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Příčinou uzavírky není opra-
va mostu, jak se stále někte-

ří domnívají, ale stavební a re-
konstrukční práce na silnici, 
která na most přivádí dopravu 
z levého břehu řeky.

Kraj, investor akce, uvádí jako 
důvod zpoždění dokončení stav-
by to, že část silnice utrpěla ško-
dy během povodní v roce 2013 
a například odvodnění komuni-
kace se ukázalo být v mnohem 

horším stavu, než se předpoklá-
dalo při zpracování projektové 
dokumentace a plánování har-
monogramu prací. Stavební fir-
ma, která rekonstrukci provádí, 
už přislíbila posílení výrobních 
kapacit tak, aby byl nový termín 
dokončení 30. června dodržen. 
Středočeský hejtman současně 
také přiznal dílčí problémy ve fi-
nancování stavby.

Pokračování na str. 3

Kralupské dny bývají vždy 
radostí pro děti i dospělé. 

Je v nich zahrnut dětský den, 

akce pro seniory, souboje spor-
tovců i vystoupení uměleckých 
skupin. (Občas do nich vstoupí 

Kralupy zůstávají nadále neprůjezdné
Uzavírka centra Kralup pro automobilovou dopravu byla 
i přes nesouhlas radních prodloužena Krajským úřadem 
do 30. června 2015. Z důvodu rekonstrukce vozovky 
v Mostní ulici, která přímo navazuje na Masarykův most, 
nejsou Kralupy stále průjezdné a toto dopravní omezení 
nadále komplikuje život občanům nejen v Kralupech, ale 
i v sousední Nelahozevsi. 

Od 13. 5. 2015 je křižovatka zvaná Na Františku průjezdná po části nového 
rondelu a chodcům je do ní vstup zakázán. 
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i řeka Vltava se svým progra-
mem – ale nevhodně, a doufám, 
že letos zůstane ve svém korytě 
klidná a vyrovnaná). 

V letošním roce se v rámci 
Dnů Kralup uskuteční i dvě mi-
mořádné akce, které se neopaku-
jí. První z nich bude slavnostní 
otevření Technoparku Kralupy, 
které se uskuteční 5. 6. 2015. 
Bývalá mlýnská budova naproti 
Komenského škole je sice v plné 
kráse již od zimy, ale teprve ny-
ní, doplněna a vybavena přístro-
ji a supermoderním vybavením, 

začne sloužit vědě, výzkumu 
i komerci. Na slavnostní otevření 
přijede vedení VŠCHT včetně pa-
na rektora, pozváno je i zastupi-
telstvo našeho města a delegace 
partnerských měst, které zrovna 
v těchto dnech budou přítom-
ny v Kralupech. Veřejnost pak 
je na prohlídku objektu zvána 
v odpoledních hodinách, stejně 
tak i v sobotu 6. června. Tak si 
nenechte tuto příležitost ujít! Již 
jsem do interiérů nakoukl a je 
na co se dívat!

Pokračování na str. 5

Od pondělí 1. června (od 15.30 hodin) budou v prodeji abonentní vstu-
penky do KD Vltava na podzimní divadelní sezónu. Neváhejte, počet abo-
nentek je omezen. Více informací najdete na straně 17.
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KrátKé zprávy

Dobrý den, vážení  
a milí čtenáři,

2

držíte v ruce červnové vydání Kralupského Zpra-
vodaje, které má opět 36 stran zaplněných zají-

mavými informacemi, úspěchy Kra-
lupanů  a pozvánkami na akce. Pře-
sto na některé zprávy a články místo  
nezbylo, a tak je najdete v inter-
netové verzi zpravodaje na adrese  
www.kralupskyzpravodaj.cz.

Tento web jsme spustili v září loňského 
roku a už se pomalu, ale jistě, dostal do povědomí 
a jeho denní návštěvnost se již pravidelně pohy-
buje kolem jednoho tisíce. Všem velice děkujeme 
za přízeň.

Na webu najdete například i podrobný pro-
gram pětidenních slavností Dny Kralup, které za-
čínají ve středu 3. června. Těším se, že se na některé 
z akcí potkáme a věřím, že si z tradičně bohatého 
programu vyberete a odstartujete poslední měsíc 
školního roku v co nejlepší náladě.

A aby děti, žáci a studenti měsíc červen nejen 
dobře zahájili, ale i ukončili, to jim přeji ze všeho 
nejvíce. Držím všem palce do závěrečných písem-
ných prací a zkoušení a přeji, aby si ze školy odnesli 
takové vysvědčení, jaké si přejí. 

Zahrádkářům přeji, ať se jim červenají nejen ja-
hody a růže a všem Kralupanům ať vydrží optimis-
mus a víra v brzké dokončení rekonstrukce Mostní 
ulice a pokud by se přeci jen do 30. června doprava 
v Kralupech nevrátila do starých kolejí, přeji trpěli-
vost a hezkou dovolenou, kterou stráví v místě, kde 
je uzavírky čehokoli nebudou omezovat.

Mějte se krásně! 
Radka Holeštová,

šéfRedaktoRka
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◆ RM vzala na vědomí informaci o přehle-
du pohledávek po lhůtě splatnosti v celkové výši 
9.440.636,50 Kč a způsob vymáhání.
◆ RM schválila návrh na začlenění zvláštních pod-
mínek do zadávací dokumentace a do smlouvy dle  
§ 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Jedná se o podmínku zapojení 10 % 
z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, pocházejí-
cích z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení na sta-
vební práce v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ 
V. Havla, Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení na za-
kázku malého rozsahu na akci „Vytápění ZŠ 28. října, 
Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila dodavatelem akce „Objízdná komu-
nikace s panelovou vozovkou – ul. Hostivítova“ spo-
lečnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, 
za celkovou cenu 1.811.019,67 Kč s DPH.
◆ RM schválila dodavatelem akce „Rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost J. I. H. – sportovní stavby s.r.o., 
Praha 10, za celkovou cenu 943.069,70 Kč s DPH.
◆ RM schválila dodavatelem akce „Oprava soc. 
zařízení v objektu SDH Minice, Kralupy nad Vlta-
vou“ společnost Tomáš Cinádr, Kralupy nad Vltavou, 
za cenu 471.240,38 Kč s DPH.
◆ RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na zpra-
cování projektové dokumentace na akci „Rekon-
strukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy 
nad Vltavou“.
◆ RM schválila opravu místní komunikace v lokalitě 
Na Cikánce dle projektové dokumentace vypracova-
né Ing. Aloisem Paličkou z roku 2009.
◆ RM schválila opravu stávající trasy stezky v úse-
ku od lokality Na Cikánce po hřbitov v Zeměchách. 
Postup řešení opravy povrchu stávající stezky: str-
žení stávajícího terénu o cca 10 cm, srovnání terénu 
a návoz štěrku o tloušťce 15 cm, povrchová úprava 

z asfaltové drti. RM schválila vypracování projektové 
dokumentace v části od hřbitova po ulici 9. května 
v katastrálním území Zeměchy.
◆ RM schválila využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. 
Lobeček) pro konání kulturní akce „Hudební fes-
tival“ pořádané pány Josefem Prokopem a Petrem 
Okleštěkem ve dnech 14. 8. 2015 v době od 15 ho-
din do 15. 8. 2014 do 2 hodin za poplatek ve výši 
2.000 Kč za den 14. 8. 2015. RM udělila ve smyslu 
žádosti výjimku z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku na tuto jed-
norázovou kulturní akci. 
◆ RM schvaluje zpracování projektové dokumen-
tace na ozelenění třech kruhových objezdů a přileh-
lých záhonů, které provede Ing. Jandová za cenu 
12.000 Kč + DPH. Současně RM ukládá odboru ŽP 
zajistit proplacení projektu z jeho rozpočtové kapito-
ly. RM bere na vědomí, že v případě schválení reali-
zace projektu bude požádáno odborem ŽP o finanční 
krytí zakázky z rezervního fondu. 
◆ RM schvaluje dodavatelem akce „Oprava chod-
níků v ul. U Jízku – Chelčického a parkoviště u byt. 
domů č. p. 1055 a 1056, Kralupy nad Vltavou“ spo-
lečnost STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, 
za celkovou cenu 1.571.304 Kč s DPH.
◆ RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD na prodloužení 
termínu dokončení díla „Modernizace městského ba-
zénu Kralupy nad Vltavou“ do 4. 9. 2015. Důvodem je 
špatný stav podkladních vrstev pod základovou des-
kou v prostoru centrálních šaten a sociálního zázemí, 
který vyžaduje časově a technicky náročnější postup 
výkopových prací i následného doplnění chybějícího 
materiálu pod stávající betonovou deskou.
◆ RM schvaluje projektovou dokumentaci 
od Ing. Pavla Kubíska na akci: „Autobusové zastáv-
ky veřejné dopravy, Kralupy nad Vltavou“ (lokalita 
třída Legií u tělocvičny a lokalita U Nádraží) za cel-
kovou cenu 20.000 Kč vč. DPH, která bude uhra-
zena z kapitoly 7 § 3639 pol. 6121 (zřízení nových 
vývěsních tabulí).

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

24.června

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

letní  
dvojčíslo

uzávěrka příjmu inzerce: 15. 6. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 18. 6. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
23. 6. 2015 od 12.30 do 13.30 hodin

Ve středu 3. 6. a v pátek 5. 6. bude z provozních důvodů uzavřeno pro veřej-
nost podzemní parkoviště pod budovou MěÚ. Děkujeme za pochopení.

prázDninoVá otVírací Doba infocentra 
na MěÚ Kralupy naD VltaVou

po a st 8.00 – 18.00 út a čt  8.00 – 15.00 pá 8.00 – 14.00
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Dokončení ze str. 1
Ve středu 13. května došlo k plánované  
změně průjezdu městem směrem od síd-
liště Cukrovar k vlakovému nádraží.  Kři-
žovatka Na Františku byla zprůjezdněna 
po části nového kruhového objezdu. K to-
muto datu zde byl také zrušen přechod 
pro chodce. Současně byl znovu zprovoz-

něn přechod mezi Penny marketem a kos-
telem. 

Důležité je také zmínit, že současný stav 
vozovky mezi viaduktem a křižovatkou 
Na Františku není definitivní, bude zde po-
ložena ještě finální vrstva asfaltu a na pře-
chodu bude obnoveno světelné značení.
 Radka Holeštová

Vpondělí 11. května 2015 se na středo-
českém hejtmanství ve Zborovské ulici 

v Praze sešli zástupci Spolku 101 - starosta 
města Kralupy nad Vltavou Petr Holeček 
a starostka obce Velké Přílepy Věra Čer-
máková, ministr dopravy Daniel Ťok, prv-
ní náměstek ministerstva dopravy Tomáš 
Čoček, hejtman Středočeského kraje Miloš 
Petera a vedoucí odboru dopravy Lukáš 
Kopřiva. 

Schůzka, o kterou požádali představitelé 
Spolku 101, měla objasnit vztahy mezi fi-
nancováním a realizací silničního obchvatu 
Kralup nad Vltavou a propojky mezi tep-
lickou dálnicí D8 a rychlostní kladenskou 
komunikací R7. Oba zástupci obcí deklaro-
vali nezbytnost nové silnice pro dopravu, 

zdraví a bezpečnost obyvatel v oblasti se-
verně od Prahy.  

Na jednání bylo potvrzeno, že po zaslá-
ní písemných podkladů a připravené do-
kumentace předloží ministr dopravy ná-
vrh financování této komunikace do vlády 
a do budoucího státního rozpočtu. Zástupci 
ministerstva i Středočeského kraje dekla-
rovali zájem obou institucí o realizaci do-
pravní spojnice a dohodli se na vzájemné 
spolupráci při její výstavbě. 

Schůzka, doufejme, přispěla k vyjasnění 
kompetencí mezi krajem a ministerstvem 
dopravy. Zástupci obcí budou nadále bedli-
vě sledovat přípravu této dopravní spojnice 
a pomáhat při její realizaci.

PetR Holeček, staRosta kRaluP

Výňatek z TZ Středočeského kraje:
Plánování obchvatu, který měl být původ-
ně součástí silnice první třídy a mělo jej 
postavit Ředitelství silnic a dálnic ČR, je 
nyní opět na Středočeském kraji. Obchvat 
bude silnicí druhé třídy, jeho stavba i údrž-
ba bude tudíž spadat pod kraj. 

„Pro stavbu obchvatu je již vydané územ-
ní rozhodnutí a příprava bude dále pokračo-
vat. Zatím ale nejsou vykoupené pozemky,“ 
říká hejtman Miloš Petera.

Stavba by měla začít nejpozději do čtyř 
let. Samotný obchvat Kralup bude stát zhru-
ba jednu miliardu korun. Přeložka silnice 
bude dlouhá asi 20 kilometrů, vyjde při-
bližně na 4 miliardy korun a její výstavba 
potrvá asi tři roky.

Obchvat Kralup dostal zelenou

Kralupy zůstávají 
nadále neprůjezdné

Květnová jednání přinesla 
pozitivní výsledky

Okolo areálu České rafinérské,  
a. s. a SYNTHOSU Kralupy, a. s. 

– dříve Kaučuku – vede velmi neu-
držovaná a zanedbaná stezka, kdysi 
dávno chodník, který spojoval Kralupy 
s Veltrusy. Do dnešní doby se po něm 
chodí, či jezdí na kole, ale jeho povrch 
je hrozný. O něm i dalších komunika-
cích ležících na pozemcích bývalého 
Kaučuku, které by potřebovaly rekon-
strukci, jsem - spolu s vedením města 
Veltrusy - jednal s generálními ředitel-
kami obou podniků - s paní Brudnic-
kou ze Synthosu a s paní Wydrzyn-
skou z České rafinérské. 

Zároveň jsme byli z obou stran ujiš-
těni o pokračování chemické a petro-
chemické výroby i aktivitách polských 
vlastníků při rozvoji areálu. Část jed-
nání byla také věnována životnímu 
prostředí, konkrétně ochraně ovzdu-
ší. Paní generální ředitelka Brudnic-
ká a několik odborníků ze Synthosu 
se také zúčastnili pracovního jednání 
zastupitelstva města, kde se hovořilo 
o nových kotlích v teplárně firmy Ta-
mero v areálu Synthosu. 

PetR Holeček, staRosta kRaluP

Několik posledních měsíců se občané 
Kralup vyjadřují – zejména na soci-

álních sítích a prostřednictvím petice – 
k záměru města zbourat budovu bývalého 
hotelu na Palackého náměstí. Od ledna by-
lo ve Zpravodaji otištěno několik názorů. 
V současné chvíli nás zajímá stanovisko 
starosty našeho města, Petra Holečka:

„Budova bývalého hotelu Praha by opravdu 
měla ustoupit novému centru města, hlavně 
rozšíření Palackého náměstí. Z urbanistic-
kého hlediska se budova hotelu do projektu 
vůbec nehodí a ani jeden z architektonic-
kých návrhů, které prošly předchozími za-
stupitelstvy, s ní nepočítá. Místo by se mělo 
otevřít směrem k bývalému pivovaru, propo-
jit s Žižkovou ulicí a dát tak náměstí jinou 
tvář – tvář skutečného městského prostoru 
a ne podobu návsi, kterou Palackého náměs-
tí kopíruje již od 19. století. Neznamená to 
ale, že bezmyšlenkovitě a okamžitě budo-
vu zdemolujeme. Mnoho z oponentů jejího 
zbourání, hlavně starší generace, si pama-

tuje hotel jako místo setkávání kralupské 
smetánky či společenského centra. Jiným 
je ho líto z architektonického hlediska, byť 
narušeného poměrně necitlivou přestavbou 
v 90. letech, někteří vyčítají neekonomičnost 
demolice a hledají do něj náplň. I to již zde 
bylo před deseti lety. Kralupské centrum se 
však vyvíjí postupně a myslím si, že proza-
tím vkusně i účelně. Vím, jak je citlivé za-
sáhnout do vžité tváře města – neděje se to 
jen v Kralupech. Až budeme stát u přímé 
realizace této části centra města, budeme 
veřejnost informovat o všech krocích, které 
s ní budou spojené, zveřejníme veškeré plány 
a studie, které budou k dispozici a můžeme 
svolat i veřejnou prezentaci záměru. Zastupi-
telstvo zatím schválilo dopravní studii, podle 
které se budou odvíjet další přípravné práce 
na projektu. Podobou centra města se pak 
zabývá i zvláštní komise rady města složená 
ze zastupitelů, architektů a stavbařů, ve které 
je členkou například i architektka městského 
územního plánu.“

Bude hotel Praha zbourán?
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Poslední květnové dny byla zahájena re-
konstrukce veřejného sportovního hřiš-

tě vedle objektu plaveckého bazénu v ulici 
V Luhu. Hojně využívané hřiště dostane 
nový povrch, který je nyní ve velmi špat-
ném stavu. Dále budou opraveny ochranné 
sítě, mantinely a repasovány stávající bran-
ky. Nově budou na hřišti instalovány koše 
na basketbal.  

Rekonstrukce hřiště se ujme společnost 
J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. z Prahy 10 
za celkovou cenu 943.069,70 Kč s DPH. Měs-
to Kralupy nad Vltavou podalo žádost o do-
taci na financování této akce na Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Po celou dobu rekonstrukce, která po-
trvá do konce měsíce června, bude vstup 
na hřiště zakázán. Děkujeme tímto sportov-
ní veřejnosti za pochopení.

MaRtina kučeRová, lenka MoRavcová

Včervnu dojde k rekonstrukci dětského 
hřiště u sídliště Cukrovar v Husově 

parku. V současné době je hřiště v nevy-
hovujícím stavu kvůli dvěma povodním 
a funkčnímu opotřebení za dobu jeho ži-
vota. Dvě pružinová houpadla, která jsou 
v dobrém stavu, se přesunou o kousek dál, 
a to na dětské hřiště vedle Domů s pečo-
vatelskou službou. 

Obnovené hřiště bude stejné velikosti 
a obvodová hradba z kůlů zůstane původ-
ní. Nově zde bude instalováno auto na pru-
žinách, kládová houpačka, tabule na psaní, 
pískoviště s krytem, prolézačka a herní se-
stava se skluzavkou a houpačkou.  

Zhotovitelem se stala společnost Aquafun 
s.r.o. z Prahy za cenu 355.740 Kč s DPH. 
V době rekonstrukce bude hřiště uzavřeno. 
Děkujeme rodičům a dětem za trpělivost 
v době úpravy hřiště.

lenka MoRavcová, MěÚ kRaluPy

Žádost o koupi pozemků lze podat do-
poručeně poštou na adresu MěÚ v Kra-
lupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, 
278 01 Kralupy nad Vltavou nebo osobně 
do podatelny MěÚ nejpozději do 24. 6. 
2014 do 12.00 hodin. 

Nabídka musí obsahovat osobní údaje 
žadatele, nabízenou kupní cenu a potvrzení 

ekonomického odboru MěÚ Kralupy o bez-
dlužnosti žadatele vůči prodávajícímu.

Minimální nabídnutá cena je stanovena 
ve výši 500 Kč / m2.

Obálka musí být opatřena adresou 
odesílatele a zřetelně označena nápisem 
„PRODEJ pozemků v k. ú. Lobeček - NE-
OTVÍRAT“. 

Otevírání obálek proběhne na veřejném 
zasedání zastupitelstva města ve středu 
24. 6. 2015.

Info: H. Lesáková, odbor realizace inves-
tic a správy majetku, tel. 315 739 806.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit 
vítěze nebo zrušit výběrové řízení v kte-
rémkoliv stadiu.

Město Kralupy nad Vltavou oznamuje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr 
města prodat obálkovou metodou nejvyšší nabídce osm pozemků určených pro výstavbu garáží ve Vodárenské 

ulici, všechny o výměře 19 m2, parcelní čísla: 122/75, 122/76, 122/77, 122/78, 122/79, 122/80, 122/81, 122/82. 

