik lidí zemřelo na chole-
ru v Kralupech, není známo. 
Kralupský kronikář a rychtář 
Antonín Slabý v té době již 
nežil. Při výkopových pracích 

pro uložení kabelu v Horní uli-
ci v Minicích narazili kopáči 
ve výkopové rýze na mnoho 
lidských kostí a lebek. Jen část 
jich byla uložena na jedno mís-
to ke hřbitovní zdi, jak je vidět 
na přiloženém obrázku. Byli to 
jistě zemřelí na choleru z roku 
1866. Cholerová pohřebiště byla 
vždy mimo farní nebo obecní 
hřbitovy, těsně za nimi nebo 
v polích. Mezi lebkami a kost-
mi minického hrobu jsou pa-
trně i pozůstatky pana učitele 
Spitze, a tak nemá vlastní hrob. 
Nebyl ale zapomenut. Na jeho 
počest se jedna z minických 
ulic jmenuje „Josefa Spitze“.

ing. Josef stuPka

Část kostí cholerového hrobu v Minicích

Minická ulice Josefa Spitze
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policie

Z linky 156

☛ 31. 5. v 15:51 h. na l. 156 oznámil 
pan V., že v ul. G. Klapálka u zastávky 
MHD stojí již delší dobu na dešti nějaký 
muž se psem a je zřejmě dezorientován. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila nevidomého muže s asistenčním 
psem. Tento uvedl, že ztratil orientaci 
a nedokáže dojít domů. Strážníci muže 
doprovodili do jeho bydliště na sídl. 
Zátiší. 

☛ 3. 6. v 10:42 h. na l. 156 oznámil 
pan S., že od včerejšího večera sedí 
na obrubníku v ul. V Pískovně před 
čerpací stanicí nějaký muž a on má obavy, 
zda mu něco není. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že se jedná 
o velmi dezorientovaného pana H., který 
předložil strážníkům průkaz diabetika. 
Dále pan H. uvedl, že od včerejška neměl 
dávku inzulinu. Na místo byla přivolána 
RZS, která následně muže převezla 
do mělnické nemocnice. 

☛ 5. 6. ve 14:27 h. na l. 156 oznámil 
anonym (žena), že na kruhovém objezdu 
ul. Mostní a Jodlova je žena, která se motá 
po silnici, má vykasanou sukni a na sobě 
nic jiného. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila v ul. Havlíčkova paní S. 
pod vlivem alkoholu. Paní S. již měla sukni 
oblečenou a hlídkou MP byla odvedena 
do místa jejího bydliště.

☛ 5. 6. v 16:01 h. hlídka MP při hlídkové 
činnosti zjistila ženu se dvěma nezletilými 
dětmi, které byly ve zjevně zanedbaném 
stavu, v přítomnosti strážníkům známých 
„bezdomovců“. Na dotaz hlídky MP, komu 
děti patří, výše uvedená žena uvedla, 
že nikomu a z místa chtěla i s dětmi 
odejít. Hlídka MP ženu i obě děti zajistila 
a následně bylo zjištěno, že se jedná 
o paní R., jež má být přítelkyní jejich dědy, 
který je má v pěstounské péči. U paní 
R. byla provedena orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 

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
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Na kole 
aneb Jak se jezdí v Kralupech

Spříchodem pěkného počasí se zvýšil počet 
cyklistů na našich komunikacích. Ať jde o cyklisty 

sváteční, cykloturisty nebo je kolo používáno jen 
jako „přibližovadlo“. Pro všechny však platí pravidla 
silničního provozu, neboť jsou považováni za účastníky 
silničního provozu. 

Cyklisté mají dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích mnoho povinností a musí ve smyslu 
tohoto zákona také dodržovat některé zákazy. 
Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních 
komunikacích rozumí i koloběžka. Nyní si 
vyjmenujeme některé z nich. Všeobecně známými 
pravidly jsou, že cyklista mladší 18 let je povinen 
za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě. Dále nesmí cyklista 
jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést 
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné 
zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení 
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít 
cyklista nohy na šlapadlech.

Mezi již méně známá pravidla patří to, je-li zřízena 
stezka pro cyklisty označena dopravní značkou “Stezka 
pro cyklisty“ (dále jen cyklostezka) nebo jiný vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. Tzn., 
že pokud jede cyklista po ul. Mostní, dopouští se 
přestupku ve smyslu tohoto ustanovení, neboť vedle ul. 
Mostní vede současně cyklostezka. Jedním z dalších 
pravidel je správné užití cyklostezky a to, jestliže je 
na stezce pro chodce a cyklisty vyznačen oddělený 
pruh pro chodce a cyklisty, pak je cyklista povinen užít 
pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený 
pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, 
předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku 
pro chodce a cyklisty, přitom nesmí ohrozit chodce 
jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. 

Co se týče dětí, pak dítě mladší 10 let smí na silnici 
jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší  
15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické 
stezce a v obytné a pěší zóně. 

K nejméně dodržovaným pravidlům pak patří 
ustanovení o povinnosti mít za snížené viditelnosti (tzn. 
od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště) 
rozsvícen přední světlomet s bílým světlem a zadní 
svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Druhým nejméně dodržovaným 
pravidlem, které je velmi často vidět v ulicích našeho 
města, je povinnost cyklisty při užití přechodu pro chodce 
z jízdního kola sesednout a kolo převézt. Ačkoliv si to 
někteří cyklisté stále neuvědomují, přechod pro chodce, 
jak už z názvu vyplývá, slouží k přecházení komunikace 
chodcům. Jiným případem by bylo užití „přejezdu pro 
cyklisty“ nebo kombinací přejezdu s přechodem pro 
chodce, ale to se našeho města netýká, neboť takový 
přejezd v Kralupech nemáme. 

V nejbližších dnech se na porušení pravidel pro 
cyklisty, ale i chodce budou strážníci MP zaměřovat 
a kontrolovat je. Za porušení těchto předpisů je možné 
udělit blokovou pokutu až do výše 2.000 Kč. 

mgr. tereza dobroVolná

manažer PreVence kriminality

městská Policie kraluPy nad VltaVou

POZVÁNKA NA AKCI 
„Bezpečně s Městskou 
policií Kralupy nad vltavou“
7. září – středa, sídliště lobeč,  
ul. Hálkova (pod služebnou Mp)

Rádi bychom pozvali širokou veřejnost 
na 3. ročník akce městských strážníků, 
která byla v minulosti konána v rámci slav-
ností „Dny Kralup“ na sídl. Cukrovar. Tento 
rok chceme občanům přinést zase něco 
nového, zábavného a nevšedního. 

Celý program akce bude zveřejněn 
na webových stránkách městské policie 
a města Kralupy n. Vlt., v TV Kralupy a v zá-
řijovém vydání Kralupského Zpravodaje. 

s výsledkem 3,41 promile. Na místo 
byla přivolána hlídka OO PČR Kralupy 
a pracovnice odboru soc. péče, školství 
a kultury při MěÚ Kralupy, která si následně 
obě děti na místě převzala a společně 
s hlídkou OO PČR Kralupy předala v místě 
bydliště jejich dědovi. O celé události byly 
vyrozuměny příslušné instituce.

☛ 6. 6. v 11:22 h. na l. 156 oznámil pan 
M., že na parkovišti v ul. Nerudova jsou 
v uzavřeném vozidle malé děti a vzhledem 
k vyšší venkovní teplotě má obavy, aby 
se dětem něco nestalo. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že se 
ve vozidle nachází 3 děti, které dle sdělení 
čekají na rodiče, protože matce se udělalo 
nevolno a nyní je u lékaře. Zaparkované 
vozidlo mělo otevřená okna a děti byly bez 
zranění. O celé věci byla vyrozuměna soc. 
pracovnice při MěÚ Kralupy.

☛ 6. 6. v 19:49 h. na l. 156 oznámil pan 
P., že v 19:18 h. posadil svou 11letou dceru 
do autobusu v ul. 28. října, který měl jet 
do Lobče. Následně ale pan P. zjistil, že 
autobus má výluku a do Lobče nejede. 
Nyní má obavy, aby se jeho dceři něco 
nestalo. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která dle popisu prověřila přilehlé 
ulice a okolí nádraží ČD, kde měl údajně 
autobus svou jízdu ukončit. Informace byla 
předána hlídce OO PČR Kralupy. V 19:55 
h. na l. 156 oznámil pan P., že jeho dcera 
mu již volala, že se nachází u svého dědy 
na sídl. Cukrovar a je v pořádku. 
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Vpátek 10. 6.2016 ve večerních hodinách 
proběhla bezpečnostně preventivní ak-

ce Městské policie Kralupy nad Vltavou 
a Hasičského záchranného sboru Středo-
českého kraje (dále jen HZS) pojmenovaná 
„Hoří“. Byla zaměřena na parkování v pro-
blémových lokalitách z pohledu průjezdnos-
ti techniky HZS. Příslušníci HZS vyjeli se 
svým automobilem značky Mercedes (jeden 
z menších automobilů) a spolu se strážní-
ky MP projížděli ulice na sídlišti Cukrovar, 
poté Tylovu ulici a dále k ZŠ v Třebízského, 
pokračovali k lokalitě Na Hrádku, na sídliš-
tě Hůrka, sídliště V Zátiší a nakonec projeli 
oblast mezi ulicemi Čechova a J. Palacha. 

Bylo vidět, že v pátek večer spousta lidí 
opouští Kralupy a průjezdnost byla značně 
omezena pouze nevhodným parkováním 

na sídlišti Hůrka vedle prodejny drůbežího 
masa. Z fotografie je patrné, že jsou me-
zi námi buď velmi bezohlední řidiči, řidi-
či, kteří neznají předpisy, anebo ti, kterým 
to zkrátka nedojde. V případě mimořádné 
události, například požáru bytu v panelo-
vém domě, je pro příslušníky HZS přístup 
k dané lokalitě velmi problematický. Mů-
že se jednat o banalitu, ale také může jít 
o lidský život. 

Proto apelujeme na řidiče, nebuďte bezo-
hlední a nezodpovědní, i Vy můžete kdykoli 
potřebovat pomoc jednotek integrovaného 
záchranného systému (hasiči, záchranná 
služba, policie). 

Podobné akce budou pořádány namát-
kově dále, ale už za přítomnosti odtahové 
služby.  lenka moraVcoVá
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zastupitelé vybrali 
kupce bývalé balírny

Vkvětnu tohoto roku zveřejnilo Město Kra-
lupy nad Vltavou záměr prodat budovu 

a pozemky bývalé balírny (pozemek parc.  
č. st. 23/2 o výměře 448 m2 s budovou, poze-
mek parc. č. 1652 o výměře 192 m2, části po-
zemků parc. č. st. 24/6, parc. č. st. 1681 a parc. 
č. 605/1 o celkové výměře cca 600 m2 (bez 
stávající stavby), vše zapsané na LV 10001.

K datu 9. června projevili svůj zájem o ty-
to pozemky čtyři uchazeči (všichni z Kralup  
n. Vlt.). Tři mají zájem zde vybudovat bytový 
dům, v přízemí s obchody, případně kancelář-
skými prostory, či kavárnou nebo restaurací, 
čtvrtou variantou byly vysokoškolské koleje. 

Na červnovém veřejném zasedání zastupi-
telstva byly otevřeny obálky s nabízenými kup-
ními cenami, ty se pohybovaly od 1.730.000 Kč 
po částku 6.922.000 Kč.

Zastupitelé 14 hlasy rozhodli o vítězi, kte-
rým se stal pan Jaroslav Štrupl, náhradním 
kupujícím je pan Stanislav Kohout. Na místě 
bývalé balírny by tedy měl do konce roku 2018 
vyrůst nový bytový dům. O dalším postupu 
v prodeji výše uvedených pozemků budeme 
dále informovat.

radka HoleštoVá
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jací řidiči jsou mezi námi?

Vandalové zničili květníky 
v Žižkově ulici

Vpondělí 13. června bylo zjištěno 
řádění vandalů v Žižkově ulici, 

kteří poničili osázené květníky 
podél vozovky. Výsadba zde 
proběhla v listopadu 2015.

Byly zničeny tři stromy v hodnotě 
6.389 kč (včetně výsadby 
a zakůlování). Obnova výsadeb 
bude mít hodnotu cca 7.500 kč. 

Pokud jste někoho viděli, 
informujte, prosím, odbor životního 
prostředí měÚ kralupy nad Vltavou 
nebo Policii Čr. Radka Holeštová
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P rvní regulérní vydání 
zpravodaje vyšlo v led-

nu roku 1988.
tehdejší ředitel Kass pan 

Jiří vyležík na druhé straně 
časopisu napsal:

„vážení občané,
s příchodem nového roku 

a přáním mnoha úspěchů 
v osobním životě, dobré po-
hody a hodně zdraví, dostá-
vá se vám do rukou 1. číslo 
„Kralupského zpravodaje“. 
z jeho formátu i obsahu je 
jistě patrné, že jde o něco 
nového. dosavadní „přehled 
pořadů kulturního a spole-
čenského střediska“ ustupu-
je tak novému „Kralupskému 
zpravodaji“, jehož cílem bude sezna-
movat veřejnost s mnoha zajímavost-
mi z našeho města. Bude poskytovat 
informace o činnosti městského ná-
rodního výboru, celoměstských akcí, 
přinese zprávy ze života organizací 
NF a samozřejmě také informace 
o kulturních programech kulturního 
a společenského střediska a filmo-
vých představení kralupských kin.

vydavatelem Kralupského zpra-
vodaje se stává MěNv. Jeho čtrnáctičlenná 
redakční rada bude dostatečnou zárukou, že 
tento městský „informátor“ poskytne naší ve-
řejnosti aktuální zprávy a že si také udrží dob-
rou úroveň, přitažlivou formu i obsah. lze si 
jenom přát, aby „Kralupský zpravodaj“ se stal 
vyhledávaným informačním prostředkem.

tedy hodně zdaru, hodně úspěchů a hodně 
zajímavých zpráv!“

A jaký byl další obsah tohoto čísla?
Na titulní straně lednového vydání v roce 
1988 byla fotografie ze slavnostního otevře-
ní krytých lázní v Kralupech n. vlt. (dnešní 
plavecký bazén).

Na třetí straně dostal prostor k novoroční-
mu bilancování tehdejší předseda MěNv Jo-
sef Koutný, čtvrtá strana byla věnována zprá-
vě o průběhu podzimních veřejných schůzí 
NF a Nv v roce 1987, kdy, cituji: „pokrokové 
lidstvo oslavilo v tomto roce spolu se sovět-
ským lidem 70. výročí vŘsr, která zahájila 
epochu přerodu lidstva od kapitalismu k so-
cialismu.“

Na páté straně byl otištěn a květinou 
okrášlen seznam sedmi lednových jubilantů.

dvoustrana 6-7 se zabývala Jednot-
ným plánem kulturně výchovné činnosti, 
společný program tělesné výchovy a spor-
tu, plán branné činnosti pro rok 1988 
(i když v titulku bylo chybně uvedeno pro 
rok 1987). z tohoto článku cituji odstavec: 
„po řadu let je důsledně sledována úroveň zá-
bavných kulturních akcí, jež umožňují volit 
takové formy zábavy, které vedle nezbytné 
relaxace působí i na formování osobnosti. 
současně je zabezpečena systematická kon-

trola úrovně těchto podniků tak, 
aby do našeho kulturního života 
nepronikaly nežádoucí jevy a ten-
dence neslučitelné se socialistic-
kým pojetím kultury.“

Na následujících šesti stranách 
byl rozepsán program Kultur-
ního a společenského střediska 
v Kralupech nad vltavou, strana 
14 patřila programu kina vltava 
a strana 15 kinu střed.

poslední – 16. strana lednové-
ho vydání – byla věnována tělový-
chově a sportu.

