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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Rada Středočeského kraje 
na svém zasedání 11. 2. 2013 

schválila rozdělení aktuálního 
zůstatku finančních prostředků 
na oblast regionální dopravní 
infrastruktury v ROP, které jsou 
určeny na rekonstrukci a mo-
dernizaci silnic II. a III. třídy. 
„Na jednotlivé akce, jejichž re-
alizaci jsme schválili, bude po-
dána projektová žádost. U akcí, 
které jsou již podány, bude uza-
vřena smlouva o dotaci. Jedná 
se o akce v celkovém objemu 
787,6 milionů korun,“ informo-

Mostní ulice 
bude opravena

OPRAVA
MOSTNÍ
ULICE

Na oslavu prvního jarního dne jsme 
pro Vás připravili pikantní komedii 

Miláček Anna. 
Režie se ujal filmový režisér Zdeněk 

Tyc, v rolích manželů se představují Da-
vid Prachař a Vanda Hybnerová, v rolích 
jejich „náhradních partnerů“ Saša Ra-
šilov a Linda Rybová. 

Zdá se, že si herci, které známe 
spíše ze seriozního repertoáru vel-
kých scén, skutečně s chutí zařádili. 
David Prachař hraje úhybného alibis-
tického úředníčka, který ovšem dokáže 
mužsky machrovat (např. jeho břišní 
cvičení jsou sama o sobě dobrým ga-
gem), Vanda Hybnerová v černé paruce 
je ordinérní ženská, která si v manžel-
ství hraje na skromnou nesamostatnou 
chudinku. Saša Rašilov jako poněkud 
jetý, lehce natvrdlý rocker, který nako-
nec najde tu pravou partnerku v roz-
košně „blbé“ blondýně Lindy Rybové.

V KD Vltava se tedy v předvečer jara 
nudit rozhodně nebudete.

Vstupné: 350,- Kč; 
 300,- Kč senioři a studenti

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Miláček Anna - 
Divadlo Palace

KD Vltava
Středa 20. 3. 2013 

19:30 hodin
val hejtman Středočeského kraje 
Josef Řihák.

Jednou ze schválených akcí 
je i rekonstrukce rychlostní ko-
munikace spojující Žebrák a Ho-
řovice. Přibližně dvoukilomet-
rový úsek s mnoha zatáčkami 
nahradí rovná komunikace, kte-
rá bude navíc i širší. „Celkové 
předpokládané náklady projektu 
činí 78 milionů korun, z toho 
85 % by mělo být financováno 
z ROP. Stavební práce budou 
zahájené pravděpodobně v po-
lovině letošního roku,“ doplnil 
hejtman Řihák.

 Za zmínku stojí i rekonstruk-
ce silničního průtahu v Kralu-
pech nad Vltavou. Díky ní bu-
de odstraněn současný špatný 
technický a stavební stav prů-
tahu městem, který má velmi 
negativní dopady na bezpečnost 
provozu a životní prostředí v té-

to lokalitě. Podstatně se také 
zvýší bezpečnost a plynulost 
dopravy. 

Zároveň byl schválen seznam 
dalších akcí, které budou reali-
zovány v případě přidělení doda-
tečných finančních prostředků 
určených na rekonstrukce silnic 
II. a III. tříd. „Snažili jsme se 
upřednostnit především ty akce, 
kde je to skutečně potřeba a kde 
jsou hodně rozbité silnice. Vě-
řím, že ušetříme při výběrových 
řízeních a že se nám podaří zís-
kat z ROP další finanční pro-
středky. Díky tomu bychom pak 
mohli uskutečnit i některé jiné 
akce. Osobně bych rád realizo-
val např. stavbu mostu v Podě-
bradech, který byl zařazen mezi 
náhradní projekty,“ uvedl stře-
dočeský hejtman Řihák. 

Tisková zpráva sTředočeského 

krajského úřadu z 12. 2. 2013
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Krátké zprávy

v ruce držíte opět čtyřicetistránkový Zpravodaj, což 
je známkou toho, že po zimě se začíná probouzet 
nejen jaro, ale i naše město. Čeká nás spousta za-

jímavých událostí. Přes zimu jsme 
trošku zlenivěli, odpočívali, teď už 
se ale zase můžeme začít aktivně 
zapojovat do aktivit, které pro nás 
připravují různé spolky a sdružení, 
ale i městská samospráva. Že již 
hladovíme po setkávání a společen-
ské akce máme rádi, o tom svědči-
la i vysoká návštěva Kralupského 

Masopustu, který byl milou a největší únorovou 
městskou akcí.

V březnu se určitě přijďte podívat na velkolepou 
show – vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kra-
lup nad Vltavou 2012, zúčastněte se výstav, jděte 
sportovat a potom se pobavit u divadelní hry Mi-
láček Anna, kterou přivezou do KD Vltava známí 
a oblíbení herci. Na všechny výše zmíněné akce, 
a nejen na ně, najdete pozvánky v tomto čísle 
Zpravodaje.

A protože koncem března již přijdou Velikonoce, 
tak pozor – na ŠKAREDOU STŘEDU se nemračte, 
na ZELENÝ ČTVRTEK brzy vstaňte a omyjte se 
ranní rosou, na VELKÝ PÁTEK neperte prádlo a nic 
si nepůjčujte, o BÍLÉ SOBOTĚ upečte beránka 
a upleťte pomlázky a v neděli si vychutnejte BOŽÍ 
HOD VELIKONOČNÍ. Na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
přeji koledníkům bohatou pomlázku a něžnému 
pohlaví spoustu jemných koledníků!

Krásné a pohodové prožití jarních dnů přeje 

radKa saláKová, redaKtorKa KZ

Vážení a milí čtenáři 
zpravodaje,

www.mestokralupy.cz
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◆ Město Kralupy nad Vltavou obdrželo finanční 
dar od společnosti Bidvest Czech Republic, s.r.o. 
ve výši 5.000,- Kč na březnovou akci s názvem 
„Sportovec roku 2012“.
◆ Společnost CODE, s.r.o. z Pardubic byla vy-
brána jako zhotovitel zpracování studie II. etapy 
rekonstrukce plaveckého bazénu, za celkovou cenu 
102.850,- Kč vč. DPH.
◆ Koordinátorem BOZP u stavby „Stavební 
úpravy bytového domu č.p. 687, ul. Chelčického –  
1. etapa“ byl jmenován pan Evžen Geyer z Prahy, 
za celkovou cenu 64.614,- Kč vč. DPH. 
◆ Rada města schválila přepracování projektové 
dokumentace na „Protipovodňovou ochranu města“ 
z důvodu vypuštění dvou lokalit z původního projek-
tu. Dokumentaci přepracuje společnost Hydroprojekt 
z Prahy za celkovou cenu 88.269,50 Kč vč. DPH. 
◆ Z důvodu rekonstrukce přilehlé terasy v rámci 
akce „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou“ je nutné zajistit provizorní vstup do OD Perla 
(vedlejší objekt). S majitelem dotčené nemovitos-
ti bylo dohodnuto, že toto bude zajištěno pomocí 
provizorního dřevěného schodiště a zřízení nové-

ho vstupu ve stávajícím obvodovém plášti nalevo 
od současného hlavního vstupu do objektu. Měs-
to Kralupy nad Vltavou zajistí dodávku a montáž 
schodiště. Zhotovitelem provizorního schodiště 
byl schválen Pavel Týř z Veltrus, za celkovou cenu 
58.080,- Kč vč. DPH. 
◆ Rada města schválila nákup 5 kusů dýcha-
cích přístrojů včetně příslušenství pro Jednotku 
dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou. Tyto dý-
chací přístroje budou pořízeny za celkovou cenu 
186.407,- Kč vč. DPH. 
◆ Technické služby města Kralupy nad Vltavou 
odstraní volební plakáty na sloupech veřejného 
osvětlení a dalším zařízení města.
◆ Město Kralupy n. V. nabízí k pronájmu nebyto-
vé prostory obálkovou metodou. Jedná se o oplo-
cený areál objektu se skladovacími prostorami, 
zpevněnou plochou a zatravněným pozemkem 
v k.ú. Mikovice.
◆ Dále MěÚ nabízí pronájem bytu 2+1 obálkovou 
metodou, a to v bytovém domě č. 378 na Lidovém ná-
městí. Bytový dům je zařazen do 5. vlny privatizace. 
Bližší informace na MěÚ a www.mestokralupy.cz.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

13.března

veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

2

Po:  Lobeček - tenisové kurty .................. 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ................. 15:00 - 15:50 
Út: Hostibejk .......................................... 16:00 - 16:30
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Lobeč - Purkyňovo nám. ................... 16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Cukrovar - hala ................................ 16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 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 MOBILNÍCH SVOZŮ
BŘEZEN:
11. 3. - 15. 3. bioodpad
25. 3. - 29. 3. rozměrný odpad z domácností
DUBEN
8. 4. - 12. 4. bioodpad                                                        
22. 4. - 26. 4. rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 
svaz zdravotně postižených 

zo kralupy 

adresa:
hůrka 1041

schůzka se koná:
26. 3. 2013 od 12:30 

do 13:30 hodin

STáNKOVé TRhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 6. a 20. března 2013

6. 3. 2013 od 9:30 do 14:30 hod.
– nám. Mládežníků č.p. 675 a 676

7. 3. 2013 od 7:30 do 15:00 hod. 
– OD Lidl, areál letního koupaliště, 

Strachov a nejbližší okolí
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou 

nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 

OZNámeNí
o přerušení dodávky elektřiny
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Nad dopisy čtenářů
Jsme stádo?

- doručeno do redakce 4. 2. 2013 
A tak nám zase zdražili vodu na 84,50 Kč/m3. To 
je nepředstavitelné! Neviditelná ruka trhu, kte-
rá má řešit zájem obyčejných konzumentů, ne-
funguje. Voda není na prodej. Voda je zavedena 
do bytu a cenu vody diktuje majitel rozvodové 
sítě. V Čechách byly před 20 lety vybudovány 
zdroje pitné vody a prakticky voda byla dostupná 
za pár haléřů většině obyvatel. Voda nebyla zboží, 
ale součást potřebného prvku života, stejně jako 
vzduch. Co se stalo? Voda se stala zbožím, zdroje 
a rozvody byly zprivatizovány za pár korun. Nový 
majitel zakalkuloval do ceny vody vynaložené ná-
klady, které zaplatil bývalému majiteli a přičetl si 
zisk, neboť nebude provozovat novou firmu, která 
by nevynášela. 

Kdo to všechno platí? Uživatel vody, který ne-
má možnost se proti těmto ekonomickým machi-
nacím bránit. Začne šetřit, spotřebu vody omezí 
a její cena narůstá. Plánovaný zisk musí být rea-
lizován. Ptám se, kdo v tomto státě nese za tento 
stav odpovědnost? Vytvořili monopol bez ochrany 
spotřebitele před tvůrci zisku. A tak máme vodu 
za 84,50 Kč/m3 a nic jiného nezbývá, než platit 
a držet hubu a krok.

Kdo bude tento monopol řešit? Kde je ochra-
na spotřebitele? Kdo nás zastupuje, abychom 
nebyli nestydatě okrádáni. Moderní ekonomie 
kapitalismu nám říká, že hlavní síla pokroku je 
lidský egoismus. Tento je ve vyvinutém kapitalis-
mu regulován neviditelnou rukou trhu. Vzhledem 
k tomu, že ceny vody pro domácnost stanovuje 
monopolně majitel dopravní sítě, uživatel vody 
potřebuje před vyhraněným egoismem ochranu. 
Tuto mu musí zajistit stát. Stanovit rozumnou 
maximální cenu vody pro domácnosti. Vzhledem 
k tomu, že stát nedělá, co by měl, je zapotřebí, 
abychom se probudili z letargie.

Jsme zmanipulované stádo, bránit se neumí-
me a volby našich zástupců se přeměňují v šou. 
Přistupujme k volbám zodpovědně, s vlastním 
rozumem a ne s rozumem manipulátora.

dvořáK emil

Reakce redaktorky 
Kralupského Zpravodaje:

Voda je jednou z nejrychleji zdražovaných komodit 
u nás. V některých regionech ale cenu zkresluje 
fakt, že tamní provozovatelé vodáren zavedli dvou-
složkovou cenu. Dvousložková cena totiž zahrnuje 
pevnou a pohyblivou složku ceny. Pohyblivá složka 
je ta, kterou spotřebitel zaplatí za spotřebovanou 

pitnou vodu (vodné) nebo za objem splašků a deš-
ťové vody, které vypustí do kanalizace (stočné). 
Pevná složka je pak paušální poplatek, který vo-
dárenské společnosti účtují spotřebitelům roz-
členěným pro ten účel do kategorií podle jejich 
roční spotřeby. Čím vyšší roční spotřeba, tím vyšší 
pevnou složku ceny spotřebitel platí.

O věcná fakta k tomuto tématu 
jsem požádala místostarostu 
Kralup pana Libora Lesáka:

Kdo je hlavním dodavatelem vody 
v Kralupech?
Jediným dodavatelem vody jsou Středočeské 
vodárny, a.s. Cena vody činí: voda pitná a užit-
ková – 43,90 Kč bez DPH + voda odkanalizovaná 
(stočné) 32,30 Kč (= celkem 87,63 Kč vč. 15 % 
DPH za m3). Majoritním vlastníkem Středočes-
kých vodáren je společnost VEOLIA a.s.

Kdo, co a jak určuje cenu vody?
Cenu vody určuje dodavatel po projednání 
s vlastníkem vodárenské infrastruktury – spo-
lečností Vodárny Kladno – Mělník a.s. Akcionáři 
a vlastníci VKM jsou obce ležící na území, kam 
se voda dodává z hlavního podzemního zdroje – 
Mělnická Vrutice (mmch. je to nejlepší voda v ČR 
upravovaná pouze chlorem). Největším akcioná-
řem je město Kladno, dále Mělník a Kralupy.

Jak může Město Kralupy cenu 
vody ovlivnit?
Kralupy jsou členem svazku obcí VKM. Svazek má 
svoje zástupce v představenstvu i dozorčí radě 
VKM a má i zástupce v dozorčí radě Středočes-
kých vodáren (Lesák). Se všemi je cena vody pře-
dem konzultována, tj. máme vliv na cenu. Cena je 
odvozena od nákladů na provoz celé infrastruktu-
ry a od potřeb investic do rekonstrukcí a výstavby 
nových vodovodních a kanalizačních řádů.

Porovnání cen pro rok 2013 v ostatních regionech republiky (vč. DPh):
okres cena za m3 prodejce vody
Turnov ......................................................... 90,85 ...................................Veolia
Ústí nad Labem ........................................... 88,99 ...................................Veolia
Frýdlant ....................................................... 88,71 ....................................Frýdlantská VS
Hradec Králové ............................................ 88,04 ...................................Veolia
Chrudim  ..................................................... 87,94 ....................................Energie AG
Plzeň ........................................................... 87,89 ....................................Veolia
Plzeň – sever ............................................... 87,86 ....................................Veolia
Kladno, Mělník, Kralupy ............................... 87,63 ....................................Veolia
Beroun ........................................................ 86,37 ...................................Energie AG
Blansko ....................................................... 86,14 ....................................Vodárenská, a.s
nejnižší cenu za m3 vody platí v okrese Litomyšl – 52,76 Kč, prodejce: Vodovody s.r.o.

Více informací na www.vodarenstvi.com

O ceně vody pro spotřebitele v našem regionu ale nerozhodují výhradně města a obce, které 
sice vlastní VKM z 90%, ale od roku 2004 provozuje infrastrukturu VKM soukromá společnost 
z koncernu Veolia, která kalkulace ceny vody připravuje. Zisky vybrané v ceně vody od spotře-
bitelů jsou k dispozici výhradně soukromému provozovateli nikoliv VKM (městům a obcím), ale 
soukromý provozovatel platí VKM za pronájem infrastruktury..
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Březnová pietní zastavení 
Čtvrtek 7. 3. 2013 v 10:00 hodin u pamětní desky 
T. G. Masaryka na mostě TGM – připomene si vý-
ročí 163 let od narození prvního československého 
prezidenta.

Pátek 22. 3. 2013 v 12:00 hodin u pamětní desky 
na kostele Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava 
na Palackého náměstí – uplyne 68 let od ničivého 
náletu na Kralupy.

Ve dnech 5. – 6. února proběhl ve všech kralupských základních školách 
zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014:
$ k zápisu se dostavilo 214 dětí;
$ z toho bylo přijato 195 žáků; 
$ letos dostalo odklad školní docházky prozatím 19 dětí; 
$ počet otevřených 1. tříd v Kralupech n. Vlt. =  9;
$ průměrný počet žáků v první třídě je 23 (cca od 18 do 27 žáků).

Již v září roku 2010 se některé ulice v Lo-
bečku staly jednosměrnými a tím došlo 

i k úpravě dopravních předpisů. Stále se 
ale téměř denně setkávám na křižovatce 
ulic Dr. E. Beneše - U Jeslí s tím, že řidič 
jedoucí ulicí Dr. E. Beneše směrem od ul. 
Revoluční nedá přednost vozidlu přijíždějí-
címu do křižovatky ulicí U Jeslí.

V tomto místě platí pravidlo pravé ruky, 
neboť v ul. Dr. E. Beneše není umístěna 
dopravní značka označující hlavní silnici 
a v ul. U Jeslí není značka přikazující dát 
přednost v jízdě.

Apeluji tedy na řidiče, aby dodržovali 
pravidla silničního provozu a na této kři-
žovatce uplatňovali pravidlo pravé ruky. 

Protože tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne a řešit bou-
račku zejména v ranních hodinách, kdy 
je na této křižovatce nejrušněji, není nic 
příjemného.

Přeji všem řidičům spoustu bezpečně uje-
tých kilometrů. 

radKa saláKová

VLAJKA PRO TIBET
Dne 10. března 2013 
opětovně zavlaje nad 
kralupským úřadem 
tibetská vlajka. Kra-
lupy se již poněkoli-
káté přidají k téměř 
350 českým radnicím, které tímto aktem vyjadřují 
své sympatie k Tibeťanům a jejich touze po samo-
statnosti a svobodě. 

Tibeťané po padesáti letech čínské okupace nadále 
čelí omezování svobody slova, tisku, názoru a proje-
vu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolné-
mu zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu 
a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení 
ve vězení, uzavírání internetových blogů a webových 
stránek. Velkým problémem zůstává diskriminace Ti-
beťanů ve všech sférách života a zejména pak masivní 
přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu. 

Pokud by Vás tato problematika zajímala, více 
informací naleznete na webových stránkách www.
tibinfo.cz nebo na www.lungta.cz. 

na této křižovatce platí pravidlo pravé ruky
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Jak dopadly zápisy do 1. tříd ZŠ
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Mgr. Kohoutová 
a Verunka 
Holeštová  
při zápisu  
do 1. třídy na ZŠ 
Komenského.

Ulice U Jeslí (pohled směrem 
do ul. Dr. E. Beneše).

Ulice Dr. E. Beneše  
– vpravo ústí ulice U Jeslí.
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TOUžÍTE pO pEjSkOVI? ADOpTUjTE HO Z kRALUpSkéHO úTULkU!

kai ramada

Kříženec pravděpodobně čivavy a jezevčíka, 8-9 let, kastrovaný pes. Byl pravdě-
podobně zvyklý v bytě. Je malinko opatrný, ale po seznámení kontaktní, dopo-
ručujeme ke staršímu člověku do bytu. Je vyrovnaný, mazlivý, pohodový k lidem 
i ostatním pejskům, čistotný. Je to posel dobré pohody; v každém, kdo se na něj 
podívá, vzbudí sympatie a úsměv.

Statná fena křížence německého ovčáka, výška 69 cm v kohoutku, věk 3,5 roku. 
Na vodítku umí chodit, k lidem je vstřícná a ráda se mazlí. Je temperamentní, vhod-
ná k domku se zahradou. Miluje děti, ráda aportuje a svou rodinu si dobře ohlídá. 
Není ale vhodná k ostatním psům ani k jinému zvířectvu. Potřebovala by páníčka, 
co by trošku dohlédl na její dietní režim a dopřál jí dostatek pohybového vyžití.

LESAN - MěSTSKý ÚTULEK PRO PSy 
Kralupy nad Vltavou – Na hrombabě

 Monika Kolková, U  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. Vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

Další fotky a videa nejen těchto 
dvou psů najdete na webových 

stránkách útulku.

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o uvítání svého dítěte, nechť se osobně přihlásí na matrice 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, ul. U Cukrovaru 1087. 
Vítání občánků proběhne v měsíci květnu a bude  určené pro děti  narozené v období od 1. června 2012 
do 31. prosince 2012, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou. Rodiče můžou své děti nahlásit 
na matrice nejpozději do 20. 4. 2013. Hana Losová, MěÚ Kralupy n. Vlt.

ANkeTA

Marek: Jelikož bydlím na Hostibejku, 
je pro mě otázka zimní údržby vel-
mi důležitá. Za poslední rok vnímám 
v údržbě radikální zlepšení. Za mě 
tedy maximální spokojenost. Pokud 
ovšem do zimní údržby zahrneme 
také stav silnic po zimě, je to kata-
strofa!