Dětské hřiště dostane nové herní prvky

Víceúčelové hřiště se dočká opravy
Hřiště s mantinely vedle sportovní 

haly na Cukrovaru – před 
rekonstrukcí

Dětské hřiště v Husově parku  
před rekonstrukcí.
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AKtUALIty

Vsoučasné době se na pracovišti občan-
ských průkazů tvoří dlouhé fronty če-

kajících žadatelů o výměnu dokladů. Tato 
skupina je jednou z nejpočetnějších „dese-
tiletých vln“, kterým letos platnost občan-
ských průkazů vyprší a z převážné většiny 
se jedná o starší občany.

Pro Vaši informaci je náš úřad vybaven 
pouze jedním specializovaným pracovištěm 
(kabinkou) pro vyřizování žádostí o náběr 
i výdej občanských průkazů, druhé takové 
pracoviště slouží občanům vyřizujícím žá-
dosti o cestovní doklady. Technická vybave-
nost pracoviště cestovních dokladů umožňu-
je i odbavování žadatelů o občanský průkaz. 
Bohužel s blížícím se obdobím dovolených 
se zájem žadatelů o cestovní doklady také 
zvyšuje. V tuto chvíli jednáme o přidělení 
výdajového místa na náklady Města Kra-
lupy nad Vltavou pro občanské průkazy 
a cestovní doklady, což by urychlilo odba-
vování občanů.

Občan již nemusí na úřadě předkládat 
fotografie a vypisovat žádosti o vydání ob-
čanského průkazu. Musí si z vyvolávacího 
systému převzít lístek s pořadovým číslem 

a vyčkat na vyvolání, poté bude obsloužen 
v kabince, kde se žádost pořizuje elektronic-
ky prostřednictvím informačního systému 
vč. digitální fotografie, navíc se jeho podpis 
zpracovává do digitální podoby a podepsat 
se na tablet je pro řadu zejména starších 
lidí obtížné. 

Při převzetí OP musí opět občan projít 
kabinkou. Občanský průkaz při převzetí vy-
žaduje elektronickou identifikaci žadatele. 
V praxi to znamená, že žadatel při převzetí 
OP zadává bezpečnostní kód a svým pod-
pisem potvrzuje převzetí. Bezpečnostní kód 
je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 
číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního 
kódu NELZE občanský průkaz předat. Ob-
čanský průkaz musí každý žadatel převzít 
osobně, úkon nelze provést v zastoupení 
ani na ověřenou plnou moc. 

V souvislosti s výše uvedeným upozor-
ňujeme i na skutečnost, že občanský prů-
kaz je veřejnou listinou a nesmí docházet 
k neopodstatněnému zkracování jeho plat-
nosti. Běžnou lhůtou pro podání žádosti 
o výměnu občanského průkazu je jeden 
měsíc před vypršením platnosti stávajícího 

dokladu. Výroba občanského průkazu trvá 
cca 30 dnů.

S občany, kteří nejsou schopni se dopra-
vit na Městský úřad v Kralupech nad Vlta-
vou k vyřízení žádosti o občanský průkaz 
z důvodu imobility, je možné se telefonic-
ky dohodnout na náběru žádosti o občan-
ský průkaz přímo v bydlišti, a to na tel. 
č. 315 739 827 -  p. Vojtěchovská. V tomto 
případě požadujeme od žadatele „Potvrze-
ní o imobilitě“ vydané ošetřujícím lékařem. 
Upozorňujeme, že do místa bydliště k na-
brání žádosti o OP vyjíždíme cca do jed-
noho měsíce od podání tohoto požadavku. 
Z tohoto důvodu je potřeba zažádat o ná-
vštěvu v bydlišti s předstihem.   

Víc pro naše občany bohužel nemůžeme 
udělat, a to z důvodu nedostačujícího počtu 
pracovišť, který nám byl přidělen Minister-
stvem vnitra ČR. 

Z výše uvedených důvodů chci vyzvat ob-
čany, kteří si budou žádat o nový OP a bu-
dou čekat ve frontách, k oboustranné toleran-
ci. Myslím si, že kultura osobního projevu 
a slušnost jsou vizitkou každého z nás.

dagMaR volfová, vedoucí sPRávníHo odboRu

Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
čerVen

1. 6. - 5. 6. ............bioodpad
15. 6. - 19. 6. ........rozměrný odpad z domácností   

čerVenec
7. 7. - 10. 7. ..........bioodpad
20. 7. - 24. 7. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ  
mObIlNíhO OdPAdu 

Co způsobuje rozruch na radnici 
při vydávání občanských průkazů?

DN
Y K

RALUP NAD VLTAVOU 2015

Podrobný program Dnů Kralup najde-
te na www.kralupskyzpravodaj.cz, 
www.mestokralupy.cz a letácích, které 
byly distribuovány koncem května.

Městské koupaliště bude v pátek 5. 6. 
z důvodu konání jiného programu oslav pro 
veřejnost uzavřeno již od 16.00 hodin.

Dokončení ze str. 1
Druhou milou událostí je podepsání part-
nerské smlouvy se severočeským městem 
Hrádek nad Nisou. S vedením města, s je-
jich dobrovolnými hasiči a s městskými 
policisty nás pojí již několikaleté přátel-
ství prověřené a utužené povodněmi ať 
již v jednom, či v druhém městě. Hrádek 
bude první české město, s kterým part-
nerskou smlouvu podepíši. Smlouvu již 
schválilo zastupitelstvo Kralup a já věřím, 
že mimo vzájemných zkušeností si bude-
me čile vyměňovat třeba i žáky a studen-
ty škol a spolky a sportovní oddíly, které 

o návštěvu v krásném kraji na trojmezí 
Polska, Německa a České republiky bu-
dou mít zájem. 

Je mou milou povinností vás všechny, 
Kralupáky i hosty města, pozvat na Dny 
Kralup. Vyberte si z bohaté nabídky pro-
gramů, pobavte se a podívejte, co všechno 
naši obyvatelé, děti i dospělí umí. Doufám, 
že i svatý Petr nám bude nakloněn a při-
spěje pěkným počasím k tomu, aby vše 
bylo ke spokojenosti našich hostů i účin-
kujících. 

ZdRaví vás PetR Holeček, 

staRosta kRaluP n. vlt.

na všechny akce – v rámci  
dnů Kralup – je vstup

ZDARMA
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Podklady na tuto stRanu ZPRacovala bc. teReZa dobRovolná, ManažeR PRevence kRiMinality, Městská Policie kRaluPy nad vltavou

› Dne 13. 5. 2015 v 9.50 hodin na linku 156 po-
žádala o pomoc MUDr. Švejdová a uvedla, 
že její klientka paní H., u které měla provést 
návštěvu z důvodu přemístění do LDN, jí 
nezvedá telefon a za dveřmi bytu je slyšet 
hlas paní H., která ale neotvírá. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která zjisti-
la, že paní H. volá o pomoc a nemůže se 

zvednout. Proto byli přivoláni hasiči HZS, 
kteří se pomocí žebříku dostali do bytu paní 
H. otevřenými balkonovými dveřmi. Bylo 
zjištěno, že paní upadla v ložnici z postele 
a vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu se 
nemohla zvednout. Jelikož neměla paní H. 
žádné zranění, byla RZS následně převe-
zena do LDN Kralupy.

Pozn.:

OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR 

Kralupy n/ Vlt.

HZS – Hasičský záchranný sbor

RZS – Rychlá záchranná služba

MP – Městská policie Kralupy nad Vltavou

LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných

Pozvánka na akci  
„Bezpečně s Městskou 

policií Kralupy nad Vltavou“
Rádi bychom tímto pozvali všechny občany města Kralupy nad vltavou a blízkého 
okolí na 2. ročník akce „Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad vltavou“. 
Námětem je bezpečí, bezpečnost a zabezpečení. akce se bude konat jako minulý 
rok v rámci oslav dnů Kralup a to 3. června na sídlišti Cukrovar, kdy dopoledne 
od 9 do 12 hodin bude určeno dětem z mateřských, základních a středních škol 
a odpoledne od 13 hodin všem ostatním. Končit budeme přibližně v 19 hodin 
v závislosti na počasí a zájmu samotných návštěvníků.

Na akci nebudou chybět skákací hrady, 
trampolína, dopravní hřiště, malování 

s dopravní a policejní tematikou, střelba 
na terč, novinkou bude BesipBus, což je 
mobilní interaktivní učebna, kde je možné 
si vyzkoušet cyklistický, motocyklový a au-
tomobilový trenažér a také oblíbené Besi-
pBrýle. Dále budou k dispozici simulátory 
dopravní nehody, měření radarem, ukáz-
ky bezpečnostních prvků v bytě i mimo 
něj, ve stánku městské policie bude k vi-
dění služební stejnokroj, výstroj a výzbroj  
vč. nových jízdních kol a také dojde na ukáz-
ku služebních zákroků proti nebezpečnému 
pachateli nebo pachatelům. Navštíví nás 

základní kynologická organizace Zlosyň 
s ukázkou, jak se dá vycvičit pejsek a pro 
návštěvníky nebude chybět ani občerstvení 
a mnoho a mnoho dalšího. Na závěr dne 
k nám něco přiletí…, ale to si necháme jako 
takové malé překvapení. 

Určitě se přijďte podívat, bude to stát 
za to... Těšíme se na Vás 3. června na Cuk-
rovaru.

Velké díky patří také sponzorům: Heckl 
s.r.o., Global Kralupy s.r.o., Řeznictví Kohout 
a synové, Jan Pokorný – sklenářství, Centu-
ry 21 Finem Kralupy, Město Kralupy n. Vlt., 
ZKO Zlosyň, BESIP, Život 90, Farní charita 
Kralupy, Reklama Mazochová.

Alkohol – špatný sluha, pán i rádce...

Spolupráce strážníků MP a HZS

› V úterý 12. 5. 2015 v 19.14 ho-
din na linku 156 oznámil ob-
čan, že do restaurace U Kincla 
v ul. Štefánikova přijel něja-
ký mladík na skútru a nyní 
popíjí v restauraci alkoholic-
ké nápoje. Dozorčí služba MP 
oznamovatele poučila, že až se 
bude mladík chystat na skút-
ru odjet, má tuto skutečnost 
oznámit na linku 156. V 19.44 
hodin na linku 156 oznámil 
opět občan, že mladík se chys-

tá na skútru odjet. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která 
mladíka zadržela nedaleko re-
staurace. Dvaatřicetiletému mu-
ži bylo následně naměřeno při 
orientační zkoušce na přítom-
nost alkoholu v dechu 1,9 pro-
mile. Z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu byla 
na místo přivolána hlídka OO 
PČR Kralupy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření. 
Následně bylo také zjištěno, že 

muž je pod vlivem omamných 
a psychotropních látek.
› Dne 13. 5. 2015 v 16.00 hodin 
na linku 156 oznámila paní 
K. z Úřadu práce Kralupy, že 
v kanceláři měli nějakého opi-
lého muže, který uvedl, že mu 
někdo vykradl jeho vozidlo. 
Muž byl na zaměstnankyně 
úřadu sprostý a velmi hrubý. 
Nyní se nachází před zmiňo-
vaným úřadem, kde se potá-
cí ve vozovce. Na místo byla 

ihned vyslána hlídka MP, která 
zjistila muže, jež uvedl, že če-
ká na Policii ČR, které hlásil 
vykradení svého vozidla. Hlíd-
ka MP ověřila tuto skutečnost 
na OO PČR Kralupy s nega-
tivním výsledkem. Muž však 
v průběhu ověřování poškodil 
a znečistil zaparkované vozidlo 
RZS. Dle místní znalosti byl 
kontaktován řidič RZS, se kte-
rým se muž následně dohodl 
na úhradě škody na vozidle.

Městské strážníky můžete 
od května potkat i jako 

cyklohlídku.

Simulátor nárazu při 
loňských Dnech Kralup.
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socIáLní sLUžby

v Kralupech nad vltavou, v těsné 
blízkosti sídliště Cukrovar, stojí dvě 
architektonicky zajímavé budovy – 
domy s pečovatelskou službou (dále 
jen dPS). v celkem 119 bytech zde 
využívají sociální služby desítky klientů.

Jaké konkrétní služby a komu poskytujete?
Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se 
zdravotním postižením. Poskytujeme jim 
služby, jejichž cílem je zvýšení kvality živo-
ta. Kompletní nabídku našich služeb včetně 
cen najdete na www.mestokralupy.cz/mesto/
socialni-sluzby, nebo je možno osobní jedná-
ní po dohodě na tel. 315 704 264.

Jaké služby to konkrétně jsou, je indivi-
duální, protože každý klient potřebuje něco 
jiného – mezi základní a nejčastěji využíva-
né patří pravidelné nákupy, úklid, doprava 
k lékaři, pomoc s osobní hygienou. 

Kdo a kdy se do DPS může nastěhovat?
Nabízíme byty zvláštního určení – tj. pro 
klienty, kteří již vědí, že naše služby budou 
potřebovat a budou je využívat. V první 
řadě jsou to klienti terénní pečovatelské 
služby, ke kterým dojíždí naše pečovatelky. 
Dále senioři, kteří žijí sami a nemají niko-
ho, kdo by jim pomohl s úkony, které již 
sami nezvládají.

Poptávka tedy převyšuje nabídku?
Určitě, nyní již můžeme poskytnout byd-

lení i občanům ze spádových obcí města 
Kralupy nad Vltavou. Hlavní podmínkou je 
aktuální zdravotní stav, zda člověk potřebu-
je pomoc. Jsou to většinou všichni klienti, 
kterým byla doposud poskytována terénní 
péče pod heslem „Pomáháme klientům zů-
stat doma.“

co se pod tím skrývá?
Pokud nastane doba, kdy běžné činnosti, 
které každý zvládal, se stanou nezvládnu-
telné, v tuto chvíli si uvědomíme, že po-
třebujeme pomoc. Pokud je rodina, která 
může pomoc, mimo dosah, musel by člověk 
opustit svůj domov. Nabízíme však řešení. 
Můžeme pomáhat u Vás doma v prostředí, 
na které jste zvyklí. 

O jaký druh pomoci tedy jde?
Naše terénní pečovatelská služba poskytu-
je pomoc seniorům a osobám se sníženou 
soběstačností a umožňuje uživatelům žít 
nadále běžným způsobem života ve vlast-
ních domácnostech. Pečovatelská služba 
pomáhá s donáškou stravy, nabízí pomoc 
při úklidu domácnosti, pomoc s osobní hy-
gienou, odvezeme Vás k lékaři, obstará-
me různé pochůzky. Služba klade důraz 
na individuální přístup a zachování lid-
ské důstojnosti. Hlavním cílem pečovatel-
ské služby je uživatel, který je spokojený 
s poskytovanou službou a je mu umožně-
no zachovávat si dosavadní způsob svého 
života. 

Mezi obyvateli Domů s pečovatelskou 
službou se šíří informace o tom, že se 
domy budou privatizovat či přejdou 
do soukromých rukou. Je to pravda?
Není to pravda, určitě se privatizovat ne-
budou, neplánujeme ani prodej soukromé 
osobě a tím navýšení nájmu. Pro klienty 
se nic nemění. Pravděpodobně tato infor-
mace vznikla po květnové kontrole bytů, 
kterou prováděl Městský bytový podnik. 
Tato kontrola se prováděla z důvodu zjiš-
tění technického stavu bytu. Stejné kont-
roly provádí bytový podnik u všech měst-
ských bytů.

děkuji Za RoZHovoR! Radka Holeštová
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RoZHovoR s... Miroslavou beritovou, vedoucí organizační složky sociální služby města kralupy nad vltavou

Kloboukový ples 

Pro zpestření života seniorů v našich pečovatelských domech i ostatních seniorů z našeho města 
jsme pořádali již 3. ročník „Kloboukového plesu“. Všichni se dobře bavili, zatančili si a zúčastnili se 
připravených soutěží. Dobrou náladu dokumentují následující fotografie.  

Národní týden 
trénování paměti

Naši senioři v Domech s pečovatelskou 
službou se v rámci aktivizačních činností 

pravidelně každý týden zabývají trénováním 
paměti. Letos probíhal již 19. ročník „Národ-
ního týdne trénování paměti“. Samozřejmě 
jsme se zúčastnili. Pod vedením paní Mates-
ové, která je držitelkou certifikátu I. a II. stupně 
„Trenér paměti“, jsme se seznámili s funkcemi 
mozku, jednoduchými technikami na postupné 
rozvíjení a zlepšování krátkodobé i dlouhodobé 
paměti a lepší koncentrace. 

Našimi třemi přednáškami jsme přispěli 
do celkového počtu 252 přednášek po celé 
České a Slovenské republice. Tyto osvětové 
přednášky jsou uvedeny v Mezinárodním ka-
lendáři BAW. Následně nám bylo vyjádřeno 
poděkování prezidentky projektu Ing. Dany 
Steinové za provedené přednášky a propaga-
ci trénování paměti a mozkový jogging. 

MiRoslava beRitová
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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

ODDěleNí PRO Děti
logopedické pohádky - příběhy 

k procvičování výslovnosti. 

Moja, tatu a tiplíci - příběhy skutečných 
hrdinů, které se odehrály nebo se 
mohly odehrát, vypráví Lucie Bílá.

Veselé mašinky: pohádky z depa a kolejí 
- všem malým i velkým obdivovatelům 

starých časů, parních mašinek a atmosféry 
na železnici čte Josef Somr.

Malý poseroutka: Rodrick je king -  
2. díl úspěšné knihy vypráví Václav Kopta.

Hurvínek a funící Billy; Na černé hodince 
u Spejblů - další příhody neposedného 

zlobivce Hurvínka, jeho kamarádky Máničky, 
psa Žeryka, taťuldy Spejbla a bábinky.

ODDěleNí PRO DOSPělé
lars Kepler: Písečný muž – napětí 

v podání Pavla Rimského.

Marta Davouze: Dům v Bretani – 
humorná knížka zachycuje barvité 

autorčiny příběhy poté, co začala žít 
ve Francii. Čte Daniela Kolářová.

Peter May: Skála – strhující detektivní 
román v podání Jiřího Dvořáka.

Jo Nesbo: Netopýr – 1. díl krimi série 
o detektivu Harrym Holeovi. V hlavní roli se 

představí držitel Českého lva Hynek Čermák.  

Jussi Adler-Olsen: Žena v kleci – 
celosvětový bestseller a předloha pro 

filmový thriller, čte Igor Bareš.

městská knihovna vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti i dospělé

nAŠe KnIHY nA ceSTÁcH
 Zúčastněte se naší prázdninové soutěže.

Pošlete nám emailem zajímavou fotografii z místa, 
kam s vámi knížka z kralupské knihovny „docestovala“.

V emailu uveďte jméno, příjmení, kontakt a souhlas 
s uveřejněním. Fotografie budou zveřejněny 

na  facebooku knihovny a nejoriginálnější vystavíme v dětském oddělení.
Soutěž bude probíhat od 29. 6. do 4. 9. 2015,

kontaktní email: detske@knihovnakralupy.cz.
Autoři vítězných fotografií budou odměněni.

Upozorňujeme na uzavření knihovny v sobotu 27. června 
2015. O prázdninovém provozu vás budeme informovat 

v červencovém vydání Zpravodaje.

Knihovna pro všechny
V sobotu 6. června budou mimořádně otevřena všechna 

oddělení knihovny od 8.00 do 11.00 hodin. 
V dětském oddělení se mohou děti za doprovodu rodičů zaregistrovat zdarma. 
Pro nové dětské čtenáře je připraven malý dárek. Těšíme se na vaši návštěvu!

DN
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RALUP NAD VLTAVOU 2015

Výběr z nových audioknih 



  

K ZMUzeUM / zAJíMAvost

9červen 2015

DN
Y K

RALUP NAD VLTAVOU 2015

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

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

POZVánKA nA MĚSíC ČeRVen

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: UDÁLOSTI JARA 1945 
V KRALUPECH (19. 3. – 9. 5. 2015)

3.4. Smutné vzpomínky ve fotografiích. Nikdy 
nezapomenu na ten krásný slunečný den. Hodiny 
v kuchyni se nám zastavily ve 12.40hod
 podpis nečitelný

9.4.2015 
Ať už nikdy naši následovníci neprožijí takovou 
hrůzu 22.3.45, jako my, tehdy devítileté děti                                                   
vzpomíná Jaroslav Tlustý

15.4.2015
Příjemné zpestření výuky a jsme rádi, že se o to někdo 
zajímá. 

Příjemná paní vypravěčka.                                        
Studenti SŠ LVT Odolena Voda

27.4.2015
Výstavu o náletu na naše město si prohlédlo 40 žáků 
7 tříd ZŠ Gen. Klapálka.
Děkujeme D. Knöpfelmacherová 

Akce pro školy: Dárek pro maminku (5. 5. – 7. 5. 2015)

5.5. Děkujeme za krásně naplněný čas v muzeu                 
2.A ZŠ Komenského

5.5. ŠD ZŠ a MŠ Třebízského 
Vyrábění se nám moc líbilo. Děkujeme. :o)

úterý 2. 6. 17.30 h.