Myslím, že i z tohoto stručné-
ho výčtu je zřetelně zřejmá doba, 
kterou zpravodaj komunikoval.

do roku 1993 vycházel zpra-
vodaj ve formátu a5 za 1 Kčs. v dubnu 
roku 1993 jste si mohli za 3 Kč koupit 
první vydání zpravodaje ve velikos-
ti a4. v redakční radě v té době praco-
vali: ing. a. hradilík, Mudr. e. Borek, 
p. holeček, ing. p. Kaplan, v. procházka,  
M. Žambůrek, Mgr. p. rotter.

o rok později, opět v dubnu, se změnil 
formát zpravodaje na noviny velikosti 
a3. v této velikosti pak měsíčník vychá-
zel až do konce roku 1999. od ledna roku 
2000 dodnes má pak formát a4. od ledna 
2008 vychází v plno barevném tisku.

Nejdéle působícím dopisovatelem zpravodaje 
je bezpochyby pan ing. Josef stupka. „do zpra-
vodaje jsem začal přispívat v roce 1995, každý 
měsíc do každého čísla. do dnešního dne jsem 
odevzdal 276 příspěvků. v červenci, kdy vyjde 
dvojčíslo se vzpomínkou na historii zpravoda-
je, to bude 280 otištěných příspěvků.

za 40 let existence časopisu se v redakci 
vystřídala celá řada redaktorů, či lépe řeče-
no, redaktorek. všechny si pamatuji. Byl jsem 
dlouho členem redakční rady.“

radka holeštoVá

K Z výročí

Výročí Kralupského Zpravodaje
Náš měsíčník vznikl vlastně náhodou – nebo shodou okolností – ale jeho kořeny sahají až do roku 1976. V té době vycházel 
jako měsíční kulturník kralupského kulturního a společenského střediska (Kulturní zpravodaj Kass). Postupně se ale 
do něj začaly přidávat informace z MNV a ostatních organizací města a jeho podoba se postupně měnila.

A Kdo Byl zodpovědný zA vydávání zprAvodAje?
Věra pAvlů ......................................................byla šéfredaktorkou od 1. 9. 1976 
 do 31. 8. 1994 (18 let)
Mileva sláviKová ...........................................od 1. 9. 1994 od 31. 12. 1996
Dana KružíKová ............................................od 25. 11. 1996 do 31. 12. 2000 
Milena tAMpová .............................................od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005
Lenka ŠAfrAtová ..........................................od 1. 12. 2005 do 4. 2. 2008
Zuzana Brožová ............................................od 5. 2. 2008 do 31. 8. 2009
Radka sAláKová – HoleŠtová ..................od 1. 9. 2009 dosud

Obálka prvního oficiálního čísla 
Kralupského Zpravodaje

Druhá a třetí strana  
vydání leden 1988
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P ostavení kostela za rakousko-uher-
ska nemělo jen náboženský význam, 

ale bylo tehdy podmínkou pro získání 
statutu města, o který obec usilovala. 
považoval jsem proto toto výročí za vý-
znamné a navíc můj soused pan Bartoň 
mně věnoval originál pozvánky na slav-
nost svěcení a otevření kralupského 
chrámu. vyzbrojen poměrně bohatými 
znalostmi o historii kralupského kos-
tela jsem sepsal článek a zaslal ho paní 

redaktorce Milevě slávikové. článek v říjno-
vém čísle zpravodaje v roce 1995 vyšel a zabral 
celou velkou stranu formátu a3.

Nebyl jsem tehdy žádný začínající autor. 
psal jsem příspěvky do řady odborných časo-
pisů, ale příspěvek do časopisu regionálního 
to byl první. Měl jsem sice počítač, na kterém 
jsem příspěvky psal, ale bez internetu, a tudíž 
i bez e-mailové pošty. příspěvky pro Kralup-
ský zpravodaj jsem osobně odnášel nahrané 
na disketu do redakce v Kassu. spolupráce 
s redakcí zpravodaje pak pokračovala nepře-
tržitě až do dnešní doby. 

snažil jsem se uveřejnit něco zajímavého 
do každého čísla časopisu. K dnešnímu dni 
to je 280 příspěvků. připomínal jsem svými 
články různá významná výročí nebo různé 
zajímavé události, či významné osobnosti. 
stále bylo a stále je o čem psát. důležité pro 
mne bylo, aby se příspěvky týkaly Kralup ne-

bo jeho nejbližšího okolí, kralupským obča-
nům známé.

Nejvíce čtenáři reagovali na mé příspěvky s fo-
tografickou přílohou, podle které měli uhodnout, 
kde to je, a co to je. tak se také příspěvek jme-
noval. Někdy mne i upozornili na chybu, kterou 
v mém článku objevili. většinou měli pravdu, a já 
jim poděkoval za pozornost. Jen málokdy jsem 
psal na něčí žádost, témata jsem si volil vždy 
sám. Někdy jsem však udělal výjimku. 

v roce 2002 mi paní redaktorka Milena 
tampová navrhla, abych do dubnového čísla 
zpravodaje napsal článek, kterým bych si ze 
čtenářů „vystřelil“, než si uvědomí, že je apríl. 
Napsal jsem proto naprosto věrohodný článek 
o přemístění kralupského kostela na jiné místo 
v souvislosti s vybudováním velkého centrální-
ho náměstí. uvedl jsem i technické porobnosti 
o délce pojezdové dráhy s hydraulikou a odvo-
lal se na podobnou akci v Mostě při záchraně 
kostela kvůli ražbě hnědého uhlí. celou akci 
jsem odhadnul na 236 milionů korun. už si 
nepamatuji, jak lidé reagovali. Na sedmé stra-
ně se čtenář mohl dočíst, že se jedná o apríl, 
to ale většina čtenářů přehlédla. 

v aprílových článcích jsem ještě nějaký rok 
pokračoval, než jsem si na jedné redakční radě 
všiml, že je starosta Mgr. pavel rynt nevnímá 
příliš kladně. Nebyl to můj nápad, a tak jsem 
od aprílových článků upustil.

psát zasvěceně, uvádět přesná data a snažit 
se, aby každý příspěvek byl obohacený o zají-
mavou fotografii, nebylo však nijak snadné. 
K svému prvému příspěvku, stavbě kralup-
ského kostela, jsem se často vracel. Bylo mi 
divné, jak je možné, že existuje jenom jedna 
fotografie z roku 1894 ze slavnostního polo-
žení základního kamene kralupského kostela 
a pak už ani jediný snímek z jeho stavby, která 
trvala pouhých patnáct měsíců. stavba mu-
sela být přece fotograficky dokumentována. 
ale v okresním archivu v Mělníku jsem nic 
nenalezl. obrátil jsem se proto na pražské ar-
cibiskupství. v archivním materiálu kapituly 
se rovněž nic nenalezlo a kancléřem mi bylo 
doporučeno, abych se obrátil na státní ústřed-
ní archiv v praze. ani tam jsem se o stavbě 
kralupského kostela nic nedozvěděl. 

tak to probíhalo i v mnoha jiných případech. 
čtenář zpravodaje si přečetl můj příspěvek 
během několika minut, ale byla vždy za ním 
práce mnoha hodin a dnů. ing. Josef stuPka

K Zvýročí

Čtyřicet let Zpravodaje
V roce 1995 si Kralupy připomněly výročí 100 let, které uplynulo od otevření 
kralupského kostela 27. října 1895. Vlastně si to nepřipomněly Kralupy, ale 
já to připomenul Kralupům v mém prvém příspěvku pro kralupský časopis 
s dlouhým názvem „zpravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou“. 
Měsíčník měl tehdy dvojnásobný formát, nežli má dnešní zpravodaj,  
měl 12 stránek a stál tři koruny.

dAlŠí MilníKy 
z novodobé historie:
duben 2001 – první barevné fotografie 
na obálce + barevné inzeráty; grafik Pavel 
Keil; prodejní cena 5 Kč; rozsah 16-28 stran; 
náklad 2.000 ks;

od dubna 2003 – barevná obálka; prodejní 
cena 7 Kč; od června grafik Libor Toms; náklad 
2.700 ks;

rok 2008 – od července nový grafik Jan Do-
ležálek (dosud); nová grafická podoba Zpravo-
daje s oranžovým titulem Kralupský Zpravodaj; 
od září prodejní cena 12 Kč;

2011 – leden – prodejní cena zvýšena 
na 15 Kč; obsah Zpravodaje má rozsah do 40 
stran; náklad 3.000-3.200 ks.

První číslo ve formátu A3

Program kin v lednu 1988
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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 čerVeneC a SrPen
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Připravujeme na 8. září 2016
vernisáž výstavy 

Petr Pěnkava: obrazy

Do 13. 8. si přijďte prohlédnout výstavu 
„Pavel Rychtařík: Kreslený humor“

červenec a srpen 2016

Stálé expozice - Pravěk na Kralupsku, Historie 
Kralup ve středověku i novověku a Seifertova 
pamětní síň - vítají návštěvníky také v létě.

upozornění: 

Muzeum bude uzavřeno ve státní 
svátky 5. 7. a 6. 7. a dále z technických 
důvodů od 15. 8. do 27. 8. 2016

Fotoreportáž  
z 9. Muzejní noci

 S přeKVapeníM (2. 6. 2016)
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K ZKNihovNa
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Jodlova 111, 278 01 Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel.: 315 727 852, 315 727 782; 
http://www.knihovnakralupy.cz/

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

prázdninový provoz
1. července – 17. července

oddělení pro dospělé  oddělení pro děti
Pondělí 8.00-11.30 / 12.30-17.00 z technických důvodů
Středa 8.00-11.30 zavřeno
Čtvrtek  12.30-17.00

18. července - 31. srpna
oddělení pro dospělé  oddělení pro děti
Pondělí 8.00-11.30 / 12.30-18.00 8:00-11:30 / 12:30-17:00
Středa 8.00-11.30 8:00-11:30
Čtvrtek  12.30-18.00

studovna
červenec zavřeno; 1. srpna – 31. srpna
Pondělí 8:00-11:00 / 12:30-18:00
Středa 8:00-11:00
Čtvrtek 8:00-11:00 

Šestý bazar učebnic
Pro studenty středních škol připravujeme další bazar učebnic. Nepotřebné 
učebnice můžete odevzdávat v knihovně od 4. července do 26. srpna 
v provozních hodinách MěK. 

Pro urychlení příjmu učebnic a přehlednost při prodeji vás prosíme 
o označení lepicím bločkem vloženým do knihy k jejímu hřbetu s dobře 
viditelnou cenou. Příjmení uvedené pod cenou knihy ponechte schované. 
K učebnicím přiložte abecední seznam (podle názvu knih) psaný na po-
čítači na archu A4. Na seznam nezapomeňte uvést ceny knih, vaše jmé-
no a kontakt (e-mail, tel. číslo) s názvem, autorem a cenou knihy, např.: 
Biologie pro gymnázia (Jelínek Jan, Zicháček Vladimír) 95,- Kč. Vpravo 
nahoře uveďte své příjmení se jménem, telefonní číslo a e-mail.
Děkujeme za spolupráci. 

Prodej učebnic bude probíhat od 1. září do 16. září ve studovně knihov-
ny.

Další informace vám poskytneme na tel. čísle studovny 315 729 554.

PRO dOSPělé ČteNáře
Galbraith Robert 
(Rowlingová J.): 
Ve službách zla 
Třetí případ Cor-
morana Strika 
a jeho sympa-
tické asistentky 
Robin přináší nejen ďábelsky ra-
finovanou zápletku s neočeká-
vanými zvraty, ale také poutavý 
příběh o vztahu oblíbené dvojice 
vyšetřovatelů na křižovatce osob-
ních i profesních životů.

tajovská Iva: 
Podlaha z trávy, 
strop z hvězd
Sociální citli-
vost k outside-
rům, pochopení 
a porozumění 
pro jejich psychi-
ku, trápení a problémy vyzařuje 
z vyprávění o bezdomovci Pet-
rovi a učitelce v důchodu Vlastě. 
Ti dva se od sebe liší svým so-
ciálním postavením i zázemím, 
a přece jsou si něčím blízcí, snad 
schopností tolerance a vnitřní las-
kavostí. Kromě těchto smolařů, 
kteří vzbuzují svou zranitelností 
náš soucit, zaujme díky autorčině 
schopnosti přesné charakterizace 
i postava lidsky odpudivé Ludmily.

Sklenička Zderazský Jiří: 
Maroko na vlastní 
kůži,  
aneb, Co v ces-
topisech větši-
nou nenajdete
Chcete nahléd-
nout do sku-
tečného života v Maroku? V té-
to knize prožijete s autorem 

PRO dětSKé ČteNáře
Pospíšilová Zuzana: 
Svět plný hádanek
Ucelený sou-
bor hádanek pro 
děti předškol-
ního a mladšího 
školního věku, 
s jejichž pomo-
cí si děti srozu-
mitelnou a zábavnou formou roz-
víjejí znalosti o okolním světě. 

Perry Chrissie: 
Penelope prostě 
perfektní. Projekt 
Nejlepší kamarádka
Penelope a je-
jí potrhlé kousky 
tě dostanou. Zá-
bavné, vtipné, originální, zkrát-
ka perfektní čtení pro holky! 

Hendrych Josef: 
dvojčata na stopě. 
Záhada v muzeu 
Napínavá detek-
tivka pro čte-
náře, kteří mají 
rádi záhady a luš-
tění. Prostřednictvím zapekli-
tých úkolů se totiž mohou do ře-
šení případu sami zapojit!

Čtení na prázdniny
V prvním pololetí letošního roku jsme pro dospělé čtenáře zaevidovali 

téměř 600 svazků krásné literatury a 180 titulů naučné literatury.  
Děti si mohly půjčovat z 250 nových knih.