Eva: (maminka s kočárkem) Já jsem 
asi spokojená. Buď letos není zas to-
lik sněhu nebo technické služby líp 

ankeTa:
Jak jste spokojeni nebo nespokojeni 

se zimní údržbou v Kralupech?
pracují. Protože jsem skutečně ne-
narazila na žádný problém. Žádné pro 
kočárek nesjízdné chodníky, přechody 
či sjezdy z chodníků, jak se mi stávalo 
v minulých letech.

Zdena: (seniorka) Jezdím na kole ce-
lou zimu nakupovat a jsem spokojená. 
Chodníčky jsou schůdné.

Zdeňka, 14 let: Údržba ve městě cel-
kem jde, chodníky jsou čisté, ale lidé, 
kteří venčí své psí miláčky, po nich 
neseberou hov... Já mám taky pejs-
ka a vždy se snažím po něm uklidit.  

Ladislav: Sníh si před domem uklízí-
me sami,  my i  naši sousedé. Zato ten 
podzimní úklid, v něm má město re-
zervy, protože i nyní nám až před dům 
létá listí z parku, které mělo být už 
dávno uklizené (z parku ho vítr žene 
až na konec ulice I. Olbrachta a dělá 
svinčík na chodnících). 

Anna: Je fajn, že když napadl sníh, 
tak se udržovalo okolí zastávek au-
tobusu...

Ondřej: V celku jsem spokojen, jen 
se mi několikrát ráno stalo, že silnice 

už byly ošetřeny parádně a chodníky 
byly jak ledové zrcadlo. Více ohledů 
na chodce, prosím! 

Leona: Já jsem se zimní údržbou sil-
nic víceméně spokojená, žádnou bou-
račku jsem letos ještě neměla :o). Co 
se chodníků týče, myslím, že chodní-
ky, které jsou dlážděny tzv. kočičími 
hlavami, by se klidně mohly nechat 
pod sněhem, protože mokré a ledové 
kočičí hlavy kloužou víc, než kdyby 
na chodníku zůstal sníh. Úklid sně-
hu na těchto chodnících mi připadá 
zbytečný.

MěÚ Kralupy nad Vltavou 

důrazně žádá občany města,
aby označili své nemovitosti 
číslem popisným dle zákona 

č. 128/2000, § 32, odst. 1 (Zákon 
o obcích). Pokud tak neučiní, 

budou sankciováni  
dle platných přepisů.
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Policejní zprávy

☛ Dne 18. 1. 2013 ve 21:25 h. na l. 156 požá-
dalo OO PČR Kralupy o asistenci v restauraci 
v ul. Štefánikova, kde má docházet k fyzic-
kému napadání. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP. V baru bylo hlídce sděleno, že zde 
došlo k šarvátce mezi otcem a synem, kdy syn 
začal po otci házet kulečníkové koule. Nedo-
patřením však zasáhl koulí obličej jednoho 
z přítomných hostů baru. Tento měl na čele 
tržnou krvácející ránu, kterou mu již ošetřili 
ostatní hosté a přivolali na místo RZS. Muž, 
který kulečníkové koule házel, však na mís-
tě již nebyl. Všichni přítomní byli v podnapi-
lém stavu, proto byli poučeni, jak mají dále 
postupovat. Zraněného muže RZS následně 
převezla do slánské nemocnice.

☛ Dne 23. 1. 2013 v 11:15 h. na l. 156 požádala 
o příjezd hlídky MP paní S., vedoucí prodejny 
potravin na sídl. Zátiší, kam měl před malou 
chvílí přijít muž, který odcizil 2 čokolády a při 
tomto měl prodavačky ohrožovat nožem, kte-
rý držel v ruce. Poté měl muž z prodejny utéci. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, kde 
od paní S. zjistila, že uvedený muž neměl být 
v prodejně poprvé. Zjištěný popis muže byl 
ihned předán na OO PČR Kralupy. V 11:30 h. 
hlídka MP zjistila v ul. Husova muže odpoví-
dajícího popisu. Na místo byla ihned přivolá-
na hlídka OO PČR Kralupy, která se dostavila 
spolu s paní S. Tato muže identifikovala jako 
pachatele. Pro podezření ze spáchání trest-
ného činu si celou věc převzala hlídka OO 
PČR Kralupy.

☛ Dne 23. 1. 2013 v 15:23 h. na l. 156 oznámil 
anonym, že z vjezdu na parkoviště hypermar-
ketu v ul. Veltruská právě nějaký muž odcizil 
kovové rošty, naložil je na kárku a odchází 
směrem do Lobečku okolo učiliště. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila 
muže v ul. Cesta Brigádníků. Dozorčí služ-
ba MP provedla lustraci na OO PČR Kralupy, 
zda osoba neprochází pátráním, s výsledkem 
negativním. Na dotaz hlídky MP, proč rošty 

odváží pryč, muž odpověděl, že rošty ležely 
na silnici a on se obával, aby na ně nějaké 
vozidlo nevjelo a nepoškodilo si podvozek. 
Hlídka MP rošty následně umístila na původ-
ní místo, muž byl řešen za tento přestupek 
domluvou.

☛ Dne 26. 1. 2013 ve 3:57 h. na l. 156 po-
žádalo o výjezd hlídky MP OO PČR Kralupy 
do klubu v ul. Mostní, kde má docházet k fy-
zickému napadání. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP, která zjistila, že před klubem 
došlo k potyčce mezi čtyřmi mladíky. Jeden 
z mladíků měl krvácející tržnou ránu na hlavě 
a dle svědků události měl být i několik minut 
v bezvědomí. Proto byla ihned přivolána RZS, 
která mladíka převezla do mělnické nemocni-
ce. Dále svědci události uvedli, že agresorem 
měl být známý pan J. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 26. 1. 2013 ve 4:36 h. na l. 156 ozná-
mila paní D., že v ul. Podřipská vedle čajovny 
je nějaký muž na střeše a chce spáchat se-
bevraždu. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která se s oznamovatelkou a uvedeným 
mužem spojila. Muž byl dle vzezření zmate-
ný a pod vlivem alkoholu. Jeden ze strážní-
ků za mužem vylezl po hasičském žebříku 
a po krátké rozmluvě muž uvedl, že ho někdo 
pronásledoval a on se bál o svůj život. Po pří-
jezdu hlídky OO PČR Kralupy byli na místo 
přivoláni RZS a HZS. Muž byl následně sun-
dán hasiči ze střechy a převezen RZS do PL 
v Horních Beřkovicích. 

☛ Dne 26. 1. 2013 ve 22:20 h. na l. 156 po-
žádalo OO PČR Kralupy o asistenci v ulici  
tř. Legií, kde měl neznámý vandal rozbít výlo-
hu prodejny. Dle místní znalosti dozorčí služ-
ba MP vyrozuměla majitele prodejny pana S., 
který se následně dostavil na místo. Po chvíli 
byl zjištěn i pachatel, který se k rozbití výlohy 
přiznal a uvedl, že nic zcizit nechtěl. Pro pode-

zření ze spáchání trestného činu si celou věc 
na místě převzala hlídka OO PČR Kralupy.

☛ Dne 27. 1. 2013 ve 23:25 h. na l. 156 požá-
dala o příjezd hlídky MP paní S. na sídl. Hůr-
ka, kde ji v bytě napadá její manžel, který je 
velmi agresivní. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že celá událost vy-
kazuje znaky domácího násilí. Celá věc by-
la telefonicky předána na OO PČR Kralupy. 
Hlídka MP na žádost OO PČR Kralupy pře-
vezla ženu i se třemi dětmi do „Domu na půl 
cesty“ a celou věc si nadále řešila hlídka OO 
PČR Kralupy. 

☛ Dne 31. 1. 2013 v 6:50 h. na l. 156 požá-
dala paní B. o příjezd hlídky MP do areálu 
firmy v ul. Přemyslova, kam měl někdo pře-
hodit přes plot psa, který je velmi agresivní. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která psa 
odchytla. Paní B. dále hlídce předala dopis 
a psí konzervu, která ležela vedle psa. V dopi-
se bylo uvedeno, že dvouletou fenku Berinku 
zde byla nucena umístit starší paní, která se 
o ní nemůže starat z důvodu finanční nouze. 
Fenka byla hlídkou MP převezena do kralup-
ského útulku.

☛ Dne 8. 2. 2013 v 16:15 h. na l. 156 oznámila 
paní P., že na Masnerově stezce za gymnázi-
em v potoce se válí nějaký opilý muž. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která muži po-
mohla z potoka vylézt. Tento byl v silně pod-
napilém stavu bez viditelných zranění. Muž 
uvedl, že bydlí na sídl. Zátiší, kam jej hlídka 
MP doprovodila. 

☛ Dne 13. 2. 2013 ve 20:10 h. na l. 156 ozná-
mila ostraha hypermarketu v ul. Veltruská zá-
chyt zloděje na prodejně. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že paní D. ne-
uhlídala své malé dítě, které si dalo do kapsy 
u bundy jeden kus zahuštěné slazené sme-
tany „Jesenka“. Přestupek pro nízký věk pa-
chatele hlídka MP neřešila.

poZn.: oo pČr = obvodní oddělení policie Čr

Z linky 156:

PRevence 
kriminality

PoliceJní ZÁPisníK

Dne 11. 1. 2013 od 22:30 do 03:00 h. pro-
běhla bezpečnostně-preventivní akce 

zaměřená na kontrolu nalévání alkoholu 
mladistvým osobám v restauračních zaříze-
ních a zábavních podnicích, hraní mladist-
vých na výherních automatech v non-stop 
provozovnách a barech a dále na kontrolu 
vytipovaných lokalit, kde se zdržují uživa-
telé drog, občané bez přístřeší a mnohdy 
osoby v celostátním pátrání. 

V průběhu akce bylo zkontrolováno  
65 osob, z toho byly zjištěny 2 mladistvé 
podnapilé osoby, nebyly zjištěny žádné oso-
by v pátrání a bylo zkontrolováno 5 lokalit, 
včetně zahrádkářských kolonií. 

str. tereZa dobrovolná, 

manažer prevence Kriminality  

městsKé policie Kralupy nad vltavou

pachatel vloupání byl odhalen
Neznámý pachatel v nočních hodinách 25. ledna 
2013 nezjištěným předmětem poškodil skleněnou 
výplň vchodových dveří u prodejny drogerie v Kralu-
pech nad Vltavou. Vnikl dovnitř a odcizil drogistické 
zboží v hodnotě 11.000,- Kč. Vzal toho zřejmě více, 
než unesl, protože část věcí byla následně zajištěna 
na chodníku před obchodem.

Případ vyšetřovali policisté z místního oddělení, 
kteří na základě získaných informací totožnost zlo-
děje zjistili. Skutek má na svědomí třicetiletý muž 
z Kladenska. Podezřelý se k věci doznal. Hrozí mu 
trest odnětí svobody až na dvě léta. 

Znovu nebezpečně vyhrožoval
Dne 3. února 2013 krátce před polednem se dva-
ačtyřicetiletý muž z Kladenska pokusil v obchodě 
ve Chmelově ulici v Kralupech nad Vltavou odcizit 
cukrovinky v hodnotě cca 62,- Kč. V prostoru po-
kladen byl osloven vedoucí provozovny a vyzván, 
aby zboží, které měl schované pod bundou, vrátil. 
Žena se však se zlou potázala. Muž jí začal nadávat 

a vyhrožovat tím, že jí uřízne hlavu. 
Jeho hrozby vzbudily v poškozené dů-
vodnou obavu o zdraví.

Policisté z místního obvodního oddělení hrubiánovi 
sdělili podezření z trestného činu nebezpečné vyhro-
žování, za který je možno uložit trest odnětí svobody 
až na jeden rok. Nebylo to jejich první setkání s touto 
osobou. Takřka stejného jednání se dopustil na konci 
ledna 2013 v jiné kralupské prodejně.

Další opilý řidič
Kralupští policisté kontrolovali dne 5. února 2013 
po 22. hodině v obci Zeměchy osobní motorové vozi-
dlo, které řídil sedmapadesátiletý muž z Mělnicka. Při 
kontrole se šofér podrobil dechové zkoušce - namě-
řená hodnota byla 1,71 promile alkoholu v dechu.
Následovala cesta na policejní služebnu, kde si muž 
převzal sdělení podezření z trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky a odevzdal řidičský 
průkaz. Soud může za uvedený skutek uložit trest 
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo 
zákaz činnosti. 
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Aktuality

tak jako v posledních letech i letos byla 
sloužena ekumenická bohoslužba v rám-

ci akce „Týden modliteb za jednotu křesťa-
nů“. Ke společné modlitbě a četbě Písma se 
sešli zástupci Církve československé husit-
ské, Římskokatolické církve, Církve bratrské 
a Českobratrské církve evangelické. Před 
začátkem měly krátké vystoupení děti, které 
jsou nedílnou součástí našich setkání.

Protože se setkání konalo 27. ledna, tedy 
v den, který je již po několik let označen 
jako Mezinárodní den památky obětí holo-
caustu, následovala minuta ticha k uctění 
milionů obětí šoa (hebrejsky holocaust).

 Tato ekumenická bohoslužba byla další 
z řady vydařených akcí za účasti duchov-
ních a věřících v prostorách kaple Církve 
československé husitské. 

ilona holcová, ZmocněnKyně diecéZní rady

Přestože posláním Farní cha-
rity Kralupy nad Vltavou  

je zejména zhodnotit a zpříjem-
nit životní podmínky dětem 
a mládeži bez potřebného záze-
mí a ze sociálně slabých rodin, 
vykonává další aktivity. Napří-
klad se jedná o kurzy poskyto-
vané a zajišťované pro veřejnost 
v rámci poradenského a vzdělá-
vacího centra pro ženy. 

Jeden z nich je zacílený 
na získání dalších znalostí při 
obsluze počítače. 

„Jako pedagog na Univerzitě 
třetího věku jsem se rozhodla 
zapojit do aktivit kralupské Far-
ní charity, která zájemcům dává 
prostor k výuce. Dohodly jsme 
se s účastnicemi probíhajícího 
kurzu, že probereme důkladně 
ta témata, která ještě dokonale 

FARNÍ CHARITA kRALUpY NAD VLTAVOU

Sokolská 139, 278 01  kralupy n. Vlt.
Tel.: 606 613 018, 
e-mail: centrum@nasefarnost.cz

v kralupech-Lobči, purkyňovo nám. 228

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

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu 

výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo 

provoz galerie v roce 2012. 

Mateřské školy Gen. Klapálka 
Výstava potrvá do 2. 4. 2013.

Přijďte se podívat, jak šikovní jsou malí výtvarníci, sochaři, malíři, gra-
fici, hudebníci, tanečníci, herci a jiní umělci. Potěší je jistě návštěva 
nejen jejich rodičů.

Výstava v dubnu: 11. 4. od 18 h. 
karolína Borecká – obrazy a loutky

seniorský věk není překážkou pro práci s počítačem
nezvládly, i když se již s výpo-
četní technikou dříve seznámily 
v rámci běžných pracovních po-
vinností. Na zdejší kurz si nosí 
své vlastní notebooky, s oblíbe-
ným nainstalovaným programo-
vým vybavením, a proto je výu-
ka velmi efektivní. Přístup všech 
šesti účastnic kurzu mohu jen 
pochválit. A pokud by byla ně-

jaká nejasnost při tréninku do-
ma, mohou nahlédnout i do mé 
asi čtyřicetistránkové publika-
ce s názvem Poznejte svůj note-
book, která je určena právě pro 
studující Univerzity třetího vě-
ku VŠE v Praze a je k dispozici 
i na internetu,“ říká vyučující 
inženýrka Hana Hurtíková z Ne-
lahozevsi. j. herain

Lektorka Ing. Hana Hurtíková zasvěcuje účastnice kurzu do tajů výpočetní 
techniky.
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Ekumenická bohoslužba 
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vás zve v pondělí 25. 3. 2013 v 16 hodin na 

 vernisáž dětských prací
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Hudební pozvánky

komorní koncerty se konají v Rytířském sále zámku Nelahozeves, začátky v 19:30 hodin, doprava autobusem zajištěna.

koncert swingové hudby (Soldiers of Swing S.O.S.) - velký swingový orchestr, součást hudby armády USA umístěné 
v Německu – se uskuteční v úterý 7. 5. 2013 od 19:30 hodin v kD Vltava kralupy nad Vltavou.

Vstupenky na koncerty v Rytířském sále budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden předem 
na tel. č. 315 785 099. jednotné vstupné 100,- kč.

Vstupenky na květnový swingový koncert budou v předprodeji 
za jednotné vstupné 180,- kč v pokladně kD Vltava.

Podrobné pozvánky na jednotlivé koncerty 
budou postupně uveřejňovány 
ve Zpravodaji.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 
ve spolupráci s KaSS Kralupy nad Vltavou 

Vás zvou na koncerty 
41. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

Čtvrtek 28. 3. 2013 - zahajovací koncert

klavírní recitál Radoslava kvapila – zazní skladby české a světové klavírní tvorby

Čtvrtek 18. 4. 2013 - koncert Dechového kvinteta 

Čtvrtek 12. 9. 2013 - Houslový recitál Václava Hudečka s klavírním doprovodem petra Adamce
 
úterý 3. 12. 2013 - koncert komorního orchestru Dvořákova kraje - dirigent prof. Václav Mazáček

vás zve na koncert folkového písničká-
ře, autora hitu „Toulavej“, kterým není 
nikdo jiný, než 

Vojta KiďáK tomášKo
Přijďte si poslechnout a zazpívat spolu 
s kytarou – o lásce, o lidech, o přá-
telství. Zastavit se v této uspěchané 
době. Jste srdečně zváni! 

15. 3. 2013 – 20:00 hodin 
Vstupné: 70,- Kč

Country a music bar Liďák, Lidové 
náměstí, Kralupy nad Vltavou, 

www.rockweb.cz/countrylidak/

Country 
a music 
bar 
Lidák

ˆ
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Knihovna

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

pŮjČOVNÍ DOBA V kNIHOVNě

Oddělení pro dospělé:
Pondělí ........8:00 - 11:30 ............12:30 - 18:00
Středa..........8:00 - 11:30 ............12:30 - 18:00
Čtvrtek .........................................12:30 - 18:00
Pátek ...........8:00 - 11:30 ............12:30 - 17:00 
Sobota .........8:00 - 11:00 

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí ........................................12:30 - 17:00
Středa..........8:00 - 11:30 ............12:30 - 17:00
Čtvrtek .........................................12:30 - 17:00 
Pátek ...........................................12:30 - 17:00

Z pera současných 
kralupských básníků
ŠEpTEj
Šeptej mi tím svým hlasem do ucha,
pohádku z pera Jana Wericha,
do rtů máš vepsaný příběh,
pro mě je doteď nepoznaný,
šeptej mi ho tiše do ucha
a neříkej ne, to je zakázaný.

Šeptej mi tím svým hlasem do ucha,
smetanový je ho poslouchat,
já budu na tvý záda malovat
kapky něhy prstem po páteři,
letmý dotek chomáčku peří,
ty doteky tě nutí se milovat.

Šeptej mi tím svým hlasem do ucha
jako klavír hrává sám do ticha,
že tvý nohy jsou hedvábný sítě,
co i když nechceš, zachytí tě,
že tvý záda jsou mapou k pokladu.
Tak jen lež, není kam pospíchat.

FrantišeK presl, nespeKy

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají básně jen 
tak do šuplíku, neváhejte a pošlete nám svou 
báseň – nebo básně – k otištění. Nejlépe mailem 
na adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
se připojuje

k celostátní akci vyhlášené svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

1. 3. – 30. 3. 

- přihlašování nových čtenářů zdarma;
- výstava „Jaroslav Vrchlický 1853 - 1912“ (po-
skytnuto Ústavem pro českou literaturu Av ČR).

11. 3. – 17:00 hodin

DětSKé oDDělení
pohádkový podvečer - další hlasité čtení pro děti

12. 3. – 9:00 hodin

„Knížka pro prvňáčka“ - knihovna se zapoji-
la do tohoto projektu ve spolupráci s 1. třídami 
ZŠ Komenského. Projekt bude ukončen v červ-
nu 2013.

12. 3. – 16:00 hodin

StuDoVna
Přednáška „Mluvíme latinsky“ - mluvíme latin-
sky, aniž o tom víme - o slovní zásobě klasického 
jazyka, který již nemá své rodilé mluvčí. Přesto 
jsou jeho slova v češtině hojně používána.

18. 3. 

DětSKé oDDělení
vyhlášení „Krále Dětských čtenářů 2013“

upozorňujeme na uzavření knihovny v sobotu 30. 3. 2013.

proběhne z pátku na sobotu
5. - 6. dubna 2013.
Bližší informace získáte na telefonním čís-
le dětského oddělení 315 727 852 nebo na  
e-mailu: detske@knihovnakralupy.cz.
Přihlášky vydáváme registrovaným čtená-
řům ve věku od 6 do 12 let od 4. března 
2013. Těšíme se na vás!
upozorňujeme, že z důvodu konání této 
akce bude v pátek 5. dubna uzavřeno od-
dělení pro děti a studovna (12:30 – 15:00). 
v sobotu 6. dubna bude uzavřeno oddělení 
pro dospělé čtenáře.

u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, k podpoře dětského 
čtenářství a k propagaci soustavné četby se opět připojujeme k akci 

noC S anDeRSeneM
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Muzeum

Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

program na březen 2013

7. 3. – čtvrtek – 17:00 
– vernisáž výstavy JARO 
V MUZEU aneb ETNOGRAFIE 
a VELIKONOCE s KLUBEM 
LIDOVÉ TVORBY PRAHA

12. - 21. 3. 
- doprovodný program 
k výstavě - šest ukázkových 
dní pro školy s průvodcem 
a s KLT, vždy od 9:00 do 12:30; 
odpoledne dle zájmu škol 
od 13:00 do 15:30 hod.