Druhý KONceRt 
ABSOlVeNtů ZUŠ

čtvrtek 4. 6. 19.00 h.

Vernisáž výstavy: StříPKy 
Z MySliVOSti

čtvrtek 4. 6. 17.00 – 22.00 h.

sobota 20. 6. 15.00 h.

KOMeNtOVANá PROHlíDKA 
VýStAVy Střípky z myslivosti

Dnes si již nikdo nedovede před-
stavit naše město bez pohodlí 

rozvinuté vodovodní sítě. Ale kdysi 
zde bývaly jen studny a studánky. 
I Kralupy je mívaly, jak o tom svědčí 
názvy některých ulic.

V Mikovicích nad Lidovým náměs-
tím je to ulice U Studánky, v Minicích 
ulice Ke Studánce a v Zeměchách při-
pomíná studánku ulice rovněž s ná-
zvem U Studánky u domu č. p. 21. 
Nejstarší studánkou je zřejmě studán-
ka Křížovnická v Podháji na konci ulice 
Na Horkách. Křížovnická patrně proto, 
že ji nechal vytesat do skály řád Kří-
žovníků s červenou hvězdou, kterému 
Kralupy po dlouhá staletí patřily.

Křížovníkům patřila nejenom kra-
lupská obec, ale patřily jim i háje 
na svahu Hrombaby od Kralup až 
k Dolanům. Protože dříví bylo v teh-
dejší době cennou surovinou, posta-
vila křížovnická vrchnost hned pod 
lesem hájovnu a pro hajného dala 
vytesat do kamenné stráně studán-
ku. Podle odhadu to mohlo být kolem 

roku 1800. Studánka sloužila neje-
nom hajnému, ale i poddaným, když 
kolem studánky procházeli za ro-
botními povinnostmi na panská pole 
u Turska.

V roce 1900 dokončoval stavitel 
Pokorný pod podhájským lesem Bo-
řivojovu ulici a obyvatele ulice zásobil 
vodou ze studánky gravitačním vodo-
vodem. Dvoucoulová ocelová roura, 
která se v zemi zachovala dodnes, 
vedla ze studánky na volně přístupný 
dvůr domu č. p. 192. Předem prove-
dený chemický rozbor vody prokázal, 
„že to zdravá pitná voda jest“.

Před druhou světovou válkou v tři-
cátých letech minulého století se však 
voda ze studánky zcela ztratila. V té 
době si přímo proti studánce postavil 
tesař Václav Košťál přízemní domek 
a za války přeměnil vyschlou studán-
ku na protiletecký kryt. Udělal dobře. 
Při náletu na Kralupy 22. března 1945 
spadla jedna z bomb těsně vedle jeho 
domu. Pan Košťál ve studánce nálet 
přežil.

Po druhé světové válce byla stu-
dánka zasypána. V roce 2010 se roz-
hodli členové Klubu českých turistů 
celou studánku vyčistit. V zásypu 
našli rozbité nádobí, domovní zámky, 
železné závěsy a hlavně silnou vrstvu 
ztvrdlého vápna. Voda ani nejmenší 
stopy vlhkosti se však neobjevily.

Letos v dubnu se náhle, jakoby zá-

zrakem, po více než půl století stu-
dánka opět naplnila vodou. Přitom 
z hlediska klimatologického pro to 
není žádné vysvětlení. Naši předkové, 
kteří studánky uctívali jako posvát-
ná místa, by to považovali za zázrak. 
Ostatně, kdo se chtěl ze studánky na-
pít, musel napřed pokleknout.

ing. josef stuPka
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Do nejstarší kralupské studánky se vrátila voda

 Ve studánce v Podháji 
se objevila voda...

DNY KRALUP 2015  

8. MUZEJNÍ
NOC 
S PŘEKVAPENÍM...
téma: 
myslivecká noc

myslivecká noc
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Také se vám stává, že přendáváte věci ze 
šuplíku do šuplíku a nakonec je stejně 

vyhodíte? Od 12. června 2015 je můžete 
přijít „vyhodit“ do Šuplíku ve Farní charitě 
v Kralupech n. V. v Sokolské ulici. Věcí (ob-
lečení, nádobí, hračky, elektronika…), které 
jsou pro vás již nepotřebné, se zbavíte a ně-
jaké jiné si můžete zase odnést.

O co se tedy jedná?
Farní charita v Kralupech otevírá nový 
obchod – second hand s názvem Šuplík. 
Jedná se o první sociální podnik v na-
šem městě, díky němuž vzniknou čtyři 
pracovní místa pro dlouhodobě nezaměst-
nané. Tento nově vzniklý podnik je jed-
ním z dalších projevů snahy Farní chari-
ty o naplňování svého poslání, kterým je 
pomáhat lidem v nepříznivých životních 
situacích. 

V prostorách obchodu se bude rovněž na-
cházet služba, v rámci které si budete moci 
nechat vyspravit či vyžehlit oděv. Plánujeme 
zde zřízení šicí dílny a mandlu. Podnik se 
tedy nebude, na rozdíl od klasických podni-
ků, primárně orientovat na zisk, ale na ve-
řejně prospěšný cíl zaměstnávat a sociálně 
začleňovat osoby, které mají na trhu práce 
omezené možnosti. 

Jelikož sociální podnik není dotován 
z žádných grantů, musí svůj provoz a ale-
spoň minimální mzdy zaměstnanců Farní 
charita financovat z vlastních zdrojů. Udr-

žení provozu je tak možné pouze s Vaší 
pomocí. Možností, jak se do samotného pro-
jektu zapojit, je několik. Můžete nám daro-
vat své vyřazené šatstvo, které vytřídíme, 
popřípadě upravíme a nabídneme k prodeji. 
Věc, kterou byste již nevyužili, může ještě 
posloužit někomu dalšímu. Podpořit nás 
můžete také nákupem toho, co Vám v Šup-
líku padne do oka nebo zadáním zakázky 
na opravu či žehlení oděvů.

Zisk z prodeje a zakázek bude přednostně 
investován zpět do Šuplíku, tzn. do udrži-
telnosti sociálního podniku. Vydělané pe-
níze máme v plánu investovat do vybavení 
podniku, vzdělávání a rozvoje pracovních 
kompetencí pracovníků tak, aby v budouc-
nu nebyli závislí na dávkách sociálního 
systému. 

Pomoci můžete také dobrovolnictvím či 
nabídnutím stálé práce našim zaměstnan-
cům.

Někdy je těžké dostat šanci pracovat, pro-
to přijďte a podpořte ty, kteří o to usilují.
Proč věnovat vaše věci (nebo zakázku) právě 
do Šuplíku? 
› Vaše věc získá nového majitele, kterému může 
posloužit stejně dobře jako Vám, 
› dá práci lidem dlouhodobě nezaměstnaným,
› případný zisk bude vrácen do sociální oblasti.
Jak se můžete zapojit:
› darováním vyřazeného šatstva, 
› zadáním zakázky (oprava oděvů, žehlení),
› nákupem čehokoli z našeho Šuplíku, 
› dobrovolnictvím, 
› nabídnutím stálé práce pracovníkům ze Šuplíku. 

baRboRa kovářová, faRní cHaRita

Nejúspěšnější sportovci v historii našeho 
města mají už několikátým rokem svou „Síň 

slávy“ v areálu sportovní haly v sídlišti Cukrovar. 
Škoda jen, že písmomalíř to s těmi velkými pís-
meny trochu „přestřelil“ a ze síně tradic se stala 

Síň („jakéhosi“) Slávka, tedy Slávy. Život prostě 
tropí hlouposti - a pro naše čtenáře zpravodaje 
je to určitá výzva takováto pochybení ve městě 
zvěčnit fotoaparátem s patřičným dodatkem… 

foto a text: jiří HeRain

13. – 14. 6. ..............................10.00

Zámek: slavnost růží a víkend otevře-
ných zahrad
13. 6. ......................................10.00
Sokol: žabincový prolog – všestudy 
(cyklozávod pro všechny věkové kate-
gorie)
18. 6. ......................................20.00
Filmový večer: Lovci hlav

Ze šuplíku do Šuplíku

Kuriozita měsíce květnaVybrané jarní  
akce ve Veltrusích

Podrobnosti najdete na
 www.veltrusy.cz
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Kralupské církevní obci není 
ani jeden rok. Byla založe-

na 1. září loňského roku. První 
měsíce působila v kapli církve 
československé husitské a ny-
ní se, díky velkorysosti města 
Kralupy, jmenovitě jeho starosty 
Petra Holečka, mohla přemístit 
do rekonstruovaných krásných 
prostor bývalé hřbitovní kaple. 

Vladyka Michal připomněl 
ve svém projevu na konci boho-
služby duchovní rozměr zdejší-
ho kraje posvěceného před více 
než tisíci lety působením svaté-
ho Václava a svaté Ludmily. „Ví-
me, že zdejší kraj žil ve tmě, ale 
Hospodin na něj nezapomněl. 
Jak řekl prorok Izaiáš: Lid, kte-
rý chodí v temnotách, uvidí ve-
liké světlo... (Iz 9,1). Jak by ale 
Bůh mohl zapomenout na tento 
kraj, který je svatý a požehna-
ný? Vždyť právě zde zasvitlo 
poprvé v celých Čechách svět-
lo křesťanství. Nedaleko odtud, 

na Levém Hradci, byl knížetem 
Bořivojem a sv. kněžnou Lud-
milou zbudován první chrám 
v celé zemi a sloužil zde slovan-
skou liturgii kněz Kaich, žák sv. 
Cyrila a Metoděje. A jen kou-
sek cesty odsud, na Budči, byl 
v Písmu vzděláván ochránce na-
ší země, svatý kníže Václav. Va-
ším krajem kráčeli svatí... Svaté 
pravoslavné křesťanství, které 
zde déle než sto let rozkvéta-
lo, a potom na více než tisíc 
let zmizelo, bylo z Boží milosti 
opět obnoveno a nalezlo příby-
tek právě v tomto chrámě. Přeji 
vám proto, důstojní otcové, bra-
tři a sestry, aby stejně jako v do-
bě sv. Cyrila a Metoděje opět 
v tomto kraji zazářilo a osvítilo 
celou naši zemi. Pamatujte na to 
a neste všem lidem radostnou 
zvěst: Kristus vstal z mrtvých. 
Christos voskrese!“

První bohoslužby se zúčastnili 
také důstojní otcové archiman-

drita Marek Krupica, mitr. prot. 
Mykola Ončulenko, Miroslav 
Šantin, Roman Haydamachenko, 
tajemník úřadu eparchiální rady 
Pražské pravoslavné eparchie Pa-
vel Milko, další duchovní, věřící, 
a rovněž zástupce města Kralupy 
místostarosta Marek Czechmann 
a vikář katolické kralupské far-
nosti P. Jan Primus. 

Chceme i touto cestou podě-
kovat všem účastníkům, přízniv-

cům a dobrodincům kralupské 
církevní obce, a zvláště jejím 
členům, kteří, každý dle svých 
možností, nezištně a intenzivně 
pomáhají se vším, co je při bu-
dování farnosti třeba, například 
s pořizováním věcí, zařízením 
a výzdobou kostela: Všem Bo-
hu díky!

MaRtin beneš, ducHovní sPRávce 

PRavoslavné cíRkevní obce 

v kRaluPecH nad vltavou

Kralupští radní si počátkem 
druhého květnového týdne 

notně oddechli, protože někdej-
ší Institut a později Hotel Adri-
ana byl v Katastru nemovitos-
tí konečně přepsán na nového 
majitele. Tímto se stala nově 
založená firma Adriana Rezi-
dence, která dle na stavbě pří-
tomných bulharských manažerů 
v celém komplexu prý již brzy 
hodlá vybudovat tzv. rezidenč-
ní bydlení.

V posledních více než dvou 
letech byla Adriana bohužel 
velkou černou můrou doslova 
všech kralupských městských 
i státních policistů, jakož i hasi-
čů, kteří sem jezdili častěji než 
na cvičný polygon! Ještě do kon-
ce roku 2012 byl objekt Hotelu 

Adriana střežen najatou ochran-
kou. Od ledna 2013 byla již Ad-
riana bez fyzické ostrahy a sou-
časně s tím započaly mohutné 
nájezdy velmi pilných zlodějů 

všeho druhu ze široka daleka. 
Současně začaly hotel „osídlo-
vat“ hordy místních, přespol-
ních a dokonce i zahraničních 
bezdomovců, což následně ved-

lo k řadě denních i velmi nepří-
jemných nočních požárů, které 
vznikaly od ohníčků, kterými si 
bezdomovci přitápěli na zahřátí 
nebo nad kterými opalovali ka-
bely z barevných kovů.

Nový majitel objektu již sti-
hl velmi zaneřáděné prostory 
někdejšího hotelu důkladně vy-
klidit. Jakmile byly odvezeny 
kontejnery s odpadem, došlo 
ke strojnímu odbourání čelní 
visuté části stavby podpírané 
masivními betonovými sloupy, 
ve které byl původně stupňovitý 
přednáškový kinosál. Zejména 
lidé z kralupského Lobečku vě-
ří, že v Rezidenci Adriana bu-
dou nově bydlet samí slušní a fi-
nančně stabilní obyvatelé.

MaRtin tlustý

Kralupský hotel Adriana má konečně nového majitele
Budova někdejšího hotelu je 
již bez oken a má odbouránu 
přední visutou část, 
která ležela na masivních 
betonových sloupech.

celý článek a další foto na www.kralupskyzpravodaj.cz
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Nový pravoslavný chrám byl vysvěcen
Světlá sobota 18. dubna byla pro pravoslavnou církevní obec 
v Kralupech nad vltavou velkým dnem. do nově otevřeného 
chrámu Pokrovu přesvaté Bohorodice u městského hřbitova 
zavítal arcibiskup pražský a českých zemí Michal, aby jej 
posvětil. Zároveň tam s duchovním správcem o. Martinem 
Benešem, dalším duchovenstvem a věřícími slavil první 
svatou liturgii. 

V chrámu Pokrovu přesvaté Bohorodice (ulice U Hřbitova, směr 
z Kralup na libčice) se slaví církevně slovansky svatá liturgie 
pravidelně každou neděli a o svátcích. Začátek vždy v 9 hodin. 
Možnost svaté zpovědi před sv. liturgií. Bližší informace vám 

podá o. Martin: tel. 721 218 621, e-mail: amrjbnas@gmail.com
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ArcheoLogIe

Na samém konci doby bronzové a v prv-
ních stoletích následující doby železné 

žil na našem území lid s kulturou knovíz-
skou. Své jméno dostala tato kultura podle 
obce Knovíz u Slaného, kde byla poprvé 
v roce 1892 popsána. Vznikla v předchozí 
kultuře mohylové působením vlivů z Kar-
patské kotliny. Byla součástí velkého kom-
plexu kultur popelnicových polí. U nás 
zaujímá hlavně pražsko – slánskou oblast, 
do které spadá i Kralupsko. Nálezy pamá-
tek lidu této kultury patří k nejčetnějším 
v pravěku Čech, a to platí i pro zdejší ob-
last. Můžeme říci, že takřka na katastru 
každé zdejší obce se nalézá alespoň jed-
no místo s pravěkými nálezy patřícími té-
to kultuře. Nejčastěji nalézáme na polích 
velké plochy doslova poseté úlomky kera-
miky. Bohužel bez podrobnějšího archeo-
logického průzkumu nejsme však schopni 
říci, zda se v konkrétních případech jed-
ná o zbytky vesnice, pohřebiště, případně 
obojího. Tento lid své mrtvé, až na výjim-
ky, spaloval. Popel ukládal v keramických 
nádobách do poměrně nehlubokých hrobů. 
Půdní eroze a pluhy po staletí ulamova-
ly svrchní části popelnic, které dnes na-
cházíme. Tak je tomu například na kata-
strech Debrna, Dolan, Holubic, Zeměch, 
Lešan, Dušník, Dřínova, Hostína, Vepřku, 
Mlčechvost. Potom je zde celá řada nálezů 
učiněných při různých zemních pracích, 
zvláště v Kralupech. Začneme na pravém 
břehu v Lobečku. Největší zdejší naleziště 
je v prostoru bývalé Dýhárny a Kovošrotu. 
Kromě sídlištních jam s keramickými stře-
py zde byl odborně prozkoumán i jeden 

žárový a jeden hromadný hrob kostrový. 
Další nálezy jsou z míst proti bývalému 
přívozu a také z ulice Revoluční. Na levém 
břehu řeky byl osídlen prostor od Trojano-
vy ulice k mlýnu, pivovaru a celý střed 
města. Mimo obvyklých střepů se tady na-
šly i dva kostrové hroby. V Mikovicích bylo 
sídliště tohoto lidu v prostoru ul. 28. října 
a u Varhaníkova mlýna, i zde se našla lid-
ská kostra. V Lobči to jsou nálezy z Hos-
tibejku, kostrový hrob z bývalé Hájkovy 
cihelny (dnes sídliště). Keramika se našla 
i v prostoru bývalé Adamovy pískovny 
nad tunely. V Minicích to byly keramické 
střepy objevené při výzkumu na Hradišti 
a v ul. Pod Hradištěm. Hodně nálezů bylo 
zachráněno z prostoru u miřejovické elek-
trárny a bývalé továrny PTZ. Zatím jediné 
neodborně prokopané, ale i z části odborně 
prozkoumané sídliště je z Vepřku. 

v posledních třech stoletích druhého tisíci-
letí došlo k značnému oteplení. to znamenalo 
jistě i zvýšení výnosů obilí, což určitě přispělo 
k růstu populace. z tohoto období pravěku je 
v Čechách registrováno 600 nalezišť lidu s kul-
turou knovízskou. Jak vypadá obvykle takové 
naleziště? spousta odpadních jam, které pů-
vodně sloužily pro uskladnění obilí. poté, co 
skončila jejich životnost, byly zaplněny kera-
mickými střepy, kostmi a dalším odpadem. 
v některých z nich bývají nalezeny i lidské kost-
ry. Mezi jámami jsou prázdná místa, na kterých 
původně stály sruby nebo domy s kůlovou kon-
strukcí. Jejich stěny byly propleteny proutím 
a z obou stran omazány cihlářskou hlínou. při 
výzkumech se našly i kusy vnitřní omítky stěn 
se zbytky bílé barvy a dokonce i s různobarev-
nými vzory.    václav fencl

obrázky z pravěkého Kralupska
vážení čtenáři, pan  václav fencl, člen České společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

Bronzový srp

Bronzový hrot kopí

Etážovitá nádoba

díl devátý

Kultura knovízská 
1.300 - 800 př. Kr. (1. část)
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Slavnost Božího Těla v Kralupech
Mezi významné svátky římskokatolické církve patříval dříve svátek Božího 

těla. datum slavnosti bylo určeno podle data velikonoc. letos připadá 
svátek Božího těla na 4. červen 2015.

VKralupech byl vliv katolické církve až do prv-
ní světové války, kterou skončila vláda ne-

náviděného Rakousko-Uherska, velmi silný. 
Po vzniku Československé republiky začali lidé 
katolickou církev opouštět na protest proti je-
jímu prorakouskému postoji. Kralupský farář 
Karel Záruba to dost těžce nesl. Nicméně mezi 
oběma válkami se začalo obnovovat slavení čet-
ných církevních svátků, mezi které patřil i svátek 
Božího Těla, kterým se připomíná chléb a víno 
proměněné v tělo a krev Kristovu. 