Přijďte si vybrat z červnových novinek čtení na letní měsíce. Více 
informací o nových knihách najdete na www.knihovnakralupy.cz. 
Během prázdnin vám na požádání knihy půjčíme na delší období.

cesty do Sahary, písečnou 
bouři, let z Ouarzazatu do Mar-
rákeše a ještě mnoho dalšího.

dvořáček Petr: 
Krásy naší země
Kniha je repre-
zentativním vý-
běrem přírodních 
krás, stavebních 
památek a několika dalších po-
zoruhodností České republiky.
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pozváNKy

charitatiVních 1000 KM  
pro adélKu na hiStoricKéM Kole
vlAdiMír vidiM, drobný podnikatel z nedalekých Roztok, ale zejmé-
na milovník historických kol a držitel několika rekordů v jízdě na vyso-
kém kole, jednokolce a podobně, se ve čtvrtek 21. července chystá 
ujet 1000 km na vysokém kole jako charitativní projekt pro patnáctile-
tou Adélu Kosovou z Roztok, která je odkázána na invalidní vozík kvů-
li vrozené nemoci - spinální muskulární (svalové) atrofii.
 
odkud a kam pojedete?
Start bude v 10 hodin z Tyršova náměstí v Roztokách, pojedu přes Vel-
ké Přílepy, Kralupy nad Vltavou, dále přes Veltrusy až do Chlumína, kde 
budu kroužit do doby, než ujedu 1000 km. 

za jak dlouho je ujedete?
Předpokládaný čas na ujetí 1000 km jsou tři dny. 

proč budete kroužit právě u chlumína?
Protože tam je rovinatý kraj – ideální terén pro takovýto rekord. Vedení 
obce mi poskytlo i zázemí a depo, za což i jim patří touto cestou podě-
kování.

jak a kde se k vám můžou ostatní cyklisté přidat?
Po celou dobu jízdy, kdykoliv a kdekoliv na trase. Za všechnu podporu 
budu rád. Do Kralup – Minic bych měl přijet v cca 10:45 hodin, takže 
městem projedu kolem 11. hodiny. Také bych rád poděkoval PČR Kra-
lupy, která mi zajistí plynulý průjezd městem.

jakým způsobem získáte peníze na tento charitativní projekt?
Založili jsme transparentní účet č. 478 437 033 / 0300 pod Nadací Olgy 
Havlové, který je zveřejněn na plakátech a na stránkách www.cyklovi-
dim.cz a www.sportprocharitu.cz, na který může kdokoli přispět jakou-
koli částkou. Já svou jízdou na Adélku a její nemoc upozorním.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí! 
Radka Holeštová

SLÁVA !!
Veřejná sbírka na kralupskou Švejkovu sochu ukončena… 
Poslušně hlásíme, že peníze na sochu už nasbírány !!   

V návaznosti na výše uvedené (a na informace otištěné v minulém vy-
dání Kralupského Zpravodaje o vybrání sochaře zhotovitele a o zahájení 
sochařských prací) sdělujeme, že z prostředků veřejné sbírky už byla 
zakoupena lavička - viz foto, na kterou si ke Švejkovi a jeho psu budou 
moci obyvatelé města a jeho návštěvníci přisednout. 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli a pomáhali !!! !!! 

O průběhu sochařských prací budeme průběžně informovat, a to i for-
mou reportáže z ateliéru sochaře Alberta Králička. Termín slavnostní-
ho odhalení lze předpokládat v první polovině roku 2017, tento termín 
bude zveřejněn s velkým předstihem.   K.H.

Na této lavičce bude umístěna 
sedící socha Josefa Švejka 
v Kralupech,socha s filmovou tváří 
legendárního Rudolfa Hrušínského
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Kd vltava

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

Pokladna předprodeje vstupenek bude od 4. 7. do 13. 7. zavřená. od 14. 7.  
do 31. 8. bude prodej vstupenek probíhat ve dnech čtvrtek a pátek od 15:30 ho-

din, v sobotu a neděli od 13:30 hodin. 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.

lETNí POhádky 
PRO děTI
Při pěkném počasí si pohádky užijete na de-
kách a polštářích v zahradě kD Vltava. Po-
kud bude ošklivo, budeme hrát pohádky v kD.  
 Vstupné: 60 kč

pondělí 18. 7. 16:30 – 17:30

SVáŤOVO dIVIdlO 
Oblíbené divadlo Sváti a Alenky potěší nejen 
děti jednou ze svých krásných pohádek.

středa 10. 8. 16:30 hodin
studio damúza:

lAkOmá bARkA
(marionetová pohádka s dominantní scénou) 

kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá? 
A je lakomá jenom Barka? A proč se jenom Bar-
ka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici 
Dej-více ještě úplně jinak? To se teprve dozvíte 
v pravdivém příběhu Jana Wericha.

sobota 3. 9. 14:30 hodin

SlAVNOST buRčáku
Již pošesté společně oslavíme narození burčá-
ku, lahodného a léčivého moku. Burčák a víno 
budou z Vinotéky Na Františku, těšit se můžete 
na spoustu dobrot.

V programu vystoupí kosí bratři i tanečnice 
z TPS Z. Štarkové, připraveny budou dřevohry, 
praková střelnice a kuchařská dílnička.

Základní taneční kurzy pro mládež

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé

První lekce v nové sezóně proběhne v neděli 4. září 2016. Odpolední taneční kurzy začínají v 18:00 hodin, večerní ve 20:15 hodin. Kurz 
obsahuje 10 základních lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček.  Cena: 2.000 Kč / osoba

Stále přijímáme zájemce o taneční kurzy, v odpoledním kurzu jsou ještě volná místa!

Přijímáme páry do pokračovacích tanečních kurzů pro dospělé. Absolvovali 
jste už základní kurz a rádi byste pokračovali? Anebo máte chuť se v tanci 
zdokonalovat? Tak přesně pro vás je určen tento kurz, který vyučuje 
taneční mistr Jan Kvasnička a svým osobním přístupem je schopen dostát 
potřebám všech párů různých úrovní.

Pokračovací taneční kurzy pro dospělé budou probíhat v neděli (první 
hodina je 18. 9.) v čase od 16:00 do 17:45 hodin. Cena kurzu je 3.000 Kč 
za pár. Přihlašovat se můžete v kanceláři KaSS.
Termíny tanečních lekcí jsou: 18. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 
20. 11. a 27. 11. 2016.

Divadlo 100 opic představí pásmo písniček 
pro děti a jejich rodiče „Chytej ušima“ a za-
hraje pohádku „medoušek je hrdina“: 
temperamentní plyšová pohádka o medvídkovi, 
který miluje med a knihy. A o zlém kominíkovi, 
který tvrdí, že je hrdina z pohádek a nechává si 
sloužit od rozbitých hraček na půdě. 

Pohádka je prvním pořadem z cyklu Z po-
hádky do pohádky. Opět budete sbírat razítka, 
za nasbírání alespoň pěti vás čeká slosování 
o ceny, které věnuje Global kralupy.

Vstupné: 35 kč děti; 50 kč dospělí 
(v ceně vstupného je sladkost pro dítě  

a pohárek burčáku pro dospělého)

do 12. srpna bude probíhat rekonstrukce vnějších 
vstupních prostor Kd vltava. prosíme návštěvníky, 
aby dbali zvýšené opatrnosti při vstupu.

Během června  
se pracovalo na novém 
schodišti, bezbariérové 

rampě a novém opláštění 
nosných sloupů.
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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

ČERVENECFacebook  
Kino Vltava

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 95 min.

Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje 
do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, 
Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství.

HRA PENĚZ
USA, DRAMA, TITULKY, 2016, 12+, 95 min.

V napínavém thrilleru, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se herecké 
hvězdy George Clooney a Julia Roberts objevují v rolích moderátora 
finančního televizního pořadu Leeho Gatese a jeho producentky Patty, 
kteří se ocitají ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem 
násilím převezme rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj 
majetek.

JASON BOURNE
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2016, 12+, 117 min.

Slavný agent bez paměti se vrací a s ním i jeho nejsilnější sestava: 
v hlavní roli Matt Damon, režie Paul Greengrass. Podpoří je Julia Stiles, 
Alicia Vikander, Vincent Cassel a Tommy Lee Jones.

KROTITELÉ DUCHŮ
USA, SCI-FI, 2016

Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů vracejí, 
aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci. 
Režisér Paul Feig kombinuje známé prvky boje s nadpřirozenými 

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna předprodeje vstupenek bude  
od 4. 7. do 13. 7. zavřená. Od 14. 7.  
do 31. 8. bude prodej vstupenek probíhat 
ve dnech čtvrtek a pátek od 15:30 hodin, 
v sobotu a neděli od 13:30 hodin.

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.

bytostmi, díky kterým byla původní filmová série tak oblíbená, s novým 
hereckým týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců 
současnosti. Připravte se na letní podívanou, během které společně 
zachrání svět!

LEGENDA O TARZANOVI
USA, DOBRODRUŽNÝ, TITULKY, 2016, 110 min.

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké 
džungli za život bohatého Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku 
své milované manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga jako 
obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka 
ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána 
Leona Roma.

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Česko, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 12+, 89 min.

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé 
představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, 
čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních 
projektů tohoto roku. 

NEŽ JSEM TĚ POZNAL
USA, TITULKY, 2016, 12+, 110 min.

Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje 
svého přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde 
o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase 
po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se 
mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, 
že Louise mu vtrhne do života jako náhlá bouře.

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
USA, HOROR, 2016, TITULKY, 15+, 106 min.

Hororový thriller  otevírá další děsivou kapitolu o dvanácti hodinách 
anarchie, této době, která probíhá vždy jednou v roce v jedné brutální 
noci. Během ní neplatí žádný zákon, vražda je legální.

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 94 min.

Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů snažících se zastavit nebezpečné 
vetřelce, kteří chtějí zničit planetu Solana. Když tito dva kamarádi, něco 
jako fenek Ratchet a robot Clank, narazí na nebezpečné zbraně schopné 
zničit celou jejich planetu, musí spojit své síly s týmem profesionálních 
hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby zachránili celou galaxii.

UČITELKA
Česko, DRAMA, 2016, 102 min. 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. 
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající 
situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní 
třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského 
charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává 
na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát 
kdekoliv a v jakékoli době.

ZHASNI A ZEMŘEŠ
USA, HOROR, TITULKY, 2016, 15+, 90 min.

Když Rebecca v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, 
co je skutečné a co není a nyní její bratříček Martin prožívá stejně 
nevysvětlitelné a děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její 
příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu se objevila děsivá bytost 
tajemně propojená s její matkou Sophií.

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI   2D/TIT. 120 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 28.  ČT 20:00  HAPPY DAYS - JASON BOURNE 100 KČ / 130 KČ

 29.  PÁ 17:00  KROTITELÉ DUCHŮ     /DAB. 140 KČ

   20:00  LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY 120 KČ

 30.  SO  14:30  HLEDÁ SE DORY  100 KČ / 120 KČ 
   17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ    130 KČ / 150 KČ

   20:00  JASON BOURNE 130 KČ

 31.  NE  14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU     /DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  KROTITELÉ DUCHŮ 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 1. PÁ 14:30 HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 ŽELVY NINJA 2      /DAB. 140 KČ

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

 2. SO 14:30 HLEDÁ SE DORY    150 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2 120 KČ

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

 3. NE 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU     /DAB. 120 KČ / 140 KČ

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

   20:00  HRA PENĚZ 120 KČ

4.  13. 7. JE KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MIMO PROVOZ
 14.  ČT  20:00  OČISTA: VOLEBNÍ ROK 120 KČ

 15.  PÁ 17:00  DOBA LEDOVÁ:  
    MAMUTÍ DRCNUTÍ      130 KČ / 150 KČ

   20:00  LEGENDA O TARZANOVI   2D/TIT. 120 KČ

 16.  SO 14:30  RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI     /TIT. 140 KČ

   20:00  HRA PENĚZ 120 KČ

 17.  NE 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  NEŽ JSEM TĚ POZNAL 120 KČ

 21.  ČT 15:00  KINO SENIOR – DECIBELY LÁSKY 60 KČ / 100 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 22.  PÁ  17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ      130 KČ / 150 KČ

   20:00  ZHASNI A ZEMŘEŠ 120 KČ

 23.  SO 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI     /TIT. 140 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 24.  NE 14:30  RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 110 KČ / 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

Vážení diváci, 
dovolujeme si vás upozornit na omezený provoz kina 
Vltava přes prázdninové měsíce. Kino bude promítat pouze 
od čtvrtka do neděle a pouze v tyto dny bude také otevřena 
pokladna. 

Seniorská představení se přesunou z úterý na čtvrtek 
a bude pouze jedno představení v měsíci. 

Na začátku září se kino opět vrátí ke klasickému provozu 
úterý až čtvrtek. 

Dále bychom vám opět rádi připomněli, že je zde stále 
možnost kupovat vstupenky online, jak do kina, tak na pořady 
KD Vltava. Nové webové rozhraní se nám velice osvědčilo 
a od 1. března do 17. června 2016 bylo po internetu prodáno 
již 638 vstupenek.  Ondřej Franěk, produkční kina Vltava
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Kino Vltava

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 95 min.

Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje 
do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, 
Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství.

HRA PENĚZ
USA, DRAMA, TITULKY, 2016, 12+, 95 min.

V napínavém thrilleru, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se herecké 
hvězdy George Clooney a Julia Roberts objevují v rolích moderátora 
finančního televizního pořadu Leeho Gatese a jeho producentky Patty, 
kteří se ocitají ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem 
násilím převezme rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj 
majetek.

JASON BOURNE
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2016, 12+, 117 min.

Slavný agent bez paměti se vrací a s ním i jeho nejsilnější sestava: 
v hlavní roli Matt Damon, režie Paul Greengrass. Podpoří je Julia Stiles, 
Alicia Vikander, Vincent Cassel a Tommy Lee Jones.

KROTITELÉ DUCHŮ
USA, SCI-FI, 2016

Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů vracejí, 
aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci. 
Režisér Paul Feig kombinuje známé prvky boje s nadpřirozenými 

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna předprodeje vstupenek bude  
od 4. 7. do 13. 7. zavřená. Od 14. 7.  
do 31. 8. bude prodej vstupenek probíhat 
ve dnech čtvrtek a pátek od 15:30 hodin, 
v sobotu a neděli od 13:30 hodin.

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.

bytostmi, díky kterým byla původní filmová série tak oblíbená, s novým 
hereckým týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců 
současnosti. Připravte se na letní podívanou, během které společně 
zachrání svět!

LEGENDA O TARZANOVI
USA, DOBRODRUŽNÝ, TITULKY, 2016, 110 min.

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké 
džungli za život bohatého Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po boku 
své milované manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga jako 
obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka 
ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána 
Leona Roma.

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Česko, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 12+, 89 min.

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé 
představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, 
čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních 
projektů tohoto roku. 

NEŽ JSEM TĚ POZNAL
USA, TITULKY, 2016, 12+, 110 min.

Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje 
svého přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde 
o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase 
po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se 
mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, 
že Louise mu vtrhne do života jako náhlá bouře.

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
USA, HOROR, 2016, TITULKY, 15+, 106 min.

Hororový thriller  otevírá další děsivou kapitolu o dvanácti hodinách 
anarchie, této době, která probíhá vždy jednou v roce v jedné brutální 
noci. Během ní neplatí žádný zákon, vražda je legální.

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 94 min.

Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů snažících se zastavit nebezpečné 
vetřelce, kteří chtějí zničit planetu Solana. Když tito dva kamarádi, něco 
jako fenek Ratchet a robot Clank, narazí na nebezpečné zbraně schopné 
zničit celou jejich planetu, musí spojit své síly s týmem profesionálních 
hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby zachránili celou galaxii.

UČITELKA
Česko, DRAMA, 2016, 102 min. 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. 
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající 
situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní 
třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského 
charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává 
na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát 
kdekoliv a v jakékoli době.

ZHASNI A ZEMŘEŠ
USA, HOROR, TITULKY, 2016, 15+, 90 min.

Když Rebecca v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, 
co je skutečné a co není a nyní její bratříček Martin prožívá stejně 
nevysvětlitelné a děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její 
příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu se objevila děsivá bytost 
tajemně propojená s její matkou Sophií.