21. 3. – čtvrtek – 14:00 
- VELIKONOČNÍ UKÁZKOVÝ 
DEN pro rodiny s dětmi i širokou 
veřejnost (do 19:00 hod.)

Čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

k výstavě F. Hory
9. 2. 2013 – turista z GB
Loved the landscapes. (Miluji krajiny)

„Moc hzké hlavně se mi líbyla tabule z křídami“. (doslovný přepis 
malé školačky)

19. 2. 2013
Krajinky se nám moc líbily. Posloužily nám jako inspirace pro naši 
vlastní tvorbu. Žáci 5.A., ZŠ Gen. Klapálka

výstava bude v kralupském muzeu slavnost-
ně otevřena ve čtvrtek 7. 3. 2013 v 17 ho-

din. Představí zájemcům život venkovského lidu 
na Kralupsku a zároveň životní styl rodícího se 
malého městečka. To vše doplněno o lidové zvy-
ky, řemeslný um „kouzelných babiček“ z Klubu 
lidové tvorby Praha - předjaří, Velikonoce, čaro-
dějnice, máje nebo svátek matek, kterým bude 
výstava v neděli 19. 5. 2013 ukončena.

Návštěvníky čekají doprovodné programy, např. 
6 velikonočních dní určených školním skupinám 
v termínech 12. - 21. 3.; Velikonoční ukázkový 
den pro veřejnost od 14 do 19 hodin; komento-
vané prohlídky aj.

Poděkování za spolupráci patří velvarskému 
muzeu, KLT Praha a všem lektorkám a Pekař-
ství u Hrdinů.

více na adrese: www.sweb.cZ/muZeum.Kralupy

výstava JARo v MuZeu aneb 
EtnografiE a vElikonocE s klt
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Muzeum

vměsíci březnu je to právě 
rok (28. 3. 2012), co jsme se 

navždy rozloučili s panem An-
tonínem Strejčkem.

V Kralupech byl znám jako 
neúnavný letecký nadšenec, sbě-
ratel a hlavně pořadatel výstav 
s touto tematikou. Ač povolání 
ryze pozemského, nalezl svůj 
osud v oblacích. Od útlého věku 
se toužil stát pilotem a dělal pro 
to vše. Stal se leteckým instruk-
torem, ale sen o profesionálním 
pilotovi se mu nesplnil - z mali-

cherných důvodů tak typických 
pro minulou dobu…

O to více se o letectví začal 
zajímat teoreticky, zaujal ho 
jednak technický vývoj letadel 
a jednak osudy těch, kteří je pi-
lotovali. Začal vyrábět modely 
jednotlivých historických leta-
del a sbírat materiály o jejich 
slavných pilotech. Vytvořil si 
přitom přátelské vazby na čes-
koslovenské piloty především 
ve službách anglického letectva 
za II. světové války. 

Na tato témata uspořádal 
na různých místech v Kralu-
pech několik desítek výstav. 
V posledních letech se tak dě-
lo v místním městském muzeu. 
Svoji poslední velkou výstavu, 
v loňském roce, už však ne-
dokončil. V jeho osobě město 
Kralupy ztratilo čestného a ve-
skrze poctivého, charakterního 
člověka, který vždy dostál své-
mu slovu. 

Čest jeho památce.

vpředposlední den konání vý-
stavy OBRAZY akad. malíře 

Františka Hory muzeum navští-
vily tři skupiny žáků (5.tř. ZŠ 
Gen. Klapálka s PhDr. R. Ně-
mečkovou) a dvě třídy Dvořá-
kova gymnázia (sexta a septima 
s prof. N. Bartákovou). S cílem 
prohlédnout si mistrova díla, 
ale hlavně pokusit se namalo-
vat vlastní obraz podle originálů 
malíře Fr. Hory.

Mladší žáci si zvolili za tech-
niku temperu, studenti DG 
předvedli, jak pracují s pas-

telem. Je škoda, že výstava 
ve středu 20. 2. skončila, pro-
tože neuvidíte krásné malby 
a kresby, které vznikly ten den 
v muzeu a zůstaly jen kratičce 
vystaveny.

Těšíme se na další možnost 
takovéto návštěvy spojené s ak-
tivním programem.

A letos mají školy výjimeč-
nou příležitost, neboť v muzeu 
budou do konce roku vystavo-
vat dvě velké malířské osobnos-
ti: akad. malíři Otakar Čemus 
a Miroslav Houšť.

vzpomínka na Antonína strejčka

Regionální muzeum Mělník vás zve na výstavu
Z historie malé železnice aneb železniční hračky

31. 3. KONČÍ TATO DLOUHODOBÁ VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH HRAČEK
 – NEPROPÁSNĚTE JI!

Nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček je věnována historickým 
modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890 – 1960. 
Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláčků na elektrifiko-

vaném modelu kolejiště.  
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si 

mohou sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ. 
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin 

Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, tel.: 315 630 936 – pokladna; 

e-mail: 
muzeum@muzeum-melnik.cz,
www.muzeum-melnik.cz

Horova krajinomalba 
nadchla mládež
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Malování krajiny pastelem – 
studenti Dvořákova gymnázia.
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Vbřeznu tohoto roku vzpomeneme 
70 let od smrti kpt. Josefa Čermá-

ka, čestného občana Kralup nad Vlta-
vou. Kpt. Čermák byl velitelem v odboji  
za 2. světové války a umučen v koncentrač-
ním táboře. Jmenován čestným občanem 
byl In memoriam 22. 10. 1992. 

Jaký byl jeho osud?
Vzhledem k tomu, že v roce 2010 zemře-

la jeho jediná dcera paní Alena Čermáková, 
můžeme čerpat již jen z rodinné pozůsta-
losti, kterou zadokumentoval pan Vlasti-
mil Řada.

Kpt. Josef Čermák se narodil 18. listo-
padu 1895 v Granesau u Falknova (dnešní 
Chranišov u Nového Sedla). 

Poprvé využil svých studií hned po ma-
turitě na volání „Studenti, pomozte“ ja-
ko žňový ochotník (kočí) ve Vodolicích. 
Po prázdninách se nechal zapsat na abi-
turientský kurz při Obchodní akademii 
v Chrudimi.

Od 15. března 1915 do 13. prosince 1918 
absolvoval vojenskou službu u pěti růz-
ných pluků, a to jak na frontě ruské, tak 
na frontě italské. Za války byl dvakrát ra-
něn. Z válečných toulek si odnesl mnoho 
vzpomínek, zejména na své kamarády ze 
studií, s kterými se setkal např. ve Štyrsku 
nebo Brüxu. Dosáhl hodnosti nadporučíka 

nová rubrika – od vás – pro vás

Osudy aneb Život není peříčko
Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni 
přesto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem dokázali si s nimi poradit.
na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili 
a na co bychom neměli zapomenout.
Rádi bychom každý měsíc otiskli vaše příběhy o vašich známých a příbuzných, jejichž osudy jsou zajímavé, 
poučné i obdivuhodné. 

Přispějte, prosím, také Vy se svým příběhem! 
Doručte poštou, mailem nebo osobně do redakce KZ – KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Každý otištěný příběh bude odměněn dvěma vstupenkami na kulturní akce pořádané KD Vltava.
Těším se na Vaše příběhy a děkuji za spolupráci! Radka Saláková

příběh druhý kpt.  josef Čermák (1895 - 1943)

Umučen v koncentračním táboře
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pěchoty v záloze a v roce 1934 byl jmenován 
kapitánem v záloze. 

V roce 1919, kdy Maďaři napadli Sloven-
sko, přihlásil se dobrovolně k hájení Slo-
venska a nastoupil v Terezíně k Sokolské-
mu praporu, jehož velitelem byl mjr. Bárta. 
Ihned po okupaci naší drahé vlasti navázal 
J. Čermák styky s vojenskou odbojnou sku-
pinou Kravák – Mašín, která byla připrave-
na v každém okamžiku aktivně zasáhnout 
v národním odboji.

Po návratu z vojny vstoupil do služeb 
lounské spořitelny a 5. 4. 1919 byl přijat 

do služeb Městské spořitelny v Kralupech 
nad Vltavou.

Od svého příchodu do Kralup byl činným 
v TJ Sokol. Vzhledem k přísné životosprá-
vě a vypracovaným svalům byl mezi bratry 
znám pod jménem „bratr síla“. 

Již z vojny psal dopisy své dívce, Marii 
Voráčkové do Mikovic, s kterou se 15. srpna 
1922 oženil a 28. února v roce 1926 se jim 
narodila dcera Alena.

Dne 16. 8. 1940 byl Josef Čermák zatčen 
kladenským gestapem pro velezrádnou 
činnost proti říši. Vězněn a vyslýchán byl 

na Kladně, Terezíně, Pankráci – odvezen 
do Německa – prošel koncentračními tábo-
ry, stále silný. Jeho ducha velká muka nezlo-
mila, trpělivě vše snášel – mlčel – nezradil 
své spolupracovníky. Dne 25. 3. 1943 podle 
úřední zprávy zemřel ve vězeňské nemocni-
ci v Budyšíně následkem slabosti srdečního 
svalu. Zde jest také zásluhou jeho stateč-
né manželky Marie samostatně pohřben 
na místním hřbitově.

Z dostupných Zdrojů 

Zpracovala r. saláKová

S manželkou Marií a dcerou 
Alenou – rok 1928.

Terezín 1941.

Svatební cesta do Sassnitz 
– 1922.

Pohlednice z války r. 1916.
Rub pohlednice – těsnopisem 

psaný pozdrav Marii Voráčkové.
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Březnový osud rodiny váchů

vKralupech bylo několik dobře zavede-
ných a známých řeznictví, jako napří-

klad řeznictví Bohumila Šmída na Palac-
kého náměstí, Karla Slabého v Podřipské 
ulici, Františka Rohana v Přemyslově 
ulici, Antonína Kohouta v Žižkově ulici 
a dalších. Josef Vácha se rozhodl pro nově 
se rodící čtvrť na jižním okraji Kralup, 
pro Podháj. Netušil, že tím podepsal roz-
sudek smrti sobě i své budoucí rodině. 

V dolní části Podháje v Poděbradově 
ulici byla ještě část stavebních parcel vol-
ná, a tak zde v roce 1923 vyrůstá domek 
s číslem popisným 675 s malým krámkem 
s výsekem masa a koloniálem. Výseku 
masa vládl Josef Vácha a koloniál si vzala 
na starost jeho manželka, o rok mladší 
Anna Váchová.

Váchovům se v Podháji vedlo dobře 
a rodina se začala rozrůstat. V roce 1928 
se jim narodila dcera Marie, o dva roky 
po ní syn Jaroslav a hned v následují-
cím roce další syn Josef. Pak následoval 
Jiří a konečně ve válečném roce 1941 
druhá dcera Jana. Pět dětí, jejich rodiče, 
otec pana Váchy a matka paní Váchové, 
celkem devět lidí žilo v malém přízem-
ním domku. Bůh ví, jak se tam vešli. Ač 
se narodili v různých dobách, nejstarší 
v roce 1878 a nejmladší v roce 1941, 
bylo jim souzeno zemřít ve stejný den, 
stejnou minutu a vteřinu. Rozhodl o tom 
22. březen roku 1945, který si každoročně 
připomínáme. 

Že by i Kralupy se mohly stát cílem 
bombardování na konci války, nikdo ne-
čekal. Důvod pro letecké bombardování 
Kralup tu skutečně byl. Za městem pod 
minickým vrchem stála malá rafinerie 
minerálních olejů. Nebyla sice již dávno 
v provozu a její zničení nemělo žádný 
smysl, to ale spojenci nevěděli. Již v ro-
ce 1944 vyhlásili „bitvu o benzín“ proti 
továrnám vyrábějícím benzín. I Kralupy 
se dostaly na tento seznam.

Jaro roku 1945 se mimořádně vydaři-
lo. Nad městem byla stále modrá obloha, 
slunce hřálo a lidé odkládali kabáty. Byl 
čtvrtek 22. března 1945 a ke Kralupům 

v roce 1923 se mladý řezník Josef vácha rozhodl, že opustí stávajícího 
zaměstnavatele a zařídí se pro sebe. Jatka, kde pracoval, byla na okraji kralup pod 
silnicí ke hřbitovu u cesty do Minic. vzpomíná na ně i básník Jaroslav Seifert ve své 

knize vzpomínek „všecky krásy světa“.

se blížila smrt. Bombardéry 15. americké 
letecké armády přelétávaly rakouské hra-
nice a hlas kralupských sirén prořízl jarní 
vzduch. Bylo tři čtvrtě na dvanáct. Soused 
Váchů, hostinský Josef Nedoma, si nasadil 
na rukáv červenou pásku a vyběhl z hos-
pody. Měl za úkol dbát na to, aby nikdo 
nezůstával na ulici a uchýlil se do krytu. 
Takové hlídky chodily po celém městě. 
Nikdo je však neposlouchal. Věděli jsme, 
že letadla jenom přelétávají přes naše úze-
mí, aby svrhla bomby na naše nepřátele, 
na Německo.

Dvě minuty před půl jednou hodinou 
dorazily nad město první americké bom-
bardéry. V první skupině letělo 21 letadel 
B-24. Letěly ve výšce 18.000 až 20.000 stop. 
I z té výšky se jim podařilo zasáhnout cíl, 
kterým byla zmíněná rafinerie minerálních 
olejů, díky přesným zaměřovačům Norden. 
Obyvatelé Podháje nečekali, až další leta-
dla budou pokračovat v útoku na Kralupy 
a rychle se snažili ukrýt ve sklepech svých 
domů, pokud vůbec nějaké sklepy měli. 
V Poděbradově ulici, kde bydleli Vácho-
vi, většina domů byla podsklepena, a tak 
lidé v panice seběhli do sklepa, aby je 
ochránil před střepinami bomb, ne však 
před přímým zásahem. Celá rodina Váchů 

od nejstaršího dědečka Jaroslava Váchu až 
po nejmladší dítě Janu Váchovou, celkem 
osm živých bytostí se ve sklepě přitisklo 
k hromadě uhlí, jako štvané zvíře zalézá 
do nory. Jenom matka paní Váchové ne-
stačila seběhnout do sklepa za ostatními 
a ukryla se ve chlévě ke koze. A to jí, je-
diné, zachránilo život. 

Na Kralupskou rafinerii bylo posláno 
celkem 124 bombardovacích letadel roz-
dělených na osm skupin. Po odbombar-
dování jedné skupiny následovala několi-
ka minutová přestávka, než doletěla další 
skupina. Váchovi doufali, že bombardování 
přežijí, i když bomby padaly kolem jejich 
domu. Neměli však štěstí a jedna bomba 
o váze 500 liber dopadla doprostřed jejich 
dvorečku. Mohutná exploze trhaviny otřás-
la domem, dům se vzepjal jak raněné zvíře 
a změnil se v jednu hromadu trosek, která 
vše pohřbila. Ale rodina Váchů přežila, 
jenom byla pod troskami uvězněná. Malé 
sklepní okénko těsně nad chodníkem neby-
lo troskami zavaleno, a tak mohli všichni 
dýchat a neudusili se.

Čtyři minuty před třináctou hodinou 
nálet skončil. Do nastávajícího ticha byl 
slyšet jen hlas Josefa Váchy zasypaného 
s rodinou ve sklepě volající o pomoc. Je-

Pod touto hromadou 
cihel a trámů zahynula 

celá rodina Váchů.
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ho volání uslyšel důchodce Josef Vincenc, 
který opustil sklep svého domu v blízkosti 
Váchů. Okamžitě se vrátil zpátky a přibě-
hl s krumpáčem a lopatou. Věděl, co má 
dělat, aby uvězněnou rodinu zachránil. 
Měl zkušenosti jako voják z první světo-
vé války. Začal ihned rozšiřovat malou 
mezeru, která zůstala mezi chodníkem 
a sklepním okénkem, aby mohl všechny 
vyprostit. 

Stalo se však něco neuvěřitelného! 
V tentýž den, kdy patnáctá americká ar-
máda provedla nálet na Kralupy, byla jiná 
skupina bombardovacích letadel určena 
ke zničení rafinerie v německém Ruhlan-
du. Opozdila se však a během letu dostala 
příkaz změnit cíl a svrhnout své bomby 
na Kralupy. Kralupy našly snadno. Černý 
dým nad nešťastným městem byl vidět 
z velké dálky.

Když se nad městem objevilo dvacet 
létajících pevností B-17, nečekal Josef Vin-
cenc na otevřeném místě před domem 
Váchů a uprchl zpátky do sklepa svého 
domu. Rozšíření sklepního otvoru nedo-
končil, a tak všichni uvnitř sklepa byli od-
souzeni k smrti. Poslední vlna letadel ur-
čená Němcům svrhla na Kralupy dalších 
30 tun bomb. Jedna z nich ukončila život 
rodiny Váchů přímým zásahem. Jenom ba-
bička Anna Nováková ukrytá ve chlévě 
u kozy přežila a s hrůzou uviděla před 
sebou obrovskou hromadu suti trámů pr-
ken a cihel tam, kde ještě před chvílí stál 

jejich dům. Její manžel, zeť, dcera a pět 
vnoučat nebylo již mezi živými.

Většina obětí náletu byla nalezena uduše-
ná. Váchovi se neudusili, letecká bomba je 
usmrtila. Šestnáctiletá Marie Váchová byla 
bez hlavy. Záchranáři je odvezli do koste-
la a přidali k dalším obětem na podlahu 
chrámu. Strážník František Slabý upevňo-
val na nohy obětí identifikační karty. Po-
čet zabitých se vypisoval na dveře kostela. 
Když přivezli celou rodinu Váchů, stoupl 
počet najednou o osm obětí. 

Po válce byly trosky domu, kde žili a za-
hynuli Váchovi, odklizeny a celá plocha 

byla zplanýrovaná. Brzy toto místo zarost-
lo travou, která připomíná dodnes velký 
opuštěný hrob. Celá rodina Váchů, kteří 
spolu žili a společně zemřeli, byla uložena 
do hromadného hrobu, označeného čtyř-
mi čísly: č. 2166, 2167, 2168, 2169 v odd. 
„J“ na kralupském hřbitově. Na rozdíl 
od mnoha jiných hrobů, které jsou opuš-
těné, je hrob Váchů udržovaný a často 
zdobený květinami. Vedle nich je hrob 
jejich souseda hostinského Josefa Nedomy, 
který také při náletu zahynul. Blízko sebe 
žili, blízko sebe jsou pohřbeni. 

ing. joseF stupKa

37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy 
 

 na prohlídku domu pánů z kunštátu na starém Městě
Kdy? v sobotu 16. 3. 2013

Dům pánů z Kunštátu v Řetězové ulici na Starém Městě je jedním z nejza-
chovalejších románských objektů v Praze. Jeho přízemí a suterén obsahuje 
z velké části původní románské zdivo z konce 12. století objevené a po-
stupně odhalené v letech 1941 až 1951. Dům býval součástí rozlehlého 
románského dvorce. V první polovině 15. století patřil Bočkovi z Kunštátu. 
Jeho synovec Jiří z Poděbrad, pozdější český král, zde pravděpodobně bydlel 
v letech 1441 - 1453. 

Prohlédneme si románskou část objektu a potom přejdeme nahoru do ka-
várny, kde nám bude průvodce promítat obrázky a vyprávět o tom, jak se 
v této době žilo, jak se tehdejší měšťané oblékali, stolovali, bavili aj. Vstupné 
do objektu je 50,- Kč. 

Odjezd z kralupského nádraží v 9:41 h. 
na Masarykovo nádraží. Odtud půjdeme 
pěšky do Řetězové ulice č.p. 222. Ostatní 
se mohou připojit v 10:40 h. před vcho-
dem do objektu. 

Počet účastníků je z důvodu menších 
prostor omezen. Proto je nutná rezervace 
na tel. č. 607 974 881, a to nejlépe formou 
SMS zprávy. Na toto číslo je třeba též oznámit případné zrušení rezervace. 

Vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Akci připravila Ing Věra Závodská

Hrob rodiny Váchů 
na kralupském hřbitově. 
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sDRužení RoDÁKů 
a příznivců města

břeZeN dubeN

pŘEDNáŠkA 
S AUTOgRAMIáDOU

O ZAJÍMAVé KNIZE VELVARSKé SPISOVATELKy
Na pultech knihkupectví se objevila zajímavá kniha 
spisovatelky Martiny Bittnerové z Velvar pod názvem 
Utajené životy slavných Čechů.  Na úterý 19. března 
chystáme vystoupení autorky doplněné autogramiádou. 
Uskuteční se od 14 hodin v sále DPS na Cukrovaru.
M. Bittnerová nebude mluvit jen o své knize, ale 
seznámí přítomné i se svou prací. Nezapomene 
hovořit i o její rodové vazbě na naše město. Uve-
denou knihu si můžete na místě zakoupit a nechat 
autorkou podepsat. V měsíci březnu letošního roku 
můžeme očekávat vydání její další knihy. 