Jednou z církevních slavností, která se pra-
videlně opakovala každý rok, byla právě zmíně-
ná oslava Božího Těla. Byla to velká sláva, když 
za zvuku zvonů vyšel po mši z kralupského kos-
tela průvod s panem farářem Zárubou, který dů-
stojně kráčel oblečený do bílého ornátu s mons-
trancí se svatou hostií představující Tělo Páně pod 
baldachýnem neseným čtyřmi nosiči. Mezi nosiči 
baldachýnu byl každoročně i podhájský hajný An-
tonín Voráček. Byl velmi pobožný, a proto ho řád 
křížovníků s červenou hvězdou jmenoval hajným. 
Háje od Kralup až téměř k Dolanům jim patřily.

Hajný Voráček musel na čtyřech předem urče-
ných místech vyzdobit malé oltáře. Kromě květin 
byly oltáře ozdobeny i větvičkami čerstvých bříz, 
které hajný Voráček řezal na strmých stráních pod 
Hrombabou. Cestu, kterou kráčel kněz s průvo-
dem, posypávaly družičky květy a lístky. Cesta 
slavnostního průvodu vedla podle kostela k prv-
nímu oltáři na rohu Palackého a Jiráskovy ulice. 
Druhý oltář byl na rohu Jiráskovy a Jungmannovy 
ulice a třetí na jejím konci. 

Jungmannova ulice bývala na konci kralup-

ského korza, které začínalo u nádraží. Básník 
Jaroslav Seifert ve sbírce Býti básníkem v básni 
Kralupské korzo o průvodu, který kráčel touto 
cestou, píše: „Stejnou cestou kráčíval i pan farář 
/ pod nebesy v bílém ornátě / o Božím těle / a jeho 
boty, zvlášť vyleštěné, / drtily nelítostně kvítí, / 
které mu dívky házely na cestu.“

Poslední, čtvrtý oltář, byl na Palackého náměstí. 
Ulice byly předem pečlivě zametené. U každého ol-
táře se průvod zastavil, kněz oltář požehnal a pře-
četl jedno ze čtyř evangelií. Průvod býval spojován 
s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející léto 
a před různými živelnými katastrofami.

Na přiložené nedatované fotografii vidíme, jak 
průvod zahýbá do Palackého ulice. Středem po-
zornosti byl arcibiskupský vikář a děkan Karel Zá-
ruba pod baldachýnem. Narodil se v Kolíně v roce 
1865. Přišel jako kaplan z blízké podřipské ob-
ce Černouček, stal se kralupským prvofarářem 
a sloužil déle než půl století a za tu dobu mno-
ho kralupských občanů pokřtil, oddal i pohřbil. 
Ve stáří se uchýlil do domova kněží ve Staré Bo-
leslavi, kde dožil a na tamním hřbitově u kostela 
sv. Václava byl pohřben. 

Podobné slavnostní průvody byly u věřících ka-
tolíků oblíbené a hojně navštěvované. Lidé v nich 
viděli projev nejvyšší úcty k Ježíši Kristu. Za první 
Československé republiky byl svátek Božího Těla 
státním svátkem. V komunistickém Českosloven-
sku byly církevní průvody zakázány a považovány 
za porušení zákona o dozoru státu nad církvemi. 
Teprve po roce 1989 byla tato tradice v mnoha 
městech zase obnovena. 

  ING. JOSEF STUPKA

Průvod Božího Těla před kralupským kostelem.
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 24. 4. MACÁK Miroslav ......................... 72 let

 28. 4. ČÁP Josef ...................................... 72 let

 28. 4. PALUCHNÍKOVÁ Alena ............. 59 let

 29. 4. TÁCHOVÁ Vlasta ......................... 77 let

 17. 5. HNILIČKA Václav......................... 90 let

 20. 5. BROŽ Antonín ............................. 86 let

 20. 5. BUREŠOVÁ Marie .........................61 let

 23. 5. IBL Antonín................................... 85 let

 25. 5. TRUBAČOVÁ Marie .................... 76 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky
Dne 5. června 2015 uplyne  
1 rok, kdy nás navždy opustil 
pan JAN NeZBeDA. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají 
manželka Eva, dcera Martina 

s rodinou a rodina Berkova.

Dne 6. 6. 2015 uplyne 
již 5 let od úmrtí pana 
JiNDřicHA NOVáKA 
z Lobečku. S láskou stále 
vzpomínají manželka Vlasta 
a synové Jindra a Vlastík 

s rodinami. Děkujeme všem, kdo jej znali, že 
si vzpomenou s námi.

Ve vzpomínkách je stále 
s námi – milovaný manžel 
a tatínek pan ZDeNěK 
MěKOtA. Letos 22. června 
by se dožil 50 let. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte 

s námi. Manželka Romana a synové Marek 
a Tomáš

Dne 24. června 2015 
tomu bude rok, co nás 
navždy opustila naše 
maminka, babička paní 
HeleNA ŠAROcHOVá, roz. 
Šimůnková. Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi. Syn Jaroslav a dcera 
Pavlína s rodinou

SOUKROMÁ INZERCE
❱ HleDáM PANí NA OBČASNé HlíDáNí 2,5 
letého chlapce (někdy i 5,5 leté holčičky)  
ve Zlončicích. Prosím, nabídněte, na e-mail: 
hlidani.zloncice@seznam.cz
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Přesně před osmdesáti lety 
byl založen 1. skautský od-

díl v Kralupech nad Vltavou. 
Zakladateli oddílu byli bratři 
Jožka Švarc ze Slaného a Zde-
něk Čadek z Kralup. Oddíl měl 
v letech 1935/36 celkem 14 čle- 
nů. Jeho vedením byli pově-
řeni br. František Šanda a V. 
Kintera. Jedním z velkých pří-
znivců 1. oddílu chlapeckého 
v předválečných letech byl Mi-
roslav Goldberger (Sláva). Slávu 
ve svých pamětech zmínil Fr. 

Šanda. Tento chlapec pocházel 
z bohaté židovské rodiny. V do-
bě, kdy skauti začínali svou 
činnost, mu mohlo být okolo  
15 let. S největší pravděpodob-
ností svým nadšením pro skau-
ting přesvědčil i příbuzné, aby 
skauty materiálně podpoři-
li. Tolikrát vzpomínaný Sláva 
Goldberger zahynul v roce 1942 
v koncentračním táboře v Pol-
sku, v Zámošči. - Tolik z připra-
vované publikace Příběh kra-
lupských skautů.  

Skautské středisko Střelka se 
pilně připravuje na blížící se 
výstavu k 80 letům skautingu 
v Kralupech nad Vltavou. Vý-
stavu podpořilo grantem měs-
to Kralupy nad Vltavou. Bude 
instalována v městském mu-
zeu od září do listopadu 2015, 
za podpory pana ředitele a pra-
covníků muzea. Všem přízniv-
cům velice děkujeme. 

K příležitosti tohoto význam-
ného výročí jsme se rozhodli 
vydat publikaci o historii skau-
tingu v Kralupech. Snažíme se 
prozkoumat dobu dávno minu-
lou, hledáme stopy zdánlivě 

ztracené. Naším cílem je udr-
žet myšlenky, které nás navzdo-
ry zákazům skautingu a nepří-
zním osudu spojují s těmi, kteří 
kráčeli po skautských stezkách 
před námi. Pátráme po pamětní-
cích, kteří si vzpomenou na svá 
skautská léta a pomohou nám 
zmapovat historii skautského 
hnutí v našem městě. 

Prosíme pamětníky, kteří se 
sami se skauty ve své rodině 
či okolí setkali, aby zachovali 
jejich vzpomínky. 

Za PříPRavný týM skautské 

výstavy, sáRa HaRdtová 

(tel. 776561411)

Letošní sezóna v tanečním stu-
diu započala ještě před za-

hájením školního roku. Poslední 
víkend v srpnu, hned po let-
ním soustředění, reprezentova-
li žáci město Kralupy v němec-
kém Hennigsdorfu na oslavách  
40 let partnerství obou měst. 
Oba tance „Kalamajka“ a „Ji-
řinková polka“ sklidily velký 
potlesk. Na podzim se pak opět 
rozběhla činorodá práce. Děti 
se zúčastnily kralupského Ma-
jálesu, vánočních slavností pořá-
daných městem Kralupy a s tra-
dičním „Živým mechanickým 
betlémem“ vystoupily na Nela-
hozeveském punčování. 

Novinkou byl galakoncert 
ve spojení tří tanečních těles 
– ZUŠ Kralupy, ZUŠ Velvary 
a TPS Z. Štarkové – pořáda-
ný 27. ledna 2015 v KD Vltava. 
Tento počin, o který se obětavě 
postaralo vedení ZUŠ Kralupy 

včetně zakoupení podlahové 
krytiny – baletizolu, bez něhož 
je na jevišti práce tanečníků 
již dnes neodmyslitelná, zazna-
menal u diváků velký úspěch. 
Hlavní poděkování patří koor-
dinátorce celého programu paní 
Veronice Sedláčkové. 

Nejvíce práce nás však če-
kalo opět v jarních měsících. 
Na celostátní soutěži scénické-
ho tance v Salesiánském divadle 
v Praze nejstarší děvčata získala 
ve svých kategoriích dvě hlavní 
ceny za choreografie „Tři po-
meranče“ a „Maluju a miluju“. 
Ani mladší dívenky nezůstaly 
pozadu a odvezly si zvláštní ce-
nu poroty. 

Následně se obě skupiny dětí 
zúčastnily Středočeského taneč-
ního poháru pod záštitou kra-
lupského DDM, kde ve velké 
konkurenci vybojovaly v mini 
týmech i skupinách krásná dru-

há místa a postoupily do kraj-
ského finále v Mladé Bolesla-
vi. 

Stejně jako v minulých le-
tech finišuje příprava na závě-
rečný taneční koncert pořádaný 
ve spolupráci s KD Vltava a pod 
záštitou MěÚ Kralupy nad Vlta-

vou v neděli 14. června v 17 ho- 
din. Kromě žáků studia vystou-
pí jako hosté studenti Pražské 
taneční konzervatoře.  

Přijďte se podívat – všichni 
příznivci tanečního umění jsou 
srdečně zváni. 

ZuZana štaRková
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Ohlédnutí za sezónou Tanečního studia Zuzany Štarkové

Skauti pátrají v historii a prosí o pomoc
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Neznáme 
například jména 

skautů a skautek 
na fotografiích 

z roku 1936 
a 1947. Pokud by 
tyto osoby někdo 

poznal, budeme 
velice vděčni 

za spolupráci.

Choreografie Tři pomeranče
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A je to tu! Kralupy opět ožijí na jeden 
víkend divadlem. Tentokrát už popat-

nácté. DS Scéna Kralupy připravil naroze-
ninový program, jak se patří. Uvidíte ostří-
lené matadory, kteří jsou s námi od začátku 
festivalu: profíky z divadla Vosto5, kteří se 
svým Stand ártním kabaretem povýšili im-
provizaci do závratných výšin. 

Ani my nemůžeme na jubilejním roční-
ku chybět, a to s naší nejhranější insce-
nací NASETO?! Anebo doražte se svými 
ratolestmi na Divadelní jarmark, na který 
naváže naše africká pohádka Malý člověk 
jménem Ngali.

Kromě toho se můžete těšit na jedno 
z nejúspěšnějších představení loňského Ji-
ráskova Hronova Dlouhý Štědrý večer v po-

dání Divadýlka z Mladé Boleslavi. Oprav-
dová ukázka čisté herecké práce. Taková 
malá kronika jedné rodiny.

Nesmíme ani zapomenout na náš spřáte-
lený soubor, DIVADLO (bez záruky) PRA-
HA, s jejich představením Zmatení jazyků. 
Nejen, že představení vypovídá o každém 
z nás, až z toho budete zmateni, ale navíc 
můžete zhodnotit, jak se daří kralupské he-
rečce hostovat v pražském divadle.

A pro ty, kteří si nevybrali ani doteď, má-
me skvělou zprávu. Bude kapela SEN. Jirka 
Jelínek, Michal Dalecký a Johanka Vaňouso-
vá, které jste mohli vidět v Idolls nebo Back 
to Bullerbyn (obojí v divadelní klubovně), 
tentokrát přijedou s kapelou, která se vám 
bude zdát.

Již šestým rokem jsme v kině Vltava pro-
mítali zápasy z MS v ledním hokeji. 

Po celé České republice stejnou akci po-
řádá jen dalších sedm kin. Kino Vltava je 
jediné, které má tak dlouhou tradici, a tak 
jsem se v dubnu zúčastnil semináře „Kina 
kinům“, kde jsem přednášel ostatním ve-
doucím kina, jaká úskalí a pozitiva přináší 
promítání hokeje. 

Tento rok jsme se setkali s velkým zá-
jmem diváků, který byl nejspíše způsobe-
ný velkým mediálním ruchem kolem celé-
ho šampionátu. Ve Vltavě se promítlo šest 
utkání, na které přišlo celkem 903 diváků. 
V sále se tak vytvořila několikrát za sebou 
skvělá atmosféra. Zaslouženě největší ohla-
sy získávali hráči Jaromír Jágr a Ondřej 
Pavelec. Vždy, když byl Jágr u puku, nebo 
se Pavelec předvedl brilantním zákrokem, 
fanoušci začali skandovat jejich jména. 

Věkový průměr obecenstva bude někde 

okolo 15 let, ale i tak bych chtěl všem, kteří 
přišli, poděkovat za skvělou podporu a fan-
dění. Dokonce i po prohraném semifinále 
s Kanadou většina diváků na konci zápasu 
zatleskala. K medaili chybělo málo, ale vě-
říme, že příště to vyjde!

Do budoucna budeme určitě v promítání 
hokeje pokračovat a budeme se těšit na další 
sportovní zážitky. 

Dále bychom chtěli upozornit, že od 29. 6. 

do 8. 7. bude kino zavřeno z důvodu čiště-
ní sedadel a koberců. O prázdninách bude 
kino hrát ve zkrácených intervalech, a to 
každý týden od čtvrtka do neděle. A hned 
na začátku prázdnin se můžete těšit na je-
den z největších hitů tohoto roku - film 
Terminátor Genysis. Pozorně sledujte náš 
Facebook kino Vltava, protože tam budeme 
soutěžit o tričko k filmu!

ondřej fRaněk, PRodukční kina vltava

MS v ledním hokeji v kině Vltava

Fanoušci v kině Vltava  
– kluci z 8. třídy ZŠ Gen. Klapálka
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15. ročník divadelního festivalu (nejen) amatérského divadla Za Vodou 2015

A pro ty, které ani tohle nepřesvědčilo, 
máme hesla:  

stan, bar, mexická pěst a DJ Psycho!

12. a 13. čeRVNA
buďme SPOlečNě ZA VOdOu!

hrací prostory: kD Vltava, Divadelní 
klubovna (vchod z Hakenovy 

ulice), zahrada kD Vltava

Vstupné: pouuuze 50,- kč / na divadelní 
jarmark vstupné dobrovolné

Kompletní program: www.kralupy.cz/scena

mají nás rádi: město kralupy nad Vltavou, 
kD Vltava, Bidvest Czech republic s.r.o.

Podrobný program v kalendáři 
akcí na straně 36.
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.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 čerVen

čtvrtek 11. června  19.30 hodin

tANČíRNA  
Před letními prázdninami nevynechejte po-
slední taneční večer v KD Vltava. Provází ta-
neční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70 Kč osoba; 120 Kč pár

sobota 13. června

KRAlUPSKý tAleNt 
2015 – KONKURZ

2015

Hledáme nové talenty! Letos proběhne již  
6. ročník oblíbené dětské pěvecké soutěže. 
Konkurz na účast v soutěži se koná v době 
od 9.15 do 12.00 hodin – přijďte kdykoli. 
Připravte si píseň pouze v českém nebo slo-
venském jazyce, pokud budete mít hudební 
základ, vezměte ho s sebou.

neděle 14. června 17.00 hodin

tANeČNí KONceRt 
tANeČNíHO 
A POHyBOVéHO StUDiA 
ZUZANy ŠtARKOVé
Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert, 
na kterém se představí nejen děti, které tan-
čí pod vedením Z. Štarkové, ale také hosté 
z Pražské taneční konzervatoře. 

Vstupné: 80 Kč

Ochutnávka z prOgramu 
kD vltava prO pODzimní 

sezónu 2015
 12. 9. SlavnoSt burčáku – tradiční 
setkání oslavující narození léčivého moku
 18. a 19. 9. seifertOvy kralupy – 
jubilejní 20. ročník festivalu přednesu 
a poezie
 14. 10. ondřej Havelka a jeHo 
melODy makers uvádějí Když zaválí 
hot – jazz nebo swing!
 19. 10. Partička – oblíbená improvizač-
ní show
 25. 10. kralupský talent – dětská 
pěvecká soutěž
 11. 11. Koncert kytaristy lubOmíra 
brabce
 14. 11. svatOmartinská slavnOst  
s průvodem sv. Martina a veselicí
 8. 12. CeStovatel jiří kolbaba 
a exotická diashow

čtvrtek 4. června 16.30 hodin

ČAJ 
O Páté
Poslední Čaj 
o páté v jarní sezóně. Další setkání s přáteli 
a příjemnou hudbou se uskuteční opět v září. 
Hraje KOZelKOVA tROJKA. Vstupenky jsou 
slosovatelné o ceny.

Vstupné: 50 Kč

pátek 5. června  17.00 hodin

ZUŠlecHtěNí  
UMěNíM
Základní umělecká škola 
v Kralupech nad Vltavou 
připravila v rámci oslav 
Dny Kralup komponovaný pořad, ve kterém 
se představí všechny obory školy – hudeb-
ní, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. 
V bohatém programu se můžete těšit na vy-
stoupení souborů houslí, fléten, lesních rohů 
a dalších. Zazpívá sbor oboru populárního 
zpěvu, pěvecký sbor Lištičky provede mini-
operku Růženka. Zatančí členové tanečního 
oboru, výtvarný obor vystaví svá keramická 
a výtvarná díla.

Vstupné dobrovolné

neděle 7. června 14.30 hodin

ceStA 
POHáDKOVýM 
(Ne)leSeM 
S ROlNiČKOU
Dětská akce Kulturního domu Vltava pořáda-
ná v rámci oslav Dny Kralup.
Dobrodružná výprava k vltavské tůni v Lo-
bečku pro všechny šikovné děti. Na děti bu-
de čekat Kašpárek a další loutkoví kamarádi 
z divadélka Rolnička, kteří je provedou po-
hádkovou cestou plnou úkolů. Na konci cesty 
budou všechny děti za svoji šikovnost od-
měněny. 
Start je v době od 14.30 do 15.15 hodin u ces-
ty k řece (naproti cukrárně na nábř. J. Holuba). 
 Vstup zdarma

divadelní abonentka podzim – zima 2015

Vyhlašujeme novou dětskou 
výtvarnou soutěž s tématem

Večerníček  
má narozeniny!

K 50. výročí prvního vysílání Večerníčku 
v České televizi jsme pro děti připravili 

dětskou výtvarnou soutěž. 
Namalujte svůj nejoblíbenější 

večerníčkový příběh nebo svoji 
nejoblíbenější postavu z Večerníčku. Vaše 

výtvory (na zadní straně s kontaktními 
údaji) můžete přinést do kulturního 
domu Vltava do konce srpna 2015, 

a to v pracovní době kanceláře 
nebo na jakoukoli dětskou akci. 

V září ze všech prací uspořádáme 
výstavu a tři nejlepší autory odměníme. 

Malujte, stříhejte, lepte, tvořte! 
Těšíme se na „VAŠe“ Večerníčky!
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y káva, či čaj na divadelním baru zdarma
y vstupenky si kupujete jako první
y nejlepší místa v hledišti
y stejné místo na všechna tři představení

v Prodeji 100 kusů 

Abonentka  

přináší tyto výhody:

pondělí 23. listopadu - 19.30 hodin

Divadlo Ungelt
deštivé dny

režie: Januzs klimsza
Hrají: richard krajčo, David Švehlík

Americké drama v české premiéře je hrou o sí-
le přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dět-
ství, které oba strávili na chicagském předměstí. 
Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V ame-
rické a zároveň světové premiéře této hry hráli 
mladé policisty Daniel Craig a Hugh Jackman. 

richard krajčo získal za ztvárnění role Dennyho 
cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší 
nominaci. Upozorňujeme diváky, že je v rámci 
představení použito hlasité střelby.