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI   2D/TIT. 120 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 28.  ČT 20:00  HAPPY DAYS - JASON BOURNE 100 KČ / 130 KČ

 29.  PÁ 17:00  KROTITELÉ DUCHŮ     /DAB. 140 KČ

   20:00  LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY 120 KČ

 30.  SO  14:30  HLEDÁ SE DORY  100 KČ / 120 KČ 
   17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ    130 KČ / 150 KČ

   20:00  JASON BOURNE 130 KČ

 31.  NE  14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU     /DAB. 110 KČ / 130 KČ

   17:00  KROTITELÉ DUCHŮ 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 1. PÁ 14:30 HLEDÁ SE DORY 110 KČ / 130 KČ

   17:00 ŽELVY NINJA 2      /DAB. 140 KČ

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

 2. SO 14:30 HLEDÁ SE DORY    150 KČ

   17:00  ŽELVY NINJA 2 120 KČ

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

 3. NE 14:30  ANGRY BIRDS VE FILMU     /DAB. 120 KČ / 140 KČ

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

   20:00  HRA PENĚZ 120 KČ

4.  13. 7. JE KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MIMO PROVOZ
 14.  ČT  20:00  OČISTA: VOLEBNÍ ROK 120 KČ

 15.  PÁ 17:00  DOBA LEDOVÁ:  
    MAMUTÍ DRCNUTÍ      130 KČ / 150 KČ

   20:00  LEGENDA O TARZANOVI   2D/TIT. 120 KČ

 16.  SO 14:30  RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI     /TIT. 140 KČ

   20:00  HRA PENĚZ 120 KČ

 17.  NE 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK    2D/DAB. 130 KČ

   20:00  NEŽ JSEM TĚ POZNAL 120 KČ

 21.  ČT 15:00  KINO SENIOR – DECIBELY LÁSKY 60 KČ / 100 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 22.  PÁ  17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ      130 KČ / 150 KČ

   20:00  ZHASNI A ZEMŘEŠ 120 KČ

 23.  SO 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI     /TIT. 140 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 24.  NE 14:30  RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 110 KČ / 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

Vážení diváci, 
dovolujeme si vás upozornit na omezený provoz kina 
Vltava přes prázdninové měsíce. Kino bude promítat pouze 
od čtvrtka do neděle a pouze v tyto dny bude také otevřena 
pokladna. 

Seniorská představení se přesunou z úterý na čtvrtek 
a bude pouze jedno představení v měsíci. 

Na začátku září se kino opět vrátí ke klasickému provozu 
úterý až čtvrtek. 

Dále bychom vám opět rádi připomněli, že je zde stále 
možnost kupovat vstupenky online, jak do kina, tak na pořady 
KD Vltava. Nové webové rozhraní se nám velice osvědčilo 
a od 1. března do 17. června 2016 bylo po internetu prodáno 
již 638 vstupenek.  Ondřej Franěk, produkční kina Vltava
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DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 95 min.

Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje 
do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, 
Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství.

BEN-HUR
USA, DRAMA, TITULKY, 2016

Ben Hur je mírumilovný syn z významného židovského rodu, který je 
nešťastnou shodou okolností odsouzen na galeje a po mnoha útrapách 
si musí svoji svobodu vybojovat zpět v šíleném závodě kvadrig se 
sadistickým římanem Messalou. Film je remakem slavného filmu z roku 
1959, který získal 11 Oskarů.

BRATŘÍČEK KAREL
Česko / Polsko, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 79 min.

Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, 
který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu 
režisérka Krystyna Krauze.

MŮJ KAMARÁD DRAK
USA, RODINNÝ, DABING, 2016

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti 
ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích 
severozápadního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce 
Dallas Howard), správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy 
jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta (Oakes Fegley). 
Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, 
a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2016

Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede Amanda Waller, vytvoří 
skupinku super padouchů, které říkají Suicide Squad - sebevražedná 
skupina. To proto, že se občas jeden z nich nevrátí z akce zpět. Provedení 
jednotlivých úkolů vede k výměně za kratší tresty odnětí svobody pro 
jednotlivé zúčastněné.

SEZNAMKA
Česko, KOMEDIE, 2016, 90 min.

„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá  
kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří 
Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. Ale 
pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří Langmajer 
jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy 

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.

a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi nejsou 
pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží 
jako nové rande na schůzky s klientkami.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA, SCI-FI, TITULKY, 2016

Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před 
ní dosud objevila. Co na tom, že kapitán Pickard je mimořádně odvážný, 
a Spock všechno ví, když oba přišli o všechno…

STRAŠIDLA
Česko, RODINNÝ, 2016, 113 min.

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký 
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka 
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila 
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním 
úřadě ve správě evidenci budov a který přináší nemilosrdný úkol: zaplatit 
nebo se vystěhovat! 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 90 min.

Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi byste se divili. 
Například zachraňují kamaráda, který shodou nešťastných náhod skončil 
v útulku.

UČITELKA 
Česko, DRAMA, 2016, 102 min. 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného 
poměru. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce 
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit 
na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a aktuálního snímku o síle 
lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává 
na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát 
kdekoliv a v jakékoli době.

SAUSAGE PARTY
USA, ANIMOVANÝ, TITULKY, 2016, 15+, 83 min.

Film uvádíme v originálním názvu, protože v době tvorby programu 
(červen 2016) nebyl znám český překlad.

Párek Frank a jeho láska z vedlejšího regálu žemle Brenda žijí 
spokojený život, který snad nemůže být lepší. Zvláště když jsou vybráni 
do společného nákupního košíku. V novém domově na ně ale čeká 
příšerné překvapení. Lidé se je snaží zkonzumovat! Frank se rozhodne 
bojovat proti této strašlivé skutečnosti a dostat další potraviny na svoji 
stranu.

 19.  PÁ 17:00  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   20:00  BEN HUR   2D/TIT. 130 KČ

 20.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  STAR TREK: DO NEZNÁMA     /TIT. 140 KČ

 21.  NE 14:30  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   17:00   BEN HUR     /TIT. 150 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 25.  ČT 20:00  SAUSAGE PARTY 130 KČ

 26.  PÁ  17:00  STRAŠIDLA  110 KČ / 130 KČ

   20:00  STAR TREK: DO NEZNÁMA   2D/TIT. 120 KČ

 27.  SO 14:30  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL     /TIT. 140 KČ

   20:00  SAUSAGE PARTY 130 KČ

 28.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK 3D 130 KČ / 150 KČ

   20:00  BRATŘÍČEK KAREL 100 KČ

 4.  ČT 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL   2D/TIT. 120 KČ 
 5.  PÁ  17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /DAB. 140 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 6.  SO 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI    /TIT. 140 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D/DAB. 120 KČ

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

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /TIT. 140 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 11.  ČT 20:00  KROTITELÉ DUCHŮ   2D/TIT. 120 KČ

 12.  PÁ 17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ     130 KČ / 150 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL   2D/TIT. 120 KČ

 13.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JASON BOURNE 130 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /DAB. 140 KČ

 14.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ     130 KČ / 150 KČ

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 18.  ČT 15:00  KINO SENIOR – JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 60 KČ / 100 KČ

   20:00  HAPPY DAYS – STAR TREK:  
    DO NEZNÁMA   2D/TIT. 100 KČ / 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

Pozn.: Popisky k filmům, 
které jsme hráli již 
v červenci, najdete 
na předchozí dvoustraně 
a na webu kina Vltava.

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Pokladna předprodeje vstupenek bude  
od 4. 7. do 13. 7. zavřená. Od 14. 7.  
do 31. 8. bude prodej vstupenek probíhat 
ve dnech čtvrtek a pátek od 15:30 hodin, 
v sobotu a neděli od 13:30 hodin.
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Kino Vltava

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2016, 95 min.

Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje 
do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, 
Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství.

BEN-HUR
USA, DRAMA, TITULKY, 2016

Ben Hur je mírumilovný syn z významného židovského rodu, který je 
nešťastnou shodou okolností odsouzen na galeje a po mnoha útrapách 
si musí svoji svobodu vybojovat zpět v šíleném závodě kvadrig se 
sadistickým římanem Messalou. Film je remakem slavného filmu z roku 
1959, který získal 11 Oskarů.

BRATŘÍČEK KAREL
Česko / Polsko, DOKUMENTÁRNÍ, 2016, 79 min.

Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, 
který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu 
režisérka Krystyna Krauze.

MŮJ KAMARÁD DRAK
USA, RODINNÝ, DABING, 2016

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti 
ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích 
severozápadního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce 
Dallas Howard), správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy 
jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta (Oakes Fegley). 
Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, 
a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA, AKČNÍ, TITULKY, 2016

Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede Amanda Waller, vytvoří 
skupinku super padouchů, které říkají Suicide Squad - sebevražedná 
skupina. To proto, že se občas jeden z nich nevrátí z akce zpět. Provedení 
jednotlivých úkolů vede k výměně za kratší tresty odnětí svobody pro 
jednotlivé zúčastněné.

SEZNAMKA
Česko, KOMEDIE, 2016, 90 min.

„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá  
kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří 
Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. Ale 
pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří Langmajer 
jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy 

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.

a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi nejsou 
pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží 
jako nové rande na schůzky s klientkami.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA, SCI-FI, TITULKY, 2016

Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před 
ní dosud objevila. Co na tom, že kapitán Pickard je mimořádně odvážný, 
a Spock všechno ví, když oba přišli o všechno…

STRAŠIDLA
Česko, RODINNÝ, 2016, 113 min.

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký 
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka 
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila 
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním 
úřadě ve správě evidenci budov a který přináší nemilosrdný úkol: zaplatit 
nebo se vystěhovat! 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
USA, ANIMOVANÝ, 2016, 90 min.

Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi byste se divili. 
Například zachraňují kamaráda, který shodou nešťastných náhod skončil 
v útulku.

UČITELKA 
Česko, DRAMA, 2016, 102 min. 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného 
poměru. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce 
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit 
na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a aktuálního snímku o síle 
lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává 
na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát 
kdekoliv a v jakékoli době.

SAUSAGE PARTY
USA, ANIMOVANÝ, TITULKY, 2016, 15+, 83 min.

Film uvádíme v originálním názvu, protože v době tvorby programu 
(červen 2016) nebyl znám český překlad.

Párek Frank a jeho láska z vedlejšího regálu žemle Brenda žijí 
spokojený život, který snad nemůže být lepší. Zvláště když jsou vybráni 
do společného nákupního košíku. V novém domově na ně ale čeká 
příšerné překvapení. Lidé se je snaží zkonzumovat! Frank se rozhodne 
bojovat proti této strašlivé skutečnosti a dostat další potraviny na svoji 
stranu.

 19.  PÁ 17:00  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   20:00  BEN HUR   2D/TIT. 130 KČ

 20.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   20:00  STAR TREK: DO NEZNÁMA     /TIT. 140 KČ

 21.  NE 14:30  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   17:00   BEN HUR     /TIT. 150 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 25.  ČT 20:00  SAUSAGE PARTY 130 KČ

 26.  PÁ  17:00  STRAŠIDLA  110 KČ / 130 KČ

   20:00  STAR TREK: DO NEZNÁMA   2D/TIT. 120 KČ

 27.  SO 14:30  STRAŠIDLA 110 KČ / 130 KČ

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL     /TIT. 140 KČ

   20:00  SAUSAGE PARTY 130 KČ

 28.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK 3D 130 KČ / 150 KČ

   20:00  BRATŘÍČEK KAREL 100 KČ

 4.  ČT 20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL   2D/TIT. 120 KČ 
 5.  PÁ  17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /DAB. 140 KČ

   20:00  UČITELKA 130 KČ

 6.  SO 14:30  DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  LEGENDA O TARZANOVI    /TIT. 140 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D/DAB. 120 KČ

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

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /TIT. 140 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 11.  ČT 20:00  KROTITELÉ DUCHŮ   2D/TIT. 120 KČ

 12.  PÁ 17:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ     130 KČ / 150 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL   2D/TIT. 120 KČ

 13.  SO  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 110 KČ / 130 KČ

   17:00  JASON BOURNE 130 KČ

   20:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL    /DAB. 140 KČ

 14.  NE  14:30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ     130 KČ / 150 KČ

   17:00  SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D/DAB. 120 KČ

   20:00  SEZNAMKA 130 KČ

 18.  ČT 15:00  KINO SENIOR – JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 60 KČ / 100 KČ

   20:00  HAPPY DAYS – STAR TREK:  
    DO NEZNÁMA   2D/TIT. 100 KČ / 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

Pozn.: Popisky k filmům, 
které jsme hráli již 
v červenci, najdete 
na předchozí dvoustraně 
a na webu kina Vltava.

www.kasskralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Pokladna předprodeje vstupenek bude  
od 4. 7. do 13. 7. zavřená. Od 14. 7.  
do 31. 8. bude prodej vstupenek probíhat 
ve dnech čtvrtek a pátek od 15:30 hodin, 
v sobotu a neděli od 13:30 hodin.
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Sdružení rodáků a příznivců města
Přejeme všem našim členům i přízniv-

cům příznivé léto plné pohody a slu-
níčka, které co nejdéle vydrží. Ať není ale 
žhavě zdrcující, úmorné a katastrofické.

Pokud všichni ve zdraví přežijeme  
do 1. září do 13:00 hodin, čekáme vás  
ve 2. patře DPS, a to, prosím, mimořádně 
ve čtvrtek 1. 9., kde budete mít možnost se 
přihlásit na plánovaný zájezd do Mnicho-
va Hradiště a Svijan. Zájezd lze uskutečnit 
za přispění grantové dotace MěÚ Kralu-
py, 14. září 2016. Bude stát 200 Kč, vstupy 

do zámku a exkurze do pivovaru se platí 
zvlášť. Zámecké interiéry a zahrada 75 Kč, 
prohlídka pivovaru s ochutnávkou 50 Kč. 

Odjezd z Minic 7:15, Čechova ul. 7:20, 
Zelený strom 7:30, hotel Sport 7:40, Lobe-
ček 7:45. Oběd bude pravděpodobně ve Svi-
janech.

Podrobnosti v zářijovém Zpravodaji, při 
placení zájezdu, nebo na tel. č. 728 939 510 
(paní Vaňková, předsedkyně a vedoucí zá-
jezdu). srdečně Vás zdraVí a o Vaši Přízeň 

 se stále ucHázeJí Vaši „rodáci“

blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v červenci 
a srpnu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

ČERVENEC
93 let .......Maršálková marie
90 let .......PosPíšilová marie

SRPEN
80 let .......Pšenička Stanislav

dodatečně blahopřejeme  
k červnovým narozeninám
80 let  ......vízdalová marie

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
přeje všem čtenářům Kralupského Zpravodaje a členům 

spolku příjemnou dovolenou a krásné letní dny. Budete-li si chtít 
odpočinout od sluníčka a dozvědět se něco zajímavého, navštivte 

zajímavou výstavu 
Civitas Carolina aneb stavitelství doby karla IV.  

v Národním technickém muzeu v Praze.

V ýstava zachycuje atmosféru středověkého 
staveniště. Jejím hlavním tématem je stavba 

opevnění Nového města pražského, důležité 
části města, protože bez fortifikace zajišťující 
bezpečnost by existence tehdejšího města nebyla 
možná. Hradba Nového města byla dlouhá 3,5 km 
a byla postavena za 23 měsíců. Ve výstavním 
sále je vztyčena část rozestavěné hradby, která je 
postavena podle původní technologie a za pomoci 
autentického materiálu. Zmapována je zde celá 
technologie stavby a její fáze od lámání kamene, 
přes jeho zpracování, dopravu a samotnou stavbu 
hradby.