ZDRAVOTNICká 
pŘEDNáŠkA

KARDIOLOgIE PRO SENIORy
Pro naše členy 
a seniory našeho 
města uspořá-
dáme přednášku 
MUDr. Winterové 
o vlivu kardiologie 
na život seniorů. 
Uskutečníme jí ve středu 17. dubna 2013 od 15 ho-
din v sále Městského muzea a doplníme promítáním 
diapozitivů k této problematice. 

na naše akce zveme i nečleny z Kralup 
a nejbližšího okolí. Veškeré informace 

o naší činnosti, podmínkách členství zís-
káte osobně při našich akcích nebo každé 
první úterý v měsíci (mimo prázdnin) od 13 
hodin v salonku DPS na Cukrovaru. Infor-

movat se můžete i na telefonu 315 727 342. 
Plán činnosti našeho Sdružení na rok 2013 
si můžete vyžádat na všech výše uvedených 
místech. Průběžné informace najdete v Kra-
lupském Zpravodaji.
 jan Kolátor

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v březnu 2013  
významných životních jubileí.

Přejeme jim 
hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti

93 let nováková vlasta
92 let Kučerová věra
91 let Brožová Jaroslava
90 let valdhansová Marie
85 let Křenová Zdeňka
 urbánková Jana
 Šestáková Jiřina
 vlasáková věra
80 let ing. Šouta Jiří

inzerce

Společnost Cray Valley Czech, s. r. o. provozující výrob-
ní jednotku kapalných kaučuků v areálu chemických 
výrob v Kralupech nad Vltavou hledá do svého týmu 
vhodného pracovníka z Kralup a okolí na pozici:
o P E R á t o R   V Ý R o B Y s nástupem dle dohody.

PožadaVKY:
u praxe v provozu chemické výroby min. 5 let – NUTNOSTÍ !
u povědomí o významu bezpečnosti v chemickém průmyslu
u vyučen v oboru chemik nebo příbuzném oboru
u ranní popř. směnný provoz
u spolehlivost, zodpovědnost
u fyzická zdatnost ! !
u řízení VZV výhodou

NaBízímE:
u zázemí nadnárodní firmy
u příjemný pracovní kolektiv
u týden dovolené navíc
u stravenky
u a další firemní bonusy

Pro bližší informace kontaktujte:
P E T R   D V O Ř Á K, vedoucí výroby
Tel.: 321 000 124 
V době od 08:00 do 14:00 hodin
e-mail: petr. dvorak@crayvalley.com
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 1. 3. .....MUDr. Tomaier ......Nerudova 686
315 725 603

 8. 3. .....MUDr. Votavová .....Nerudova 686
315 724 720  

 15. 3. .....MUDr. Hájková .......Veltrusy
315 781 156

 22. 3. ....MUDr. Herber ........Nerudova 686
315 721 771    

 29. 3. ....MUDr. Hettychová..Vrchlického ul.
315 726 160

Vážení přátelé,
skončil nám nejkratší měsíc roku, ale to ne-
znamená, že bychom v únoru nestihli spous-
tu práce v klubu a nezažili mnoho krásných 
chvilek. 
Zúčastnili jsme se masopustního veselí a vel-
mi pěkného kloboukového plesu v DPS. Při-
pravili jsme si dvanáct možných zájezdů pro 
letošní rok a dali našim členům na výběr 
z několika nejatraktivnějších, které bychom 
pak uskutečnili. V dubnovém Zpravodaji 
budeme informovat o těch vybraných a ter-
mínech jejich konání. 
I v březnu budeme mít spoustu zajímavých 
akcí, mimo jiné v úterý 19. 3. na Josefa to bu-
de společně se Sdružením rodáků přednáška 

spisovatelky M. Bittnerové o její práci a kni-
ze „Utajené životy slavných Čechů“ včetně 
autogramiády, ale i o jejím vztahu k našemu 
městu. Dále vystoupení dětí z mateřské školy 
a žáků ze ZUŠ.
Všem členům klubu přejeme už hezké jarní 
počasí a těšíme se spolu s nimi na Veliko-
noce. A nejen s nimi, ale i ostatními, kteří 
jsou sami, doma se nudí a přitom by mohli 
přijít mezi nás.
Rádi je přivítáme každé úterý od 13 hodin 
v DPS na Cukrovaru. Přihlášky na dubnový 
zájezd se přijímají v úterý 9. 4. 2013 a násle-
dující úterý tamtéž.

S pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců

vzpomínky
Dne 7. 2. 2013 jsme 
si připomínali nedožité 
životní jubileum – 80 
let – milované manžel-
ky, maminky a babičky 
paní MILADy PIChOVé. 
13. března budeme se 

smutkem vzpomínat 6. výročí jejího nenadálého 
odchodu z tohoto světa. Za celou rodinu - 
manžel. Za tichou vzpomínku těch, kdo ji znali, 
děkujeme...

Dne 19. března 2013 
uplyne 5 let od úmrtí paní 
BOžENy PROCháZKOVé. 
Stále vzpomíná manžel 
Jiří a syn Ivan s rodinou.

  

31. března to bude 6 let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel 
a tatínek pan FRANTIŠEK gRAU-
MANN. S láskou vzpomínají 
manželka, dcera Bára a ostatní 
příbuzní s rodinami. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

3. března uběhne dlouhých 21 let,
kdy utichl nám jeho tichý dech,
kdy odešel náš taťka, kamarád,
ten, co chtěl si s námi hrát.

Pan ANTONÍN STARý - srdce ze zlata,
s láskou vzpomínají dcery a vnoučata.

„Kroky jeho dozněly,
utichl jeho hlas,
jen jeho obraz zůstal v nás“.
Dne 2. března tomu bude již 
11 roků, co nás navždy opustil 
drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan ČESTMÍR 

NOVáK z Kralup n. Vlt. S láskou a bolestí stále 
vzpomíná manželka Maruš a dcery s rodinami. 
Vzpomeňte někdy, přátelé milí, býval jsem 
s vámi rád. Díky!

Dne 11. 3. to bude 7 let, co nás 
navždy opustil báječný člověk 
pan VáCLAV STRUNECKý. 
Stále s láskou vzpomíná man-
želka a syn s celou rodinou.

 8. 2. Hana nĚMcovÁ .......................... 87 let
 8. 2. Jiří BlAHoŠ .................................. 64 let
 10. 2. Zdeněk leXA ............................... 70 let
 14. 2. Zdeněk PosPíŠil ........................ 63 let
 15. 2. věra BAGAlovÁ.......................... 92 let
 21. 2. Jaroslav HÁJeK ............................ 85 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

RyBářI DěKUJÍ ZA gRANT
Jménem zhruba tisícovky členů Místní 
organizace Českého rybářského svazu 
v Kralupech nad Vltavou děkuji Městu Kralupy 
a ostatním sponzorům za podporu, bez které 
by nebylo fungování svazu možné.

 Lubomír Kačírek,
 předseda ČRS Kralupy n. Vlt.

kOmISe SOcIálNí, ZdRAVOTNí A PReVeNce 
kRImINAlITy RAdy mĚSTA 

kRAluPy NAd VlTAVOu ZVe ObčANy NA beSedu 

CO TRápÍ SENIORY NAŠEHO MěSTA?
- úroveň sociálních služeb ve městě
- problémy života seniorů ve městě

VE STŘEDU 20. 3. 2013 V DOBě OD 16 DO 18 HODIN 
v jídelně Domu s pečovatelskou službou č.p. 1071, 

sídliště Cukrovar - Kralupy nad Vltavou.

I vandalismus 
může být 

neškodný – dá-li 
se psaní barevnou 
křídou na chodník 
za vandalismus 
považovat...

Křídu lehce 
smaže déšť, sníh, 
vítr i naše kroky, 
a když nejsou 
nápisy nikde jinde, 
než na chodníku nebo cestě, může to být i milé.

Stejně tak jako jedno nedávné únorové ráno, 
kdy chodníky na trase nádraží – gymnázium 
byly popsány výroky – vyprávěnkami – z knihy 
Malý princ. Ať už byl důvod jakýkoli, bylo to 
sympatické.

Pro všechny, kteří se nad nápisy zastavili 
a zamysleli, to bylo příjemné vybočení z již tak 
všedních rán. 

Vyprávěnky na chodnících
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Program KD Vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 Kralupy nad vltavou 2, tel.: 315 727 827, 

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

pROgRAM NA BŘEZEN

Sobota 9. 3.  15:00

O PRAVDOMLUVNé 
RyBCE

hudební pohádka pro děti

Když někdo chytne 
pravdomluvnou rybku, 
všichni kolem muse-
jí mluvit pravdu. Ry-
báři Vítkovi skončí ta-
hle kouzelná rybička 
na háčku a co se bude 
dít pak? Zachrání díky 
rybičce svou lásku prin-
ceznu Leu před vdav-
kami se starým králem 
Krasomilem z Namaš-
těné kapsy? Získá ji 
sám pro sebe? A co mu popravdě poví čaro-
dějnice Čurymůra, která si na Leu také brousí 
zuby a chce jí sebrat její krásu? Čistou prav-
du kouzelné rybě poví i král s královnou, ač 
nechtějí, pak si hubu na špacír pustí i drbny 
na návsi, a rybička tak skoro všem udělá ze 
života pořádné peklo. Vzejde ale z jejích čar 
i něco dobrého? Těch, komu pravda neuškodí, 
je málo, ale může čistá pravda pomoci lidem 
s láskou? Vítek v to věří a rozhodne se díky 
rybce získat Leu a dojít svého štěstí.
Hraje SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ 
V BRANÍKU. Vstupné: 60,- Kč

Neděle 10. 3.  15:00 - malý sál

Kurz Scrapbooku 
aneb

Pojďte tvořit papírem
viz pozvánka na str. 20 

Cena kurzu: 350,- Kč

Úterý 12. 3.  19:30

Koncert Komorního 
orchestru 

Dvořákova kraje

Milovníci krásné hudby se mohou těšit 
na nevšední zážitek. Komorní orchestr 
Dvořákova kraje pro březnový večer při-
pravil další z řady jedinečných kon-
certních vystoupení. Během večera 
zazní skladby G. Ph. Telemanna, T. 
Stevense, F. Bendy a F. Mendelssoh-
na. Jako sólisté se představí Sylvanie 
Wiart (Francie) - klavír, Jaroslav Šon-
ský (Švédsko) - housle a Karel Malimá-
nek, člen České filharmonie na tubu. Diriguje 
prof. Václav Mazáček.

Vstupné: 150,- Kč; 
100,- Kč studenti, senioři

Středa 13. 3.  16:30

Světluškový 
bál

Broučci a berušky, přijďte si rozsvítit své lu-
cerničky na světluškový bál. UV světla a fos-
foreskující barvičky rozzáří vaše tvářičky 
i ručičky. Pro každého broučínka máme při-
pravený dáreček.

Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 14. 3.  19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer 
v rytmu tance!

Vstupné: 60,- Kč; 100,- Kč za pár

Neděle 17. 3.  15:00

Velká párty se 
Čtyřlístkem

Všichni milovníci Čtyřlíst-
ku se dočkali. Zveme vás 
na velkou párty – vernisáž 
výstavy spojenou s ná-
vštěvou čtyřlístkovských 
postaviček, výtvarníka 
a autora Čtyřlístku pana 
Němečka, producenta 
filmu pana Šmídmajera 

a slavnostní promítání fil-
mu „Čtyřlístek ve službách krále“. Účast při-
slíbili i někteří herci, kteří kreslené postavičky 
ve filmu namluvili. Pan Němeček vybere vítěze 
výtvarné soutěže a předá ceny. Pro všechny 

16:30............ Pokračovací taneční kurz pro mládež
18:30............ Základní taneční kurz pro dospělé
20:30 ........... Pokračovací taneční kurz pro dospělé

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční Kurzy neděle 3., 10. a 17. 3 a Sobota 23. 3.
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Program KD Vltava

LOUTKOVý SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 20. 3. 2013  
od 16:30 pohádku: 

„BARABUŠ“ 
režie: I. SLABÁ

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
Divadélko je přístupné z Hakenovy ulice, 
vchod vpravo vedle kulturního domu.

PLEsY  
V BřEzNu 
2013:
8. Sokolské Šibřinky
15. Šibřinky ASPV

5. Aprýloví ples narubi
7. Kralupský talent
9. Poslední ze žhavých milenců
13. Pohádka pro děti Pochodem ŤAP –
 Divadlo Pohadlo
18. Rangers Band
25. Tančírna
27. Čarodějná pohádka – 
 Divadlo Matýsek Nový Bor

pŘIpRAVUjEME NA DUBEN:

dětské návštěvníky jsou připraveny dárečky. 
Výstava potrvá do 5. dubna 2013.

Vstupné: vernisáž zdarma, vernisáž a film 
110,- Kč (při zakoupení vstupenky na film 

dostane každé dítě popcorn zdarma)

Středa 20. 3.  19:30

Divadlo Palace

Miláček Anna

Světově proslulá komedie o tom, že není ši-
kovné přivést si domů milence právě, když má 
váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že 
je tu služka Anna. 
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Lin-
da Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová.

Vstupné: 350,- Kč; 300,- Kč studenti, senioři 

Čtvrtek 21. 3.  17:00

Divadýlko Mrak

Velikonoční 
pohádka

Dny se prodlužují, země se probouzí ze zim-
ního spánku, lidé oslavují období Velikonoc. 
Holčička Andulka, poučena babičkou, se sna-
ží úzkostlivě dodržovat řadu rituálů a zvyků, 
které jsou spojeny s oslavou probouzející se 
přírody. „O jedno vejce se má každý rozdělit 
- jednu polovičku snísti sám - druhou jinému 
dát - vzpomene-li si, když zabloudí, s kým 
vajíčko jedl - najde cestu“, a tak snězením 
vajíčka zpečetí Andulka nové přátelství s Pe-
píkem. Pepíkova touha po pokladu je ale větší 
než jeho víra v nové přátelství, a tak Andulku 
zradí. Zaslepen vidinou perel a pokladu se vy-
dá do podzemní říše elfů a královny Mab.

Vstupné: 60,- Kč

Pátek 22. 3.  19:00

SPORTOVEC 
KRALUP NAD 

VLTAVOU 2012
Večerem prová-
zí Hanka Boz-
děchová a Aleš 
Švarc. Můžete 
se těšit na celo-
večerní program, 
disco party s DJ 
Viktorem Voljan-
skym, občer-
stvení. Ke kaž-
dé zakoupené vstupence získáte Almanach 
Sportovce Kralup n. Vlt. 2012.

Vstupné: 150,- Kč; 70,- Kč vstup-
né jen na disco od 22 hodin

Neděle 24. 3. 15:00

Velikonoční 
slavnost

Svátky Velikonoc klepou na dveře, sundej-
te kabáty a pojďte přivítat jaro. A co jsme 
pro vás připravili? Vystoupení malých umělců 
z kralupských škol a spolků, řemeslné stán-
ky a dílničky pro děti, prodej jarních dekorací 
a dobrot všeho druhu. Na zahradě KD Vltava 
vás čekají ukázky sokolnictví, přehlídka drav-
ců a sov ze záchranné stanice Merlin, živá 
zvířátka z chovu pana Durase. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné, přijďte 
vyhrát pěknou cenu!
Akci pořádáme v zahradě KD, při nepříznivém 
počasí uvnitř kulturního domu.
Naši slavnost podpořil Café restaurant 
Kotva. Vstupné: 35,- Kč

Úterý 26. 3.  9:00 – 17:00

KrAjSKé Kolo 
soutěže ve hře 
na keyboard

Ve velkém sále KD Vltava proběhne krajské 
kolo soutěže pořádané MŠMT ve hře na EKN 
(keyboard). Soutěže se zúčastní žáci z mno-
ha ZUŠ v kraji, včetně žáků ZUŠ Kralupy nad 
Vltavou. Přijďte držet palce nadaným hudeb-
níkům. Vstup zdarma

Středa 27. 3.  17:00

Musicfest
Pozvánka na str. 20

Vstupné: 80,- Kč

aprýloví plesNARUBi
NARUBi

Jarní závěrečný ples plesové sezóny 
bude ve znamení apríla. Jak již 
název napovídá, vše bude jinak. 
Nic není zakázáno, vše je dovoleno. 
Dámy, převlečte se za pány, páni, 
oděte se za dámy. A nebo si 
jen otočte vše naruby. A kdo se 
na takovou změnu necítí, může 
přijít podle svého. 
Večerem vás provede skvělá muzika 
kapely Plus Neratovice. Tombola 
snad také bude a možná nějaké 
překvapení. Uvidíme, ples bude 
aprílový. Vstupné: 160,- Kč

pátek 5. 4. 2013
20:00 hodin
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Ve středu 27. 3. se od 17 hodin
koná v KD Vltava 9. ročník hudebního festivalu 
Musicfest!
Letos se můžete těšit na koncert Sboru DG 
s novým autorským CD „Zázraky“. 
Poté vám zahrají již známé kapely jako je 
Evelynne, Absurd Error, The Oxx, ale také nová 
začínající kralupská kapela The Bridge Of 
Sacrifices a mostecká kapela Faces Are Fiction. 
Všichni jste srdečně zváni! 

Vstupné: 80,- Kč
KralupsKý talent 2013

neděle 7. 4. 2013 - 14:30 hodin
Zveme všechny na další ročník dětské pěvecké 

soutěže Kralupský talent. Přijďte svým potleskem 
podpořit mladé nadané zpěváčky a užít si 

příjemné nedělní odpoledne. Do poroty i letos 
zasednou známé osobnosti, takže si přijďte pro 

autogram. Bližší informace  
v dubnovém Zpravodaji.

Vstupné: 65,- Kč (stolové sezení)

www.mestokralupy.cz20

Musicfest 
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18. – 20. 3. 2013

Kino Vltava
 Kralupy nad Vltavou

Festival každoročně pořádá organizace Člověk v tísni, která se 
od roku 1992 zabývá humanitární pomocí lidem v nouzi při 

přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, rozvojovou 
spoluprácí v zemích Afriky, Asie a Evropy a podporuje lidská 
práva v nesvobodných zemích a státech. Provokativní otázkou 
Bojíte se snášet? chce festival otevřít debatu o sílící netoleranci, 
rasismu a diskriminaci. 

V Kralupech nad Vltavou máte možnost navštívit tento fes-
tival již počtvrté. Můžete se těšit na témata, která rozhodně 
nejsou odpočinková, nutí k zamyšlení a i k určité sebereflexi. 
Z jedenácti kategorií jsme pro vás vybrali opravdu ty nejzají-
mavější tituly.

V letošním programu se můžete těšit na snímek z hlavní ka-
tegorie Bojíte se snášet? Davida Vondráčka Na divokém severu, 
zabývající se situací ve Šluknovském výběžku. Z kategorie Český 
pohled máte možnost vidět film svobodu pro smetanu (Vít Klusák 
a Filip Remunda; Český sen). Námětem je známá kauza Romana 
Smetany, tzv. „tykadlového řidiče“. Zbylé kategorie jsou reprezen-
továny zahraničními snímky, můžete se tak těšit na film Ve věze-
ní se burky nenosí, který mapuje situaci v afgánských ženských 
věznicích. Politicky laděný film polibek od putina z kategorie 
Cesty ke svobodě odhaluje praktiky mládežnické proputinovsky 
orientované organizace. Pro milovníky divoké přírody a sportu je 
připraven film Na sever od slunce z kategorie Takzvaná civiliza-
ce, který líčí osudy dvou surfařů v Norsku. Posledním vybraným 
filmem je Dejte nám peníze z cyklu Proč chudoba, který vznikl 
v rámci celosvětové kampaně veřejnoprávních médií a který ma-
puje počátky i současnost aktivit angažovaných celebrit (Bob Gel-
dof, Bono Vox a další), kteří pomohli z okrajové záležitosti vytvořit 
téma s globálním rozměrem, a tím na něj upozornit.

na nebezpečné tendence, 
které se poslední dobou 

objevují v české společnosti, 
upozorní nadcházející  

15. ročník Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět. 

FESTIVAL jEDEN SVěT NA ŠkOLáCH
Stejně jako v předchozích letech se v rámci festivalu uskuteční 
speciální projekce určené žákům základních a středních škol. Pro-
jekce pro školy se budou konat převážně v dopoledních hodinách 
a budou spojené s besedou se zajímavými hosty. 