Všem, kteří podporují divadlo v našem městě a pravidelně si kupují 
abonentní vstupenky na jednotlivé divadelní sezóny, bychom 
chtěli vyjít vstříc a poděkovat jim novou nabízenou službou.
Při koupi abonentky na podzimní sezónu 2015 nahlaste (nebo napište) 
v pokladně Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail. Nabídku další 
divadelní sezóny Vám přednostně pošleme, abyste si mohli vybrat 
v předstihu v klidu doma a v pohodlí. Věříme, že vás tato služba potěší.

Jitka Košťálová, produkční KD Vltava

pondělí 12. října - 19.30 hodin

Divadlo v Řeznické
KalifornsKá mlha

režie: Vilma Cibulková, 
Yvetta Srbová
Hrají: Vilma Cibulková, 
Lubor Šplíchal

Bouřlivý i komický sou-
boj mezi zemitou bar-
mankou a suchoprdským 
expertem na výtvarné 
umění nejen o pravost 
zbloudilého obrazu ma-
líře Jacksona Polloc-
ka, ale i o smysl života 
vůbec, o odvahu a sílu 
umět vstát a žít, nepod-
dat se nepřízním osudu, 
nenechat se ničím ani spoutat ani převálcovat...
Vilma Cibulková je letošní držitelkou ceny Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře.

sobota 5. září - 19.00 hodin

Divadlo Járy Cimrmana    
lijavec

Hra s opravdovým deštěm
režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Správcová – Jan Hraběta, Bořivoj Penc 
nebo marek Šimon; Vrchní inspektor – Zde-
něk Svěrák; Formánek – Petr Brukner nebo 
Jaroslav Weigel; Pihrt – miloň Čepelka nebo 
Genadij rumlena; mlynář – Václav kotek nebo 
marek Šimon

když na sklonku života bilancoval Cimrman svou uměleckou činnost, došel neradostnému pozná-
ní: ani jedno z jeho děl, které podepsal, nedošlo uznání. A proto se rozhodl ustoupit do anonymity 
a stát se autorem folklórním. Jasnozřivě rozpoznal, že moderní doba odsoudí k zániku lidovou 
tvořivost v takových oblastech, jako je národní píseň, pohádka, pověst, přísloví či pranostika. Je-
diné, co z ústní folklórní tvorby nezemře a zůstane živé, je anekdota. A právě ona hraje význam-
nou roli v jeho hře Lijavec.

Cena: 1.140,- Kč

Ke koupi od 1. do 14. 6.

divadelní abonentka podzim – zima 2015
v pokladně KD Vltava
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

DRUHÁ MÍZA
2015, USA, titulky, 12+, 106 min.

Dannymu (Al Pacino) dostane 40 let starý nedoručený dopis od Johna 
Lennona - jeho manažer mu tak chce podat pomocnou ruku 
v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu. Na základě dopisu 
se Danny rozhodne zabrzdit a chytá druhou mízu. Dá se na cestu 
k znovuobjevení své rodiny a hledání pravé lásky. Film byl inspirován 
skutečnou událostí...

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
2015, USA, titulky, 15+, 97 min.

Novou kapitolu děsivé hororové série napsal a režíroval Leigh Whannell. 
Tento mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky rodiny 
Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové, 
jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat 
mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce, kterou si vybrala za svůj 
cíl nebezpečná nadpřirozená bytost...

JURSKÝ SVĚT
2015, USA, dabing, titulky, 125 min.

Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna 
Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat 
Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park 
jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, 
kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. 
Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci 
ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace...

MALÁ Z RYBÁRNY
2015, Česko, loutkový, 12+, 71 min.

Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví 
hlas moře příběh Mořského krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí 
jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami -- Malou, 
Prostřední a Nejstarší - vydrancované vody a odešli žít mezi lidi. 
V potemnělé rybárně, uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců, žijí teď 
jednotvárný život plný práce a osamění...

MIMONI
2015, USA, animovaný, dabing

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Odpověď přináší tato komedie, která z nich konečně a především zcela 
zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu... 

SAMBA
2014, Francie, titulky, 12+, 120 min.

Samba se do Francie přistěhoval před 10 lety ze Senegalu. Pracuje 
načerno a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho nera-
dostná rutina se změní, když potká Alici – manažerku, která trpí syndro-
mem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život dohromady...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

SEDMERO KRKAVCŮ
2015, Česko / Slovensko, 97 min.

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá 
dívka na sebe bere těžký úkol – pokusit se zachránit své bratry a zbavit 
je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, 
vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky...

SEJMI PREZIDENTA
2014, Finsko / Velká Británie / Německo, titulky, 12+, 90 min.

Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených států 
(Samuel L. Jackson) zůstává napospas divočině. Je tu jediný člověk, který 
ho může zachránit – 13letý kluk Oskari z domorodého kmene, který se 
chystá složit zkoušku dospělosti. Jeho úkol spočívá v přežití v nehostinné 
krajině Laponska...

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
2015, Austrálie / USA, titulky, 15+, 120 min.

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydá na osamělou 
pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, 
tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. 
Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové 
silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely...

ŠPION
2015, USA, dabing, titulky, 12+, 120 min.

Susan Cooper (Melissa McCarthy) má klidnou, nenáročnou a chvílemi 
nudnou práci v největší špionážní organizaci na světě – CIA. Je analytič-
kou, která jen málokdy opustí svůj psací stůl s počítačem. Jednoho dne 
se vše změní. Teroristé mají možnost získat bombu, která by způsobila 
škody v globálním rozsahu a překazit jim to může ta nejnenápadnější 
osoba – tedy Susan...

TRAINSPOTTING
1996, Velká Británie, titulky, 15+, 94 min.

Ve vyprávění hlavního „hrdiny“, asociálního mladíka Rentona, se odkrývá 
bizarní svět revolty proti současné konzumní společnosti. Renton a jeho 
skotští přátelé jsou totiž narkomani, jejichž jedinou starostí je sehnat 
další dávku. Epizodické vyprávění vytváří zvláštní mozaiku, z níž se velmi 
působivě vynořuje pochmurný obraz jedné „ztracené“ generace...

ZEMĚ ZÍTŘKA
2015, USA, dabing, 131 min.

Někdejší dětský génius Frank a chytrá Casey, překypující vědeckou zvěda-
vostí, se vydávají na nebezpečnou pouť odhalit tajemství záhadného místa 
Tomorrowland, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. To, co musejí pod-
stoupit, aby se tam dostali, změní navždy celý svět - a také je samotné...

ŽIVOT JE ŽIVOT
2015, Česko, 12+, 95 min.

František (Ondřej Vetchý), hlava rodiny, by po boku svých tří dcer rád viděl 
schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si 
pravý opak. Navíc nejmladší dcera je v šestnácti těhotná a neví s kým...

 20.  SO 14:30  MALÁ Z RYBÁRNY 100,- KČ

   17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT    /DAB. 140,- KČ

 21. NE  10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    POHÁDKY Z HOR 60,- KČ

   14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 80,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT          2D/ TIT. 120,- KČ 

22. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 23. ÚT  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ 

 24. ST  20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 110,- KČ

 25. ČT  20:00  KOBRY A UŽOVKY 80,- KČ

 26. PÁ  17:00  MIMONI 100,- KČ / 125,- KČ

   20:00  INSIDIOUS: POČÁTEK 120,- KČ

 27. SO  14:30  MIMONI 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00  JURSKÝ SVĚT          2D/ DAB. 120,- KČ

   20:00  SEDMERO KRKAVCŮ 110,- KČ

 28. NE  14:30  MIMONI     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00  SEJMI PREZIDENTA 100,- KČ

   20:00  DÁMA VE ZLATÉM 110,- KČ

OD 29. 6. DO 8. 7. 2015 KINO NEHRAJE!

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří 

mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

1. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 2.  ÚT 20:00  DIVOKÁ DVOJKA DAB. 110,- KČ

 3. ST  20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

 4.  ČT  16:00  KONEČNĚ DOMA ZDARMA

   20:00  ŠPION                       2D/ TIT. PREMIÉRA 120,- KČ

 5. PÁ 17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

 6.  SO  14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 90,- KČ

   17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 110,- KČ

 7. NE  14:30  KONEČNĚ DOMA     100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

   20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44 110,- KČ

8. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 9. ÚT  20:00  SAMBA 80,- KČ

 10.  ST  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON 100,- KČ

 11. ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 
     JURSKÝ SVĚT         2D/ TIT.  100,- / 120,- KČ

 12. PÁ  17:00  ŠPION                       2D/ DAB. 120,- KČ

   20:00  TRAINSPOTTING 90,- KČ

 13. SO  14:30 MALÁ Z RYBÁRNY 100,- KČ

   17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 110,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT        2D/DAB. 120,- KČ

 14. NE  14:30  SPONGEBOB: HOUBA NA SUCHU 80,- KČ

   17:00  JURSKÝ SVĚT        /DAB. 140,- KČ

   20:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

15. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 16. ÚT   20:00  DRUHÁ MÍZA 100,- KČ

 17. ST  20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

 18. ČT  20:00  SEJMI PREZIDENTA                PREMIÉRA 100,- KČ

 19. PÁ  17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 110,- KČ
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KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

DRUHÁ MÍZA
2015, USA, titulky, 12+, 106 min.

Dannymu (Al Pacino) dostane 40 let starý nedoručený dopis od Johna 
Lennona - jeho manažer mu tak chce podat pomocnou ruku 
v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu. Na základě dopisu 
se Danny rozhodne zabrzdit a chytá druhou mízu. Dá se na cestu 
k znovuobjevení své rodiny a hledání pravé lásky. Film byl inspirován 
skutečnou událostí...

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
2015, USA, titulky, 15+, 97 min.

Novou kapitolu děsivé hororové série napsal a režíroval Leigh Whannell. 
Tento mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky rodiny 
Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové, 
jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat 
mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce, kterou si vybrala za svůj 
cíl nebezpečná nadpřirozená bytost...

JURSKÝ SVĚT
2015, USA, dabing, titulky, 125 min.

Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna 
Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat 
Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park 
jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, 
kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. 
Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci 
ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace...

MALÁ Z RYBÁRNY
2015, Česko, loutkový, 12+, 71 min.

Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví 
hlas moře příběh Mořského krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí 
jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami -- Malou, 
Prostřední a Nejstarší - vydrancované vody a odešli žít mezi lidi. 
V potemnělé rybárně, uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců, žijí teď 
jednotvárný život plný práce a osamění...

MIMONI
2015, USA, animovaný, dabing

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Odpověď přináší tato komedie, která z nich konečně a především zcela 
zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu... 

SAMBA
2014, Francie, titulky, 12+, 120 min.

Samba se do Francie přistěhoval před 10 lety ze Senegalu. Pracuje 
načerno a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho nera-
dostná rutina se změní, když potká Alici – manažerku, která trpí syndro-
mem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život dohromady...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

SEDMERO KRKAVCŮ
2015, Česko / Slovensko, 97 min.

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá 
dívka na sebe bere těžký úkol – pokusit se zachránit své bratry a zbavit 
je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, 
vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky...

SEJMI PREZIDENTA
2014, Finsko / Velká Británie / Německo, titulky, 12+, 90 min.

Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených států 
(Samuel L. Jackson) zůstává napospas divočině. Je tu jediný člověk, který 
ho může zachránit – 13letý kluk Oskari z domorodého kmene, který se 
chystá složit zkoušku dospělosti. Jeho úkol spočívá v přežití v nehostinné 
krajině Laponska...

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
2015, Austrálie / USA, titulky, 15+, 120 min.

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydá na osamělou 
pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, 
tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. 
Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové 
silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely...

ŠPION
2015, USA, dabing, titulky, 12+, 120 min.

Susan Cooper (Melissa McCarthy) má klidnou, nenáročnou a chvílemi 
nudnou práci v největší špionážní organizaci na světě – CIA. Je analytič-
kou, která jen málokdy opustí svůj psací stůl s počítačem. Jednoho dne 
se vše změní. Teroristé mají možnost získat bombu, která by způsobila 
škody v globálním rozsahu a překazit jim to může ta nejnenápadnější 
osoba – tedy Susan...

TRAINSPOTTING
1996, Velká Británie, titulky, 15+, 94 min.

Ve vyprávění hlavního „hrdiny“, asociálního mladíka Rentona, se odkrývá 
bizarní svět revolty proti současné konzumní společnosti. Renton a jeho 
skotští přátelé jsou totiž narkomani, jejichž jedinou starostí je sehnat 
další dávku. Epizodické vyprávění vytváří zvláštní mozaiku, z níž se velmi 
působivě vynořuje pochmurný obraz jedné „ztracené“ generace...

ZEMĚ ZÍTŘKA
2015, USA, dabing, 131 min.

Někdejší dětský génius Frank a chytrá Casey, překypující vědeckou zvěda-
vostí, se vydávají na nebezpečnou pouť odhalit tajemství záhadného místa 
Tomorrowland, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. To, co musejí pod-
stoupit, aby se tam dostali, změní navždy celý svět - a také je samotné...

ŽIVOT JE ŽIVOT
2015, Česko, 12+, 95 min.

František (Ondřej Vetchý), hlava rodiny, by po boku svých tří dcer rád viděl 
schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si 
pravý opak. Navíc nejmladší dcera je v šestnácti těhotná a neví s kým...

 20.  SO 14:30  MALÁ Z RYBÁRNY 100,- KČ

   17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT    /DAB. 140,- KČ

 21. NE  10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    POHÁDKY Z HOR 60,- KČ

   14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 80,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT          2D/ TIT. 120,- KČ 

22. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 23. ÚT  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ 

 24. ST  20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 110,- KČ

 25. ČT  20:00  KOBRY A UŽOVKY 80,- KČ

 26. PÁ  17:00  MIMONI 100,- KČ / 125,- KČ

   20:00  INSIDIOUS: POČÁTEK 120,- KČ

 27. SO  14:30  MIMONI 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00  JURSKÝ SVĚT          2D/ DAB. 120,- KČ

   20:00  SEDMERO KRKAVCŮ 110,- KČ

 28. NE  14:30  MIMONI     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00  SEJMI PREZIDENTA 100,- KČ

   20:00  DÁMA VE ZLATÉM 110,- KČ

OD 29. 6. DO 8. 7. 2015 KINO NEHRAJE!

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří 

mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

1. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 2.  ÚT 20:00  DIVOKÁ DVOJKA DAB. 110,- KČ

 3. ST  20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

 4.  ČT  16:00  KONEČNĚ DOMA ZDARMA

   20:00  ŠPION                       2D/ TIT. PREMIÉRA 120,- KČ

 5. PÁ 17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

 6.  SO  14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 90,- KČ

   17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 110,- KČ

 7. NE  14:30  KONEČNĚ DOMA     100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 120,- KČ

   20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44 110,- KČ

8. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 9. ÚT  20:00  SAMBA 80,- KČ

 10.  ST  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON 100,- KČ

 11. ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 
     JURSKÝ SVĚT         2D/ TIT.  100,- / 120,- KČ

 12. PÁ  17:00  ŠPION                       2D/ DAB. 120,- KČ

   20:00  TRAINSPOTTING 90,- KČ

 13. SO  14:30 MALÁ Z RYBÁRNY 100,- KČ

   17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 110,- KČ

   20:00  JURSKÝ SVĚT        2D/DAB. 120,- KČ

 14. NE  14:30  SPONGEBOB: HOUBA NA SUCHU 80,- KČ

   17:00  JURSKÝ SVĚT        /DAB. 140,- KČ

   20:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

15. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 16. ÚT   20:00  DRUHÁ MÍZA 100,- KČ

 17. ST  20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

 18. ČT  20:00  SEJMI PREZIDENTA                PREMIÉRA 100,- KČ

 19. PÁ  17:00  SEDMERO KRKAVCŮ 120,- KČ

   20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 110,- KČ
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P lánovaný výlet před prázdninami bude 
vlakový zájezd 10. června do Roztok 

u Prahy, kde navštívíme II. okruh zámecké 
prohlídky, tzn. hospodářské zázemí zám-
ku, jako je kuchyně apod. Přesuneme se 
do ateliéru české malířky a grafičky, žačky 
S. Pinkase a A. Chittussiho, Zdenky Brau-
nerové (1858-1934), který vznikl podle jejího 
vlastního návrhu a kde jsou umístěna díla 
hodna obdivu.

Sejdeme se v nádražní hale v 9.20 hodin, 
odjezd vlaku je v 9.41 h. Občerstvení z vlast-

ních zásob nebo v zámecké kavárně. Návrat 
individuálně. Kdo bude mít zájem, může 
se projít Tichým údolím a prohlédnout si 
honosné prvorepublikové vily a krásné při-
lehlé zahrady se vzácnými stromy.

Obě prohlídky, zámecká i do ateliéru, jsou 
zajištěny, čekáme jen na vaši účast. Ozveme 
se až v září, kdy nabídneme autobusový zá-
jezd Chyše – Klášterec nad Ohří.

Všem našim příznivcům přejeme pohodu, 
klid a zdraví po dobu, co se neuvidíme.

ZdRaví vaši „Rodáci“

SDRUŽENÍ RODÁKů 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na vycházku PRažSké MOSTy a OSTROVy
KDY? V sobotu 27. června 2015

O djedeme v 8.41 hodin z kralupského nádra-
ží na masarykovo nádraží. Odtud budeme 

pokračovat metrem, tramvají nebo pěšky na Palac-
kého náměstí, kde se v 10 hodin setkáme s mimo 
kralupskými. Tam se také sejdeme s průvodkyní paní 
PhDr. Evou Havlovcovou, která nás bude provázet 
po rašínově a masarykově nábřeží od Palackého 
mostu až k mostu Legií u Národního divadla. Seznámí 
nás s historií Palackého mostu, Jiráskova mostu, 
mostu Legií, ale dozvíme se něco i o ostrovech v této 
části Prahy a o významných budovách na nábřeží.  

něcO MÁlO O MOSTecH:
PAlAcKéHO MOSt je pátý pražský most přes Vltavu, 
třetí nejstarší most a třetí kamenný most v Praze. Byl 
postaven v letech 1876–1878. most měří 228 m a je 
rozdělen na 7 segmentových kleneb. 
JiRáSKůV MOSt je na území Prahy v pořadí šestým 
mostem přes Vltavu. Jeho stavba byla zahájena 
roku 1929 a dokončena roku 1933. Železobetonový 
most měří 310 m na délku a 21 m na šířku, má pět 

betonových pilířů, obložených žulovými kvádry a šest 
parabolických oblouků. 
MOSt legií počítáme jako sedmý pražský most. Dříve 
na jeho místě stával řetězový most císaře Františka I. 
most se řadí do neobarokně secesní architektury. Je 
rozčleněn na 8 plochých elipsovitých kleneb a jednu 
kruhovou. Postaven je ze žulových kvádrů a měří 
343 m, na šířku má 16 m.

občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy

Tato vycházka bude financována z grantu měÚ kralupy nad Vltavou. Akci připravila: Ilona Očenášková

Dodatečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslavili

v  květnu 2015
80. narozeniny. 

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

80 let Fischer Erich
 Ing. Penc Vlastimil

Výzva pro jubilanty 
a jejich rodinné 
příslušníky
Podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, nemůžou zaměstnan-
ci Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou navštěvovat jubilanty, tak jako 
doposud. 

Z uvedeného důvodu se obracíme 
na ty, kteří v letošním roce oslaví 80, 
85, 90 let a výše a uvítali by návštěvu 
z městského úřadu u sebe doma a ta-
ké by chtěli poblahopřát v Kralupském 
Zpravodaji, aby se přihlásili sami ne-
bo je přihlásili jejich rodinní příslušní-
ci, a to nejméně dva měsíce před na-
rozeninami. Oznámení můžete podat 
osobně, telefonicky nebo elektronicky 
na níže uvedou adresu. Následně bu-
de sepsán písemný souhlas s návště-
vou u jubilanta, případně zveřejnění 
jména a jubilea ve Zpravodaji.