Hodně letních zážitků 
přeje organizační výbor KPP

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

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

} středoŠKolsKá učitelKA 
nABízí individuální doučování 
matematiky pro ZŠ i SŠ v Kralupech 
a okolí. V případě zájmu kontaktujte 
na tel. č. 777 152 479 nebo na e-mail: 
poslat.sem@seznam.cz.

} dá, prosíM, něKdo zA odvoz 
(nebo levně prodá) zachovalou litinovou 
vanu na nožičkách, mosaznou postel, 
plechovou prosklenou lékárničku 
z 60. let a kočárek s okénky z 80. let 
(nejlépe zelené barvy)? Předem děkuji. 
 tel.: 607 149 267

} KoupíM MenŠí Byt 
v Kralupech, platím hotově. Spěchá! 
 tel.: 792 445 806

Bígl, pes, narozen přibližně v 5/2010. 
do útulku byl přivezen strážníky MěP a od-
chycen byl v ulici Na Cikánce v Kralupech 
nad Vltavou. Je čipovaný, ale čip bohužel 
není zaregistrovaný. Benji je milý a kontakt-
ní pes. Ostatních psů v kotcích si nevšímá, 
na vodítku chodí dobře, za pamlsek umí 
povel „sedni“ a v kotci se snaží být čistotný.

11letá fenka křížence jezevčíka, které 
zemřela majitelka. eliška je milá, hodná, 
klidná, čistotná v bytě, snášenlivá, ale není 
zvyklá být sama, potřebuje někoho, kdo 
s ní bude doma, byla zvyklá na celodenní 
přítomnost majitelky. eliška měla velký 
nádor na mléčné žláze, který jí byl úspěšně 
odoperován 6. 6. 2016. 

Benji

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

a také na Facebooku.

Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě

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

eliška
leSaN - 
MěStSKý 
ÚtUleK  
PRO PSy 
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Městský klub důchodců

Proč byli hasiči u „domu seniorů“?

 17. 5. Stanislav Klejzar ................. 79 let
 27. 5. zdeněk KinKor ...................... 84 let
 1. 6. bohumila horáKoVá ..........81 let
 2. 6. olga poKorná .......................61 let
 3. 6. antonín tŮMa ........................ 70 let
 9. 6. Libuše KulhaVá .................... 82 let

 11. 6. Lenka hurdíKoVá ............... 56 let
 11. 6. mudr. jiří opluŠtil.............. 90 let
 16. 6. jitka toMeŠKoVá ................. 78 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky

Drazí přátelé!
červen si s námi dost zahrával, velká ve-
dra střídaly lijáky i s kroupami. Ale náš, 
před prázdninami poslední výlet, byl opět 
úžasný. Stále máme co poznávat na cestách 
po krásách naší země, a tak si v červenci 
či srpnu připravíme další zájezd na září. 
Je sice doba prázdnin a dovolených, ale 
v klubu se budeme stále pravidelně setká-
vat a mimo jiné i pracovat na různých vý-

robcích pro Hospic Anežky České v Čer-
veném Kostelci. O dalších připravovaných 
podzimních akcích a samozřejmě o výletu 
vás budeme informovat v zářijovém vydá-
ní Zpravodaje.

Přejeme dětem krásné prázdniny, hodně 
sluníčka a čisté vody na koupání a všem 
ostatním pěknou dovolenou.

srdečné PozdraVy od členů mkd

Letos jsme si připomněli 33. výročí, kdy nás 
opustil pan JOSeF daNda, řezník a uzenář 

z Lobečku. Dne 1. července uplynulo  
20 let od skonu paní BaRBORy daNdOVé, 
jeho milované manželky. Kdo jste je znali, 

vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpomíná 
dcera Jiřina s rodinou,  

rodina Dandova a Machkova.

Dne 8. 6. 2016 uplynulo 30 let ode dne, kdy 
zemřel StaNISlaV KUČeRa a 24. 6. 2016 

to bylo 31 let, co zemřela  
VlaSta KUČeROVá.  

Vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Dne 8. 8. 2016 by oslavil 90. narozeniny pan 
JaROSlaV BeNdl, vedoucí Kralupského 
mlýna. Dne 5. 6. 2016 by se dožila 88 let 

i jeho manželka, MaRIe BeNdlOVá.  
Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 18. 7. 2016 to bude 
rok, co v 54 letech odešel 
náš syn JIřÍ tRNKa 
z Černuce, zaměstnanec 
kralupské prodejny Kouzlo 
barev. S bolestí v srdci 

vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.
„Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten 
nikdy neodešel.“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
pracovníkům pohřebnímu ústavu pana 
Jiřího Cibulky za profesionální a lidský 
přístup a za důstojné vypravení pohřbu 
naší maminky paní JIřINy ROUSOVé.

Hana klomfaroVá 

a martin rous

PODĚKOVÁNÍ

Vpondělí 20. 6. 2016 se v ulici V Luhu 
před Domem s pečovatelskou službou 

(který veřejnost nazývá penzion nebo dům 
pro seniory), pohybovali hasiči, záchranáři 
a strážníci městské policie. Naštěstí se nedělo 
nic mimořádného, ale byl simulován požární 
poplach spolu s evakuací všech klientů. 

Důvodem k tomuto cvičení, které dle 
sdělení klientů za posledních 10 let ještě 
nezažili, bylo prověření dojezdových ča-
sů, procvičení a řízení zásahu při evakua-
ci osob, ověření funkčnosti a dostupnosti 
evakuačních cest a prověření činnosti za-
městnanců Domu s pečovatelskou službou 
při evakuaci klientů. 

Celkem bylo z budovy evakuováno 45 
osob za účasti osmi pečovatelek. Během 
13 minut byla budova prázdná a připrave-
na pro zásah hasičů. Pravdou je, že kdyby 
opravdu došlo k požáru, bylo by v domě 
pravděpodobně méně pečovatelek a více 
klientů, neboť akce byla s ohledem na zdra-
votní stav obyvatel Domu s pečovatelskou 
službou předem ohlášena, a tudíž někte-
ří klienti nebyli přítomni, ti ostatní byli 
na akci připraveni, měli sbalené potřebné 
doklady a léky. V kritické situaci by tomu 
tak rozhodně nebylo.

I tak ale byl nácvik nutný, neboť bylo 
potřeba zjistit a určit správný postup eva-
kuace, způsob, jakým dostat všechny osoby 
bezpečně z budovy, dojezdové časy hasičů 
a ostatních složek integrovaného záchran-
ného systému (dále jen IZS) a další.

Všichni zúčastnění však pevně věří a pře-
jí si, aby složky IZS nemuseli nikdy potře-
bovat. radka HoleštoVá
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MagicKá Noc truBadúrů

slyŠte, JaK váM dĚti Noci hraJí
Kralupy se opět stanou republikovým centrem temně romantické hudební scény

Kralupská skupina Bratrstvo Luny oslaví na Magické noci trubadúrů 3
desáté narozeniny a pro své fanoušky připravuje speciální dárek.
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Magická noc trubadúrů je hudebně-divadelní festival, jehož 
dramaturgickou náplň tvoří temně romantické umění hu-

dební, divadelní, taneční i výtvarné. Kralupy nad vltavou se díky 
takto nevšedně pojatému kulturnímu podniku stanou již potřetí 
(s dvouletou periodicitou) českým republikovým centrem dark in-
die scény, a to i s přesahem do zahraničí. tvůrčí všednost a šablonu 
nekonečné recyklace mainstreamových hitů naruší svou démonic-
kou aurou tvorba původní, opravdová a srdcem dělaná. Nenechte se 
opít falešným zdáním samozřejmosti a dejte se zlákat jedinečností 
listopadové produkce!

„Je tu opět sudý rok a Magická noc trubadúrů pokračuje po-
myslným třetím dějstvím. Jinými slovy, definitivně už lze mluvit 
o tradiční akci, z čehož mám upřímnou radost. Z toho, že tato 
tradice vzdor všem finančním a jiným nástrahám vznikla, a pev-
ně věřím, že ještě dlouho vydrží. Protože tento nejen hudební 
festival nemá na zdejší scéně obdoby a prostě mi přirostl k srd-
ci daleko pevněji, než by možná leckoho napadlo. Ostatně před 
těmi pěti lety, kdy se začal připravovat poprvé, by to nenapadlo 
ani mě samotného. Gotika má v umění samozřejmě mnoho po-
dob a Magická noc trubadúrů je opravdu zcela unikátní v tom, 
jakým způsobem představu o gotickém festivalu naplňuje. At-
mosféra, kterou jsem tam už dvakrát zažíval, je podmanivá, při 
vší potemnělosti úžasně vřelá a – i když to bude znít jako klišé – 
svým způsobem skutečně magická! Proto se do Kralup i tentokrát 
těším a bude mi ctí a zároveň potěšením znovu celým večerem 
provázet.“ Petr korál, hudební publicista a moderátor

   (Rock & All, Rádio 1, Rádio beat) 

„Pro mne osobně noc vskutku Magická – plná hudby, umě-
leckých událostí a příjemných setkání s ostatními muzikanty 
a spisovateli. Atmosféra, jakou zažijete jen málokde. Vnímavé 
publikum, které si svátek gotiky opravdu užívá.“

Petr štěPán, lídr xiii. století 

„Trubadúři, tihle poutníci věčností, byli na jednu stranu 
obdivováni a uctíváni, ale současně byli tak trochu vyvrženci 
společnosti. Každá šlechtična ráda hodila minci či zlatý šperk 
za písničku, ta mladší možná i pootevřela dveře své komnaty, 
ale která počestná matka by provdala dceru za potulného pěvce? 
A tak táhli krajinou, nikde doma, a zpívali o kráse, která roze-
chvěje duši, byli pamětí národa a jeho hrdinů. Dnes už většinou 
nehrají na loutnu, ale jinak se téměř nic nezměnilo. Pořád to jsou 
nespoutaní bratříčci noci, procházející branami času, jejichž 
struny zní ještě dlouho poté, co umlkly. Bude mi ctí i tentokrát 
být tichým stínem, ochránkyní, starou čarodějkou, která – ně-
kdy třeba i neviděna – prochází pod klenbou noci. Dejte se zvábit 
i vy. Naslouchejte. Nechte se vést. Pojďte. Vejděte ze své vlastní 
svobodné vůle. Magická noc čeká!“

Jenny noWak, spisovatelka 

exkluzivní lIVe bonus festivalu: skladba XIII. StOletÍ
„TRaNSYlVaNIaN WeReWolF“  

po cca 20 letech na koncertních prknech!
„Zařazením této skladby vzdávám hold kralupskému festivalu.“

Petr Štěpán (XIII. STOLETÍ)

Tištěné noviny TRUBADÚR 3 jsou programovým manifestem festivalu.
TRUBADÚR je kamínkem v hrázi proti vyprázdněnému mainstreamu, kultuře 
konzumu a řízené debilizaci světa. Je skromnou alternativou, zvoláním a vý-
křikem! Je také programovým manifestem dark indie happeningu Magická 
noc trubadúrů III. Gothicrockové noviny se starodávnou aurou vycházejí 
na šestnácti stranách formátu A3. Noviny v případě zájmu obdržíte ZdaRMa 
(pouze za poštovné)! Kde je seženete? Ptejte se na bratrstvoluny@seznam.
cz nebo mrkněte na www.bratrstvoluny.com.
PŘeDPRoDeJ VSTUPeNek ZaHÁJeN
Vstupné: předprodej 290 Kč 
(online www.kasskralupy.cz / pokladna KaSS Vltava) Jindřich Kohm
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rozhovor - Kralupy KralupaNůM

čtyřkolky se v poslední době 
stávají více a více oblíbeným 
dopravním prostředkem, proč 
myslíte, že tomu tak je?
Ano, to je pravda. Myslíme si, 
že to má hned několik důvodů. 
Ať už se jedná o cenovou do-
stupnost strojů, určité spojení 
s přírodou, pomocníka pro prá-
ci, nebo relax. V dnešní době se 
čtyřkolky uplatňují i v oblastech 
záchranných složek, např. poli-
cie, hasiči, horská služba. I nás 
jste mohli vidět pomáhat při 
povodních v roce 2013. Velkou 
výhodou je prostupnost těžkým 
terénem, vodou, pískem nebo 
po nasazení pásů i sněhem.

co potřebuji k tomu, abych 
mohla řídit čtyřkolku?
Tady je to stejné jako u moto-
rek - a to především rozum, 
neboli jak se lidově říká: jezdit 
mozkem, ne výkonem čtyřkolky 
a plným plynem. Jinak je potře-
ba oprávnění skupiny B, jelikož 
se jedná o dvoustopá vozidla. 
Přesto ale zůstává ostatní jako 
pro motocykl.

jak těžké je naučit se stroj 
ovládat?
Těžké to rozhodně není. Postačí 
krátké vysvětlení ovládání a ma-
lá projížďka. Nesmíme ale za-
pomínat na minimální výbavu 
a tou je v tomto případě přilba.

Musí mít čtyřkolka registrační 
značku stejně jako motocykl?
Záleží na druhu čtyřkolky. 
V dnešní době většina čtyř-
kolek podléhá homologaci pro 
provoz na pozemních komuni-
kacích, a tudíž jí náleží regis-
trační značka. Stejně tak je to-
mu i s povinným ručením.

proč jste se rozhodli otevřít v Kra-
lupech prodejnu tohoto typu?
Čtyřkolkám se věnuji již něko-
lik let. Následně mě podpořila 
i manželka Petra a chtěli jsme 
nabídnout Kralupanům něco no-
vého. Tak vznikla tato myšlen-
ka. Hledali jsme vhodný prostor 
a myslíme, že se nakonec zada-
řilo. Na jednom místě máme jak 
prodejnu s vystavenými stroji, 
tak i servisní dílnu. Do budouc-
na plánujeme připravit ještě trať 
k testování a půjčování strojů. 
Zatím ale hledáme vhodný čle-
nitý pozemek.

jaký další servis, služby 
poskytujete?
Zároveň s našimi službami na-
bízíme i prodej doplňků, oble-
čení, náhradních dílů, ale i tzv. 
PPL parcel shop. Přepravu zá-
silek pomocí společnosti PPL. 
Ať už chcete balík poslat nebo 
si ho chcete nechat poslat, mů-
žete přes naši prodejnu. Zákaz-
níci si na tuto službu začínají 
dobře zvykat. Máme otevřeno 
v odpoledních hodinách, takže 
si zásilku vyzvednou při cestě 
z práce. Pokud ani naše otevíra-
cí hodiny nevyhovují, je vše jen 

rozHoVor s... Petrou a Jiřím Vorlovými, majiteli prodejny čtyřkolek

na čtyřkolce kolem dokola
čtyřkolka je malé motorové vozidlo se čtyřmi koly 
(umístěnými na dvou nápravách a ve dvou stopách, jako 
u automobilu). Je určena pro jízdu v terénu, kde má díky 
menším rozměrům a hmotnosti lepší průchodnost než 
terénní automobil, a oproti terénnímu motocyklu je méně 
náročná na jezdce a umožňuje přepravu nevelkého nákladu, 
např. nářadí. Není to tak dávno, co se v Kralupech objevila 
prodejna s těmito „stroji“.

o dohodě. Často tomu je i o ví-
kendu. A shledáváme se s klad-
ným ohlasem.