Letošní rok můžeme nabídnout dokumenty, které se týkají jak 
výše zmíněných témat, tak i osobnostní a sociální výchovy, mul-
tikulturní výchovy, výchovy demokratického občana či výchovy 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Pro žáky ve věku 8 – 11 let je připravena Projekce č. 1, která 
obsahuje 4 krátké filmy o dětech z různých částí světa, většinou 
stejné věkové kategorie. Pro starší žáky (věk 12 – 14 let) můžeme 
nabídnout Projekci č. 2, tedy tři filmy, které mapují nelehké osu-
dy teenagerů podobné věkové kategorie. A nakonec pro studenty 
(věk od 14 let) jsou k výběru samostatné filmy (více o jednotli-
vých filmech v brožurce, kterou na požádání zašleme mailem). 
Projekce č. 1, Projekce č. 2 i jednotlivé filmy mají okolo jedné 
hodiny, poté bude rozvinuta diskuse se zajímavým hostem, který 
dokumenty společně s žáky okomentuje a nabídne další otázky 
a úvahy k zamyšlení.

mgr. helena plicKová, Kino vltava, 721 042 962, 

helena.plicKova@centrum.cZ

18. – 20. 3. 2013
KRALUPY NAD
VLTAVOU

V případě zájmu zašleme kompletní nabídku filmů s krátkými popisky a poskytneme další informace. 21

Festival Jeden svět
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1. 3. PÁ

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  
ČR, 2012, 85 min., 120,- Kč

17:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

20:00
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
VB, 2012, T, 94 min. 100,- Kč

Příběh milenecké aféry mezi Franklinem D. Roo-
seveltem (Bill Murray) a jeho vzdálenou sestřenicí 
Margaret Stuckleyovou (Laura Linney) se odehrává 
v roce 1939, tedy v době, kdy král a královna Spo-
jeného království navštívili New York.

22:20
MANIAK
USA, 2012, T, od 15 let, 93 min., 90,- Kč

2. 3. SO

15:00
MADAGASKAR 3
USA, 2012, D, 92 min., 80,- Kč

17:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., T, od 15 let, 90,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

3. 3. NE

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, D, 80 min., 90,- Kč

17:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

20:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

PO – ÚT 4. – 5. 3. KINO NEHRAJE

6. 3. ST

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

7. 3. ČT

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, T, 165 min., od 15 let, T, 90,- Kč

8. 3. PÁ

17:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, T,  nevh. do 12 let, 123 min., 90,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

Obyčejná česká rodina s předškolními dvojčaty a ma-
lým batoletem. Po několikaletém manželství nasta-
nou mezi dvojicí všední problémy. Události naberou 
spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se posta-
rá o děti a domácnost během jednoho měsíce... 

9. 3. SO

17:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

10. 3. NE

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 110,- Kč

Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou do his-
torie, na dvůr císaře Rudolfa, kterému pomohou zís-
kat zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři 
život i korunovační klenoty... 

17:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

20:00
TŘICET MINUT PO PŮLNOCI
USA, 2012, T, 157 min., 100,- Kč

PO – ÚT 11. – 12. 3. KINO NEHRAJE

13. 3. ST

20:00
NEPOUŽITELNÍ  
Francie, 2012, T, nevh. do 12 let, 96 min., 80,- Kč

Manželka vlivného šéfa Národní unie zaměstnavatelů 
je nalezena mrtvá. Vyšetřování politicky ožehavého 
případu svede ke spolupráci dva policisty z proti-
chůdných světů...

14. 3. ČT

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

15. 3. PÁ

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník, se do-
stane do Země Oz, kde potká tři čarodějky: The-
odoru, Evanoru a Glindu a zaplete se do velikých 
problémů. Kouzelník postupně využívá své magické 
umění, aby se proměnil ve věhlasného a mocného 
čaroděje...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

Polda Bruce Willis se ocitne v nepravou chvíli na ne-
pravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby pomohl 
synovi Jackovi. Oba McClaneové mají brzy na krku 
vlčáky z místního podsvětí a proměňují ruskou metro-
poli ve válečnou zónu. Naštěstí zjistí, že z nich rozdíl-
né pracovní metody dělají neporazitelné hrdiny.

16. 3. SO

15:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

17:00
NA ŠROT
USA, 2013, T, nevhodné do 15 let, 92 min., 100,- Kč

Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně 
oslavit. Zpít se na šrot se však nedoporučuje noc 
před největší zkouškou na medicíně...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

17. 3. NE

10:00
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
63 min., 40,- Kč   

Krtek a ježek, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, 
Cvrček a pila,  O Maryšce a vlčím hrádku a další

15:00
VELKÁ PÁRTY SE ČTYŘLÍSTKEM – KD VLTAVA 
– viz program KD Vltava

16:30
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 110,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

18. – 20. 3. FESTIVAL JEDEN SVĚT 

Informace na str. 21 a www. jedensvet.cz

18. 3. PO

19:00 
DEJTE NÁM PENÍZE
Sweden / 2012 / 58 min., 80,- Kč

Etiopii v polovině 80. let postihl extrémní hladomor. 
Slavní hudebníci Bob Geldof a Bono Vox se rozhodli 
uspořádat obří charitativní koncert Live Aid. Film 

◆  @

je dobrý, změna špatná“, ale drží se jí jen do chví-
le, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně. A tak 
Croodsovi podniknou cestu do neznáma, za dobro-
družstvím...

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

20:00
GAMBIT
USA, 2012, T, 89 min., 100,- Kč

Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jedno-
mu boháči, ale jeho plán postrádá jednu část - pomoc 
krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Ca-
meron Diaz). Sám je jí natolik okouzlen, že následuje 
série několika chyb, které narušují jeho plán...

22:20
MAMA
Šp./Kan., 2013, T, 100 min., 110,- Kč

Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Anna-
bel, které po násilné matčině smrti zmizely i s otcem 
neznámo kam. Obě dívky se pátračům podaří najít 
v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. 
Dívky jsou zubožené, sociálně velmi zaostalé, ale 
naživu, což si nikdo neumí vysvětlit... 

24. 3. NE

10:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR, 2013, 90 min., 80,- Kč

První přímou volbu hlavy státu v České republice za-
znamenal v dokumentu režisér Tomáš Kudrna - za-
chytil obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo 
možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. 
Štáb s většinou kandidátů natáčel už od července 
minulého roku...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

PO 25. 3. KINO NEHRAJE

26. 3. ÚT

19:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, T, 122 min., 120,- Kč

Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel 
psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil 
dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, 
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické 
léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit se 
domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou...

27. 3. ST

20:00
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR, 2013, 90 min., 80,- Kč

28. 3. ČT

20:00
BEZ DOTEKU
ČR, 2013, přístupno od 15 let, 72 min., 100,- Kč

Dospívající Jolana je předmětem sexuální touhy své-
ho nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže 
řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými ka-
marády a stále více se propadá do uzavřeného svě-

ta svých představ. Neúnosnost situace ji dožene až 
do nevěstince...

29. 3. PÁ

17:00
CROODSOVI 
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

20:00
HOSTITEL
USA, 2013, T, 125 min., 100,- Kč

Když se v blízké budoucnosti usídlí na naší planetě 
neviditelní parazité, jež po implantaci do lidského 
těla mohou ovládat mysl člověka, dvacetileté Mela-
nii se spolu s ostatními přeživšími podaří uprchnout 
do tajného úkrytu. Jednou padne Melanie do spárů 
parazity ovládnutými lidmi, kteří jí do těla rovněž im-
plantují jednoho parazita...

22:20
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Polsko, 2011, T, přístupno od 15 let, 110 min., 90,- Kč

Dominik se jednoho dne začne stranit okolí, vše-
chen svůj čas tráví u počítače. Schází se s neznámou 
dívkou, která ho zavede do „místnosti sebevrahů“, 
ze které není úniku. Chycen do pasti utkané z je-
ho vlastních emocí se Dominik zaplétá do sítě intrik 
a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce vážil...

30. 3. SO

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
GAMBIT
USA, 2012, T, 89 min., 100,- Kč

20:00
G. I. JOE II: ODVETA 
Kanada / USA, 2013, T, 120 min., 150,- Kč

Joseph Colton (Bruce Willis), první velitel G. I. Joe, 
má zachránit Modrou planetu. Vůdci organizace Co-
bra rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné 
pracovny označí příslušníky této jednotky za vlasti-
zrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci...

31.3 NE

10:00 
NEZBEDNÉ POHÁDKY
65 min., 40,- Kč   

Budulínek Mandelinka, Ferda mravenec, O líném 
Honzovi, Vodník ve mlýně, O smutné princezně aj.

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

17:00
G. I. JOE II: ODVETA 
Kanada / USA, 2013, T, 120min., 125,-Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

odkrývá pozadí úspěšných celosvětových kampaní. 
Dokument se však nevyhýbá ani odvrácené straně 
úspěchu...

20:30
NA SEVER OD SLUNCE
Norway / 2012 / 46 min., 80,- Kč

Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Na 9 měsíců se usa-
dili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko 
za polárním kruhem. Chtějí posbírat alespoň tunu na-
plavených odpadků, které denně přináší moře. Záro-
veň si musí zajistit základní podmínky k přežití...

19. 3. ÚT

19:00 
VE VĚZENÍ SE BURKY NENOSÍ
Sweden / 2012 / 77 min., 80,- Kč

Pohled do afghánské ženské věznice poskytuje ne-
obvykle otevřené svědectví o ženách, které odmítly 
poslechnout muže a respektovat zákony stanovené 
tradicí. Film rozplétá složité příběhy tří žen, před dis-
krétní kamerou se rozvíjejí rodinné konflikty...

20:30 
SVOBODU PRO SMETANU
Czech Republic / 2012 / 53 min., 80,- Kč

Film Víta Klusáka a Filipa Remundy zaznamenává me-
diálně známou kauzu olomouckého řidiče autobusu 
Romana Smetany, který byl za kreslení tykadel na vo-
lební plakáty odsouzen k nepodmíněnému trestu... 

20. 3. ST

19:00 
POLIBEK OD PUTINA
Denmark / 2012 / 58 min., 80,- Kč

Na příkladu mladé a ambiciózní Máši Drokovové film 
sleduje moderní a pozitivní tvář protivládního hnutí 
„Naši“. Pozorování demonstrací a schůzí Našich, ja-
kož i svědectví opozičního vůdce Ilji Jašina a známé-
ho blogera Olega Kašina však ukazují i druhou tvář 
hnutí: násilnou, nacionalistickou a štvavou... 

20:30 
RYBOLIDI
VB / 2012 / 2 min. / animovaný

20:32
NA DIVOKÉM SEVERU
Czech Republic / 2012 / 52 min., 80,- Kč

V létě roku 2011 vypukly v řadě měst šluknovského 
výběžku sociální nepokoje. Film ukazuje, jak ekono-
mický a sociální úpadek ústí ve frustraci obyvatel, 
kteří si svou zlost vylévají na menšinách. Hořkým 
faktem zůstává, že radnice většiny měst neutěšenou 
situaci řešit nedokážou... 

21. 3. ČT

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

22. 3. PÁ

19:00
SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2012
 – viz pozvánka na str. 30 – 31.

23. 3. SO

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh prv-
ní pravěké rodiny. Taťka Grug se řídí filozofií: „Strach 

DOPORUČUJEME
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1. 3. PÁ

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  
ČR, 2012, 85 min., 120,- Kč

17:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

20:00
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
VB, 2012, T, 94 min. 100,- Kč

Příběh milenecké aféry mezi Franklinem D. Roo-
seveltem (Bill Murray) a jeho vzdálenou sestřenicí 
Margaret Stuckleyovou (Laura Linney) se odehrává 
v roce 1939, tedy v době, kdy král a královna Spo-
jeného království navštívili New York.

22:20
MANIAK
USA, 2012, T, od 15 let, 93 min., 90,- Kč

2. 3. SO

15:00
MADAGASKAR 3
USA, 2012, D, 92 min., 80,- Kč

17:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., T, od 15 let, 90,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

3. 3. NE

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, D, 80 min., 90,- Kč

17:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

20:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

PO – ÚT 4. – 5. 3. KINO NEHRAJE

6. 3. ST

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

7. 3. ČT

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, T, 165 min., od 15 let, T, 90,- Kč

8. 3. PÁ

17:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, T,  nevh. do 12 let, 123 min., 90,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

Obyčejná česká rodina s předškolními dvojčaty a ma-
lým batoletem. Po několikaletém manželství nasta-
nou mezi dvojicí všední problémy. Události naberou 
spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se posta-
rá o děti a domácnost během jednoho měsíce... 

9. 3. SO

17:00
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, T, 12, 83 min., 100,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

10. 3. NE

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 110,- Kč

Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou do his-
torie, na dvůr císaře Rudolfa, kterému pomohou zís-
kat zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři 
život i korunovační klenoty... 

17:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

20:00
TŘICET MINUT PO PŮLNOCI
USA, 2012, T, 157 min., 100,- Kč

PO – ÚT 11. – 12. 3. KINO NEHRAJE

13. 3. ST

20:00
NEPOUŽITELNÍ  
Francie, 2012, T, nevh. do 12 let, 96 min., 80,- Kč

Manželka vlivného šéfa Národní unie zaměstnavatelů 
je nalezena mrtvá. Vyšetřování politicky ožehavého 
případu svede ke spolupráci dva policisty z proti-
chůdných světů...

14. 3. ČT

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

15. 3. PÁ

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník, se do-
stane do Země Oz, kde potká tři čarodějky: The-
odoru, Evanoru a Glindu a zaplete se do velikých 
problémů. Kouzelník postupně využívá své magické 
umění, aby se proměnil ve věhlasného a mocného 
čaroděje...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

Polda Bruce Willis se ocitne v nepravou chvíli na ne-
pravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby pomohl 
synovi Jackovi. Oba McClaneové mají brzy na krku 
vlčáky z místního podsvětí a proměňují ruskou metro-
poli ve válečnou zónu. Naštěstí zjistí, že z nich rozdíl-
né pracovní metody dělají neporazitelné hrdiny.

16. 3. SO

15:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

17:00
NA ŠROT
USA, 2013, T, nevhodné do 15 let, 92 min., 100,- Kč

Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně 
oslavit. Zpít se na šrot se však nedoporučuje noc 
před největší zkouškou na medicíně...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

17. 3. NE

10:00
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
63 min., 40,- Kč   

Krtek a ježek, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, 
Cvrček a pila,  O Maryšce a vlčím hrádku a další

15:00
VELKÁ PÁRTY SE ČTYŘLÍSTKEM – KD VLTAVA 
– viz program KD Vltava

16:30
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 110,- Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

18. – 20. 3. FESTIVAL JEDEN SVĚT 

Informace na str. 21 a www. jedensvet.cz

18. 3. PO

19:00 
DEJTE NÁM PENÍZE
Sweden / 2012 / 58 min., 80,- Kč

Etiopii v polovině 80. let postihl extrémní hladomor. 
Slavní hudebníci Bob Geldof a Bono Vox se rozhodli 
uspořádat obří charitativní koncert Live Aid. Film 

◆  @

je dobrý, změna špatná“, ale drží se jí jen do chví-
le, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně. A tak 
Croodsovi podniknou cestu do neznáma, za dobro-
družstvím...

17:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ 
USA, 2013, D, 125 min., 130,- Kč; děti 110,- Kč

20:00
GAMBIT
USA, 2012, T, 89 min., 100,- Kč

Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jedno-
mu boháči, ale jeho plán postrádá jednu část - pomoc 
krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Ca-
meron Diaz). Sám je jí natolik okouzlen, že následuje 
série několika chyb, které narušují jeho plán...

22:20
MAMA
Šp./Kan., 2013, T, 100 min., 110,- Kč

Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Anna-
bel, které po násilné matčině smrti zmizely i s otcem 
neznámo kam. Obě dívky se pátračům podaří najít 
v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. 
Dívky jsou zubožené, sociálně velmi zaostalé, ale 
naživu, což si nikdo neumí vysvětlit... 

24. 3. NE

10:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR, 2013, 90 min., 80,- Kč

První přímou volbu hlavy státu v České republice za-
znamenal v dokumentu režisér Tomáš Kudrna - za-
chytil obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo 
možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. 
Štáb s většinou kandidátů natáčel už od července 
minulého roku...

20:00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA, 2013, T, nevh. do 12 let, 105 min., 120,- Kč

PO 25. 3. KINO NEHRAJE

26. 3. ÚT

19:00
TERAPIE LÁSKOU
USA, 2012, T, 122 min., 120,- Kč

Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel 
psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil 
dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, 
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické 
léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit se 
domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou...

27. 3. ST

20:00
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR, 2013, 90 min., 80,- Kč

28. 3. ČT

20:00
BEZ DOTEKU
ČR, 2013, přístupno od 15 let, 72 min., 100,- Kč

Dospívající Jolana je předmětem sexuální touhy své-
ho nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže 
řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými ka-
marády a stále více se propadá do uzavřeného svě-

ta svých představ. Neúnosnost situace ji dožene až 
do nevěstince...

29. 3. PÁ

17:00
CROODSOVI 
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

20:00
HOSTITEL
USA, 2013, T, 125 min., 100,- Kč

Když se v blízké budoucnosti usídlí na naší planetě 
neviditelní parazité, jež po implantaci do lidského 
těla mohou ovládat mysl člověka, dvacetileté Mela-
nii se spolu s ostatními přeživšími podaří uprchnout 
do tajného úkrytu. Jednou padne Melanie do spárů 
parazity ovládnutými lidmi, kteří jí do těla rovněž im-
plantují jednoho parazita...

22:20
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Polsko, 2011, T, přístupno od 15 let, 110 min., 90,- Kč

Dominik se jednoho dne začne stranit okolí, vše-
chen svůj čas tráví u počítače. Schází se s neznámou 
dívkou, která ho zavede do „místnosti sebevrahů“, 
ze které není úniku. Chycen do pasti utkané z je-
ho vlastních emocí se Dominik zaplétá do sítě intrik 
a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce vážil...

30. 3. SO

15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, 2012, 90 min., 100,- Kč

17:00
GAMBIT
USA, 2012, T, 89 min., 100,- Kč

20:00
G. I. JOE II: ODVETA 
Kanada / USA, 2013, T, 120 min., 150,- Kč

Joseph Colton (Bruce Willis), první velitel G. I. Joe, 
má zachránit Modrou planetu. Vůdci organizace Co-
bra rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné 
pracovny označí příslušníky této jednotky za vlasti-
zrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci...

31.3 NE

10:00 
NEZBEDNÉ POHÁDKY
65 min., 40,- Kč   

Budulínek Mandelinka, Ferda mravenec, O líném 
Honzovi, Vodník ve mlýně, O smutné princezně aj.

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

17:00
G. I. JOE II: ODVETA 
Kanada / USA, 2013, T, 120min., 125,-Kč

20:00
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012, 120 min., 110,- Kč

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

odkrývá pozadí úspěšných celosvětových kampaní. 
Dokument se však nevyhýbá ani odvrácené straně 
úspěchu...

20:30
NA SEVER OD SLUNCE
Norway / 2012 / 46 min., 80,- Kč

Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Na 9 měsíců se usa-
dili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko 
za polárním kruhem. Chtějí posbírat alespoň tunu na-
plavených odpadků, které denně přináší moře. Záro-
veň si musí zajistit základní podmínky k přežití...

19. 3. ÚT

19:00 
VE VĚZENÍ SE BURKY NENOSÍ
Sweden / 2012 / 77 min., 80,- Kč

Pohled do afghánské ženské věznice poskytuje ne-
obvykle otevřené svědectví o ženách, které odmítly 
poslechnout muže a respektovat zákony stanovené 
tradicí. Film rozplétá složité příběhy tří žen, před dis-
krétní kamerou se rozvíjejí rodinné konflikty...

20:30 
SVOBODU PRO SMETANU
Czech Republic / 2012 / 53 min., 80,- Kč

Film Víta Klusáka a Filipa Remundy zaznamenává me-
diálně známou kauzu olomouckého řidiče autobusu 
Romana Smetany, který byl za kreslení tykadel na vo-
lební plakáty odsouzen k nepodmíněnému trestu... 

20. 3. ST

19:00 
POLIBEK OD PUTINA
Denmark / 2012 / 58 min., 80,- Kč

Na příkladu mladé a ambiciózní Máši Drokovové film 
sleduje moderní a pozitivní tvář protivládního hnutí 
„Naši“. Pozorování demonstrací a schůzí Našich, ja-
kož i svědectví opozičního vůdce Ilji Jašina a známé-
ho blogera Olega Kašina však ukazují i druhou tvář 
hnutí: násilnou, nacionalistickou a štvavou... 

20:30 
RYBOLIDI
VB / 2012 / 2 min. / animovaný

20:32
NA DIVOKÉM SEVERU
Czech Republic / 2012 / 52 min., 80,- Kč

V létě roku 2011 vypukly v řadě měst šluknovského 
výběžku sociální nepokoje. Film ukazuje, jak ekono-
mický a sociální úpadek ústí ve frustraci obyvatel, 
kteří si svou zlost vylévají na menšinách. Hořkým 
faktem zůstává, že radnice většiny měst neutěšenou 
situaci řešit nedokážou... 

21. 3. ČT

20:00
BABOVŘESKY
ČR, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 120,- Kč

22. 3. PÁ

19:00
SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2012
 – viz pozvánka na str. 30 – 31.