Kontaktní adresa: Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou, Jaroslava Daňhe-
lová, odbor sociálních věcí, školství 
a kultury, Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, tel. 315 739 866, 
e-mail: jaroslava.danhelova@mesto-
kralupy.cz. 

BLAHOPŘÁNÍ

Pan Oldřich Šesták oslaví 2. června 2015 

krásné 94. narozeniny. Vše nejlepší, hodně 

zdraví a spokojenosti přeje vnučka Romana 

s manželem a pravnouček Lukýsek.

Zámek Roztoky u Prahy
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Kralupy n. Vlt. – lobeč, Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St - Pá 15 – 18 h., při kulturních akcích a po dohodě -
tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno  

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2014. 

NA VeRNiSáŽ VýStAVy V RáMci DNů KRAlUP: JAN KAVAN

ZVeMe VÁS 3. čerVnA OD 19.30 HODIn

Do kralupské galerie se po roce vrací malíř a grafik Jan 
kavan. Oproti loňské výstavě jeho volné grafické tvorby 
bude tentokrát možno zhlédnout jeho návrhy POŠTOVNích 
ZNámeK. Tyto miniatury jsou chápány jako nositelky 
kulturních poselství. Vícevrstevné kompozice se snaží 
o maximální sdělení na minimální ploše. Ať už jsou námě-
tem osobnosti, historická či lidová architektura, technické 
památky, nebo úkoly typu „Povinná školní docházka“, vždy 
se na ploše pouhých několika centimetrů snaží zaujmout 
a poučit. Na převedení výtvarného návrhu do podoby defi-
nitivní známky se podílí ještě mnoho specialistů. kromě profese tiskařské 
a všeho, co s tím souvisí, jsou to především rytci, kteří v mnoha případech svým 
mistrovstvím posvětí definitivní vyznění. To vše je možno si na výstavě ověřit.

JAN KAVAN: narozen 8. 3. 1947 ve Zlíně. Absolvoval SUPŠ a VŠUP v Praze. Tvoří 
kresbu a volnou uměleckou grafiku. Uplatňuje se jako ilustrátor, tvůrce  
Ex libris, navrhuje poštovní známky. Uspořádal kolem 60 autorských výstav v Čr 
i v zahraničí. Dostalo se mu řady ocenění. Je členem Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar. Předsedá komisi pro tvorbu poštovních známek při České poště.

HUDeBNí DOPROVOD: žáci ZUŠ kralupy nad Vltavou

Prodejní výstava potrvá do 31. srpna 2015. 

kurz kreslení pravOu mOzkOvOu hemisfÉrOu
Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 

papíru paniku?! Chcete to změnit? 

kurZ tuŽka
kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou jsou 
určeny všem, kteří si chtějí 
vyzkoušet něco nového - 
i pro naprosté začátečníky, 
kteří tvrdí, že neumí kreslit. 
Je i pro ty, kteří si o sobě 
myslí, že nemají žádný talent, 
ale i pro ty, kteří se už s kres-
lením setkali.
                                    

kurz pastelka
Pastelky mají nejedno kouzlo. 
Poznáte, jak se při nanášení 
chová jednotlivá barva a jak 
namícháte správný odstín, 
jak budete pastelky vrstvit 
a překrývat a jak budete 
rozmývat kresbu akvarelovou 
pastelkou. Vyzkoušíte všech-
ny jejich možnosti, budete si 
hrát s barvami. 

kDy: termíny najdete na www.slabikarkresleni.cz
kDe: hotel Sport Kralupy nad Vltavou, salonek č. 2, vždy od 9 do 17 hodin

Co S Sebou? niC, jen dobrou náladu,  
vŠe PotřebnÉ ke kreSlení doStanete

kOntakt: tel.: 775 685 591, mail: info@slabikarkresleni.cz

PodrobnoSti a objednávku najdete na WWW.slabikarkresleni.cz

Před kurZeM pO kurzu
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Švejk se stal druhým Čechem v počtu dobytí Severního pólu!

K větnový zpravodaj přinesl zprávu, že 7. 4. 2015 český polárník a světový rekordman 
Ing. Miroslav Jakeš opět dobyl Severní pól. A že v rámci propagace veřejné sbírky 

na sochu Švejka dopravil na Severní pól kralupský pivní tácek se Švejkem.
V návaznosti na tuto událost 4. 5. 2015 polárník Miroslav Jakeš, krátce po ná-

vratu z expedice, přicestoval do Kralup a slavnostně předal, za přítomnosti mnoha 
médií, pivní tácek do rukou vedení města. Tácek byl na své cestě řádně orazítkován 
na legendární ruské polární základně Barneo a podle plánu svou anabázi zakončil 
v městském muzeu. 

Pan polárník při svém letošním pobytu v zimních oblastech dovedl postupně tři 
výpravy na Severní pól - celkově tak stanul na tomto magickém bodu už poosmnác-
té. Na výpravách ho doprovázel jeho letitý přítel Josef Švejk… Potomci Jaroslava 
Haška zapůjčili na polární expedici hadrovou figurku Švejka (viz foto). A takto světo-
vě známý literární hrdina, upevněn na baťohu a patřičně promrzlý, zavítal 3x na Se-
verní pól. Díky této skutečnosti se Josef Švejk stal druhým Čechem v počtu dobytí 
Severního pólu!!

Podrobnou televizní reportáž a rozhovor s Miroslavem Jakešem najdete na 
www.mestokralupy.cz/svejk/novinky. Kamil Hainc

P.S. Švejkův pivní tácek z limitované polární edice lze získat v infocentru MěÚ jako 
poděkování za příspěvek do tam přítomné sbírkové pokladničky.  
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I LetOs jsme sOUčÁstÍ DNů 
KrALUP - 6. červNA přijďte s dětmi 

k nám do stánku u masarykova 
mostu a užijte si plno zábavy!  

těšit se můžete na tyto aktivity: tref se, když to dokážeš; 
rybářem za jeden den; staň se novodobým Picassem; 

výzva: obrovské mikádo versus tvoje obratnost.
Za splnění všech úkolů si malou odměnu odneseš s sebou domů.

Tradiční PŘÍMěSTSKÉ TÁBOrY se den co den plní. Neváhejte 
proto ani minutu a přihlaste své děti na nejlepší příměstské 
tábory široko daleko. Na výběr máte z těchto turnusů a témat:

1. turnus .......Pohádkové bytosti ................................ 6. – 10. 7. 2015 

2. turnus ....... Indiánský týden ...................................13. – 17. 7. 2015

3. turnus .......Western story ..................................... 20. – 24. 7. 2015

4. turnus .......SpongeBob Squarepans ......................... OBSAZenO

5. turnus .......Olympijské hry ........................................3. – 7. 8. 2015

6. turnus .......Madagaskar ........................................10. – 14. 8. 2015

7. turnus .......S dinosaury do pravěku ..................... 17. – 21. 8. 2015

8. turnus .......Passport to English ............................24. – 28. 8. 2015

PrÁZDnInOVÁ ŠKOlKA
Fungujeme také během prázdnin. Přijímáme i nové zájemce!

Více informací:
třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

e-mail: centrumkralupy@email, www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

Kříženec, pes, 5 let, 33 cm, 7 kg. 
Do útulku byl přivezen 
spolu s Jessií a Žerykem. 
Flek u nás udělal velký 
pokrok, už není tak plachý, 
jako byl, a chodí s ostatními 
pejsky na společné procházky 
i s venčiteli. Ve smečce se chová 
submisivně (podřízeně).

fleK

leSAN - MěStSKý ÚtUleK PRO PSy 
Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě
 Monika Kolková, U  cukrovaru 1075, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

Kříženec, pes, narozen přibližně 
v prosinci roku 2013, 50 cm, 
18,1 kg. Ranga páníček přivázal 
ve Veltrusích k lampě před 
veterinou. Na jeho návrat hafan 
čekal marně. Místo pána přišli 
strážníci a nic nechápajícího, sotva 
ročního pejska, odvedli do útulku 
v Kralupech nad Vltavou. Naštěstí 
mu jinak nikdo ublížit nestačil, 
a tak má lidi stále rád a těší se ze 
života. Je milý a hravý. Na vodítku 

chodí dobře a za pamlsek umí „sedni“. Rango je inteligentní, učenlivý a aktivní 
hafan, kterého by určitě bavily některé psí sporty, např. agility. Není zrovna lev 
salonů, a tak by mu spíše seděla zahrada než načančaný byt.

RANGO
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Vážení rodiče a příznivci školy, milé 
děti! V okamžiku, kdy budete číst 

tyto řádky, budou do konce školního 
roku chybět již pouze necelé tři desít-
ky dnů. Jako obvykle jsou tyto dny na-
plněny mnoha akcemi, o kterých vás 
chci informovat. Než tak však učiním, 
dovolte mi malé ohlédnutí za měsícem 
květnem. 

Dvanáctého proběhl v sále Spor-
tu „Květnový koncert“, čtrnáctého se 
pak zúčastnil Festivalu Základní umě-
lecké školy v Kladně vítěz krajského 
kola soutěže ve hře na bicí nástroje 
Martin Benda. Tento nadějný bubeník 
den nato zazářil k naší velké rados-
ti i v celostátním kole ve hře na bicí 
v Praze a v 2. kategorii obsadil neu-
věřitelné 1. místo. Jemu i jeho učiteli 
panu J. Hrbkovi tak patří velká gra-
tulace. 

První absolventský koncert, na kte-
rém ukončilo své vzdělávání na 1. a 2. 
stupni studia třináct našich mladých 

muzikantů, proběhl 19. května v kra-
lupském muzeu.

 
A na co vás můžeme pozvat 
v červnu? 
Hned druhého to bude 2. absolventský 
koncert v muzeu od 17.30 hodin. 

V rámci Dnů Kralup vystoupí naše 
škola hned několikrát. Dne 5. června 
se představí KralupSwing u příležitos-
ti slavnostního otevření Technoparku. 
Tentýž den od 17.00 vystoupí všechny 
čtyři naše umělecké obory na již tra-
dičním „ZUŠlechtění uměním“ v KD 
Vltava. Následující den v sobotu 6. 6. 
vás pak srdečně zveme do stanu pod 
kralupským mostem, kde od 12.30 
zahraje školní dechovka Kralupan-
ka, po ní zazpívá pěvecká třída M. 
Wagnerové a ve 14.15 vystoupí po-
prvé od svého založení swingový Big 
Band Kralupy. 

PřiJíMAcí ZKOUŠKy tentokrát 
připadají na období mezi 15. – 19. 

Základní uMělecká škola  kRaluPy nad vltavou

Závěr školního roku 

červnem. V těchto dnech může-
te v odpoledních hodinách v rámci 
DNů OteVřeNýcH DVeří zároveň 
navštívit naši školu na obou svých 
působištích a udělat si tak předsta-
vu o chodu naší školy. Podrobnější 
informace o přijímacích zkouškách 
i Dnech otevřených dveří najdete 
na našich webových stránkách www.
zuskralupy.cz. 

Závěrem mi dovolte připome-
nout konání Letních dílen v době  

od 24. do 28. srpna, na které se ještě 
stále můžete přihlásit prostřednictvím 
odkazu http://www.zuskralupy.cz/
prihlaska/. Nabízíme účast v dílnách 
výtvarných, kytarových, divadelních 
a nově i tanečních. Neváhejte však, 
kapacita dílen je omezená.

Děkujeme vám všem za důvěru, 
s jakou jste k nám přivedli vaše děti 
a všem těm, se kterými se již neuvidí-
me, přejeme pohodové prožití letních 
měsíců. luboš HaRaZin

Absolventi hudebního oboru ZUŠ měli absolventský koncert 19. května 
v městském muzeu.

fo
to

: v
á

C
l

a
v 

S
e

d
l

á
Č

e
K



K Z

 červen 201524 

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.cz
Podklady PřiPRavila gabRiela junášková

AKADeMIe DDM
V úterý 2. června od 16 hodin budou 
ve sportovní hale na Cukrovaru vystupo-
vat děti z tanečních a sportovních zájmo-
vých útvarů v rámci Akademie DDM. Pro-
vázet programem bude držitel ceny TýTý 
Karel Voříšek.

leTnÍ TÁBOrY S DDM

Připomínáme rodičům, že mají poslední 
možnost přihlásit své dítě na letní tábo-
ry s DDM. Tábory jsou určeny pro děti 
od 7 let.

Volná místa nabízíme na příměstské tábo-
ry v termínech 1. - 3. 7. a 7. - 10. 7. a na po-
bytový tábor v Mokrosukách v termínu  
1. – 8. 8. 2015.

recITAčnÍ SOuTěž
Recitační soutěž v rámci 20. ročníku festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 

2015“ připravujeme na středu 10. června 
v budově DDM. Prezentace je v 8.30 hodin, 
začátek soutěže v 9.00 hodin. 

SOBOTnÍ KurZ

Sobotní kurz Textilní dílna se bude konat 
20. 6. od 13 hodin. Náplní kurzu bude ba-
tika za studena, mramorování a tisk razít-
ky. K potisku lze také využít vlastnoručně 
zhotovený linoryt.

Přihlásit se a zaplatit můžete nejpozději 
do 12. 6. Cena je 400 Kč. V ceně kurzu jsou 
barvy a pomůcky. Textil na tvorbu (trička, 
šály, šátky, plátěné tašky atd.) si přineste 
s sebou.

TAnečnÍ POHÁr

Sedmý, a to velmi vydařený ročník Stře-
dočeského tanečního poháru je za námi. 
Konal se 29. 4. 2015 ve sportovní hale 
na Cukrovaru. Zúčastnilo se ho celkem 
305 soutěžících a 180 diváků. Děti měly 
připravená velmi pěkná vystoupení, která se 
setkala s velkým ohlasem diváků. Z každé 
kategorie postupovaly první dvě choreogra-
fie do krajského kola. To se konalo 28. 5. 
2015 v Mladé Boleslavi. 
Děkujeme touto cestou desítkám učitelů, 
cvičitelů a vedoucím tanečních kroužků, 
kteří se často i dlouhá léta věnují ve svém 
volném čase jak malým i větším dětem, tak 
i mládeži. Za DDM děkujeme Lucii Roha-
nové a Petru Krbcovi za dobrou reprezen-
taci DDM.
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v měsíci červnu si již můžete v ddM podat přihlášku do zájmových 
útvarů na nový školní rok. Seznam ZÚ najdete na našem webu. 
vybírat MůŽete Z těCHto ZÚ: › Výtvarné hrátky › Výtvarně-kera-
mický › Výtvarně-řemeslný Ateliér › Paličkování › Keramika › Střípek 
› Mladý fotograf › Malý čiperka › Krůček › Taneční rytmika › Taneční 
průprava › Taneční skupina Modern fashion › Orientální tance  
› Hip hop › Aikido › Badminton › Florbal › Sportovní hry › Stolní te-

nis › Kulečník › Volejbal › Programování › Angličtina › Šachy › Hrátky 
s pohádkou › Myslivost, příroda, kynologie › Žonglování › Naše zahra-
da › Písně k táboráku › Tvůrčí psaní. 
jako novinku pro školní rok 2015/2016 nabízíme jeZdeCtví 
a oŠetřovatelStví koní. Kroužek se bude konat každou středu 
od 16 do 18 hodin na Šťastném ranči ve Zlončicích. Vedoucí je 
Martina Šťastná.

Přihlášky na nový          školní rok
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Vybíjená byla super! Nejdřív se konalo 
městské kolo v Kralupech. Sláva, všech-

ny jsme porazili! 
Okresní kolo proběhlo v Neratovicích. 

Holky skončily na druhém místě a kluci 
na prvním. Pro kluky to znamenalo postup 
do krajského kola, které se konalo 13. květ-
na v Benešově. Vybíjená se hrála celý den, 
a to celkem devět kol. 

Protože jsme malá škola, pomohli nám žá-
ci ze třetí a čtvrté třídy, a tak jsme skončili 
na krásném 5. místě ze třinácti družstev!

Celkově jsme si to moc užili.
žáci 5. Ročníku Zš 28. října

Zš 28. října

Zš PRaktická

Celá naše škola se pečlivě při-
pravovala na DEN OTEVŘE-

NÝCH DVEŘÍ, který se usku-
tečnil 6. května 2015. Žáci si 
nacvičili recitaci básní, pranos-
tik, anekdot, zpěv písní, pásmo 
krátkých pohádek a dramatizaci 
muzikálové operetky na besídku, 
jež byla součástí programu. Také 
vytvořili mnoho krásných výrob-
ků z tradičních i méně známých 
materiálů. Vyrobené zboží nabí-
zeli za symbolické ceny na na-
šem školním jarmarku. Děti ze 
speciální třídy připravily občerst-

vení do improvizované, ale velmi 
útulné kavárny. Napekly spousty 
sladkých i slaných dobrot. Celá 
řada návštěvníků, nejen z řad ro-
dičů, obdivovala obrázky a vý-
kresy žáků. Škola se takto promě-
nila v jednu velkou galerii. Velký 
potlesk sklidila Červená Karkul-
ka v podání žáků 4. a 5. ročníku. 
Prezentace školy se oprav-
du vydařila, slova pochva-
ly vždy zahřejí u srdce a jsou 
motivací do další práce.  
Všem děkujeme za návštěvu!

MaRtina Rašková

Zš a Mš třebíZskéHo
                                          

Náš sportovní úspěch
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Základní škola a Mateřská 
škola Třebízského 523 

vás srdečně zve na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
„HURÁ NA PRÁZDNINY“,

která se koná  
v pátek 26. 6. 2015 od 16 hodin.

Můžete se těšit na vystoupení 
žáků, skákací hrady pro menší 

děti, zahradní diskotéku, 
workshopy a mnoho dalšího.

Den otevřených dveří v ZŠ praktické
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V lesní školce jsou ještě volná místa 
Kulíšek v měsíci dub-

nu otevíral Studánku 
na Rusavkách. Hradiště 
a Skalky v této lokalitě 
jsou oblíbeným místem 
výprav dětí z Kulíšku. 
V květnu Kulíšek uspořá-
dal zápis do lesní školky. 
Pro nový školní rok nám 
zbývá ještě několik vol-
ných míst. Od září 2015 
otevíráme celotýdenní pro-
voz. Na případné zájemce 
o lesní školku se těší koor-
dinátorka Blanka Dymáč-
ková, kontakt na www.ku-
lisek.netluk.cz. 
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tK Havran pořádá 
příměstské tábory
Turistický klub Havran, pod kterým pracuje i les-
ní školka Kulíšek, pořádá pro předškolní děti dva 
příměstské tábory. Vítáni jsou i prvňáčci.

PRVNí táBOR: 3. - 7. 8. 2015 
Čtyři ŽiVly (hlavní pedagog Eva Víšková, Blan-
ka Dymáčková, Sára Hardtová) Místo: Libčice nad 
Vltavou a okolí. Doprava na místo z Kralup zajiště-
na. Čas: 8.00 – 16.00 hod. Cena: 2.000 Kč.

DRUHý táBOR: 24. – 28. 8. 2015 
ZA leSNíM SKřítKeM KRAlUPíRKeM (hlav-
ní pedagog Blanka Dymáčková, Sára Hard-
tová) Místo: Kralupy nad Vltavou (Rusavky, 
Lutovník, Lobeček) a výlet do Tichého údo-
lí v Roztokách. Čas: 8.00 – 16.00 hod. Ce-
na: 2.000 Kč. 
Strava zajištěna, cena oběda 50 Kč / den.
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Pomalu se blíží konec školního roku a dě-
ti netrpělivě očekávají prázdniny. Pro 

naši školu to také znamená konec působení 
lektorky angličtiny Inny. Rádi bychom vám 
proto nabídli možnost využít posledních dní 
jejího působení během příměstského tábora 
1. – 3. července 2015. Tábor je určený dětem 

3. – 5. tříd.  Program, zaměřený na typické 
rysy anglické kultury, bude vedený převáž-
ně v angličtině – hry, písničky, pohybové 
aktivity uvnitř i venku, dle počasí i výlet 
do okolí školy. Více informací naleznete 
na webových stránkách školy.

dagMaR knöPfelMacHeRová

Zš gen. klaPálka

Každý školní rok se všech-
ny třídy na Komendě zapojí 

do celoškolního projektu. Pojetí 
projektu už podle názvu Jedeme 
za poznáním slibuje volnou ru-
ku při výběru tématu, na které 
se jednotlivé třídy zaměří dle 
svého zájmu. Zvolené téma se 
pak v rámci možností prolíná 
vyučovacími předměty během 
několika měsíců. 