Kdo jsou vaši zákazníci? je 
možné se v Kralupech v tomto 
oboru uživit? 
Našimi zákazníky jsou lidé 
z okolí. Docela nás překvapilo, 
že zájem ze strany místních je 
v podstatě nulový. Čas od ča-
su se někdo z místních zastaví 
za výlohou, ale zákazník se z něj 
nestává. Na „obživu“ to rozhod-
ně není. Oba máme své hlavní 
zaměstnání. Uvidíme, jak se vše 
bude vyvíjet do budoucna. 

setkáváte se stále s názorem 
občanů, že čtyřkolky „akorát 
ničí“ cesty a porost v lese?
Ano. Tak s tím se setkáváme 
stále, ačkoli to není úplně prav-
da. Vím, že mezi námi nejsou 

všichni slušní a najdou se i je-
dinci, kteří přírodu ničí. Osob-
ně jsem měl několikrát rozhovor 
s lidmi, kteří si takto počína-
jí. Bohužel je to pak vizitka 
nás všech. Nicméně takový-
to čtyřkolkář v tom není sám, 
ona taková lahev od oleje, ne-
bo pytel s odpadky, nebo čer-
ná skládka (a věřte, že jich je 
v okolí Kralup hodně), nadělají 
mnohem více škody, než zlome-
ná větývka na cestě pod kolem 
čtyřkolky. Jsem zastáncem toho, 
že čtyřkolka do volného lesa ne-
patří. Od toho jsou lesní, polní 
a užitkové cesty nebo silnice. 
Pokud se jedná ale o těžbu dře-
va, pak své uplatnění má.

na jakou nejbližší akci byste 
pozvali ty, kteří uvažují 
o pořízení čtyřkolky, případně 
se chtějí jen svézt a pobavit?
V současné době připravujeme 
akci pro širokou veřejnost v Mi-
lovicích s názvem Quadparáda 6. 
Spolupracujeme se základní ško-
lou na Komenského nám. formou 
prezentace při dnech otevřených 
dveří. Nebráníme se ale jakékoli 
další spolupráci s ostatními, po-
kud nás osloví. Všechny samo-
zřejmě zveme do naší prodejny 
v ulici Gen. Klapálka 175. Pro ty 
odvážnější máme i stroje k za-
půjčení.

děkuJi za rozHoVor! 
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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 

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!

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM  
AZ CENTRA KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

více informací a přihlášení:

moře zábavy, dobrodružství 
a pohybu máme připrave-

no na našich příměstských tá-
borech, které probíhají, mimo 
týdne od 4. 7. do 8. 7. 2016, celé 
prázdniny. Především určitě oce-
níte náš poslední 7. turnus „Čes-
ko - AZ centrum, postrach uli-
ce“ v termínu 22. 8. - 26. 8., kde 
se děti naučí různým dovednos-
tem a získají mnoho zajímavých 
informací o Česku, které jim po-
té mohou pomoci po usednutí 
do školních lavic. Ale nebojte 

se, ani o fyzickou zdatnost zde 
nebude nouze. Můžou se těšit 
na sportovní olympiádu, výlet 
na veltruský zámek, maškar-
ní bál a také na „bojovou hru“ 
v přírodě s cílem najít poklad. 
Nakonec si odnesou jako památ-
ku několik výrobků, které spolu 
s lektorem budou vytvářet.

Myslíme i na ty nejmenší rato-
lesti… pro ně bude, krom první-
ho týdne, celé prázdniny připra-
vena naše letní AZ školka.

bc. nikola HoroVá, Pr manager

tentokrát se nebudu rozepisovat o všech ak-
tivitách naší základní umělecké školy, kte-
rých bylo v průběhu června opravdu hod-
ně a zabraly by tak velmi mnoho prostoru 
ve vydání tohoto KZ. V případě vašeho 
zájmu najdete veškeré podrobnosti a foto-
reportáže na našich webových stránkách 
www.zuskralupy.cz.

Na tom samém místě naleznete i seznam 
přijatých uchazečů do uměleckého vzdělá-
vání pro příští školní rok. Letošní rok byl 
ohledně počtu podaných přihlášek rekordní 
a úroveň zájemců velmi vysoká, což nás vel-
mi těší. Z kapacitních důvodů však bohužel 
nemůžeme vyhovět všem, kteří u přijíma-
cích a talentových zkoušek uspěli. V prů-
běhu první poloviny měsíce září se však 
mohou vyskytnout případy, kdy někteří žáci 
z nejrůznějších důvodů nakonec nenastou-
pí, či ve vzdělávání nepokračují. V tom oka-
mžiku se naše škola ozve všem těm, kteří 
se ocitli tzv. „pod čarou“. 

Nástup pedagogů i žáků je určen na čtvr-
tek 1. září 2016. Ve čtvrtek 25. srpna 2016 
zveřejníme na webových stránkách a vý-

základní umělecká škola 

Prázdniny s AZ centrem

Veškeré informace o zábavných 
prázdninových akcích naleznete 
na http:/az.centrumd8.cz

Vážení rodiče a příznivci školy, milé děti,
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věskách školy soupis termínů, ve kterých 
budete mít možnost navštívit jednotlivé pe-
dagogy ohledně domluvy rozvrhu.

Těšíme se na shledanou a přejeme klidné 
prožití prázdnin.

za zuš kraluPy nad VltaVou luboš Harazin

Žáci hudebního oboru ZUŠ po absolventském koncertu v muzeu
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našich 780 žáků a jejich 
učitelé končí další školní 

rok. Každý prožíváme poslední 
červnové dny jinak. Prvňáčci 
ve čtyřech prvních třídách osla-
vili ukončení prvního ročníku 
pěkně vesele na slavnostech sla-
bikáře. Ukázali svým rodičům, 
prarodičům i dalším hostům, co 
se všechno naučili. Bylo toho 
hodně a všichni si uvědomili, 
u jak důležité chvíle jsme se se-
šli. Z malých často ustrašených 
dětí se během deseti měsíců sta-
li sebevědomí školáci, kteří mají 
spoustu kamarádů a nepotřebují 
už vodit za ručičku. 

Podporu dospělých však bu-
dou stále potřebovat nejen malé 
děti, ale i zdánlivě téměř dospě-
lí deváťáci, kteří se předvedli 
na závěrečném rozloučení v ki-
ně Vltava. Byla to vydařená 
slavnost vykročení našich absol-
ventů do dospělého života. Žáci 
a žákyně převzali svá vysvěd-
čení jako doklad toho, že získa-
li základ pro další vzdělávání, 
ve kterém všichni chtějí pokra-

čovat. My jim přejeme na další 
cestě životem vše nejlepší. 

Vůbec jsme zažili v posledních 
dnech uplynulého školního roku 
spousty zajímavých okamžiků. 
Kolik výletů, tradičních i nových 
akcí bylo pro všechny připrave-
no. Při branných dnech si žáci 
uvědomí, že nemusí být vždy vše 
zalito sluníčkem a že nebezpečí 
opravdu nechodí po horách, ale 
můžeme se s ním setkat každým 
dnem, a i prázdniny často při-
náší různá rizika. Děti se učily 
základy první pomoci, opakovaly 
dopravní výchovu a mnoho dal-
šího. Velcí žáci se tradičně podílí 
na přípravě programu pro mlad-
ší. Na úplný závěr zorganizoval 
pan učitel Richter akademii. Le-
tos žáci dostávali vysvědčení 
o dva dny dříve. Budova muse-
la být připravena k předání sta-
vební firmě, která o prázdninách 
provede očekávanou rekonstruk-
ci elektrorozvodů. Věříme, že se 
vše stihne v termínu a v září se 
sejdeme ve zmodernizovaných 
prostorách. 

zš gen. klaPálka

děkujeme 
za orientační běh
učitelé a žáci naší školy chtějí touto ces-

tou poděkovat všem ze sportovního od-
dílu orientačního běhu, kteří se podíleli na  
1. ročníku závodů, které se konaly 1. června 
na Den dětí. Manželé Loušovi a pan Vejraž-
ka pro nás obětavě připravili trasu běhu, 
mapy, diplomy a perníkové medaile.

Výsledkem bylo veliké nadšení a radost 
všech dětí, spokojenost se zajištěním celé 
akce. učitelé a žáci

zš 28. říJna

Vtomto roce se nám podařilo realizovat 
několik projektů, které přispěly k zlep-

šení výchovně vzdělávacího procesu v naší 
škole. Využili jsme k tomu nejen prostředky 
zřizovatele, ale také společnosti Česká rafi-
nérská, a. s. a rovněž jsme čerpali z EU.

Byli jsme v Londýně, vybavili jsme si 
stávající školní dílnu novými pomůckami, 
stejně tak jsme vytvořili multifunkční učeb-
nu chemie, otevřeli jsme na zahradě novou 
učebnu se skladem nářadí a v neposlední 
řadě jsme opravili naši školní kuchyňku 
a vytvořili z ní prostor vybavený tak, aby 
odpovídal dnešní moderní domácnosti. 

Přejeme všem žákům, rodičům a příz-
nivcům školy příjemné prožití letních dnů. 
Sejdeme se 1. září 2016 v aule školy.

Paeddr. dagmar kuzníkoVá

zš a mš třebízskéHo
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Probíhá zkvalitňování 
podmínek výuky
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Zrenovovanou školní kuchyňku začnou žáci  
ZŠ Třebízského využívat od září 2016.

Článek s názvem Inovace výukových pro-
stor na ZŠ Třebízského, který pojednává 
mimo jiného o projektu Dílna, najdete na  
www.kralupskyzpravodaj.cz

dosavadní ředitelka ZŠ Generála Klapálka se loučí
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I já osobně jsem prožila tyto 
dny velmi intenzivně, protože 
to bylo ve funkci ředitelky na-
posled. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se mnou dlouhé ro-
ky spolupracovali ve prospěch 
mnoha našich žáků. Naší ško-
le bych chtěla popřát mnoho 
úspěšných let, hodně šikovných 
žáků, kvalitní a spolupracující 
učitelský sbor a dobré vedení. 

Protože deset měsíců školního 
roku znamená spousty starostí 
a práce, přeji všem pedagogům, 
i ostatním pracovníkům kralup-
ských škol, žákům i jejich ro-
dičům zasloužené krásné dva 
měsíce prázdninového volna. 
Užijete si odpočinek i vše, co 
k prázdninám patří, načerpejte 
nové síly do dalšího roku. 

dagmar knöPfelmacHeroVá
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ddM / ŠKoly

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady PřiPraVila gabriela JunáškoVá

poděKování
Děkujeme paní Markétě Svátkové za zajiš-
tění zmrzlinového sponzorského daru pro 
děti ze ZÚ Krůček I. a II. Naše poděková-
ní patří také Josefu Třískovi za zapůjčení 
skákacího hradu na Den dětí.

Hodnocení recitAční 
soutěže seifertovy 
KrAlupy 2016
DDM v Kralupech nad Vltavou pořádal dne 
14. 6. 2016 již 10. ročník recitační soutěže Sei-
fertovy Kralupy. Soutěže se zúčastnilo celkem 
41 dětí z kralupských a okolních škol. Děti 
soutěžily v různých věkových kategoriích.

Předškoláci - vítězové Havlicová Kristýna, 
Charvátová Kristýna, Kristová Alice
1.-3. ročník ZŠ - vítěz Jurková Michaela ze 
ZŠ Komenského
4.-5. ročník ZŠ - vítěz Eduard Štěpán ze 
ZŠ Komenského a Štropová Kamila ze ZŠ 
Komenského
6.-7. ročník ZŠ - vítěz Khemlová Natálie ze 
ZŠ Komenského

střední školy - vítěz Jiráček Kryštof z GJP 
Mělník
Každé dítě přednášelo dvě básně, báseň 
od J. Seiferta a volný výběr autora. V jednot-
livých kategoriích byli vyhodnoceni nejlepší 
soutěžící. Dle našeho mínění ale zvítězili 
všichni, kdo našli odvahu, věnovali svůj vol-
ný čas a píli, aby se této soutěže zúčastnili. 
Odměnou jim bude pozvání na recitační 
přehlídku Seifertovy Kralupy 2016, která 
se uskuteční v září.

turnAj století 2016

V rámci Dnů Kralup DDM v Kralupech nad 
Vltavou pořádal dne 4. 6. 2016 již 16. ročník 
Turnaje století v malé kopané. Zúčastnilo 
se ho celkem 12 týmů.
Družstva byla rozdělena do tří základních 
skupin, z kterých postupovaly první dva 
týmy a další dva ze třetího místa podle 
dosažení nejvyšších bodů do dalších kol. 
Zde se nejlépe dařilo družstvu s názvem 
Junioři, to se stalo vítězem celého turnaje 
a získalo putovní pohár. Na druhém místě 
se umístilo družstvo Stará Garda Veltrusy 

a třetí místo obsadil tým Dům dětí a mlá-
deže Kralupy. 

Hodnocení AtleticKéHo 
trojBoje prvníHo 
stupně zŠ 
Dne 10. 6. 2016 proběhlo oblastní kolo v at-
letickém trojboji základních škol. Celkem se 
zúčastnilo 60 dětí. Děti soutěžily v těchto 
disciplínách: sprint na 60 m, skok do dál-
ky, hod kriketovým míčkem. Do výsledku 
družstva se počítalo umístění všech 10 zá-
vodníků podle pořadí v jednotlivých disci-
plínách. Děti předváděly úžasné sportovní 
výkony. 
Mezi nejlepší atlety patří: Šelicha Matěj 
a Doležálková Mariana ze ZŠ Komenského, 
Kretzer Samuel, Kotoučová Adéla a Chlap-
cová Kateřina ze ZŠ a MŠ Třebízského, Za-
jíček Filip ze ZŠ 28. října, Hiklová Adélka 
ze ZŠ Václava Havla, Tučková Natálie ze 
ZŠ Generála Klapálka, Pech Sebastian ze 
ZŠ Veltrusy.
Umístění škol:
1. místo ZŠ a MŠ Třebízského 
 - postup do okresního kola
2. místo ZŠ 28. října - postup do okresního kola
3. místo ZŠ Komenského
4. místo ZŠ Generála Klapálka
5. místo ZŠ Veltrusy
6. místo ZŠ Václava Havla
Přejeme všem dětem hezké prázdniny 
a těšíme se na vás v novém školním roce 
2016/17.

Poslední měsíc školního roku se 
kromě závěrečných písemných 

prací a zkoušení nesl na vlnách vý-
letů, akcí a sportovních aktivit. Naši 
nejstarší žáci stejně jako každý rok 
připravili na Den dětí plno zábavných 
soutěží a úkolů. Za jejich splnění do-

staly děti mimo jiné i nanuky, které 
věnovala Prima zmrzlina a tímto jí 
za sponzorský dar děkujeme.

Spoustu nových zážitků si děti při-
vezly z tvrze Hummer, díky které pro-
žily den ve středověku. Mohly si vy-
zkoušet lukostřelbu, střelbu z praku, 

rytířskou zbroj, jízdu na koni a spous-
tu dalších disciplín.

Dalším celoškolním výletem byla již 
tradiční plavba lodí po Vltavě od Kar-
lova k Hlávkovu mostu a zpět. 