23. 3. SO

15:00
CROODSOVI
USA, 2013, D, 90 min., 125,- Kč; děti 100,- Kč

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh prv-
ní pravěké rodiny. Taťka Grug se řídí filozofií: „Strach 

DOPORUČUJEME
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Vneděli 10. února žilo naše město Masopustem 
– hlavním bodem programu byl masopustní 

průvod, který vyrazil po 14. hodině ze Sokoliště 
v Jodlově ulici, přes křižovatku Na Františku (kde 
dopravu pro bezpečný průchod zastavili policisté) 
a dále sídlištěm Cukrovar k Domu s pečovatelskou 
službou, kde již na účastníky Masopustu netrpělivě 
čekali místní obyvatelé, pro něž byla tato událost 
milým zpestřením. Po krátkém vystoupení žáků 
kralupské ZUŠ pokračoval průvod, vedený třemi 
chůdaři, přes lávku pro pěší ke Kulturnímu domu 
Vltava v Lobečku. Tam již čekal na příchozí boha-
tý masopustní trh i atrakce pro děti. Po vyhláše-
ní nejlepších masek a předání cen byl Kralupský 
Masopust 2013 ukončen.

Proč zábava nepokračovala maškarním bálem, 
jsem se zeptala hlavní organizátorky z KD Vlta-
va, paní Jitky Košťálové:

„Zkušenost z let minulých je taková, že lidem 
oděným do teplého oblečení a masky se po zhru-
ba dvouhodinovém programu venku již nechtělo 
převlékat na akci uvnitř.“

Před DPS vystupovali žáci ZUŠ, jejich před-
stavení však viděli jen ti, kdo se protlačili přímo 
k místu dění. Neuvažujete do budoucna o nějakém 
podiu, aby měli z vystoupení lepší zážitek všichni 
zúčastnění?

„Pro setkání s obyvateli DPS využíváme prostor 
parkoviště před budovou DPS. Před Masopustem 
se snažíme domluvit přeparkování stojících aut. 
Ne vždy však zastihneme většinu parkujících. O to 
je pak prostor pro vystupující menší. Myslím, že 
v dalších letech bychom po domluvě s vedením DPS 
mohli např. využít prostor zahrady při DPS.“

Málokterý průvod doprovází chůdaři, v našem 
městě se stali tito umělci tradicí, doprovází průvo-
dy např. i při rozsvícení vánočních stromů. Jediná 
nevýhoda je, že nejsou slyšet. Proč neměl princi-
pál megafon nebo mikrofon, aby byl slyšet a lidé 
věděli, co je čeká?

Hlásnou troubu pro lepší zvuk si umělci na dal-
ší maškarádu přivezou, jak sami zjistili, oslovit 
tak velký počet lidiček, který dorazil, není v si-
lách hrdla.

Na přípravách i průběhu oslav Masopustu se 
podílelo několik organizací i jednotlivců, kterým 
patří velké poděkování. 

„Určitě, předně děkuji všem občanům, kte-
ří na Masopust přišli v masce či bez. Bez nich 
by žádná akce nebyla. Obrovský dík patří kra-
lupským Sokolům, kteří každoročně na soko-
lišti připraví skvělý program pro děti. Dále chci 
poděkovat zaměstnancům a obyvatelům DPS, 
kteří všem prokřehlým masopustníkům poskytli 
občerstvení a pro děti připravili vlastnoručně vy-
robené dárečky. Bez koníků z Natura farmy paní 
Sochorové bychom si již Masopust ani neuměli 
představit. Velký dík patří dětem a učitelům ze 
ZUŠ v Kralupech, kteří připravili kulturní program 
a průvod obohatili o klasické masopustní masky 
(zvlášť maska koně byla úžasná). Poděkování 
patří též Farní charitě, Městu Kralupy a v nepo-
slední řadě Městské policii v Kralupech, která 
nad celou akcí bdí.“ 

Děkuji za rozhovor! 
R. Saláková

v kralupech
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od začátku oddílového roku 
se 4. smečka vlčat tuláci, 
skautský oddíl pro děti  
od 6 do 11 let, zúčastnil 
tří akcí, na nichž se kluci 
potkali se strašidly. Poprvé 
jsme se s nimi střetli v říjnu 
v Máslovicích, pak v Zoo 
Ústí nad labem a naposledy 
na skautském závodě 
Prahou plnou strašidel.

Zatímco v Máslovicích 
se jednalo o stezku 

odvahy a v ústecké 
zoo byla strašidla 
spíše na ozdobu, 
v Praze to bylo 
o něčem jiném. 
Nejprve jsme mu-
seli vyluštit šifru, 
pomocí které jsme 
zjistili, kde vlastně 
máme další straši-
dlo hledat. Pokud 

jsme udělali chybu, strašidlo 
nám kartičku nejen že nevyda-
lo, ale dokonce odebralo. I tak 
jsme vyluštili a nalezli osm sta-
novišť.

Všechny tři akce byly vydaře-
né, stejně jako několik návštěv 
muzeí. Všichni se ale těšíme 
na jaro, kdy konečně zase vy-
razíme do přírody. Také se ne-
můžeme dočkat letního tábora, 
kde využijeme vše, co se učíme 
v klubovně či na výpravách 

za humna Kralup.
Ještě stále máme v od-
dílu dost místa pro 
nové členy. Navštiv-
te nás každou středu 
od 16:30 v naší klu-
bovně v Šafaříkově 
ulici a vyzkoušejte 

si spolupráci s Tuláky. 
Více najdete na www.
tulaci.skauting.cz.

petr svoboda

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Na měsíc BřEZEN z jednorázových akcí nabízíme:

hOMEOPATIE - pondělí 4. 3. od 18:30 do 20:00 h., přednáška, cena: 130,- Kč

SMALTOVANý PřÍVěSEK - sobota 9. 3. od 14:30 do 17:00 h., kurz,  
cena: 390,- Kč

MEDITAČNÍ VEČER – pondělí 11. 3. od 19 do 21 h., cena: 180,- Kč

FIMO – téma Vajíčka jako malovaná - sobota 16. 3. od 13 do 17 h., 
cena: 470,- Kč

JARNÍ PéČE O ZAhRADU – neděle 17. 3. od 14 do 17 h. - teoretický 
i praktický seminář, cena: 170,- Kč

PřEKážKy JSOU NEROZPOZNANé ŠANCE - pondělí 18. 3. od 18:30  
do 21:00 h., seminář, cena: 200,- Kč

PLETENÍ Z PAPÍRU - VELIKONOČNÍ DEKORACE - sobota 23. 3. od 15 h., 
cena: 250,- Kč

MEDITAČNÍ VEČER – pondělí 25. 3. od 19 do 21 h., cena: 180,- Kč

POZOR, NOVĚ NAbíZíme:
›  dlouhodobý kurz pro děti Zahradníček – po naplnění vždy čtvrtek –
1x za 14 dní 14:30 – 16:00 h.
›  na webových stránkách již nabídka letních příměstských táborů
›  v rámci spolupráce s PhDr. Pavlou Majerovou osobní psychologické 
konzultace na různá témata

tJ Sokol kralupy nad 
vltavou pomáhá zdravotně 
postižené aničce z Prahy 
(6 let), která trpí vzácnou 
nemocí tzv. Rettovým 
syndromem. 

jak můžete pomoci i vy?
Na březnových Šibřinkách mů-
žete zakoupit drobné, ručně vy-
tvořené výrobky, které vyrobila 
maminka Aničky. Výtěžek bude 
věnován Aničce jako příspěvek 
na zaplacení biologické léčby 
Aničky, která jí pomáhá zlepšit 
zdravotní stav, ale je velmi ná-
kladná a není hrazena zdravot-
ní pojišťovnou.

Pomoci můžete i sběrem plas-
tových víček (od PET lahví, mlé-
ka nebo džusů). TJ Sokol zřídil 
vlastní sběrné místo v tělocvič-
ně na adrese Jodlova 16 (mezi 
knihovnou a ZŠ na Komenské-
ho nám.). Víčka je zde možné 
odevzdat v pracovních dnech 
mezi 15. a 19. hodinou. 

Pokud byste chtěl někdo zří-
dit nové sběrné místo (např. 
školy, obchody, restaurace, do-
my s více obytnými jednotka-
mi atd.) nebo odevzdat větší 
množství víček najednou, kon-
taktujte, prosím, Romana Marsu  
(e-mail: roman.marsa@seznam.cz, 
tel.: 602 687 324). 

předem všem děKujeme, 

tj soKol Kralupy nad vltavou

25

Pomáháme aničce...

Více informací o Aničce a její nemoci najdete na internetových stránkách 
www.anicka.iprostor.cz nebo Facebooku www.facebook.com/vickaproanicku

tuláci zapsali do kroniky strašidelnou trilogii
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Anička o loňských 
Vánocích.
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k únoru patří karnevaly už od nepaměti. v pátek 8. února se to 
v mateřské školce U Šípkové Růženky všelijakými maškarami 
jen hemžilo. děti se na tento den opravdu vyparádily. není 
nutné atmosféru karnevalového dne ve školce nijak popisovat, 
fotografie ji vystihují nejlépe. však se sami přesvědčte...

mš dr. e. beneše Zprávičky z naší školičky, dnes z budovy na nábřeží J. holuba  
www.msbenese.cz 

vsobotu 9. února se naši žáci zúčastni-
li exkurze, jejímž cílem bylo určování 

volně žijících ptáků, se kterými se můžeme 
setkat u řeky Vltavy. Účast byla nabídnuta 
i rodičům, kteří mohli se svými dětmi strá-
vit příjemné víkendové chvíle. Jsem ráda, 
že tak dva rodiče učinili.

Na začátku exkurze žáci obdrželi pracov-
ní listy a kvalitní dalekohledy, které zapůj-
čili lektoři. Lektoři byli skuteční odborníci, 
se kterými se můžete setkat nejen na kla-
denském gymnáziu, ale i na půdě Přírodo-
vědecké fakulty v Praze. RNDr. J. Mourek, 

PhD. a RNDr. J. Mourková, PhD. nabídli  
bezplatně své znalosti, když je škola požá-
dala o pomoc při realizaci této aktivity.

Slunné počasí nám přálo a i četnost vod-
ních ptáků byla veliká. A tak se žáci mohli 
setkat nejen se známou kachnou divokou, 
ale i s mnoha dalšími, např. slípkou zele-
nonohou, polákem chocholačkou, potápkou 
malou, hoholem severním, kormoránem vel-
kým, lyskou černou, volavkou popelavou, 
rackem chechtavým a stříbřitým. Jen labutě 
nám chyběly. Ty se přišly s námi rozloučit 
až na samý závěr.

Exkurze rychle uběhla. Pozorování dopl-
ňovali lektoři vysvětlováním života a znaků 
ptáků. Dokonce si děti samy zahrály hru, 
ve které představovaly ptáky a jejich cho-
vání. Po třech hodinách jsme ptáky ještě 
obdarovali posledními zbytky dobrot a vy-
dali se na cestu domů.

Všichni jsme si odnášeli nejen spoustu 
nových informací, ale i příjemný pocit, že 
jsme mohli smysluplně trávit čas v naší 
krásné krajině.

mgr. věra reslerová, 

uČitelKa přírodopisu

Zš a mš třebíZsKého Třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz

vodní ptáci v kralupech
Exkurze přírodovědného kroužku

KARnevAl ve školce
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3. třída – Růžičky I paní učitelky byly v maskách.

Vanda, 
Mařenka 
a Majda 

ze  
4. třídy 

– Šípky.
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ŠkOLNÍ pARLAMENT V AkCI
Měsíc únor byl pro školní parlament měsícem 
činorodým. Vstoupili jsme do něj účastí na mezi-
národním Dni bezpečnějšího internetu. V úterý 
5. února, kdy tento den probíhal, žáci obohatili 
své oblečení nejrůznějšími nápisy sdělujícími 
např. „papinkám úplně bestovní gulášek“ nebo 
„naši nejsou doma, bude mejdan“. Tyto, ale také 
mnohé další „statusy“ jsou často k vidění na Fa-
cebooku a jiných sociálních sítích. Zároveň měl 
každý žák na sobě připevněn nápis „Přemýšlej, 
než něco napíšeš!“. Cílem členů ŠP tedy bylo 
připomenout ostatním, že máme prostřednic-
tvím sociálních sítí komunikovat ohleduplně, 
bezpečně a promýšlet, co o sobě sdělujeme svě-
tu. Součástí celé akce bylo také promítání videí 
zachycujících různá témata spojená s ne-bezpeč-
ným chováním v on-line prostředí.

Na Den svatého Valentýna „jízda“ ŠP pokračo-
vala organizací Valentýnské pošty a objetí zdar-
ma. Každý mohl svým kamarádům, oblíbeným 
učitelkám či tajným láskám poslat nějaký vzkaz, 
přání, které v průběhu dne sv. Valentýna rozná-
šeli naši školní – parlamentní pošťáci. Členové 
ŠP na sobě také měli nápisy „objetí zdarma“. To 
tedy znamenalo, že kdokoliv chtěl, mohl k nim 
přijít a nechat se obejmout. Celá akce byla inspi-

rována projektem „free hugs“, který byl v minu-
lých letech prezentován na internetu.

mgr. barbora neuwirthová, 

šKolní psycholožKa

RECITUjEME...
Každoročně se u nás koná školní kolo recitace, 
odkud žáci postupují do březnového okresního 
kola, které se koná v Mělníku. Nejpočetnější 
skupina recitátorů je z 1. stupně. Mladší žáci 
recitují básničky opravdu s chutí a při přednesu 
nás seznámí s poezií mnoha básníků. Ale naši 
žáci se i sami dokáží proměnit v básníky. Takto 
se svého úkolu zhostila Karolína Knákalová, žá-
kyně 5.C, v projektu „Cestujeme do podnebných 
pásů“. Uhodnete, který ze tří podnebných pásů 
svým spolužákům představila?

Padá vločka, druhá, třetí, mít iglú, to teď letí.
Vedle iglú sněhuláka, ten každého ihned zláká.
Lední medvěd ten tam patří, běda tomu, kdo ho spatří.
Kožich, rukavice, beranice, oblékni se co nejvíce.
Zato tučňáci mají pěkný frak a nemusí se oblékat.
A mně mrzne v zimě nos a tučňák si chodí bos.
V tom moři se koupat nedá, ledové je, ó běda!

mgr. pavlína síKelová 

a Karolína KnáKalová 5.c

Zš gen. KlapálKa

od 2. pololetí žáci I. stupně 
začali navštěvovat hodiny 

plaveckého výcviku v rámci tě-
lesné výchovy. Pravidelně kaž-
dou středu navštěvují plavec-
ký bazén v Kralupech. Téměř 
všechny děti patří mezi neplav-
ce, a tak se hravou formou na-
učí základy plavání. Plaveckého 
výcviku se účastní i někteří žáci 
z naší speciální třídy, i těm se 
v bazénu moc líbí. Všichni se 
těší na každou novou hodinu 
plavání. Je vidět, že jsou plavec-
kým výcvikem nadšeni.

V měsíci březnu začne v na-
ší škole probíhat celoškolní pro-
jekt „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“.  
Tento projekt přímo souvisí se 

zapojením naší školy do projek-
tů „Ovoce do škol“ a „Školní 
mléko“. V rámci tohoto projektu 
se budou žáci dozvídat, jaké jsou 
vhodné a nevhodné potraviny, 
jakým způsobem připravovat 
zdravé a chutné jídlo, také se 
budeme bavit o důležitosti pre-
vence různých nemocí. V prů-
běhu projektových dní proběhne 
beseda s pracovnicemi sdružení 
„ANABELL“. Toto sdružení se 
zabývá prevencí poruch příjmu 
potravy, což je velice závažná 
a aktuální problematika právě 
pro dospívající žáky. Doufám, 
že se náš projekt vydaří a bude 
pro žáky i přínosný.

mgr. veroniKa balonová

Zš praKticKá
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PoHÁDKovÁ 
setKÁní
Únorové dny se nesly ve znamení zápi-

sů do školy. Děti na naší škole plnily 
úkoly v rámci pohádkového putování za slu-
níčkem. Zavazovaly princezniny střevíčky, 
s klaunem házely kroužky, s trpaslíkem vy-
střihovaly domečky a těšily se i s dalšími 
pohádkovými bytostmi. Za jejich velkou od-
vahu a šikovnost byl každý z nich oceněn 
diplomem a krásným barevným dárkem, 
kterým jim přichystali starší kamarádi.

Ke konci února se s dětmi sešla i Bílá 
paní, která s dětmi kreslila krásné pohád-
kové masky. Jak se dětem povedly, můžete 
posoudit sami. Na příští březnové setkání 
se už připravuje trpaslík, který si s dětmi 
zacvičí a zaskotačí v tělocvičně školy.

mgr. ZuZana brožová

Zš václava havla

Zuš

Vážení roDiče, 
Milí žáci a přízniVci šKoly!

Během února naše škola uspořádala kon-
cert žáků v aule ZŠ Třebízského, Slav-

nostní koncert v kralupském muzeu a účast-
nila se Kralupského Masopustu.

S úspěchem jsme se vrátili z okresního 
kola soutěže dechových nástrojů ve Mše-
ně, odkud si naše soubory odvezly tři prvá 

místa, z toho dvě s postupem do krajské-
ho kola.

Připravujeme se na pořádání krajského ko-
la ve hře na elektronické klávesové nástroje, 
které proběhne koncem měsíce března.

Od druhého pololetí nastoupilo 27 žáků 
přípravného studia ke hře na hudební ná-
stroj. Máme tak nové začátečníky ve hře 
na housle, klavír, bicí nástroje, elektronické 
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Již teď se můžete hlásit na letní dílny
klávesové nástroje, zobcovou flétnu a ky-
taru.

Ohledně plánovaných Letních výtvar-
ných dílen oznamuji, že se budou s největ-
ší pravděpodobností konat v době od 26. 
do 30. srpna 2013, vždy v době mezi 7:30 
až 17:00. 

V případě dostatečného zájmu v tom 
samém termínu otevřeme i dílnu kytaro-
vou. Tato dílna však není určena začáteč-
níkům. 

Dílny budou probíhat v prostoru školy 
a zahrady ZŠ Třebízského a jsou určeny 
především žákům ZUŠ a kralupských ZŠ 
ve věku od 7 do 14 let. Dětem zajistíme od-
borné vedení, celodenní stravu, pitný režim 
a prázdninové aktivity. Ubytování dílny ne-
zajišťují. Cena by neměla překročit 1.500,- 
Kč za týden. 

V případě vašeho zájmu neváhejte vypl-
nit na našich stránkách www.zuskralupy.cz 
E-přihlášku (kapacita dílen je omezená), kde 
vyberete buď výtvarný obor a do políčka 
hlavního předmětu napíšete výtvarná díl-
na, nebo vyberete hudební obor a do po-
líčka hlavního předmětu napíšete kytarová 
dílna.

těšíme se s vámi na shledanou.
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Paní učitelka Dáša Chladová 
z výtvarného oboru s žáky.

Budoucí prvňáčci na herním odpoledni.
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DDM

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.webz.cz

VELIkONOČNÍ VýSTAVA 
Zveme rodiče, školní kolektivy i jednotliv-
ce na Velikonoční výstavu, která se koná 
v 1. patře budovy DDM od 18. do 22. břez-
na. Otevřeno bude po-čt 9-12 a 13-17 hodin, 
pá 9-12 a 13-16 hodin. 
Budou zde vystaveny práce z výtvarných 
a keramických zájmových útvarů DDM, MŠ, 
ZŠ a školních družin.
Každý z návštěvníků bude mít možnost hla-
sovat ve výtvarné soutěži „motýlí křídla“. 
Vstupné je dobrovolné.

VELIkONOČNÍ páRTY 
pRO NEjMENŠÍ
Malí návštěvníci budou 21. 3. od 16 hodin 
barvit vajíčka, vyrábět zápichy a hledat ve-
likonočního zajíčka. Vstupné: děti 50,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.

BUBNOVáNÍ V DDM
Zveme dospělé a děti od 8 let na jedinečnou 
akci Skupinové bubnování. Každý má ryt-
mus v sobě, jen má někdy problém ho sladit 
s rytmem ostatních. Skupinové bubnování 
pod vedením zkušeného hudebního lektora 
vám pomůže najít společnou řeč. 
u Bubnování má velmi pozitivní vliv 
na zdraví člověka:
u Uvolňuje stres a napětí, snižuje krev-
ní tlak
u Navodí pocit pohody
u Propojuje pravou a levou hemisféru
… ale hlavně vás bubnování bude bavit! Cí-
lem je společný zážitek bez ohledu na před-
chozí hudební zkušenosti.
Akce se koná 26. 3. od 17:00 hodin. 
Cena: dítě 120,- Kč, dospělí 150,- Kč. Zájem-
ce prosíme o přihlášení v kanceláři DDM 
do 15. 3. 2013.

jARO V MOkROSUkáCH
Rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemci, si mo-
hou rezervovat pobyt na prodloužený veli-
konoční víkend nebo jiný vybraný termín 
během jarních měsíců v Mokrosukách. Po-
drobné informace podá paní Jitka Špinaro-
vá osobně nebo na tel.: 315 722 236.