Jednotlivé kroky pak ale smě-
řují k vyvrcholení, kterým je pre-
zentace výsledků v Kulturním 
a společenském středisku Vlta-
va před ostatními žáky, učiteli 
a vedením školy. Pro každého 
je to obrovská zkušenost, neboť 
si vyzkouší, jaké to je vystupo-

vat před velkým obecenstvem.
Ani letošní rok nebyl výjimkou, 
první stupeň vyrazil do Vltavy 
20. května, druhý stupeň o den 
později. 

A jaká témata si žáci vybra-
li? Společně s námi jste se moh-
li vydat do mořských hlubin, 
do světa poezie, kdy žáci pátého 
ročníku zarecitovali básně z au-
torské sbírky, do světa pohádek 
a pověstí, dozvědět jste se mohli 
něco o zdravém životním stylu, 
o sportu, státech Evropské unie, 
světové gastronomii či zajímavos-
tech ze světa fauny a flóry.

A kam se vydáme příště? 
Nechte se překvapit!

PHdR. baRboRa čeRná

Zš koMenskéHo

Zprávu o škole v přírodě 6. ročníků  
najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

British Culture CampPODěkOVáNí rODIČům

Na naší škole léta dobře funguje výbor ro-
dičů. Zástupci tříd se zajímají o celkový 

chod školy, o plány do budoucnosti a mate-
riální vybavení. Ve spolupráci se školou se 
daří uspořádat pěkné akce – například zá-
jezdy do pražských divadel a hlavně dětské 
dny. Výbor rodičů rozhoduje o hospodaření 
s rodičovskými příspěvky. Z vybraných pří-
spěvků jsou podporovány některé činnosti 
školy. Tradiční, žáky oblíbenou akcí je lyžař-
ský kurz sedmých ročníků. Umožnit pobyt 
dítěti je pro mnohé rodiny finančně náročné, 
a tak je každoročně myšleno na finanční po-
moc při organizování této akce s cílem sní-
žit poplatek rodičů. Škola má také možnost 
zapůjčit účastníkům lyžařskou výbavu. Toto 
vybavení však značně zastaralo a je třeba 
ho obnovit. Výbor rodičů tedy podal žádost 
do Programu „Grantové schéma na podporu 
zájmových aktivit na rok 2015“ MěÚ Kralupy 
n. Vlt. Žádost byla vybrána a příspěvek ve vý-
ši 25.000 Kč již byl využit k nákupu 11 sad ly-
žařského běžeckého vybavení. V příštím roce 
bude mít možnost celé družstvo nacvičovat 
běh na lyžích na novém funkčním vybavení. 
A rodičovský výbor se zase může radovat 
z pěkných výsledků spolupráce.

Za budoucí sedMáky – lyžaře 

a jejicH učitele děkuje 

dagMaR knöPfelMacHeRová

Že lze přírodní zajímavosti poznávat i novými moderními metodami se žáci 
devátých tříd mohli přesvědčit při geologické exkurzi na Vinařické Horce.

Článek a foto najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Geologická exkurze 9. tříd

Celoškolní projekt Jedeme za poznáním
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Prvňáčci zahráli pohádku 
„O veliké řepě“
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O čem, se v něm píše? 
Například o tom, že závěr školního roku 
probíhá každoročně v pekelném tempu. Jed-
na událost stíhá druhou. Písemné maturity, 
poslední zvonění, ústní maturity, schůzky 
s novými studenty i jejich rodiči, letos i dru-
hé kolo přijímacího řízení, sportovní kurs, 
Porta Vitae, výlety, finální klasifikace, Dny 
za školou, vysvědčení, práce na prázdni-
ny a další pestrá činnost, která život školy 
na konci školního roku provází.  

V našem newsletteru najdete přehled 
úspěchů studentů naší školy, odkaz na ro-
dičovskou anketu týkající se školních akcí, 
info o Dnech za školou na konci červen-
ce, o letním táboře, který pořádají učitelé 

a studenti DG, info o tom, že studenti spo-
lečně s paní prof. Evou Popovou, hejtma-
nem Středočeského kraje Milošem Peterou, 
starostou Petrem Holečkem a dalšími osob-
nostmi otevřeli virtuální stezku Za Antoní-
nem Dvořákem z Kralup do Nelahozevsi. 
Dále, že jiná skupina studentů se vrátila 
se silnými zážitky z Turecka, kde její čle-
nové dokončovali projekt Places of Memo-
ries. Mezi aktuality jsme zařadili i zmínku 
o změnách ve výuce angličtiny, o nové or-
ganizaci třídních schůzek, i o tom, že naše 
škola ještě může přijmout zájemce do no-
vého prvního ročníku obchodní akademie 
i čtyřletého gymnázia. 

andRej PlecHáček

Vúterý 12. 5. 2015 se uskutečnilo krajské 
kolo Helpíkova poháru. Naše škola se 

již delší dobu této akce účastní. Jedná se 
o školení a posléze soutěž, kde se děti naučí 
poskytovat první pomoc, volat záchranku 
apod. Tyto dovednosti jsou velmi důležité.

Krajské kolo se koná již tradičně v Pra-
ze v oboře Hvězda. Během soutěže je čas 

i na relaxaci, procvičování dovedností aj. 
Nejoblíbenější jsou filmoví maskéři, kteří nej-
dříve nalíčí figuranty a potom závodníky.

Letos nás reprezentovali: Eduard Lomas-
Česnek, Tereza Karásková, Stela Bergman-
nová a Klára Buncová. Obě posádky byly 
výborné. Terezka s Edou obsadili 7. místo. 
Klára se Stelou vyhrály a postoupily do ce-

lostátního kola, které se konalo 30. 5. v Kou-
tech nad Desnou.  

MgR. lenka HaMouZová

Zš václava Havla

noMinoVali jsMe stroM 
Do anKety stroM roKu
Bohužel není kralupský, ale zákolanský! 
Krásnou lípu na Budči vybrali žáci třídy 8.B.  
ZŠ V. Havla Takovýchto krásných vzrostlých 
stromů je v Kralupech málo. A bohužel v letoš-
ním roce jich opět několik ubylo. Žáci se často 
ptají PROČ? (Možná častěji, než my dospělí!) 
Těžko se mi odpovídá...

Informace o anketě najdete na www.stromro-
ku.cz  – Pokud bude „náš“ strom vybrán mezi 
finalisty, budeme vás prostřednictvím Zpravo-
daje informovat.
MgR. Helena MuRáRiková, učitelka PříRodoPisu

Příběh stromu
Lípa u potoka Zákolanského tam byla ještě před 
mojí prababičkou. Byla tam s mnoha kamarády 
a sledovaly lidi, jak procházejí. Jen tak si šuměly 
a stárly společně. Koukaly na krásný potok. Jak 
šly roky, potok se znečišťoval. Lidi tam házeli 
odpadky a ledňáčci tam už nejsou jako dřív, ryby 
tam neplavou, skoro ani kachna tam nezaletí.

Stromy vidí stavbu úřadu, potom další opravu, 
ale nic pro přírodu. Jednou se rozhodlo, posta-
víme kruhový objezd, k tomu i most rozšíříme. 
Stromy se lekly. Slyšely křik. To byl jejich kama-
rád, jak ho řežou. Postupně řezali všechny, až 
došlo i na něj. A pokáceli ho i s jeho příběhem.

sloHová PRáce žáka 8. Ročníku

dvořákovo gyMnáZiuM a soše

Jak reprezentují žáci naší školy Středočeský kraj

Velké poděkování patří paní magistře Lence Ha-
mouzové za pečlivou a časově náročnou přípra-
vu našich reprezentantů. 

ing. stanislava bednářová, ředitelka školy
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V tomto školním roce vydáváme čtvrtletní newsletter pro rodiče. Nazvali jsme jej 

CO VY NA TO? Vypadá takto: 

Můžete jej najít na našem webu,  
ale i v digitální mutaci Kralupského Zpravodaje. 

Lípa na Budči
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Za vzájemné spolupráce tre-
nérů všech zúčastněných 

klubů proběhne turnaj, kde si 
děti vyzkouší hru v družstvech 
složených z hráčů a hráček růz-
ných klubů. Zahrají si v týmech 
světových velmocí bez ohledu 
na klubovou příslušnost. 

Cílem je, aby si děti vyzkouše-
ly hru s jinými spoluhráči, než 
na které jsou zvyklé z tréninků 
a regionálních turnajů. Máme 
možnost dětem zprostředkovat 
hru zábavnou formou, rozvíjet je-
jich sportovní dovednosti a tím-
to způsobem navázat také nová 
přátelství, nejen mezi dětmi, ale 
i mezi rodiči a prarodiči, kteří je 
na turnajích doprovázejí. 

Právě na turnajích nejmen-
ších, kde se stále rozrůstá zá-
kladna pro náš sport, máme 
největší možnost ukázat širší 
veřejnosti kromě sportovních 
i základní společenské aspekty 
ragby jako je kamarádství, fair 

play a respekt mezi hráči, tre-
néry i rozhodčími. 

Společnou snahou všech je dě-
ti udržet u sportu jako takové-
ho a v co nejširší míře podpořit 
rozvoj českého ragby, začít musí-
me právě u našich nejmladších, 
kteří mohou být příslibem pro 
budoucnost ragby v Čechách.  
Přijďte naši snahu podpořit, zažít 
atmosféru na turnaji nejmladších 
ragbistů a ragbistek a také se po-
bavit a zafandit si v týmových 
barvách, ať už All Blacks, Pu-
mas či Springboks, možná uvi-
díte i bojový tanec Haka.

Díky podpoře města Kralupy 
a společné aktivitě trenérů zú-
častněných klubů bude touto ne-
tradiční formou naše krásná hra 
představena veřejnosti a bude 
tak zároveň pozvánkou na blí-
žící se Rugby World Cup (MS 
v ragby), které proběhne od 18. 9. 
do 31. 10. na britských ostro-
vech. RobeRt votiPka

v neděli 14. června 2015 se v Kralupech nad vltavou koná 
výjimečný turnaj pro nejmladší ragbisty věkových kategorií 
do sedmi a devíti let. Jedná se již o třetí ročník této akce, 
která se mezi hráči a jejich příznivci stala oblíbeným 
zakončením ragbyové sezóny. 

Maturanti oborů informač-
ní technologie, mecha-

nik elektrotechnik a chemik 
operátor – farmaceutická vý-
roba, kteří letos skládali zkouš-
ku dospělosti, u státních testů 
a písemek i ústních zkoušek 
z českého a anglického jazyka 
i matematiky byli stoprocentně 
úspěšní! Blahopřejeme.

Velkou radost nám překazil 
jeden „ajťák“, který neuspěl 
z odborných předmětů v pro-
filové části maturity, a jed-

na chemička z ústní zkoušky 
z AJ. S ostatními výkony jsme 
byli více či méně spokojeni, ne-
boť všechny překonaly hranici 
úspěšnosti v maturitních před-
mětech počítačové sítě, počíta-
čové systémy, vývoj a správa 
aplikací, fyzika, elektronika, 
automatizace, farmakologie či 
odborná chemie včetně zkou-
šek praktických z odborného 
výcviku a zkoušek společné 
části.

MgR. j. MaZouRková

soš a sou kRaluPy n. vlt.

Letošní maturanti SOŠ a SOU  
u státních testů stoprocentní!

Vsobotu 23. května 2015 se 
uskutečnil u nás v Kralu-

pech třetí závod Českého po-
háru v Turistických závodech 
– outdooruningu a premiéra Mi-
strovství České republiky v su-
persprintu. 

Dlouhé přípravy, týdenní finiš 
a vše začíná v pátek prezentací, 
ubytováním. Závody pak v so-
botu za hezkého počasí – vše 
bez větších problémů – jak Čes-
ký pohár, tak i kvalifikace a fi-
nále supersprintu.

Závodu Českého poháru se 
zúčastnilo 263 závodníků a 85 
rozhodčích a organizátorů. Zá-
vodníci TOM – KČT se v zá-
vodě neztratili a vybojovali 11 
nových postupů na mistrovství 
České republiky, 8 medailí v jed-
notlivých kategoriích, v hodno-
cení oddílů pak 2. místo v bílém 
a 1. místo v červeném poháru.
1. místo: mladší žáci – Vojtěch Ko-
zelka, mladší dorostenci – Vojtěch 
Proschl, starší dorostenky - Tereza 
Popová, muži A – Vít Procházka
2. místo: nejmladší žáci – Ondřej 
Škrabálek, mladší žákyně – Klára 
Buncová
3. místo: starší žákyně – Kateřina 
Popová, starší dorostenci – Daniel 
Sosnovec

Na Mistrovství České repub-
liky v supersprintu startovalo 

158 závodníků a závod zabezpe-
čovalo 49 rozhodčích. Z nabité 
kvalifikace postoupilo do finá-
le ve čtyřech kategoriích vždy 
10 nejlepších (z toho 18 borců 
z TOM – KČT Kralupy). Strhu-
jící finále hodně měnilo pořadí, 
trestná kola, mohutné fandění, 
radost i zklamání – to byl pro 
všechny zúčastněné neskutečný 
zážitek. Závodníci TOM – KČT 
Kralupy n. Vlt. v závodě vybojo-
vali jeden mistrovský titul a dá-
le dvě druhá a dvě třetí místa.
1. místo a titul mistra ČR: muži – 
Jan Vejrosta
2. místo: žákyně – Hana Pavlů, ženy 
– Petra Gottliebová
3. místo: žákyně – Kateřina Popová, 
muži – Jan Kareš

Zdeněk vejRosta, kčt kRaluPy

Medaile z květnových 
závodů pro KČT Kralupy
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Po celý květen se staly Kra-
lupy opět jednou z bašt 

florbalu. O osmi květnových 
víkendových dnech probíhal 
ve sportovní hale na Cukrovaru 
6. ročník již prestižního a zná-
mého turnaje KRALUPY OPEN 
2015. Letos bylo OPEN otevřeno 
již pro devět věkových kategorií 
a zúčastnilo se ho přes 80 týmů 
z devíti krajů ČR! Nechyběly tra-
diční týmy z Prahy (Sparta, Sla-
via, Bohemians), Pardubic, Brna, 
Olomouce, Plzně, Kladna, Ná-
choda či Českých Budějovic. 

Ani kralupské týmy se v této 
konkurenci neztratily. Přípravky 
braly stříbro a bronz, elévové 
bronz a největším úspěchem je 
pravděpodobně 3. místo dorostu, 

který v boji o cenný kov udolal 
postupně i dva prvoligové týmy, 
přičemž v klíčovém zápase pro-
ti Náchodu navíc neinkasoval. 
Mužská, ženská a juniorská ka-
tegorie skončila až po uzávěrce 
tohoto vydání. 

Jménem klubu bych nejprve 
rád poděkoval městu Kralupy 
nad Vltavou za finanční podporu 
turnaje, ale i dalším partnerům, 
kteří se na této akci podíleli.

Zároveň bych všechny rád in-
formoval o další naší aktivitě. 
Florbalový klub FBC Kralupy 
n/V spouští nové kolo náborů 
do všech mládežnických katego-
rií kluků i holek. Přijďte si s dět-
mi vyzkoušet trénink pod vede-
ním našich trenérů, kde chceme 

POZVÁnKA 
nA fOTBAlOVÉ 

ZÁPASY 
fK Kralupy 1901

6. 6. ............................10.15
dorost x FK Brandýsek

7. 6. .................................... 17.00
muži B x SK Úžice

14. 6. ................................. 17.00
muži A x Sokol Dolní Beřkovice

Změny vyhrazeny!

KRALUPY OPEN 2015 opět s medailovou příchutí
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vychovat především komplexní 
sportovce, kteří budou brát po-
hyb a sport jako součást živo-

ta. První tři měsíce jsou navíc 
na vyzkoušení zdarma.

 jiRka ciMleR

Dorost slaví 3. místo 
na KRALUPY OPEN 2015

ČABALALA CUP 2015
Start: 7.45 hodin - prezentace týmů + rozlosování

ZáKlADNí PRAViDlA: 
› turnaj je určen pro volně sestavené kolektivy 
› základní složení 6 hráčů v poli + brankář, 
možnost hokejového střídání
› turnaj je koncipován pro 16 týmů

Uzávěrka přihlášek: 21. června 2015 

Do předmětu mailu napište jméno týmu a do zprávy sou-
pisku + tel. kontakt.

Startovné: 1.000 Kč / tým, splatné před začátkem turnaje 
Telefon na pořadatele: 739 302 434

Další informace: 
www.facebook.com/CabalalaCUP

turnaj proběhne na fotbalovém hřišti V Olších 498, Kralupy nad Vltavou

Turnaj v malé kopané, v sobotu 27. června 2015

Těšíme se na Vaši účast 

Přihlášky zasílejte 

na e-mail fkkralupy1901@email.cz
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vážení příznivci aerobiku, 
chtěla bych pozvat vás 
a vaše děti na veřejnou 
hodinu našeho klubu, 
která proběhne ve středu 
17. června v 16 hodin 
v tělocvičně dvořákova 
gymnázia. 

Uvidíte v akci naše nejmenší 
děti z přípravky. Předvedou 

hry a základní prvky aerobiku. 
Pak už budou následovat sestavy 
sportovního aerobiku a skupino-
vá sestava Dalmatínci. Zacvi-
čí vám naše nejlepší závodnice 
v republice ze soutěže Mistry 
s mistry: Veronika Lhotková, 
Marika Julie Gregorová a De-
nisa Řezníčková. V mladších 
kategoriích také Aneta Hruško-
vá, Sára Částková, Kristýna Pa-
kandlová a Tereza Štěpánková. 
Také všechna ostatní děvčata, 
která vzorně reprezentují Stu-
dio ATAK. 

T ým basketbalistek starších minižákyň 
z klubu BK Kralupy Junior měl velice 

povedenou sezónu. Naše holky hrály dvě 
soutěže: Pražský přebor v kategorii U13, kde 
obsadily 3. místo, a Krajský přebor v katego-
rii U14, tam si vybojovaly 2. místo.

O Velikonocích se zúčastnily EASTER 
CUPU v Klatovech, kde si vyzkoušely také 
to, jak se hraje v zahraničí. Holky bojovaly 
o první místo s týmem až z daleké Ukrajiny 
a po dramatickém zápase si zasloužily tu 
nejsladší odměnu a tím bylo ZLATO!!!

Na národní festival starších minižákyň 
U13, který se konal 8. - 10. 5. 2015 v Cho-
mutově, dostaly divokou kartu. Dokázaly, 
že si ji opravdu zaslouží. Bojovaly jako lvice 
a jen o tři body jim utekl boj o první místo. 
Ony to ale nevzdaly a nakonec si vybojova-
ly krásné třetí místo! To bylo pro náš tým 
velice důležité, protože se tím kvalifikovaly 
do žákovské ligy! 
Holkám tímto velká gratulace k postupu!!!

Děvčata by se ale nedostala tak daleko, 
nebýt obětavé práce naší skvělé trenérky 

Adély Janákové. Věnuje se svým svěřen-
kyním ve svém volném čase a s maximál-
ním nasazením a ty jí to oplácejí svými 
úspěchy.

Na závěr tedy velký dík naší trenérce 
Adéle Janákové, její asistentce Kristýně Ja-
nákové a také nové posile trenérovi Rosti-
slavu Měchovi, kterého mají holky od břez-
na a učí je další nové věci.

děkujeMe, sPoRtu ZdaR,

 basketbalu Zvlášť –

 Rodiče a Hlavně fanoušci!