Poslední společnou akcí byly 
Olympijské hry, kde se utkali žá-
ci druhého stupně za povzbuzování 
žáků prvního stupně. Utkali se ne-
jen jednotlivci, ale i týmy. Odměnou 

olympijských vítězů byly nejen žáky 
vlastnoručně vyráběné medaile, ale 
jistě i radost z překonání sebe sama 
a fair play hry.

Odměnou pro celý náš pedagogický 
sbor je naopak to, že jsme děti úspěš-
ně provedli celým školním rokem.

Přejeme všem krásné letní prázd-
niny.

bc. micHaela obytoVá HacmacoVá

zš Praktická

s koncem školního roku skončily svou činnost i pravidelné zájmové útvary. Ale naše práce s dětmi nekončí. V DDM jsou 
připraveny tři příměstské tábory a v Mokrosukách a Doksech týdenní tábory pobytové.

Podrobný seznam zájmových útvarů a novou přihlášku naleznete během letních měsíců na našich webových stránkách. 
samozřejmě, že chystáme i novinky, stejně jako zachování oblíbených plně navštěvovaných zájmových útvarů.

to nejlepší na konec
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Paní Světla Borecká, která v anketě Spor-
tovec Kralup nad Vltavou 2015 obsadila 

3. místo ve své kategorii, se na konci května 
zúčastnila 18. Mistrovství světa veteránů 
ve stolním tenise, které se konalo ve špa-
nělském Alicante.

Na tomto mistrovství dosáhla, jak sama 
říká, prvního malého sportovního  úspě-
chu. „Ve čtyřhře ve věkové kategorii 60-64 
let jsem se spoluhráčkou Klaudií Mazalovou 
vyhrála consolation – neboli tak zvané malé 
finále. Je to pro mě velký úspěch, snad mi 
pomohl i talisman Kralupák. :o)

Celkem bylo v této věkové kategorii 84 
dvojic, 44 dvojic hrálo hlavní velké finále 
a 40 dvojic consolation - malé finále. 

„Ve dvouhře v kategorii 65-69 let jsem 
hrála také consolation a dobojovala jsem se 
v této soutěži mezi prvních šestnáct z cel-
kových 77 hráček. Což je na mě také dob-
rý výsledek. 

Celkově ale, ze 159 hráček, jsem byla 91. 
- 98. Věřím, že někdy příště bych mohla 
dopadnout i lépe,“ dodává tato žena, které 
by mohl leckdo i jen účast na mistrovství 
světa závidět. radka HoleštoVá

během roku jsme závodili s pódiovými 
sestavami Indiánky a starší děvčata se 

sestavou Dangerous, která vybojovala 3. mís-
to na Bohemia aerobic tour a se 14 závody 
jen v jarní části sezóny byly nejúspěšnějším 
našim týmem. Z řad maminek a lektorek 
jsme sestavili závodní tým seniorek, které 
vystupovaly jako Pirátky z Kralup.

Děti z FIT FOR YOU v soutěžní sezóně 
2015/2016 vybojovaly celkem 42 medailí 
a pohárů. V roce 2016 jsme také organi-
zovali závody pro jednotlivce - Halloween-
ský, Valentýnský a Letní aerobik. Dále 
závody pro pódiové skladby - 9. ročník 
Aerobic mini teams, pro odvětví sportov-
ního a komerčního aerobiku jsme v zá-
věru sezóny uspořádali Kralupský pohár, 
a aby co nejvíce dětí dostalo příležitost 
ve sportu, zakončili jsme závodní sezó-
nu již tradičním Mistrovstvím Kralupska 
v Ropeskippingu, které bylo mimořádně 
úspěšné. Celkem závodilo šest škol se 120 
dětmi.

Velké díky patří všem našim fanouškům, 
rodičům a partnerům, mezi které patří Stře-
dočeský kraj, Město Kralupy, firma Heckl, 
firma Bidvest, kteří podpořili naši činnost 
a díky nimž jsme mohli připravit krásné 
ceny pro děti.

Závodní sezóna byla úspěšná, dlouhá 
a většina z nás touží po odpočinku. Tak 
mi dovolte všem dětem popřát krásné a slu-
nečné prázdniny, dospělým příjemnou dovo-
lenou, realizačnímu týmu relaxaci a těšíme 
se na vás v září v Aerobic Centru FIT FOR  
YOU v areálu zimního stadionu v Kralu-
pech nad Vltavou NA VIDĚNOU.

za sk ffy 

mgr. blanka bělíkoVá

I malé vítězství 
na mistrovství světa se cení
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Ohlédnutí za úspěšnou sezónou ve FIt FoR You

V AC FIT FOR YOU V AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU OD 1. 9. 
DO 7. 9. 2016 VŽDY OD 16 DO 18 HODIN. BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH KURZŮ

WWW.FITFORYOU.CZ 

Na podzim 2015 jsme začali s 19 tréninkovými skupinami. Naše působení 
jsme zaměřili nejen na aerobik a pódiové skladby, ale rozšířili jsme nabídku 
o sportovní aerobik, trampolínky pro děti, gymnastickou průpravu, sportovní 
průpravu pro kluky, navíc jsme nastartovali pilotní ročník projektu Děti 
na startu. během roku se děti účastnily celorepublikových závodů typu Master 
class a sbíraly nejen cenné zkušenosti, ale i krásná umístění, důkazem byla 
účast terezy chromé a Anežky Netíkové na Mistrovství české republiky 
v Master classu. 
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Můžete nám stručně vysvětlit, 
co je bech press?
Název pochází z anglických 
slov bench – lavice a press – 
tlak. Jedná se tedy o soupažný 
tlak s velkou činkou vleže na la-
vici. Je to asi nejznámější posi-
lovací cvik, který rozvíjí přede-
vším svaly hrudníku a rukou. 
Činka se z napjatých paží spustí 
kontrolovaně na hrudník, kde 
následuje tzv. stop tlak. Po cca 
jedné až dvou vteřinách dá roz-
hodčí povel „press“ a závodník 
musí činku plynule zdvihnout 
do původní polohy v napjatých 
pažích. Jedná se, vedle dřepu 
a mrtvého tahu, o jeden ze cvi-
ků silového trojboje.

co vás k tomuto sportu 
 vedlo?
„Muž nemá právo být amatérem 
v rovině fyzického tréninku. Je 
jeho hanbou zestárnout bez to-
ho, aby okusil tu krásu a sílu, 
které je jeho tělo schopné.“ To 
řekl Sokrates a já s tím souhla-
sím. Silové sporty navíc mají 
tu výhodu, že se dají na vyso-
ké úrovni dělat až do poměrně 
vysokého věku.

jaká byla příprava 
na mistrovství?
Osm týdnů maximálně inten-
zivního silového tréninku. Tak-
že poměrně náročná záležitost. 
Samozřejmostí a nezbytností je 

kvalitní suplementace. Tzn. pro-
teinový koncentrát, aminokyse-
liny a kvalitní strava.

jaké další výsledky máte 
na svém kontě?
Až do mistrovství republiky 
jsem se sice poměrně úspěšně 
účastnil místních závodů, ale 
ty se náročností nedají s velký-
mi závody srovnávat. Čili prv-
ní opravdový úspěch je toto ví-
tězství.

co plánujete do budoucna?
Získal jsem postup na Bench 
Press Cup pořádaný při EVLS 
Prague Pro, což je po Olympii 
a Arnold Classic největší akce, 

které se lze v bodybuildingu zú-
častnit. Takže tam budu v ama-
térské divizi rozhodně startovat 
a následně mě čeká mistrovství 
světa v Německu. Pokud budou 
finance a účast na EVLS do-
padne dobře, tak bych se mohl 
příští rok objevit na jedné akci 
v USA. To je ale prozatím velká 
spekulace.

Děkuji za rozhovor a přeji mno-
ho úspěchů v takto náročném 
sportu. 

lenka moraVcoVá

Chtěli bychom se pochlubit kvalitními 
výsledky z celé jarní série závodů 

sportovního aerobiku. Soutěžili jsme v jed-
notlivcích, dvojicích, trojicích a šestičlenných 
týmech. Získali jsme celkem 22 medailí, z to-
ho 6 zlatých, 11 stříbrných a 5 bronzových.

Téměř všechny závodnice z našeho klu-
bu se probojovaly do republikového finále 
soutěže Mistry s mistry, které se opět ko-
nalo v Praze. Hlavním rozhodčím byl Ja-
kub Strakoš, bývalý několikanásobný mis-
tr světa a Evropy ve sportovním aerobiku 
a ředitelkou závodů byla Eliška Strakošová. 
Z každé kategorie mohlo postoupit pouze 
deset nejlepších.

I naše sestavy patřily k těm úspěšným, 
a proto jich z našeho Studia ATAK postoupi-
lo celkem 14. Vzhledem k tomu, že jsme mě-
li na tento rok 22 sestav, vypovídá to o dob-
ré úrovni našich závodnic i trenérek.

Ani na těchto závodech jsme nezůstali 
pozadu a trio kategorie C ve složení Sára 
Částková, Aneta Hrušková a Kristýna Pa-
kandlová se stalo mistryněmi ČR. Ve dvo-
jicích v kategorii C se našim děvčatům, 
Kristýně Pakandlová a Denise Řezníčkové, 
podařil husarský kousek, když předstihly 

rozHoVor s... lukášem Hodíkem, mistrem republiky v bench pressu

Kralupy mají mistra republiky
Druhý květnový víkend se v hlavním městě konalo Mistrovství české republiky  
v bench pressu. Kategorii mužů do 125 kg vyhrál lukáš Hodík výkonem 200 kg. lukáš sice 
není kralupským rodákem, ale již několik let zde působí v zaměstnání. Nejprve pracoval 
u Městské policie Kralupy nad Vltavou a od poloviny loňského roku pracuje na úseku 
Krizové řízení města Kralupy nad Vltavou. Ne v každém městě se můžou pochlubit tím, že 
„krize“ řeší mistr republiky! :o)

Velké finále sportovního aerobiku v soutěži Mistry s mistry

Zlatá trojice a zlatá dvojice v kategorii C 
s trenérkou
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NÁboR - SPoRToVNí aeRobIk 
Přijímáme nové děti ve věku 5 - 7 let „Přípravka“.

Děti osmileté a starší přijďte na tréninky sportovního aerobiku.
Cvičíme od září v tělocvičně Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou. 

Všechny informace najdete na webu http://studioatak.webnode.cz/ 
Těší se na vás kolektiv trenérek Studia ATAK Kralupy

pouze o jediný bod závodnice z Havířova 
a získaly tak titul mistryně ČR.

Další závodnice ve finále podaly také 
dobré výkony, protože ještě 3x jsme měli 
„bramborovou medaili“ a navíc nikdo z na-
šich nebyl ve finále poslední.

Souhrn výsledků z pěti závodů letošního 
roku a z pražského finále náš klub vynesl 
na neuvěřitelné 4. místo v hodnocení 56 klu-
bů z celé ČR. Oproti loňsku jsme si polepšili 
o jednu příčku nahoru. Měli jsme obrovskou 
radost, protože jsme stále blíž ke stupňům 
vítězů. A kdo ví, možná už příští rok to vy-
jde. Určitě se o to budeme snažit.

Poděkování patří všem závodnicím a tre-
nérkám za výborné výsledky, a také rodi-
čům, kteří obětavě najezdili stovky kilo-
metrů po celé ČR, aby dopravili svoje děti 
na závody. Všichni tak podpořili dobré jmé-
no Studia ATAK. mgr. Petra klozoVá
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Vneděli 5. 6. pořádal oddíl Silového troj-
boje a strongmanů TJ Kralupy, pod zá-

štitou Města Kralupy na náměstí J. Seiferta 
v Lobečku 4. ročník soutěže silných mužů 
a žen Strongman Kralupy 2016. Závodníci 
závodili v silově vytrvalostních disciplínách 
jako tahání kamionu, tlakové kombinaci, 
přenášení břemene na zádech, benčpresu 
s kovovou kládou a vykládacím závodem 
betonových koulí. 

Samotná soutěž byla rozdělena na do-
polední část pro kategorie fitness/příchozí 
a ženy a odpolední část pro strongmany 
do a nad 105 kg tělesné hmotnosti. Váhy 
výše zmíněných disciplín byly upraveny pro 
jednotlivé kategorie tak, aby svojí obtížností 
odpovídaly silové vybavenosti závodníků.

Celkem v závodu soutěžilo 43 závodní-
ků, z toho 14 můžu a 5 žen dopoledne 
a 24 mužů odpoledne, přičemž 5 závodní-
ků doputovalo až ze Slovenska – ze Šale, 
Bratislavy a Nových Zámků. Za kralupský 
oddíl společně s hostujícími členy závod 
zvládlo 5 závodníků, kteří se pilně připra-
vovali od začátku roku.

V dopolední části skončil na desátém mís-
tě oddílový zástupce Filip Sukovatý (ze Zlo-
syně), který se letos odhodlal poměřit síly 
s ostatními závodníky. Jeho účast v závodě 
ho utvrdila v dravějším tréninku a lepších 
výkonech do dalších závodů. Na 12. místě za-
končil svůj závod Kršík Aleš, který má taktéž 
velký potenciál do budoucna. Kategorii vy-
hrál Michalov z Brna, před druhým Horákem 
z Kačice a třetím Ulbrichem z Čečelic.

V ženské kategorii zvítězila známá kul-
turistka Katka Kyptová z Mladé Boleslavi 
před několikanásobnou kralupskou vítězkou 
Evou Horňákovou z Budějovic a třetí Simo-
nou Bulgarovou ze Slovenska.

během víkendu 4. a 5. června proběhly 
na volejbalových kurtech na sokolišti 

dvě tradiční akce – Memoriál Simony Ma-
chanové a Turnaj nadějí. 

Sobotního turnaje juniorek se zúčastnili 
kromě vybraných ligových družstev z Čech 
také slovenské Komárno, německý Hennig-
sdorf a polská Śróda. Kolem deváté hodiny 
po slavnostním zahájení za účasti předsta-
vitelů všech zahraničních měst a rodičů Si-
mony se rozběhly zápasy ve skupinách.

Během celého dne v příjemném volejba-
lovém počasí následoval zápas za zápasem. 

V pohodové atmosféře se nakonec ve finále 
utkalo Kladno se Śródou. V pohledném zá-
pase byly nakonec lepší Polky a při své třetí 
účasti na turnaji si odvezly ceny za první 
místo. Na putovním poháru se tak po del-
ší době objeví jméno vítěze ze zahraničí. 
Kralupská děvčata tentokrát příliš neuspěla, 
páté a šesté místo se budou snažit vylepšit 
v příštím, již 25. ročníku. 

V neděli pořádaly starší žákyně svůj Po-
hár nadějí. V letošním 6. ročníku se jim 
vedlo lépe, áčko zvítězilo v krásném finá-
le s Hlincovkou. Jak sobotní, tak nedělní 

účastníci odjížděli spokojení a všichni se 
těší na další ročníky. 

V sobotu a v neděli 18. - 19. 6. se hrá-
lo v Českých Budějovicích oblastní kolo 
(Čechy) v Barevném minivolejbalu. Podle 
prvotních informací postoupilo do finále 
všech deset kralupských družstev. Bude se 
hrát v září v Brně. 