LETNÍ TáBORY
Pro děti školního věku pořádáme během 
letních prázdnin příměstské a pobytové tá-
bory.

příměstské tábory se konají 1. - 4. července 
a 8. - 12. července 2013.
Děti je možné přihlásit na jednotlivé dny 
nebo na celý týden. Děti se budou věnovat 
výtvarným činnostem, pohybovým hrám 
venku i v tělocvičně, stolním hrám. Během 
celého týdne bude probíhat táborová hra. 
První týden na téma Máme rádi zvířata, 
druhý týden Olympijské hry.
Cena na 1 den je 280,- Kč. V ceně je 
zahrnuta 2x svačina, teplý oběd, pitný 
režim, odborný pedagogický dozor, ma-
teriál na činnosti a zajištění programu 
na celý den. V den výletu není stravová-
ní zajištěno a v ceně je zahrnuto jízdné 
a vstupy.
Tábory se budou konat při minimálním po-
čtu 10 dětí. Přihlášky si můžete vyzvednout 
v kanceláři DDM nebo stáhnout na www.
ddmkralupy.webz.cz.

pobytové tábory pořádáme v Mokrosukách 
v termínech: 27. 7. - 3. 8., 3. 8. - 10. 8.  
a 10. 8. - 17. 8. Na každém z táborů budou 
probíhat sportovní hry a turnaje, diskotéky, 
karneval, táborák, noční bojovka a chybět 
samozřejmě nebude celodenní výlet. Během 
celého tábora budou děti plnit úkoly a zís-
kávat body do celotáborové hry. Prvního 
z táborů se zúčastní Tereza Dobrovolná, ma-
nažer prevence kriminality Městské policie 
Kralupy nad Vltavou, která se bude podílet 
na jeho programu.
Cena tábora je 4.200,- Kč. Své dítě můžete 
přihlásit v kanceláři DDM nebo přihlášku 
zašleme na požádání e-mailem.

NOCOVkA
A opět je to tady - Nocovka. Tentokrát 
od pátku 12. 4. od 18 hodin do soboty  
13. 4. do 9 hodin. A jaké dobrodružství nás 
čeká? Ocitneme se o pár století nazpátek, 
v době Karla IV. Děti se stanou rytíři i stře-
dověkými řemeslníky. 

  Cena 200,- Kč. Přihlášky si můžete vy-
zvednout v kanceláři DDM a odevzdat  
do 1. 4. 2013.

SOBOTNÍ kURZY
23. 3. - 13 – 17 h. – pedig 
Účastníci kurzu se naučí různé drobnos-
ti z pedigu a upletou si košík s pevným 
dnem.
Cena: 400,- Kč (v ceně kurzu je pedig, dře-
věné korálky a pevné dno)
Přihlášky a platba: do 15. 3. 2013 
27. 4. - 13 – 17 h. – enkaustika tradičně 
i netradičně
Enkaustika je technika, která k malování 
používá horký vosk a na hladké povrchy 
se nanáší pomocí speciální žehličky. Začá-
tečníci se naučí základní techniku, pokro-
čilí si zkusí enkaustiku na textil a zhotoví 
drobné šperky.
Cena: 400,- Kč (v ceně kurzu jsou pomůcky, 
vosky, papíry a plátno)
Přihlášky a platba: do 17. 4. 2013 

OLYMpIáDA Z Nj A Aj
Dne 6. 2. 2013 se v DDM Kralupy konalo 
okresní kolo Olympiády v německém jazy-
ce. Zúčastnilo se celkem 15 dětí z celého 
okresu. Soutěž měla velmi dobrou úroveň. 
Znalosti dětí byly vyrovnané a na vyso-
ké úrovni. Soutěž řídila tříčlenná porota. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Vítězkou 
kategorie II.A (8.- 9. ročník ZŠ) se stala  
tereza Černá ze ZŠ Třebízského. V kate-
gorii III.A (střední školy) první místo ob-
sadila pavlína Rousová z Gymnázia Jana 
Palacha Mělník. 
Dne 12. 2. 2013 Dům dětí a mládeže po-
řádal okresní kolo olympiády z anglické-
ho jazyka. Soutěž probíhala na kralupském 
gymnáziu a zúčastnilo se celkem 34 dětí 
z okresu. Děti byly rozděleny na dvě skupi-
ny, které řídily dvě tříčlenné poroty.
1. místo kategorie I.A (žáci do 7. ročníku 
ZŠ) Lucie Vítová – GJP Mělník
1. místo kategorie II.B (tercie a kvarta) 
aneta Ryntová – DG a SOŠE Kralupy
1. místo kategorie II.A (8. - 9.ročník ZŠ) 
Nikol hrubíšová – ZŠ Veltrusy
1. místo kategorie III.A (střední školy) 
adéla hurtíková – DG a SOŠE Kralupy
Všem vítězům blahopřejeme k postupu 
do krajského kola.



vpátek 22. března proběhne v kině Vlta-
va slavnostní vyhlášení již 5. ročníku 

ankety Sportovec Kralup nad Vltavou. 
Od prvního ročníku je průběh galaveče-

ra spojen s promítáním nominačních me-
dailónků sportovců, kresleným humorem 
karikaturisty Pavla Rychtaříka a bohatým 
doprovodným programem. S trochou nad-
sázky lze říci, že oscarová show bude při-
pravena i letos. 

Velkou radostí organizátorů večera je fakt, 
že se každoročně zmenšuje okruh oddílů, 
sportovců a sportovních funkcionářů půso-
bících na Kralupsku, kteří filosofii večera 
ještě nepochopili.

Nejde o vítězství!
V tomto krátkém článku nelze zmínit kom-
pletní pravidla ankety, ale důležité filozo-
fické gró jistě ano. Smyslem celé ankety 
je představení sportů, sportovních klubů, 

které v našem městě působí. Jde o vzájem-
né poznávání nejen sportovců a veřejnosti, 
ale i mezi sportovci navzájem. Úžasně sil-
ným momentem slavnostních dostaveníček 
se stalo prolínání generací sportovců. Jde 
nám o vyvolání inspirace, empatie, radosti 
i ocenění kvality a nadšenectví ve všech 
sférách týkajících se sportu. V žádném pří-
padě není primárním motivem k pořádání 
ankety hysterické soutěžení a porovnání 
ve své podstatě neporovnatelného. 

Nominace do ankety
K nominaci do ankety vedou tři cesty. Po-
kud se podržíme metafor jejich důležitosti, 
za „dálnici“ lze označit oficiální nominaci 
jednotlivých oddílů. Vedení oddílů totiž se-
staví tzv. nominační draft, ve kterém napříč 
soutěžními kategoriemi uvede své vlastní 
preference. Při sestavování finálních nomi-
nací je oficiální nominace oddílů klíčovým 

atributem. Je velmi smutné, že po pěti le-
tech osvěty několika směry nejsou některé 
oddíly schopné či ochotné tento nominač-
ní list odevzdat. Neodevzdání oficiální no-
minace oddílu ještě neznamená, že se ten 
který sportovec do nominace nedostane. 
Jsou zde totiž další dvě alternativní cesty. 
V metafoře komunikací se jedná o „hlavní 
silnici“, která je tvořena hlasem veřejnosti. 
Kterýkoli Kralupan má právo odevzdat svůj 
tip na sportovce s popsáním jeho úspěchů 
v hodnoceném roce. Právě tato doporučení 
dostala do hry již několik sportovců, kteří 
by byli zřejmě opomenuti. Posledním no-
minačním filtrem je „horská stezka“ organi-
začního výboru, který se po celý rok snaží 
sbírat informace o kralupských sportovcích 
a jejich výkonech. Sleduje i kategorii spor-
tovců, kteří výkonnostně přerostli kralupské 
hradby a působí ve vysokých republikových 
soutěžích.  

kralupákova show
Vy, kdo jste slavnostní galavečer kralup-
ských sportovců ještě nenavštívili a máte 
rádi sport, určitě neváhejte. Během slav-
nostního programu se seznámíte s masko-
tem všech kralupských sportovců,  Kralu-
pákem. Jistě Vás potěší inteligentní kreslený 
humor Pavla Rychtaříka, jehož vtipy dopro-
vází všechny soutěžní kategorie a určitě si 
užijete i nominační medailónky sportovců 
a další natočené bonusy na velkém plátně 
domácího kina. Řada pěti ročníků ankety 
bude narušena novou periodicitou slav-
nostního vyhlašování. Od pátého roční-
ku bude anketa vyhlašována s dvouletou 
periodicitou. Šesté setkání nás tedy čeká 
až v roce 2015. Co říkáte, není to další 
důvod užít si bohatý program v jednom 
sále s legendami, hvězdami, nadšenci i na-
dějemi kralupského sportu s následnou 
after party?

Za organiZaČní trio anKety jindřich Kohm

Pátá sláva kralupského sportu před branami

SPORTOVEC Kralup nad Vltavou 2012

pěT gALAVEČERŮ kRALUpSkéHO SpORTU (včetně letošního ročníku) PŘEDSTAVILO: 32 druhů sportu,  
45 kreslených vtipů Pavla Rychtaříka, 4 komiksy v hlavní roli s maskotem všech kralupských sportovců Kralupákem, 
videostudio Zbyňka Krátkého natočilo 95 nominačních medailónků sportovců a oddílů, vyšla 4 čísla Almanachů 
Sportovce Kralup nad Vltavou coby paměti uskutečněných ročníků.



Jednotlivec do 15 let

Berková kateřina
TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje
glogas Michael
FK Kralupy 1901, starší přípravka
koblencová Anna
TJ Kralupy, oddíl kanoistiky
palečková Sofie
TJ Kralupy, oddíl krasobruslení
Šindelář Šimon
Ski klub Kralupy 

Jednotlivec 16 - 50 let

Hájková klára
TJ Kralupy, oddíl krasobruslení
Němeček petr
Klub vodních sportů Kralupy
procházka Vít
TOM KČT Kralupy

Štěpán Martin
Ski klub Kralupy
Truhlář Luboš
Trisportteam 

Jednotlivec nad 51 let

Hájek jiří, Ing.
Ski klub Kralupy
krejčová Eliška
TJ Kralupy, oddíl stolního tenisu
Veselý Ivan
TJ Kralupy, oddíl silového trojboje

kolektiv do 15 let

FBC kralupy nad Vltavou,
florbal – družstvo starších žáků
Tj kralupy, oddíl moderního pětiboje,
družstvo dívek, kategorie U15
Rugby club kralupy nad Vltavou,
tým Havrani, kategorie U7

kolektiv od 16 let

AFC kralupy nad Vltavou, futsal
Bk kralupy junior, basketbal
Tj kralupy, oddíl volejbalu, kadetky

trenér roku 

Marvánek Michal
Klub vodních sportů
Moravcová Martina
BK Kralupy Junior
Šimek Antonín
FK Kralupy 1901

Druhé dveře Síně slávy

kasalický Václav, plavání

Mimořádné ocenění

Miloš pavel, basketbal
Zahradníková Lenka, plavání

SPORTOVEC Kralup nad Vltavou 2012
Nominování v jednotlivých kategoriích jsou tito sportovci:
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vneděli 17. února 2013 se 
uskutečnil 17. ročník kra-

lupské „Uzlařské regaty“ – po-
čtem zájemců patřil tento ročník 
mezi průměrné; špičkové časy 
v základní části a ve vyřazova-
cích závodech byly však vrcho-
lem v sedmnáctileté historii.

Tři kola základního uzlová-
ní určila pořadí v jednotlivých 
kategoriích – mezi nejmladšími 
dominovala Hana Pavlů – TOM 
Kralupy, v kategorii 11 – 14 let 
Míša Divišová - TOM Kladno 
a mezi nejstaršími pak Bára 

Vaňáková – TOM Kralupy, kte-
rá své již desáté vítězství koru-
novala i absolutním rekordem 
16,56 vteřiny.

V uzlování poslepu zvítězila 
Petra Gottliebová – TOM Kralu-
py, vyřazovací závody pak s pře-
hledem vyhrála Bára Vaňáková 
– TOM Kralupy. Padla celá řada 
osobních rekordů a mimo časy 
absolutní jedničky dosáhl dru-
hého času pod 20 vteřin v his-
torii regaty – Jan Vejrosta (19,12 
vteřiny).

Z. vejrosta

42. ročník turistického pochodu 

Do Okoře bez oře
se uskuteční v sobotu 6. 4. 2013.

Již nyní si rezervujte tento den na vyhledávanou kralupskou akci.
Podrobné informace budou zveřejněny v dubnovém vydání Zpravodaje.

uzlařská regata 2013
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ČESKý POháR
FK Kralupy 1901 A – SK Vojkovice   SO 2. 3. 14:00 hřiště Slatina 
Zálezlice – FK Kralupy 1901 B SO 2. 3. 14:00 hřiště Zálezlice 

FK Čechie Kralupy – FK Kralupy 1901 A  SO 9. 3. 14:30 hřiště Čechie / Hostín
Sokol Dřínov – FK Kralupy 1901 B SO 9. 3. 14:30 hřiště Dřínov 

FK Kralupy 1901 A– Chvatěruby B SO 16. 3. 15:00 hřiště Slatina
Sokol Chlumín – FK Kralupy 1901 B SO 16. 3. 15:00 hřiště Chlumín 

OKRESNÍ PřEBOR MUžů 
Sokol Libiš B – FK Kralupy 1901 A NE 24. 3. 15:00 hřiště Libiš 
FK Kralupy 1901 A – Dolní Beřkovice  NE 31. 3. 16:30 stadion v Olších 

PRVNÍ JARNÍ VýJEZD 24. BřEZNA
FK Kralupy 1901 pořádá k prvnímu jarnímu kolu okresního 
přeboru zájezd fanoušků do Libiše. 
Odjezd autobusu bude ve 14:00 ze stadionu v Olších se 
zastávkami ve 14:05 na Kochmance a ve 14:10 na zastávce 
v Lobečku. Doprava autobusem je hrazená klubem. 
Všichni jste srdečně zváni a věříme ve vaši podporu 
v důležitém utkání v cestě za postupem do krajské 1.B třídy. 

Výkonný výbor FK Kralupy 1901

POZVáNKA NA UTKáNÍ V BřEZNU 2013
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Nováčci mladší a (6 – 7 let): 1. místo - Sofie Palečková a 10. místo - Adéla Kimličková
Nováčci mladší B: 2. místo - Ema Liemannová a 14. místo - Alexandra Kopecká
žačky nejmladší a (8 – 10 let): 6. místo - Zdena Palečková 
žačky nejmladší B: 18. místo - Radka Myšková a 19. místo - Barbora Kosellková 
žačky mladší a (10 – 12 let): 1. místo - Tereza Knězů a 4. místo - Kristýna Pokorná 
žačky mladší B: 12. místo - Lydia Krammer 
žačky B: 4. místo - Michaela Juříčková, 
 5. místo - Darina Ptáčníková a 10. místo - Eva Hourová
Přípravka (bez omezení věku): 1. místo - Hana Machulová a 3. místo - Anna Machalová 
Přípravka (nar. po 1. 7. 2006): 9. místo - Markéta Machulová, 
 20. místo - Veronika Machalová, 
 21. místo - Kateřina Myšková
juniorky B (15  - 19 let): 3. místo - Marie Henzlová
žák nejmladší B: 1. místo - Matouš Liemann – jediný v této kategorii.

děkujeme měÚ Kralupy n. Vlt. za podporu našeho sportu.
simona majrychová

od ukončení rekonstruk-
ce kralupského bazénu se 

počet členů Plaveckého oddílu 
Kralupy (PoKr) více než ztroj-
násobil a kralupští plavci pat-
ří nyní mezi největší sportov-
ní oddíly ve městě. Ti všichni 
pak s napětím očekávali, zda se 
i po změně ve vedení a správě 
bazénu podaří pro děti zachovat 
stávající rozsah tréninků. Za to, 
že vše dopadlo dobře, patří dík 
panu Vladimíru Lánskému 

z Kralupské sportovní i vedení 
Města. Kralupští plavci se tak 
už nyní těší na první krajské 
závody a pilně trénují. 

Od letošního roku pak pla-
vecký oddíl i těsně spolupracuje 
s plaveckou školou, která ve měs-
tě zajišťuje výuku plavání na zá-
kladních a mateřských školách. 
Děti tak mají ještě lepší možnost 
nejen se naučit plavat, ale i se vě-
novat plavání jako celoživotnímu 
koníčku. petr hantych

Vsobotu 16. 2. 2013 bylo v Nelaho-
zevsi v kulturním domě pod zám-

kem opravdu rušno. Okresní sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Mělník 
zde pořádalo 12. ročník halové soutě-
že Floriánkovo uzlování. Účelem bylo 
prověření mladých hasičů, jak zvládají 
základní úkony, bez kterých se hasiči 
neobejdou. 

Do Nelahozevsi se sjelo na 180 dě-
tí z 15 různých sborů – Nelahozeves, 
Kralupy, Kralupy – Minice, Všestudy, 
Tuhaň, Mlazice, Úžice, Chlumín, Dolní 
Beřkovice, Jelenice, Kly, Liblice, Lužec 
– Chramostek, Mělník – Blata, Všetaty 
a Spomyšl.

Děti soutěžily v uzlování (lodní, te-
sařský, plochá spojka, zkracovačka 
a úvaz na proudnici) a dalších dopro-
vodných disciplínách, a to požární útok 
(spojování armatur), sýrování (dostání 
sýru přes díry myšce do úst), skládání 
puzzle, určování technických prostřed-

ků (poslepu poznat o jaký technický 
prostředek jde – klíč na spojky a šrou-
bení, sací koš, rozdělovač, hadicový 
vazák, sběrač, proudnice C, hadice C 
v kotouči a hadicový nosič). Všech-
ny disciplíny byly rozděleny ještě pro 
mladší (6 - 11 let) a starší (11 – 15 
let) děti. V uzlování se dokonce obje-
vili čtyři nadšenci z přípravky, což jsou 
dětičky do šesti let věku. 

Do všech disciplín šli kralupští sop-
tíci s velkou vervou a nasazením. Vý-
sledkem bylo úžasné 4. a 11. místo 
v mladších kolektivech. Jen musím 
doplnit, že v této kategorii soutěžilo 18 
družstev. V jednotlivcích se kralupská 
soptice Jana Nejedlá umístila dokonce 
na skvělém 3. místě z jednaosmdesáti 
soutěžících. Děti si zde procvičily ne-
jen hasičské dovednosti, ale i týmovou 
práci a zjistily, že není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se a užít si srandu s ka-
marády.  lenKa moravcová

Kralupská klička 37. ročník Kralupské kličky proběhl v sobotu 16. 2. 2013. Celkem se 
závodu zúčastnilo 181 dětí z 28 oddílů. a jak si vedly krasobruslařky 
z tj Kralupy nad Vltavou v jednotlivých kategoriích?

Poděkování Plaveckého 
oddílu kralupy
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Trénink v kralupském bazénu. 

Hasičské uzlování
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Zatímco vloni touto dobou 
měla Amatérská hokejba-

lová liga za sebou už polovi-
nu dlouhodobé části, letos je 
teprve na svém startu. Důvo-
dem jsou existenční problémy, 
které AHL řešila v posledních 
měsících kvůli opadajícímu zá-
jmu hráčů.

„Ihned od založení AHL 
v roce 1996 mělo snad každé 
mužstvo ve svých řadách ně-
kolik sportovních příznivců, 
především obdivovatelů led-
ního hokeje. Doba byla v 90. 
letech poněkud jiná než dnes, 
hokejbal se hrál mezi pane-
láky a na ulicích snad každé 
kralupské části, a tak se za ve-
likého nadšení začala ihned 
rozrůstat liga, která se v něko-
lika směrech volně inspirova-
la kanadsko-americkou NHL,“ 
vrací se na úplný začátek Mar-
tin Baráth, jeden z vedoucích 
členů sdružení.

Protože dlouhá léta už ne-
přicházejí noví nadšenci, po-
čáteční hurónské nadšení se 
pomalu mění v nostalgii. Přes-
tože se počet týmů AHL oproti 
loňskému ročníku snížil na po-
lovinu, dokázal se pro zbylé 

nadšence a příznivce zorgani-
zovat zkrácený ročník s polo-
viční porcí zápasů v základní 
části než bylo zvykem.

Prezident sdružení Jindřich 
Kohm přirovnal současný stav 
AHL k pacientovi v „klinické 
smrti“. Paradoxně se ale AHL 
tak trochu symbolicky vrací 
na začátek. Na jaře roku 1997 
se po úspěšné první sezóně 
pro velký zájem narychlo zor-
ganizoval zkrácený ročník, 
který čítal jen sedm zápasů 
základní části a play-off. A ta-
ké dnes se AHL může těšit 
alespoň z toho, že jí přibyl je-
den nový tým a že se třeba 
opět po vzoru stávkující NHL 
vrhne po letech do zkrácené 
sezóny.