Úspěšná sezóna našich basketbalistek
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BK KrAluPY JunIOr POŘÁDÁ 
v sobotu 6. června 2015 od 10 do 15 hodin
v rámci Dnů kralup 

TuRNaJ 3 na 3  
pro členy BK Kralupy Junior a pro veřejnost 
bez omezení věku

Kde: venkovní basketbalové hřiště v areálu zimního stadionu, v případě 
špatného počasí operativně přesunuto do kralupské sportovní haly
Registrace: do 10 hodin 
Startovné: 300 Kč za tým (počet hráčů v týmu 3+1 střídající)           
Disciplíny: 3 na 3, 1 na 1, střelecké a dovednostní soutěže
Občerstvení, míchané drinky a hudba po dobu akce zajištěna!                     

Aerobik Studio ATAK zve na ukázkovou hodinu

Za jarní sezónu pěti závo-
dů máme na kontě 42 medailí, 
z toho 16 zlatých! Rozhodně je 
čím se chlubit a rádi vám naše 

úspěšné závodnice a jejich tre-
nérky představíme. Na závěr 
veřejné hodiny si děti mohou 
vyzkoušet některé prvky ze se-

stav nebo se zapojit do společ-
ných pohybových soutěží.

PetRa kloZová
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Tým BK Kralupy Junior v Chomutově na Festivalu 
ČR, kde děvčata získala 3. místo.
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Healt and Happy,
cvičení pro zdraví a radost, ZdarMa
pondělí 8. června 2015 ve 20 hodin

v sále č. 1 v Párty klubu v kralupech nad vltavou
Toto cvičení je určeno ženám všech věkových kategorií, zejména těm, 
které mají potíže s bolestmi zad, sterilitou, inkontinencí, osteoporózou 
a nadváhou.

Pro sestavu cvičení jsem se nechala inspirovat slovenskou lékařkou 
Elenou Ďurišovou, která se dlouhodobě zabývá ženskými bolestmi 
zad a také známou Ludmilou Mojžíšovou, rehabilitační sestrou, která 
sestavila velmi účinnou cvičební metodu určenou k léčbě sterility 
a blokací páteře. Cviky jsem se snažila vybírat tak, aby uvolňovaly celý 
organismus a zároveň posílily svalstvo a cíleně působily tam, kde to 
ženské tělo vyžaduje. 

Mám dlouholeté zkušenosti s cvičením jógy pro ženy, takže cvičební 
sestava je postavena na důkladných dechových cvičeních.

Přihlášky na telefonu 775 155 588, e-mail: eva@eskouc.cz, 
info. www.eskouc.cz a www.terapieprozeny.cz. 

Sobota 16. května byla v Kra-
lupech nad Vltavou ve zna-

mení sborů dobrovolných hasičů 
(SDH) nejen z Kralup a okolí, 
ale dokonce i z německého part-
nerského města Hennigsdorf - 
probíhal V. ročník kralupského 
šestiboje, který organizoval SDH 
Kralupy. 

Na plac k řece mezi mostem 
a lávkou pro pěší dorazilo 11 
soutěžních družstev, která si 
změřila své síly v tak zvaném 
sranda mači. Účastníci museli 
napojit hadici do připraveného 
hasičského auta, roztáhnout ji, 
zdolat překážku v podobě lešení 
s pneumatikami, pomocí rozdě-
lovače napojit další dvě hadi-
ce, kterými se musely dva sudy 
odstříkat až za předem danou 

hranici. Dále se pokračovalo 
proskočením okna, slalomem 
v kolečkách a na závěr bylo 
povinné vypít 0,5 l piva a 0,5 l 
mléka. 

Stopky se zastavily v oka-
mžiku položení prázdného ke-
límku na stůl. Závod probíhal 
ve dvou kolech a jejich výsledné 
časy se sčítaly. Vítězem soutě-
že a prvním držitelem putov-
ního poháru starosty města se 
stal Sbor dobrovolných hasičů 
z Úžic. Druzí byli hasiči z Voj-
kovic a třetí místo obhájili dob-
ráci z části města Kralup nad 
Vltavou – Minic. Domácí sbor se 
umístil na pátém místě a hosté 
z německého Hennigsdorfu se 
probojovali na 9. místo. 

lenka MoRavcová
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Polovina měsíce lásky patřila hasičům

Fotogalerii najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
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více informací na www.hostivit.cz nebo www.hostibejk.com  

Stavební pozemky na Hostibejku - Resort Hostivít

První etapa prodeje pozemků zahájena! 

tel.: 604 435 234 tel.: 602 306 778

VKolíně proběhlo 17. 5. 2015 finále Kraj-
ského přeboru v barevném minivolejba-

le a Kralupy byly opět velmi úspěšné a bra-
ly medaile ve všech kategoriích - ve žluté 
(2. místo Kuba Kubišta a Kuba Hlaváček), 
v červené (1. místo Barča Berková, Jul-
ča Justová, Kačka Chlapcová) i v modré  
(2. místo Kristýnka Valková, Kája Faifrová, 
Áďa Fejtová).

Vyhlašovali se také nejlepší hráči turnaje 
v každé kategorii. Za žlutý byl vyhlášen Ku-
ba Kubišta, za červený Barča Berková.

V ČERVENÉM minivolejbale hrálo cel-
kem 24 družstev a Kralupy mohly postavit 
dvě družstva. Obě byla vyrovnaná. Bohužel 
se setkala ve vyřazovacím play off. Na kon-
ci jejich vzájemného zápasu byl výsledek 
vyrovnaný a hrál se rozhodující bod, který 
lépe dopadl pro družstvo Kralupy A. Dru-
hé družstvo (Klárka Volemanová, Adélka 
Janůrková a Kačka Kazdová) skončilo tedy 

na 5. - 8. místě. Kralupy A se staly bez je-
diné porážky PŘEBORNÍKY KRAJE v čer-
veném minivolejbale. 

Ve ŽLUTÉM mini se celou sezónu klu-
kům velmi dařilo a neprohráli jediný zá-
pas. Bohužel tuto řadu smolně přerušil fi-
nálový zápas. Prohráli pouze o jeden bod, 
a přestože z toho byli moc smutní, 2. místo 
v kraji je krásné.

V MODRÉM mini dívek hrála dvě naše 
družstva. Družstvu A chyběla nejzkušenější 
hráčka Eliška Kořínková (ta musela s výbě-
rem kraje absolvovat poslední soustředění 
před republikovým turnajem). Nahradila 
ji mladší Áďa Fejtová. Družstvo ve finále 
o kousek nestačilo na družstvo Příbrami. 
Družstvo B ve složení Nikol Moráňová, Luc-
ka Nová a Kačka Špiváková, které tuto sou-
těž může hrát ještě příští sezónu, skončilo 
na 9. místě z celkem 24 týmů.

jitka kubištová

Během víkendu 8. - 10. 5. 
2015 prakticky skončily ofi-

ciální volejbalové soutěže roční-
ku 2014/2015.

Mladší žákyně s velkým ná-
skokem zvítězily v Krajském pře-
boru a vybojovaly po roce opět 
mistrovský titul. Zajistily si tím 
postup do eliminační části Mis-
trovství ČR. Ani v ní nezaváha-
ly a postoupily do celostátního 
finále. Hrálo se v Liberci a naše 
děvčata po skvělých výkonech 
skončila na třetím místě. Obrov-
ský úspěch, dík patří všem hráč-
kám, rodičům i trenérům!

Starší žákyně dohrály Kraj-

ský přebor na 3. místě. I ony si 
zajistily postup do první části 
Mistrovství ČR. I ony postoupi-
ly do závěrečných bojů o titul. 
Turnaj pořádala Olomouc. Našim 
dívkám se tentokrát moc neved-
lo, obsadily 16. místo. I tak si 
zaslouží obdiv a gratulace. Vždyť 
v náročné sezoně prakticky ne-
měly volný víkend, absolvovaly 
celou sérii Českého poháru (jed-
nu část dokonce v Kralupech po-
řádaly). Kromě toho hrály ještě 
tzv. „Baronův pohár“, což je série 
turnajů mimo oficiální soutěže 
pořádaných Volejbalovým sva-
zem. Prostě bylo toho až až.

Juniorky v první lize stabilní-
mi výkony hrály střed tabulky 
a v poklidu si zajistily ligovou pří-
slušnost i pro sezónu 2015/2016. 
Během prvního květnového ví-
kendu ještě absolvovaly tradič-
ní turnaj v partnerském městě 
Kralup – slovenském Komárně. 
Jako již několik let po sobě hrály 
finále. Letos v pětisetové bitvě 
s výběrem Budapešti na nejvyšší 
stupeň nedosáhly. I tak je stříbro 
v nabité konkurenci (houževnaté 
Komárno, Slavia UK Bratislava – 
bašta slovenského volejbalu) roz-
hodně úspěch.

Ženy si zahrály Krajský přebor 

I. Po velice pěkné první části po-
stoupily do finálové skupiny. Tu 
absolvovaly se střídavými úspě-
chy, nicméně konečné páté místo 
je rozhodně potěšující. Přejeme 
hodně štěstí do dalších sezón!

PetR slaPnička

PobytovÉ a PoZnávaCí ZájeZdy
last minute „lÉtO 2015“
Pro vaše pohodlí nabízíme dopravu na letiště 
a k odjezdovým místům autobusů i zpět - cena od 200 kč.

Konec oficiálních volejbalových soutěží

Medaile z minivolejbalu získaly kralupské týmy

Volejbalový oddíl TJ Kralupy vás 
zve v sobotu 6. 6. 2015 na  
23. ročník Memoriálu Simony 
Machanové (mezinárodní turnaj 
juniorek) a v neděli 7. 6. 2015 na  
4. ročník turnaje nadějí (meziná-
rodní turnaj starších žákyň) po oba 
dny od 9 hodin na volejbalových 
kurtech u sokoliště. V případě ne-
přízně počasí v ZŠ Gen. Klapálka.

AXIA AGENTURA a.s.
Jungmannova 75, Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 370, 602 249 035

Vítězné družstvo červeného 
minivolejbalu.
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ba PřijMe PraCovníky 
na ostrahu průmyslového  
areálu v kralupech n. vlt.  

d/n směny, práce v uniformě,  
vhodné pro čid i Pid. 

volejte Po-Pá od 8:00 hod. 
do 14:00 hod. na tel: 702 027 911.

PŘIJMeMe 
zaměstnance 
do truhlárny v Kralupech nad Vltavou

� vyučení není podmínkou 
� šikovnost ano

Informace na tel. č. 315 729 521 
nebo pište na email janina@orisek.eu

Za nejvyšší ceny koupí sběratel obraz (obrazy) 
– oleje a akvarely Josefa Holuba.

Cena obrazu podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku, neplatíte 
žádné zprostředkovatelské provize. Platba v hotovosti při převzetí obrazu. 
Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví či bazar. Mám také 

zájem o předměty po legionářích či vojácích 1. republiky, jako šavle, 
bodáky, opasky, přezky, čepice. 

Volejte v dobrém na 775 392 379

Účetní SluŽby 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

tel.: 603 816 818
novakova.ucetni@gmail.com

www.ucetni-sluzby.com

InZercI 
OBJeDnÁVeJTe 

nA e-MAIlu
ZPRAVODAJ@MeStOKAlUPy.cZ

Společnost FIEGE s.r.o. hledá pro logistický sklad v Úžicích u Kralup nad Vltavou 
(projekt zaměřený na kontrolu a balení textilu) vhodné kandidáty na pozici:

pOpis pOzice:
› činnost zaměřená zejména na kontrolu textilu a obuvi (kvalita, čistota, 
 odpovídající typ apod. – pomocí scanneru)
› vybalování a opětovné balení zboží po provedené kontrole
› další skladové práce
PoŽadujeMe: 
› ukončené základní vzdělání
› pečlivost, manuální zručnost
› schopnost vykonávat rutinní, monotónní činnost
› spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, logické myšlení
› čistý trestní rejstřík podmínkou
nabízíme: 
› práci ve dvousměnném provozu  
› motivační finanční ohodnocení odpovídající pracovní pozici
› měsíční a roční bonus
› příspěvek na dopravu
› stravenky
MíSto PraCoviŠtě: 
Úžice u Kralup nad Vltavou (ProLogis Park D8)
nástup: IHNED

V případě zájmu, prosím, životopisy zasílejte e-mailem na adresu  
CZ-HR@fiege.com nebo prostřednictvím webových stránek společnosti, tj. 

www.fiege.cz – v sekci Kariéra výběrem odpovídající pracovní pozice,  
o kterou máte aktivní zájem.

Operátor/-ka 

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra
ing. Michaela koušová
ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou.
Moderní neinvazivní metoda, vhodná také pro diabetiky.

tel.: 732 674 853
více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura kralupy
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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

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

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

nyní 
nabízíme

OteVřenO:
po – pá: 8:00 – 18:00 so: 8:00 – 18:00 ne: 8:00 – 17:00
Svátky: 5. 7. zavřeno; 6. 7. otevřeno 8:00 – 17:00 hod.

od 12. 6. velké letní  
slevy okrasných keřů  
a vzrostlých stromů sleva30 až 70 %

Prodejna otevřena

výroba, prodej, montáže, údržba bazénů; chemie, zastřešení

S. k. neumanna 164
kralupy nad vltavou
(naproti parkovišti u pošty)

tel.:  602 567 731,
 602 161 322
e-mail: bazeny@mybox.cz

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

} originál bezrámový systém  – kvadro 

} rámový systém GLASA

} záruční – pozáruční servis zaručen

sleva v regionu  1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení: 

PAVel PeTŘÍčeK
tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz

ZASKlÍVÁnÍ lODžIÍ A BAlKÓnŮ

InDIVIDuÁlnÍ PŘÍSTuP A POrADenSTVÍ

15 let V OBORU

ZáRUKA 5 let

náPlň PráCe: 
› Práce PL pro dospělé (registrovaní pacienti) › Poskytování 

pracovně lékařské péče › Nutná a neodkladná péče  
› Účast na preventivních programech u klienta, podpora zdraví

PoŽadujeMe: 
› VŠ všeobecné lékařství › Praxe v oboru, zkušenosti s poskytováním 

pracovně lékařských služeb • Proklientský přístup, spolehlivost
nabízíme: 

› Velmi zajímavé finanční ohodnocení (při úvazku 1,0 až 80.000,-)  
› Různorodou pracovní náplň › Podporu vzdělávání a další firemní benefity 

Nabídky včetně životopisu, prosím, posílejte na email:  
klara.gottwaldova@kardia.cz, případně volejte na tel. 604 295 903.

Pro naši novou ordinaci  
v Kralupech nad Vltavou hledáme 

PraktiCkÉHo lÉkaře 
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restaurace bArAKUDA, nám. J. Seiferta – Lobeček
vrestauracích se cítím 

jako ryba ve vodě. sol-
týn barakuda je dravá ryba. 
v kralupském Lobečku je ale 
název barakuda jednoznač-
ně spojen s barem a nepříliš 
dravou restaurací vedle kul-
turního domu vltava. I když 
– celkem dravě se kuchyně té-
to restaurace dostala na pra-
covní stoly okolních firem, 
zdarma totiž zajišťuje roz-
vážku obědů. 

prostředí restauračního 
zařízení je však odsunuto 
na vedlejší kolej. Design zn. 
všehochuť a z nouze ctnost. 
raději jsem se posadil u ven-
kovních stolů a lavic. ob-
jednal jsem si polévku a dvě 
hlavní jídla. servírka zkont-
rolovala velikost mých očí  
a bez řečí objednávku přija-
la. co bych kvůli vám, vážení 
čtenáři, neudělal! 

Květáková polévka s vejcem (19,-) jednoduše 
ušla. za nízkou cenu celkem dobrá kvalita. 

Kuřecí steak s bramborem a tatarkou (69,-) 
byl opravdu chutný, maso akorát propečené. 
přítomnost tatarské omáčky mě výjimečně 

i potěšila, dlouho jsem ji 
neměl.  

Druhé hlavní jídlo v po-
době těstovinového salátu 
jsem snědl jen z části (přece 
jen musím myslet na obvod 
mého pasu). přesto má ústa 
trochu zahořela. Mohl jsem 
to však očekávat už z názvu 
– Dijonský těstovinový salát 
(69,-). Majonéza se nevyhnu-
la ani tomuto pokrmu, i přes 
svou pikantnost byl ale chu-
ťově příjemný. 

ceny hlavních jídel se 
v barakudě pohybují od 69 
do 74 Kč, porce jsou přiměře-
né a platit lze i stravenkami. 
obsluha přicházela pravidel-
ně s dotazem na další přání.  

toalety jsou mírně  
post-apokalyptické a vlastně 
ani nevíte, zda jdete do těch 
správných – chybí obyčejný 
panáček či panenka. v paříži 

mívají i jednu toaletu pro obé pohlaví, ale větši-
nou jsou alespoň pěkné nebo s nápadem. 

barakudě doporučuji ten „nápad“ a vám přeji 
Dobrou chuť!

 váš oskaR sucHaR

7. díl

Hodnocení
kvAliTA PokrmU

oBSlUHA

ProSTŘeDÍ

ÚroveŇ ToAleT

Celkový DoJem

(maximálně 5 hvězdiček)

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

SERIÁL

2. 6. út  .........16:00.......... Akademie DDM (sportovní hala na Cukrovaru)
  17:30.......... Druhý absolventský koncert ZUŠ (městské muzeum)
4. 6. čt  .........16:30.......... Čaj o páté (KD Vltava)
10. 6. st ..........9:00.......... Recitační soutěž (DDM Kralupy)
11. 6. čt ........19:30.......... Tančírna (KD Vltava)
12. 6. pá  ......10:00.......... Otevření sociálního podniku Šuplík (Farní charita)
  20:00 ......... Za Vodou: Dlouhý Štědrý večer (KD Vltava)
  21:30 ......... Za Vodou: Stand´artní kabaret (klubovna DS Scéna)
  23:00 ......... Za Vodou: Naseto?! (zahrada KD Vltava) 

13. 6. so .........9:15.......... Konkurz na Kralupský talent 2015 (KD Vltava)
  10:00.......... Slavnost růží a víkend otevřených zahrad (zámek Veltrusy)
  13:30 ......... Za Vodou: Divadelní jarmark (nejen) pro děti (zahrada u klubovny)
  15:30 ......... Za Vodou: Malý člověk jménem Ngali (klubovna DS Scéna)
  18:00 ......... Za Vodou: Zmatení jazyků (klubovna DS Scéna)
  20:00 ......... Za Vodou: Storytelling (klubovna DS Scéna)
  22:00 ......... Za Vodou: Kapela SEN (klubovna DS Scéna)
14. 6. ne .......10:00.......... Bavaria rugby cup 2015 (hřiště v Mikovicích)

  10:00.......... Slavnost růží a víkend otevřených zahrad (zámek Veltrusy)
  17:00.......... Taneční koncert TPS Z. Štarkové (KD Vltava)

15. – 19. 6. ...................... Den otevřených dveří ZUŠ Kralupy nad Vltavou
17. 6. st ........17:00.......... Ukázková hodina aerobiku – studio Atak (tělocvična gymnázia)
19. 6. pá .......13:00.......... 4. Letní čarování (mlýn v Olovnici)
  18:00.......... Slunovrat – filmová projekce (louka u mlýna v Mikovicích)

20. 6. so .......13:00.......... Kurz Textilní dílna (DDM Kralupy)
  13:00.......... 4. Letní čarování (mlýn v Olovnici)
  14:00.......... Slunovrat – kralupský festiválek (louka u mlýna v Mikovicích)
  15:00.......... Komentovaná prohlídka výstavy Střípky z myslivosti 
   (městské muzeum)
21. 6. ne .......13:00.......... 4. Letní čarování (mlýn v Olovnici)

23. 6. út ........19:15.......... Koncert Dvořákova komorního sboru (kralupský kostel)
26. 6. pá .......16:00.......... Zahradní slavnost (ZŠ a MŠ Třebízského)

27. 6. so .........7:45.......... Čabalala cup (fotbalové hřiště V Olších)
  13:00.......... Zelenej Zákal – hudební happening (louka za koupalištěm)

Kalendář červnových akcí 
DAtUM ZAHáJeNí AKce DAtUM ZAHáJeNí AKce

Podrobný program Dnů Kralup 2015 najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Květáková 
polévka

Kuřecí  
steak  
s bramborem

Dijonský těstovinový 
salát s kuřecím 
masem