Všechny akce finančně podpořilo Město 
Kralupy nad Vltavou. Děkujeme.
PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍ-
ME SE U VOLEJBALU NA SHLEDANOU 
V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ! Petr slaPnička

Červen plný volejbalových událostí

Strongman kralupy 2016

V odpolední části strongmanů do 105 kg 
skončil na osmém místě strongmanský har-
covník Pavel Košťál (jediný kralupský účast-
ník v celém poháru GP Strongmanů do 105 
kg). O první příčku se poprali pardubičtí 
Svatopluk Vobejda a Petr Marek. V tomto 
souboji vyhrál zkušenější Svatopluk. Na tře-
tím místě skončil Roman Grigar z Brodku 
u Přerova. Loňský vítěz Makovský z Pra-
hy se v přípravě zranil při zápase v boxu, 
a proto byl letos pouze přítomen jako divák 
a podpora závodníků. 

V kategorii strongman nad 105 kg za Kra-
lupy nastoupil Petr Klich, který se umístil 
na 5. místě, a Marek Urbánek na 6. mís-
tě. Vítězství v kategorii bral Mari Zvrtek, 
který zároveň odpískal závod jako druhý 
rozhodčí. Druhým skončil Mariho svěřenec 
Jakub Šebek. Třetí místo uzmul, stejně jako 

vloni, Václav Mareš z Loun, který si svými 
výkony a právoplatnou přezdívkou „dědek“ 
získal diváky.

Závod proběhl bez velkých komplikací 
a vážných zranění, všichni závodníci si 
pochvalovali zázemí, organizaci a pozor-
né diváky. Nepřehlédnutelnými byli taktéž 
hlavní rozhodčí Zdeněk Chuchel, moderá-
tor Dan Adam a druhý moderátor, profi 
strongman a srdcař Jiří Tkadlčík. Na závod 
se přišli podívat taktéž zastupitelé města 
a zastupitelé státního aparátu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům 
z oddílu a kamarádům za pomoc při zá-
vodu, hlavnímu partnerovi Městu Kralu-
py, sponzorům, moderátorům, závodníkům 
a všem, kteří se přičinili.

zdeněk tuHáček, 

Předseda oddílu siloVéHo troJboJe tJ kraluPy
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Jiří Tkadlčík akci moderoval, 
Zdeněk Tuháček byl hlavním 
pořadatelem

Petr Marek
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Ve středu 1. června 2016 uspo-
řádal Klub českých turistů 

Kralupy nad Vltavou a TOM 
3511 Vltavský paprsek v pořadí 
již 19. ročník „Běhu do hostibejc-
kých schodů“. V letošním roce 
provázelo celou akci proměnlivé, 
ale teplé počasí. Vládla příjemná 
soutěživá atmosféra a závodníky 
i pořadatele přišli podpořit v prů-
běhu závodu starosta města Kra-
lupy nad Vltavou Petr Holeček, 
radní města Kralupy nad Vltavou 
a předseda sportovní komise Jan 
Špaček a zastupitel města Dušan 
Randák.

V tomto ročníku sice nepadl 
žádný nový traťový rekord, ale 
přesto v některých kategoriích 
podali závodníci velice kvalit-

ní výkony, které jen o několik 
vteřin zaostávaly za stávající-
mi rekordy. Tradičního výběhu 
na místní kopec - se 187 schody 
- se v letošním roce zúčastnilo 
181 závodníků. Jedná se o histo-
ricky nejvyšší účast na této akci. 
Většina závodníků se zúčastnila 
akce již po několikáté, ale i le-
tos se opět našlo několik nových 
nadšenců, kteří se rozhodli vy-
běhnout schody poprvé. Po 19 
letech existence závodu zůstal 
pouze jediný běžec, který se zú-
častnil všech ročníků, a tím je 
Zdeněk Vejrosta z pořádajícího 
Klubu českých turistů Kralupy 
nad Vltavou.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 
za účasti Jana Špačka a Duša-

Povedlo se jim to díky fantastické 
sezóně bez jediné prohry, kdy své 
soupeře přehrávali i dvoucifernými 
výsledky. celkové skóre zní 66 bodů a 
na góly 200:10! 
celý klub fK Kralupy 1901 jim 
gratuluje a přeje jim další úspěchy 
v krajské soutěži.

Starší žáci FK Kralupy 1901

slaví postup do I. a třídy

trenér mužstva: Plas Marek 
vedoucí mužstva: Dobiáš Dalibor

soupiska týmu: Pakandl, Mikulka, 
Surmaj, Jeleňák, Javůrek, Plas, 
Duchek, Glogas, Psota, Zapletal, 
Mahon, Dobiáš, Vacek, Zabilanský, 
Šimice, Šatava, Alberovský, Flachs

nejlepší střelci: Dobiáš – 41 branek, 
Pakandl – 31, Psota – 20, Glogas – 
19, Jeleňák – 16, Duchek a Zapletal 
– 14, Mikulka – 13, Vacek – 12 branek
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běh do hostibejckých schodů 2016

na Randáka. První tři závodníci 
v jednotlivých kategoriích obdr-
želi medaile, diplomy a drobné 
ceny. Poděkování patří Městu 

Kralupy nad Vltavou, které akci 
podpořilo finančně.

Peter Vaněk 

kčt kraluPy nad VltaVou
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Vítězové jednotlivých kategorií:
děvčata do 9 let: Stela Šišková 2:16
chlapci do 9 let: Tomáš Opluštil 2:00
děvčata 10-13 let: Eliška Kozelková 1:44
chlapci 10-13 let: Matouš Vondra 1:32
dívky 14-16 let: Petra Nová 1:37
hoši 14-16 let: Marek Němec 1:18
hoši 17-20 let: Vítězslav Vaněk 1:13
ženy nad 20 let: Lucie Chytrá 1:38
muži nad 20 let: Vít Procházka 1:12
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V Pískovně 2054
Kralupy nad Vltavou

GSM: 603 578 150, 
tel.: 315 328 282
e-mail: stamacar@stamacar.cz
www.stamacar.cz

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

Přijmeme 
aUTolakÝRNíka

Dynamická společnost se sídlem v Korycanech přijme:

} skladníky
} Švadleny
} pracovníky dřevovýroby
} Brigádníky

Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na pmelichar@rents.cz, 
info na tel. č. 777 769 143

CHCeŠ S NÁMI HRÁT baSkeTbal? 
NÁBOR DÍVEK ROČNÍK 2004 – 2010

kDY: ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 
ČaS: 15:30 – 17:00 HODIN

MÍStO: hala Cukrovar, Kralupy n. Vlt., u plaveckého bazénu
KONtaKt: Simona Truhlářová, 

tel.: 736 506 846

Bašť
Borek
Bořanovice
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brázdim
Čakovičky
Čečelice
Dolany 
Dřevčice
Dřínov 
Dřísy 
Hlavenec
Hostín u Vojkovic
Hovorčovice
Husinec
Chlumín
Chvatěruby
Jenštejn
Jeviněves
Káraný 
Klecany
Klíčany
Kly
Kojetice
Konětopy
Kostelec nad Labem
Kostelní Hlavno
Kozomín
Kralupy nad Vltavou
Křenek 
Lázně Toušeň
Ledčice
Lhota
Líbeznice
Libiš
Liblice
Malý Újezd
Máslovice
Mělník 
Měšice 
Mratín 

Nedomice
Nelahozeves
Neratovice
Nová Ves
Nová Ves
Nový Vestec
Obříství
Odolena Voda
Olovnice
Ovčáry
Panenské Břežany
Podolanka
Polerady
Postřižín
Předboj
Přezletice
Radonice
Sedlec
Sluhy
Sudovo Hlavno
Tišice
Tuhaň
Újezdec
Úžice
Veleň
Veliká Ves
Velký Borek
Veltrusy
Větrušice
Vodochody
Vojkovice
Vraňany
Všestudy
Všetaty
Zálezlice
Záryby
Zdiby
Zlončice
Zlonín
Zlosyň

S nikým se nevezu...

PETR HOLEČEK 
kandidát do Senátu Parlamentu ČR

www.petr-holecek.cz ❍ www.facebook.com/petr.holecek.583

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti
a jaké články si můžete přečíst v online verzi Zpravodaje?
} Nad Hostibejkem probíhal v červnu archeologický výzkum
} Komorní orchestr Dvořákova kraje úspěšně zakončil 
   40. koncertní sezónu a již vyhlíží čtyřicátou první
} Na Kokořínsku absolvovali policisté další Test odolnosti
} Základní škola V. Havla dostala od společnosti Asekol Environmentální 
   vyúčtování
} Klub českých turistů vydal další číslo Turistického zpravodaje
} Obec Úholičky se stala Vesnicí roku 2016
} V nedaleké Budyni můžete v létě navštívit výstavu patchworku
} V kralupské galerii VK37 probíhá výstava „Jaro“

Přejeme vám všem krásné, slunečné, klidné, pohodové a na zážitky bohaté 
léto a těšíme se opět v srpnu při tvorbě zářijového vydání Zpravodaje!

radka Holeštová a Jan Doležálek
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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. 
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POŽADUjEmE:
} vyučen jako automechanik
} čistý trestní rejstřík
} vysoké pracovní nasazení
} ŘP skupiny B

NABÍzÍmE:
} dlouhodobý pracovní
 poměr
} mzda 20-40 tis. Kč
} příspěvek na dopravu

e-mail: tomas.novak@domansky.cz

Autorizovaný servis Domanský s.r.o. přijme

AutoMecHAniKA a lakÝRNíka  
pro provozovnu Zdiby

ordinAční Hodiny: 

Po ........... 8.00-12.00............ 13.00-17.00 ..............MUDr. Cihlář 

Út ............ 8.00-12.00............ 12.30-15.30 ..............MUDr. Wohlgemuth 

St ............ 8.00-12.00............ 12.30-15.30 ..............MUDr. Wohlgemuth 

Čt ............ 8.00-12.00...............................................MUDr. Wohlgemuth

Pá ........... 8.00-12.00............ 12.30-14.30 ..............MUDr. Wohlgemuth 

Objednání možno na novém telefonním čísle 

731 183 387 
Stále přijímáme nové pacientky  
od pojišťoven 111, 201, 205, 207, 211.
Gynekologická ambulance v prostorách 
Nemocnice Kralupy, 2. patro s výtahem.

komplexní ambulantní gynekologická i těhotenská péče 
včetně uzv vyšetření, řešení inkontinenčních obtíží, řešení 

přednádorových změn děložního čípku, antikoncepce, provedení 
větších gynekologických operací v nemocnici slaný 

Mudr. radek Wohlgemuth Mudr. Milan cihlář

zdrav. sestra Michaela Koníčková 

Další informace na www.gynostema.cz, 
www.facebook.com/Gynostema
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PŘIJMeMe PRaCoVNíkY PRo:

 OBSLUHU ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ 
A OBSLUHU CNC STROJŮ

DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU
PoŽaDUJeMe:

} Čistý trestní rejstřík } Dobrá fyzická zdatnost  
} Spolehlivost } Zručnost } Pečlivost

NabíZíMe:
} Práci v dynamicky se rozvíjející firmě  
} Zaškolení uchazečům z jiných profesí  

} Nástupní plat 115,- Kč/hod.  
} Po zapracování nárůst mzdy

+ veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ prémie za kvalitu

+ příspěvky na životní pojištění

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete, prosím, svůj 
životopis na adresu v.gerzova@koever.de nebo volejte 

233 004 155, 774 456 432.

NABÍDkA
PrACOVNÍCH mÍST

kOEVEr CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU

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 – so: 8:00 – 18:00 ne: 8:00 – 17:00
Ve svátek 5. 7. a 6. 7. oteVřeno 9:00 – 17:00

Velké letní 
SleVY 
PokračUjí

30 až 70
sleva
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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

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

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

TEXT I L  E LEGO přemyslova 305

zveme Vás do našeho obchodu.
Nabízíme velký výběr dámských a pánských oděvů jak pro volný čas, tak pro společenské 
události a taneční kurzy, a také spodní prádlo a doplňky.

} dámské a pánské bundy a kabáty
} dámské a pánské svetry, mančestrové a riflové kalhoty
} dámské halenky, sukně, šaty, kalhoty, saka a kostýmy
} pánské obleky, samostatná saka a kalhoty, košile, trička

Ve výprodeji:
} pánské společenské kalhoty 
 (290 Kč/ks, při odběru 3 ks a více 240 Kč/ks)
} pánské košile – krátký rukáv (79 Kč/ks)
Vše za velmi příznivé ceny
Otevírací doba: Po – Pá 8,30 – 12,00/13,00 – 17,00
 So 8,30 – 11,00
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pozváNKy

 Podzimní a zimní sezóna 2016

3. 9. 

SlAVNOST buRčáku (pozvánka na str. 17)

7. 9. 

čAj O PáTé (taneční odpoledne s kozelkovou trojkou)

15. 9.

22. COuNTRy SAlON S RANgERS bANd 
Hostem večera bude Pepa Fousek.

19.-24. 9. 

SEIfERTOVy kRAluPy

28. 9. 

bláZNIVý PETříčEk La Fabrika, Peter Serge Butko

Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Vilhelmová; scénář, režie, výtvarná supervize: 
Peter Serge Butko; hudba: roman Holý.

3. 10. 

kONCERT kARlA ŠTědRéhO 
A PAVlíNy fIlIPOVSké
Pořad plný písniček a vyprávění o společných 50 letech přátelství s názvem 
„Jak to doopravdy bylo!“.

13. 10.

kONCERT jAROSlAVA SVěCENéhO
koncert pro deset strun: Jaroslav Svěcený - housle, miloslav klaus - kytara.

14. 10. 

CRy bAby CRy Švandovo divadlo, Sabina krátká 

komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí.

16. 10. 

   kRAluPSký TAlENT 2016 
7. ročník dětské pěvecké soutěže.

19. 10. 

VíTEj NA SVěTě Baby Balet Praha

Taneční divadlo; hudba: Jaroslav Uhlíř, texty písní: Zdeněk Svěrák.

25. 10. 

ŽAlmAN A SPOl. (folkový koncert)

5. 11. 

SE SV. mARTINEm A bílým kONěm 
Lampionový průvod zakončený pohádkovým představením „Nápady ble-
šáka Fešáka“.

6. 11. 

CESTOVATElSká PřEdNáŠkA 
jIříhO kOlbAby Bali - můj druhý domov 

16. 11. 

kONCERT bRATří EbENů 
můžete se těšit na hudbu nejen z nového alba Čas holin.

21. 11. 

ZAčíNámE kONčIT Divadlo kalich, Sébastien Thiéry

V hlavních rolích Barbora Hrzánová a radek Holub. Francouzská komedie 
výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze 
stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu.

29. 11. 

kONCERT kOdk A hOSTů 
Společný počin komorního orchestru Dvořákova kraje, učitelů Základní 
umělecké školy v kralupech a zpěvačky markéty Wagnerové - Lipšové.

2. 12. 

NáVŠTěVy u PANA gREENA
Filmová a divadelní agentura, Jeff Baron; hrají: Stanislav Zindulka,  
matěj Hádek.

3. 12. 

bluEgRASS AdVENT

13. 12. 

kONCERT SPIRITuál kVINTETu 

15. 12.

kONCERT kOmORNíhO duA
michal rezek - klavír, robert Pacourek - klarinet.

19. 12. 

23. COuNTRy SAlON S RANgERS bANd 

18. 1. 

4TET - kONCERT 
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního 
seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího 
korna.

25. 1.

kONCERT fRANTIŠkA NEdVědA

aneb jaké kulturní 

pořady jsou připraveny

www.kasskralupy.cz