Ta bude po třinácti letech 
bez účasti týmu Black Ravens. 
Celek, který si v nejvyšší kra-
lupské soutěži odbyl premiéru 
v sezóně 1999-2000 a přivedl 
do AHL celou plejádu skvě-
lých hráčů, se stal jejím tra-
dičním účastníkem. Jeho od-
daní tahouni však po dvanácti 
odehraných sezónách ohlásili 
definitivní konec. V historic-
kých záznamech AHL však zů-

Radek Černý 
je vycházející 
brankářská 
hvězda AHL. 
V zápase 
s CSKA byl 
vyhlášen 
3. hvězdou 
utkání.

už zase duní mantinely! 
Hokejbalová liga přežila klinickou smrt

stanou uvedeny největší úspě-
chy veltruského týmu. Ten se 
v sezóně 2005-06 probojoval až 
do finále Petroniova poháru. 
V sezóně 2006-07 pak coby 
nejproduktivnější tým zvítě-
zil v základní části soutěže 

a po vyřazení v semifinále bral 
bronzové medaile. V následují-
cích dvou ročnících byl celek 

Black Ravens vyhlášen 
nejslušnějším muž-
stvem soutěže.

luboš KurZweil
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ve druhé části soutěže 
se kralupští mladší žáci 
v sobotu 16. února utkali 
s pražskou Slavií.

vzačátku zápasu to vypadalo 
na velmi vyrovnané utkání, 

kdy se v první třetině nepoda-
řilo ani jednomu týmu vstřelit 
branku. Druhá třetina se nesla 
v duchu častých vyloučení kra-
lupských a dokonce bylo vidět 
velmi neobvyklé vyloučení tří 

hráčů během necelých dvou mi-
nut. Rozhodčí dle nových pra-
videl trestali jakýkoli kontakt 
protihráčů, bohužel viditelně 
téměř výhradně v neprospěch 
hostů, kdy navíc neuznali jasný 
gól do slavistické brány. S touto 
situací se ale kralupští vyrovnali 
po svém a odvezli si další cen-
né vítězství 3:1. V neděli se pak 
utkali s HC Benešov, kde také 
zvítězili vysoko 9:0.

ZdeňKa hesová

HoKeJisté 
si zahráli na Slavii
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17 let
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vneděli 10. 2. 2013 se ve sportovní hale 
v Praze Letňanech konal florbalový tur-

naj pro nejmladší florbalisty v rámci KFL 
– Kids Floorball league. Pořádající mužstvo 
Black Angels připravilo turnaj pro kategorii 
elévů, ročníky 2002 – 2004 (dívky o rok starší).  
Nově složený tým našich nejmenších florba-
listů, který vznikl ve spolupráci s DDM Kra-
lupy, zvládl skupinu B na výbornou a umís-
til se na 1. příčce s plným devíti bodovým 

ziskem po výhrách 9:1 nad Black Angels, 3:2 
nad Black Angels Holky a 8:4 nad ZŠ Spořic-
ká. Následovalo utkání o 1. a 2. místo s vítě-
zem skupiny A – Billy Boy Mladá Boleslav.  
Dramatický finálový zápas v normální hrací 
době vítěze nenašel a po remíze 5:5 se jely 
nájezdy. Musela rozhodnout až pátá série, 
v níž byl úspěšnější soupeř. Kralupy se tak 
umístily v konečném výsledku na výbor-
ném 2. místě. 

kralupští sjezdoví lyžaři dosáhli 
i v únoru fantastických úspěchů 
a pokračovali tak v další skvělé sezoně.

Závodní družstvo předžáků (9 - 11 let) 
se zúčastnilo závodů prestižního seriá-

lu AmerFunCup (obdoba Českého poháru). 
Největších úspěchů dosáhl Šimon Šinde-
lář (9 let). V Herlíkovicích obsadil v sobot-
ním obřím slalomu 3. místo (z 61 startu-
jících), aby v neděli zlepšeným výkonem 
deklasoval zbytek závodního pole, když 
zvítězil s náskokem 1,5 sekundy před dru-
hým závodníkem. V celkové klasifikaci ce-
lého seriálu se tak posunul ve své kategorii 
na vedoucí pozici.

O dalším víkendu v Peci pod Sněžku pak 
Šimon v sobotu startoval se žlutým startov-
ním číslem vedoucího závodníka a obsadil 
2. místo. V neděli pak bohužel po chybě 
na startu obsadil uspokojivé 6. místo.

Dalších závodů se zúčastnilo i družstvo 

juniorů a dospělých. Na závodech Českého 
poháru 2013 v Albrechticích obsadil čes-
ký juniorský reprezentant Martin Štěpán  
(17 let) 8. místo v obřím slalomu a 10. mís-
to ve slalomu, a to z celkem 90 startujících 
sjezdařů z 8 států. Mimochodem, záznam 
z jednoho z těchto závodů (včetně jízdy na-
šeho závodníka ) odvysílala ČT sport a je 
ke stažení na internetu.

Následující víkend se konaly tradiční me-
zinárodní FIS-CIT slalomy na Mísečkách. 
V sobotním prvním kole, které vytyčil kra-
lupský trenér Pavel Krátký, dosáhl v kon-
kurenci 70 závodníků ze 7 zemí nejlepšího 
času Martin Štěpán a ujal se vedení s ná-
skokem 21 setin. V druhém kole, v kte-
rém Martin startoval jako 30. v řadě a jel 
na rozbité trati, zajel sice až 6. čas, nicméně 
v součtu obou kol dosáhl nejlepšího času 
a zvítězil v celém závodě o pouhou jednu 
setinu sekundy. Sobotní závody se jely též 
jako Mistrovství Středočeského kraje. Mar-

tin Štěpán jako celkový vítěz závodů se tak 
stal mistrem kraje jak v kategorii juniorů, 
tak v kategorii mužů. V mužské kategorii 
obsadili další kralupští závodníci 4. (Petr 
Koláčný) a 5. místo (Matěj Jirka). 

V nedělním závodě Martin opět vyhrál 
v prvním kole a navíc ve druhém kole, 
opět na rozbité trati, zajel na rozdíl od so-
boty tentokrát nejlepší čas a vyhrál v cel-
kové klasifikaci nedělního slalomu, a to 
s výraznějším náskokem než v sobotu. Obě 
dvě vítězství přinesla Martinovi zlepšení 
jeho žebříčkových bodů, která by ho měla 
posunout k vysněné hranici první desít-
ky na celostátním žebříčku ČR dospělých 
ve slalomu. 

Jak Šimon Šindelář mezi nejmenšími zá-
vodníky, tak Martin Štěpán mezi dospělý-
mi dosáhli v únoru vpravdě historických 
úspěchů kralupského lyžování.

martin štěpán st., 

sKi Klub Kralupy

cenná vítězství kralupských lyžařů

nejmenší florbalisté 
na svém prvním turnaji druzí

Sestava FBC DDM Kralupy 
n/V: Horní řada zleva: 
Skřivánek, Kollár, Šebesta, 
Jiřičný, Krotil,
dolní řada zleva: Jelačič, 
Berka, Dragoun, Bohata, 
Čihák.

V březnu čeká historicky první turnaj 
i další novou kategorii FBC Kralupy - mlad-
ší žáky. Do obou týmů probíhá stále nábor 
hráčů ročníků 2001 a mladších. Přihlásit se 
můžete na e-mail: fbckralupy@centrum.cz 
nebo se přijďte podívat přímo na trénink, 
který je každé pondělí ve sportovní hale 
na Cukrovaru od 18:00 do 19:30 hodin nebo 
ve středu ve dvou termínech 15:00 - 16:00 
a 16:00 - 17:00 v tělocvičně DDM Kralupy 
V Zátiší. jiří cimler

inzerce
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BASKETBAL
Dorostenky U19 
TJ Lokomotiva Liberec - BK Kralupy Junior ......81 : 87
TJ Bižuterie Jablonec - BK Kralupy Junior ........84 : 50
BK Kralupy Junior - Baskete Poděbrady ...........54 : 47

1. liga žen 
Sokol Pečky - BKJ Kralupy ...................62 : 79 (35:40)
Sparta Praha - BKJ Kralupy .................81 : 46 (34:20)

FLORBAL
Ph+SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V. A - FBC Start98 D  ....................2 : 4

Ph+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V. B - TBC Horoměčice B  ...........10 : 6
FBC Kralupy n/V. B - FC Astra  ..............................7 : 7

Ph+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V. C - Sport Eden Beroun B  ..5 : 0 kon.
FBC Kralupy n/V. C - B.B.B. Horoměřice ..............7 : 0 
FBC Kralupy n/V. C - FBC Blue Horses Žehrovice 3 : 3
FBC Kralupy n/V. C - FBC Jeleni Unhošť B  ..........1 : 2

Ph+SČ liga dorostu
FBC Kralupy n/V. - Lhokamo Praha  .....................6 : 2
FBC Kralupy n/V. - Florbal Neratovice  ..................6 : 2

Ph+SČ liga starších žáků
FBC Kralupy n/V. - FA Mladá Boleslav ..................2 : 1
FBC Kralupy n/V. - FBŠ Bohemians Praha D ........1 : 1
FBC Kralupy n/V. - SKP Olympia Kutná Hora ........7 : 5
FBC Kralupy n/V. - Tatran Střešovice B ................9 : 1
FBC Kralupy n/V. - FBŠ Bohemians Praha B ........0 : 8
FBC Kralupy n/V. - SKP Olympia Kutná Hora ..........4.3

KFL - Kids floorball league - elévové
FBC DDM Kralupy n/V. - Black Angels příp...........9 : 1
FBC DDM Kralupy n/V. - Black Angels holky ........3 : 2
FBC DDM Kralupy n/V. - ZŠ Spořická ...................8 : 4
FBC DDM Kralupy n/V. - BILLY BOY Ml. Bol. ... 5 : 6 sn

Ph+SČ liga žen
FBC Kralupy n/V. - Tatran Děkanka B ...................0 : 8
FBC Kralupy n/V. - FBC Žraloci Příbram ...............2 : 3
FBC Kralupy n/V. - SKP Nymburk .........................0 : 7

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V. - FBC Plzeň ................................2 : 7
FBC Kralupy n/V. - FBC Vipers Most .....................2 : 5
FBC Kralupy n/V. - 1. FBK Tábor ...........................2 : 4
FBC Kralupy n/V. - SK Bivojky Litvínov .................3 : 8

RŠFL - Regionální školní florbalová liga
ZŠ Václava Havla - ZŠ Třebízského .......................5 : 1
ZŠ Komenského - DG Kralupy ...............................1 : 1
ZŠ Veltrusy - ZŠ Velvary ...................................... 0 : 11
ZŠ Václava Havla - DG Kralupy ..............................4 : 1
ZŠ Velvary - ZŠ Třebízského .................................4 : 1
ZŠ Veltrusy - ZŠ Komenského ...............................2 : 1

RFL - Regionální florbalová liga
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet ..............................7 : 3
Lujs Vytón - FBC Rapid Hands ............................ 12 : 5
Kralupy 90210 - All Stars Kralupy ....................... 11 : 7

Výsledkový servis kolektivních sportů
Mladší žákyně „B“, Krajský přebor
Kolín - Kralupy „B“ ..........................0 : 2 (25:10,25:20)
Benátky n. J. - Kralupy „B“ ............2 : 0 (28:26,26:24)
Kralupy „B“ - Brandýs n L. ..... 2 : 1 (16:25,25:21,15:7)

Starší žákyně, Krajský přebor
Kladno - Kralupy .............................0 : 2 (16:25,21:25)
Kralupy - Hořovice .......................... 2 : 0 (25:10,25:10)
Benešov - Kralupy ............................0 : 2 (10:25,8:25)
Kralupy - Benátky nad Jizerou ....... 2 : 0 (25:12,25:16)

Starší žákyně, Český pohár, 
1. finálové celostátní kolo
Kralupy - KP Brno ...........................0 : 2 (17:25,20:25)
Kralupy - Olymp Praha „B“ ............. 2 : 0 (25:18,25:14) 
Kralupy - VŠ 15. ZŠ Plzeň ...............2 : 0 (25:20,25:16)
Kralupy - VK Agel Prostějov ............0 : 2 (15:25,20:25)
Kralupy - ŠSK Bílovec .......................0 : 2 (4:25,23:25)
Kralupy - Nový Jičín ........................ 2 : 0 (25:18,25:19)
Kralupy - Olymp Praha „A“ ....2 : 1 (18:25,25:19,16:14)

Kadetky, 1. liga - finálová skupina
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy .................................3 : 1
 (25:21,25:21,22:25,25:18)
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy .................................3 : 1
 (25:17,21:25,25:23,25:14)
Hlincovka (Č.Buděj.) - Kralupy ...............................3 : 1
 (24:26,25:10,25:20,25:12)
Hlincovka (Č.Buděj.) - Kralupy ...............................3 : 1
 (25:21,23:25,25:11,25:16)
Třebín (Č.Buděj.) - Kralupy ....................................1 : 3
 (23:25,29:27,17:25,15:25)
Třebín (Č.Buděj.) - Kralupy ....................................1 : 3
 (29:27,24:26,18:25,14:25)

Juniorky, 1. liga - finálová skupina
Kralupy - Červený Kostelec ...................................1 : 3
 (22:25,22:25,25:23,25:27)
Kralupy - Červený Kostelec ..0 : 3 (20:25,21:25,16:25)
Náchod - Kralupy ........1 : 3 (21:25,14:25,25:20,16:25)
Náchod - Kralupy .................3 : 0 (25:21,25:20,25:22)
Kralupy - Hradec Králové .......................................3 : 2
 (14:25,25:15,15:25,25:15,15:11)
Kralupy - Hradec Králové .......................................2 : 3
 (25:20,25:20,15:25,22:25,9:15)

ženy, Krajský přebor
Kralupy - Benešov .....1 : 3 (25:22,25:27,23:25,21:25)
Kralupy - Benešov ....1 : 3 (25:22,22:25,28:30,20:25)
Komárov - Kralupy ........1 : 3 (27:25,11:25,8:25,16:25)
Komárov - Kralupy .................................................3 : 2
 (18:25,25:11,14:25,25:18,15:5)
Kralupy - Dobřichovice ........0 : 3 (18:25,22:25,26:28)
Kralupy - Dobřichovice ..........................................2 : 3
 (19:25,12:25,25:22,25:22,15:17)

Muži, Krajský přebor
Kralupy - Tuchlovice .............3 : 0 (25:20,25:13,25:21)
Kralupy - Tuchlovice ... 3 : 1 (25:12,11:25,25:19,25:18)
Benešov - Kralupy .................................................3 : 2 
 (21:25,25:23,25:23,23:25,16:14)
Benešov - Kralupy ................3 : 0 (25:16,25:20,25:14)
Kralupy - Dobřichovice .........3 : 0 (25:18,25:14,25:15)
Kralupy - Dobřichovice ..........................................2 : 3
 (21:25,17:25,26:24,20:25)

FBC Sokol Kralupy - Zuřivé Karety ...................... 12 : 2
Pink Guys - Kralupy 90210 ..................................16 : 6
ASPV Veltrusy - All Stars Kralupy ..........................3 : 3
ASPV Veltrusy - FBC Sokol Kralupy .......................7 : 8
All Stars Kralupy - Zuřivé Karety ......................... 14 : 1
Kralupy 90210 - Pink Guys ....................................6 : 4
All Stars Kralupy - ASPV Veltrusy ........................7 : 10
Kralupy 90210 - Zuřivé Karety ............................10 : 1
ASPV Veltrusy - All Stars Kralupy ..........................8 : 3
Pink Guys - Lujs Vytón ...........................................7 : 6
FBC Rapid Hands - Sokol Kančí Hřbet ................10 : 7
ASPV Veltrusy - FBC Sokol Kralupy .......................6 : 3
All Stars Kralupy - Zuřivé Karety ...........................6 : 3
 
FOTBAL

A - muži
FK Kralupy 1901 – Dynamo Nelahozeves .....1 : 1 (0:1) 
FK Kralupy 1901 – FC Mělník ........................2 : 2 (0:1)
FK Kralupy 1901 – Viktoria Všestudy ............7 : 0 (2:0)

žáci
FK Kralupy 1901 – FC Mělník ........................0 : 1 (0:0)
FK Kralupy 1901 – Mondi Štětí ..................... 1 : 1 (1:1)

FUTSAL
27. 1. AFC - Gardenline Litoměřice .......................1 : 6
01. 2.   MCE Slaný – AFC Kralupy .........................3 : 4
10. 2. AFC - Malibu Mladá Boleslav ......................4 : 5
17. 2. Balticflora Teplice B - AFC .........................2 : 10

hOKEJ
KLM – Krajská liga mužů
2.2.  HK Králůy Dvůr - HK Kralupy .................. 6 : 5 SN
9.2.  HC Benešov - HK Kralupy ..............................3 : 4

KLJ – Krajská liga juniorů
9.2.  Slavoj Zbraslav - HK Kralupy .........................5 : 0
3.2.  HK Kralupy - Spartak Vlašim.........................4 : 3

KLD – Krajská liga dorostu
10.2.  SK Sršni K.Hora - HK Kralupy .....................5 : 4
3.2.  HK Kralupy - SK Černošice ..................... 4 : 5 SN

Sž – Starší žáci
9.2.  HK Kralupy - HC Junior Mělník.................... 2 : 12

Mž – Mladší žáci
9.2.  HK Kralupy - HC Junior Mělník......................9 : 2

hOKEJBAL
Minice Quijotes – Pink Guys ..................................6 : 1
Černoch Team – CSKA Lobeček ...........................3 : 6
Minice Quijotes – Černoch Team ........................19 : 0
Černoch Team – Necrocock ..................................3 : 5
HBC Nelahozeves - Minice Quijotes .................... 12 : 0

VOLEJBAL
Mladší žákyně „A“, Krajský přebor
Kladno - Kralupy „A“..............1 : 2 (24:26,11:25,13:15)
Mladá Boleslav - Kralupy „A“ ..........0 : 2 (13:25,18:25)
Kralupy „A“ - Nymburk ................... 2 : 0 (25:10,25:12)
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!! Vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,  

sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku 

k likvidaci !!

tel.: 777 227 840

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

klimatizovaný cvičební sál

Tel.: 774 509 013
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

Požadujeme: předchozí praxi v uvedeném oboru
 kreslení grafických návrhů
 znalost MS Office (uživatel)
Nabízíme: nástup možný ihned
 nástupní plat 20.000,- Kč
 motivující platové ohodnocení závislé na dosažených výsledcích

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: kejmar@rebys.cz.  
Pokud Váš životopis nebude vyhovovat našim požadavkům, nebudeme na něj reagovat.

Pro naše koupelnové a kuchyňské studio 
hledáme pracovníka na pozici

„OdbORNéhO 

PROdejce“

3. 3. ........... kadetky .......... Bedřichov (Jihlava) ..........................10.00, 14.00
9. 3.  ........... kadetky .......... Hlincovka (České Budějovice) .........11.00, 15.00
 ženy ................ Příbram .............................................9.00, 13.00
10. 3.  ......... juniorky .......... Náchod ............................................10.00, 14.00
16. 3.  ......... kadetky .......... Třebín (České Budějovice) ..............11.00, 15.00
 muži ............... Roztoky .............................................9.00, 13.00
23. 3.  ........ ženy ................ Benátky nad Jizerou .......................10.00, 14.00

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, 
kadetky a juniorky 1. ligu.

Hraje se v ZŠ Generála Klapálka, druhé zápasy mohou 
po dohodě začínat dříve. Změny vyhrazeny.

DOMÁCÍ  
VOLEJBAL 
V BřEznu

 aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org

ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Komenského náměstí 198

přijme od 1. září 2013
aprobovaného učitele / 
učitelku NJ na částečný  

úvazek a učitele / učitelku  
Čj a On na celý úvazek. 

Kontakt: 
Mgr. Jiřina Hereinová, 

tel. 602 180 277, 
e-mail: info@zskomenda.cz

vstupné: 40,- Kč, doprovod: 10,- Kč Děti do 6 let (včetně) zdarma 

půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

veřejné bruslení
rozvrh hodin platný pro rok 2013:

Pondělí - Pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

kralupská sportovní, spol. s r.o.,
Mostní 812, 278 01 kralupy nad vltavou
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ÚČetnICtVí a Daně
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

Přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou 
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

Kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (oD Říp)
Kralupy nad vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

kralupy nad Vltavou - mobil: 603 246 037

� celoroční údržba zeleně
� pořez dřeva, prodej
 palivového dříví
� prořezávky, kácení, pořezy
 všech druhů stromů a dřevin

� práce s vysokozdvižnou 
 plošinou do výšky 40 m
� drobné zemní práce 
 – minibagr, mininakladač
� odvoz odpadu, suti a písku

firma Procházka
RIZIkOVé káCENÍ STROMŮ A DŘEVIN

Přemyslova 1040 tel.: 602 276 602
278 01 Kralupy n. Vlt. e-mail: bartosmal@seznam.cz

Miroslav 
B A R T O Š

MALÍŘSKÉ  
A LAKÝRNICKÉ 

PRÁCE

Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – Ne 7:30 – 19:00, Telefon: 315 723 705
E-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy 
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky 
na dorty, chlebíčky a obložené mísy.

V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz GSm: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

beZ POPlATku

iNzerci objedNávejte Na e-Mailu
zpravodaj@MestoKalupy.cz
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠtĚPán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

 +420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.

nabízí občanům, podnikatelům, firmám, 
školským zařízením, společenstvím vlastníků 
nemovitostí, spolkům a organizacím:

› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,  
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech



AkCE BŘEZEN

zdarma

Při koupi kuchyně každý třetí 
spotřebič zdarma nebo montáž 
kuchyňské linky

www.rebys.cz

koUPELnoVÉ 
a kUCHyŇskÉ stUdio

od grafického návrhu 
po realizaci

KOUPELNOVé A KUChyňSKé STUDIO
Přemyslova 373, 278 01  Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 542
Po – Pá 8:00 – 17:30, So 9:00 – 11:30

you will be mine…  www.baumatic.cz

V KUChyňSKéM STUDIU JSME PRO VáS PřIPRAVILI:


