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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

středa 1. června 

8:30 Atletický čtyřboj žáků 
(multifunkční hřiště u zimního sta-
dionu) - atletická olympiáda 3. až 
9. ročníků, čtyři kategorie soutěží 
ve sprintu, běhu na dlouhou trať, ho-
du míčkem, hodu medicinbalem.
www.zsrevolucni.cz

16:00 běh do hostibejckých 
schodů – 19. ročník
16:00–17:50 start pod Jarníkovými 
schody
18:10 vyhlášení výsledků
Tradiční výběh se 187 schody 

na místní kopec Hostibejk. Vyhod-
nocení proběhne po jednotlivých ka-
tegoriích – děvčata a chlapci zvlášť. 
Připraveny budou medaile, diplom 
a drobné ceny pro první tři v každé 
kategorii. www.kralupska-turistika.
cz/kct

17:00 slAvnostní zAhájení 
oslAv dny krAlup (turistické in-
focentrum u Masarykova mostu)
17:00 zahájení oslav starostou města
17:15 vystoupení pěveckého soubo-
ru ZŠ Komenského „Hvězdičky“
17:40 vystoupení pěveckého sboru 
Markéty Wagnerové

18:40 vystoupení mladých zpěváků 
z Kralupského talentu a ZUŠ Kralupy
19:40 vystoupení BigBandu Kralupy
21:00 Komorní orchestr Dvořáko-
va kraje provede hudbu k ohňo-
stroji
„V letošním roce slaví Komor-
ní orchestr Dvořákova kraje 40 let 
od svého založení. A jak jinak oslavit 
toto významné výročí, než hudbou... 
a ohňostrojem! 
Pod vedením dirigenta Václava Ma-
záčka vám orchestr spolu s Decho-
vou harmonií České filharmonie za-
hraje Purcellovu suitu Gordický uzel 

a hlavně známou Hudbu k ohňostroji 
od Georga Friedricha Händela. Tato 
majestátní skladba bude provede-
na spolu s barokním ohňostrojem 
přesně tak, jak ji Händel v roce 1749 
napsal. Pouze vyměníme Temži 
za Vltavu a budeme doufat, že poča-
sí vyjde lepší, než tehdy v Londýně, 
kdy při prvním provedení pršelo. 
Nenechte si tedy ujít nevšední zážitek 
a přijďte si vychutnat první červnový 
večer! Těšíme se na vás. Za všechny 
členy KODK Hana Nohýnková.“
www.kasskralupy.cz, www.kodk.cz

Pokračování na str. 7

KaSS Vltava vás ve spolupráci s Městem Kralupy nad Vltavou srdečně zve na další ročník již 
tradičních městských slavností Dny Kralup 2016. Připraven pro vás máme bohatý program, 
ve kterém si přijdou na své děti i dospělí. Těšit se můžete na mnoho sportovních aktivit, 
hudby (hudebních vystoupení), dětských her a umění. 
V tuto chvíli vám představujeme pouze první verzi programu. Program budeme dále 
doplňovat a jeho nejaktuálnější verzi naleznete vždy na stránkách www.kasskralupy.cz nebo 
na připravované facebookové stránce Dny Kralup 2016. 

Těšíme se na vás! Za KD Vltava Tereza Hodovská

zveme vás do divadla KD Vltava – Kralupy nad Vltavou
pondělí 9. 5. 2016 – 19.30 hod.
Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská 
v tragikomedii Na útěku

Komorní orchestr Dvořákova kraje

podrobný program na www.kasskralupy.cz

DNY
KRALUP

VLTAVOU
NAD

1. 6. - 5. 6. 2016
2016

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

Vážení a milí čtenáři,

2

všichni vy, kdo čtete toto číslo, patříte mezi 
skupinu lidí, kteří se buď nenechali nachytat 
aprílem v dubnovém Zpravodaji, anebo 
nechali, ale nezazlíváte mi to a zůstáváte 
věrnými čtenáři našeho měsíčníku. Bohužel 
těch, kteří aprílovému článku uvěřili a potom 

prohlašovali, že tohle už jsme 
fakt přehnali, a tento květnový 
Zpravodaj si pravděpodobně 
nepřečtou, je možná na desítky... 
To, jaké reakce aprílový článek 
vyvolal, mě mrzí... Svědčí to 
o současné náladě v naší společnosti. 

Smysl pro humor, nadsázka, úsměv – toho 
všeho je tu strašně málo. Lidé jsou naštvaní, 
pomlouvají, rozčilují se nad zprávami, jejichž 
směr nemůžou nijak ovlivnit. Přitom by stačilo 
tak málo – radovat se i z maličkostí, nepropadat 
pocitu trapnosti a umět se zasmát tomu, když 
někomu skočíte na špek. Proč už to neumíme?
Byla jsem překvapená tím, kolik z vás bylo 
ochotno dojít na úřad a požadovat slevový 
kupon na benzín. A říkala jsem, že už nikdy 
nechci psát aprílové články a čtenáře 
nechat napálit se... I když zase na druhou 
stranu, proto apríl vznikl – je to den, kdy je 
dovoleno vtipkovat. A v našem Zpravodaji je 
to mnoholetá tradice. V každém dubnovém 
vydání aprílový článek najdete. A většinou 
je jeho autorem Hugo Veselý. Hugo slaví 
svůj svátek 1. dubna – na apríla – a proto, 
milí čtenáři, články s tímto podpisem jsou 
vždycky v našem Zpravodaji apríl!
A zajímavé ještě bylo, že někteří z vás byli 
tak opatrní, že pro jistotu nevěřili ani jiným 
článkům, které za aprílové považovali. Vše 
ostatní ale v dubnovém Zpravodaji byla 
realita, fabulace byl jen článek na straně 8 
s titulkem Kanystr benzínu v dubnu zdarma!
Přesto přese všechno věřím, že nakonec 
náš vtípek „strávíte“, přenesete se přes něj, 
zasmějete se nad tím, jak snadno se dá v dnešní 
době uvěřit tomu, co je psáno a zůstanete 
i nadále věrnými čtenáři Zpravodaje. 
Přeji všem pohodové prožití májových dnů 
bez mráčků nejen na obloze, hodně lásky, 
kterou budete moci v různých formách 
věnovat těm, kteří o to stojí, a (s)mějte se!

RaDKa HolešToVá, šéfReDaKToRKa KZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová, Martin Odvody, Jan Bartoš.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 2. 5. 2016. Příští číslo vyjde 1. 6. 2016.

◆ rada města (dále jen rM) schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s obcemi Nová Ves 
a Postřižín na rychlostní měření silničním radarem 
MěP Kralupy nad Vltavou na území obou obcí. 
◆ rM schválila záměr požádat o dotaci z Minister-
stva práce a sociálních věcí na akci „Profesionalizace 
a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“.
◆ rM schválila záměr odboru RIaSM požádat 
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 
„117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách“, a to v rámci akce „Demolice objektu 
hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy n. Vlt.“.
◆ rM schválila zhotovitelem projektové doku-
mentace na akci „Rekonstrukce výměníkové sta-
nice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou“ 
firmu SYMONTA s.r.o., Plzeň za celkovou cenu 
134.310 Kč včetně DPH.
◆ rM ukládá odboru RIaSM zajistit výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace na akce: 
„Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ praktická 
v Kralupech nad Vltavou“ a „Rekonstrukce rozvodů 
v KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou“.
◆ rM schválila zhotovitelem projektové 
dokumentace k „Rekonstrukci komunikací v ulicích 
Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou“ Pavla 
Kubíska za celkovou cenu 450.000 Kč.
◆ rM schválila zhotovitelem lavičkové sochy 
Josefa Švejka s filmovou tváří Rudolfa Hrušínského 
pana Alberta Králička, za celkovou cenu 575.000 Kč 

vč. DPH. Akce bude financována z prostředků 
veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka 
v Kralupech“. 
◆ rM schválila poskytnutí dotace z fondu MST2 
Dvořákovu gymnáziu a Střední odborné škole 
ekonomické ve výši 15.000 Kč na autobusovou 
dopravu do polského města Środa Wielkopolska. 
◆ rM schválila dodavatelem akce „Rekonstrukce 
sportovního areálu v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
za celkovou cenu 4.708.092 Kč vč. DPH.
◆ rM schválila zhotovitelem akce „Demolice 
objektu bývalé zeleniny u nádraží Kralupy nad 
Vltavou“ společnost KOCHMANTRANS, s.r.o., 
za celkovou částku 361.916 Kč vč. DPH.
◆ rM schválila záměr požádat o dotaci z Minis-
terstva životního prostředí prostřednictvím „Ope-
račního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, 
a to na akci „Revitalizace sídelní zeleně – nám.  
J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou“. 
◆ rM schválila zhotovitelem projektové dokumentace 
k akci „Demolice části pivovaru – stáčírny, Kralupy nad 
Vltavou“ společnost A.D.U. atelier, s.r.o., za celkovou 
částku 71.390 Kč vč. DPH.
◆ rM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce zadávané v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu s názvem „Oprava komunikace v ulici 
Školská, Zeměchy“.

◆ zastupitelstvo města (dále jen zM) schválilo 
převedení finančních prostředků z investiční 
rezervy města na akci „Centrum města – výstavba 
nových povrchů“ ve výši 5.500.000 Kč.
◆ zM schválilo podání žádosti o dotaci na projekt 
„Snížení energetické náročnosti bytového 
domu Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ 
s předpokládanými náklady ve výši 6.534.000 Kč 
vč. DPH.
◆ zM schválilo rozdělení dotací pro sportovní 
oddíly v Kralupech nad Vltavou přesahující částku 
50.000 Kč.
◆ zM schválilo žádost od HK Kralupy ve výši 
1.000.000 Kč na úhradu ledové plochy pro mládež 
hokejového klubu na zimním stadionu v Kralupech 
nad Vltavou.
◆ zM schválilo podání žádosti o dotaci ve vý-
ši 450.000 Kč na projekt „Pořízení nového do-

pravního automobilu pro JSDH Kralupy nad Vl-
tavou“ z programu „Dotace pro JSDH obcí pro 
rok 2017“.
◆ zM schválilo žádost od TJ Kralupy – oddíl 
krasobruslení na částečnou úhradu za užívání 
ledové plochy ve výši 100.000 Kč.
◆ zM schválilo poskytnutí grantových příspěvků 
na rok 2016. Jedná se například o příspěvek 
na akce: Magická noc Trubadúrů ve výši 40.000 Kč, 
Mezinárodní basketbalový kemp ve výši 60.000 Kč, 
44. ročník hudebních slavností A. Dvořáka ve výši 
66.000 Kč a podobně.
◆ zM schválilo návrh aktualizace pravidel přidělování 
dotací pro sportovní oddíly na rok 2017.
◆ zM neschválilo podání žádosti o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 
pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ z programu „Dotace 
pro JSDH obcí pro rok 2017“.

STřípKY z jednání rady města a zastupitelstva

11.května

VeřejNé jeDNáNí 
zastupitelstva města se koná 
v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

uzávěrky 
vydání červen

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 5. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 19. 5. 2016, 12 hodin.

svaz zdravotně postižených zo kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 5. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

Kalendář akcí a spoustu dalších článků najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz



  květen 2016

K Z

3

aKtuality

Ipřes neočekávaně nízký zájem 
občanů (bylo jich odhadem 25) 

trvala beseda dvě hodiny. Dí-
ky projekci na plátno si moh-
li všichni zúčastnění prohléd-
nout architektonickou studii 
do nejmenšího detailu. Vyslech-
nout argumenty, proč některé 
budovy ustoupí, některé budou 
opraveny (nebo je jejich rekon-
strukce plánována) a co by mělo 
v centru města být ještě vybu-
dováno.

Centrum Kralup se již ale 
měnit začíná a vše směřuje 
k naplnění zpracované archi-
tektonické studie. V roce 2013 
došlo k přestavbě nevyužívané-
ho a chátrajícího obchodního 
domu Máj na novou radnici. 
Následně pražská VŠCHT vy-
budovala z bývalého mlýna mo-
derní Technopark. Kromě toho 
byla zateplena a opravena bu-
dova knihovny a základní školy 

praktické, v nedávné době byla 
kompletně zrekonstruována bu-
dova bývalého městského úřadu 
na Palackého náměstí 6, kde ny-
ní sídlí Úřad práce.

V rámci další revitalizace 
centra se chystá nejen demoli-
ce hotelu Praha, který nezapa-
dá do navrhované koncepce, ale 
také demolice bývalé prodejny 
na rohu Husovy a Nádražní uli-
ce a v dalších letech přístavby 
pivovaru. Během letošního roku 
dojde k renovaci silnic a chod-
níků kolem kostela Nanebevzetí 

Město Kralupy nad Vltavou v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, oznamuje záměr města 
prodat pozemky jako celek.

Předmětem prodeje je pozemek parc.  
č. st. 23/2 o výměře 448 m2, jehož součástí je 

budova bez čp./če. (balírna), pozemek parc.  
č. 1652 o výměře 192 m2, části pozemků 
parc. č. st. 24/6, parc. č. st. 1681 a parc.  
č. 605/1 o celkové výměře cca 600 m2 (bez 
stávající stavby), vše zapsané na LV 10001 
pro obec a katastrální území Kralupy nad 
Vltavou u Katastrálního úřadu pro Středo-
český kraj, katastrální pracoviště Mělník. 

Nabídky budou přijímány do 9. 6. 2016 
do 12 hodin, bez ohledu na způsob doru-
čení. 

Podmínky prodeje naleznete na elektro-
nické úřední desce na stránkách www.
mestokralupy.cz.

Bližší informace podá Ing. Marek Czech-
mann, místostarosta města, tel.: 315 739 887, 
nebo Helena Lesáková, odbor realizace in-
vestic a správy majetku MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, tel.: 315 739 806. Prohlídka budovy 
je možná po dohodě se zadavatelem výbě-
rového řízení. 

Budova bývalé balírny je na prodej Pochvala od občanů
Nevím, komu přesně adresovat toto ocenění 
- nejsem občan Kralup, ale mé děti sem cho-
dí do školy a na kroužky a chci vyjádřit velké 
potěšení nad tím, jak jsou zkrášlené kruhové 
objezdy. Za sebe moc děkuji, hned je průjezd 
i průchod Kralupami hezčí. Díky, že se o to 
staráte kateřina hollá

pozn. redakce: Středy kruhových objezdů 
jsou ve správě MěÚ Kralupy nad Vltavou, vý-
sadbu trvalek a cibulovin provedla v loňském 
roce společnost Ing. Jandy na základě projek-
tové dokumentace Ing. Jandové.

V Kralupech proběhla beseda o budoucí podobě  

centra Města

Panny Marie a svatého Václava. 
O této akci budeme informovat 
v dalších vydáních Zpravoda-
je.

Kromě demolic a oprav by 
však mělo v centru dojít i k no-
vé výstavbě – měl by vznik-
nout nový blok městských do-
mů, který naváže na současnou 
Husovu ulici. Více je zřetelné 
z obrázku.

Vedení města má zájem pro-
dat soukromým investorům jed-

notlivé parcely, na kterých by 
sami dle určitých zadávacích 
podmínek městské domy vybu-
dovali.

Pokud se podaří naplnit sou-
časná vize, která však vychází 
z hluboké historie, kdy se po-
dobou centra města zabývá za-
stupitelstvo již po několik voleb-
ních období, budeme poté moci 
říci, že Kralupy mají důstojné 
náměstí.

RaDKa HolešToVá

Zleva: místostarostové Kralup Libor Lesák a Marek Czechmann, 
Ing. arch Vlasta Poláčková (architekt města Kralupy nad Vltavou), 
Ing. arch. Martin Poláček (autor studie, ateliér Majo architekti), 
Ing. arch. Petr Preininger (ateliér DUK, s.r.o.), který řešil v projektu 
dopravní obslužnost.
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V pondělí 18. dubna 2016 se v kralupském kinosále 
konala beseda zástupců kralupské radnice, příspěvkových 
organizací města, architektů a veřejnosti o budoucí podobě 
centra Kralup. Tuto besedu vyvolal zejména nesouhlas 
části veřejnosti se zbouráním budovy bývalého hotelu Praha 
na Palackého náměstí.

Modrá část - 
plánovaný nový 
vnitroblok.
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V roce 2013 došlo ke snížení 
energetické náročnosti bu-

dovy tělocvičny v areálu této 
školy, o rok později pak k reno-
vaci dvora a v roce 2015 k re-
konstrukci elektrorozvodů. Již 
nyní se mohou nejen žáci těšit 
na opravu víceúčelového hřiště 
v areálu školy.

 Letitý školní sportovní areál 
začne měnit svou tvář v červnu. 
Rekonstrukce potrvá pravděpo-
dobně až do srpna. Zhotovite-
lem bude firma SWIETELSKI 
stavební, s.r.o. 

Cílem rekonstrukce budou 
stavební úpravy povrchu více-
účelového hřiště a atletického 
oválu v předpokládané částce 
4 mil. korun. Atletický ovál 
s dvouvrstvým polyuretano-

vým povrchem bude lemován 
obrubníky s odvodňovacími 
kanálky po stranách. V rámci 
oválu nebude chybět ani dál-
kařský sektor a sektor pro vrh 
koulí. 

Celé hřiště bude oplocené. 
„V oplocení budou napevno při-
chyceny konstrukce čtyř odra-
zových desek s koši na basket-
bal. Další novinkou pak budou 
univerzální sloupky umožňující 
přichycení sítě na volejbal, tenis 
či nohejbal,“ doplňuje Jindřich 
Karvánek z odboru realizace in-
vestic a správy majetku.

Podrobnosti k této akci najde-
te v tiskové zprávě na www.kra-
lupskyzpravodaj.cz.

Jan BaRToš, 

MěÚ KRalupy naD VlTaVou

N a opravu některých úseků Dvo-
řákovy stezky je zpracovaná pro-

jektová dokumentace. Jednalo by se 
o vybudování dřevěných palisád, za-
rovnání a mlatové zpevnění stávající-
ho povrchu. Současně by se proved-
la úprava zeleně zasahující do profilu 
stezky. V předstihu bylo povoleno ká-
cení čtyř stromů, které rostly ve stez-
ce. V rozpočtu na letošní rok jsou i vy-
členěny finanční prostředky. 

To jsou příznivé zprávy. Špatné 
zprávy jsou však, že v celé trase 
stezky jsou vedeny drážní kabely - 
jak vysokonapěťové, tak slaboprou-
dé. Kabely jsou vzhledem ke skal-
natému podloží a konfiguraci terénu 
uloženy velmi mělko a správci těch-

to sítí mají ke stavbě mnoho připo-
mínek. 

V současné době jsme se dohod-
li s těmito správci na vytyčení sítí. 
Na základě toho bude stanoven další 
postup. Buď se se správci dohodneme 
na zmenšení ochranných pásem kabe-
lů a snížení krytí, nebo další práce ne-
budeme moci provádět. Jakékoliv pře-
kládání kabelů je vzhledem k finanční 
náročnosti naprosto nemožné. 

Pokud se se správci nedohodneme, 
provedeme za pomoci dělníků a tech-
niků Technických služeb Kralupy nad 
Vltavou pouze malé úpravy - zasypá-
ní trvalých vlhkých a bahnitých míst 
šotolinou, vyřezání náletových dře-
vin zasahujících do profilu stezky.

M ěsto v loňském roce vypsalo vý-
běrové řízení na prodej pozemků 

o celkové výměře cca 18 tis. m2 v Kra-
lupech nad Vltavou - jedná se o lokali-
tu po bývalém závodu AERO. 

V platném územním plánu jsou 
pozemky určeny k využití: smíšené 
obytné centrální, tzn. jako hlavní vy-
užití občanská vybavenost, nerušící 
služby, bydlení, parkování. Pro uvede-
nou plochu je požadováno zpracování 
územní studie. 

V termínu podání přišly dvě na-
bídky. A to od firmy RC Kralupy s.r.o. 

a Citronelle a. s., která je vlastníkem 
sousedních pozemků - po bývalém li-
hovaru. Obě nabídky uvažovaly s vy-
užitím plochy převážně pro obchod 
resp. bydlení. Zastupitelstvo se však 
nepřiklonilo k žádné nabídce a výbě-
rové řízení zrušilo. 

V současné době město kontak-
tovalo firmu Citronelle a. s. s tím, že 
bychom nechali společně pro uvedené 
území zpracovat požadovanou územ-
ní studii a město by následně nabídlo 
pozemky opět k prodeji. Ke konečné 
dohodě však dosud nedošlo.

rozpis stAnoviŠŤ Mobilního odpAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .....................................................14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. ...................................................................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). ..................... 16:00 - 16:50 (pouze 19. 4., 19. 7., 18. 10.)
 Hostibejk ................................. 16:00 - 16:30 (kromě 19.4., 19.7., 18.10.) 
 Lobeč - Purkyňovo nám. .......... 16:35 - 16:50 (kromě 19.4., 19.7., 18.10.) 

st:  U gymnázia .........................................................................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. .......................................................................15:00 - 15:50

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

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

terMÍny MOBILnÍHO svOZu
květen

2. 5. - 6. 5. ............bioodpad                                                      
16. 5. - 20. 5. ........rozměrný odpad
  z domácností 

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

Školní hřiště ZŠ V. Havla 
se dočká rekonstrukce

zeptali jsme 
se za vás...
jaký je aktuální stav využití  
pozemků po bývalém Aeru?

reaguje ing. Marek czechmann, místostarosta kralup n. vlt.

bude se realizovat oprava dvořákovy stezky?

Květnová výročí a pietní zastavení
8. 5. 1945 - ukončení II. světové války

Pietní zastavení u pomníků a pamětních desek se uskuteční v pátek 6. 5. 

dále si v květnu připomeneme:

10. 5. 1956 úmrtí Jana Rysa (zakladatel kralupské knihovny)
12. 5. 1926 úmrtí Antonína Boruty (předseda Řemeslnicko-čtenářské 
 besedy, dědeček Jaroslava Seiferta)
21. 5. 1951 úmrtí Josefa Vaníčka 
 (kralupský starosta v letech 1919-1939)

Pietní zastavení na hřbitově se uskuteční v úterý 10. 5. 2016 
v 10:00 hodin.

10:00 ....................Lobeček
10:20 ....................ZŠ Komenského
10:25 ....................sokolovna
10:30 .................... kostel Kralupy
10:40 ....................Hostibejk

10:50 ....................hřbitov
11:00 ....................Minice
11:10 ....................ZŠ Mikovice
11:20 ....................Zeměchy
časy jsou orientační

Školní hřiště před 
rekonstrukcí
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aKtuality

ZáMečnÍk 

požadavky: vyučení v oboru zámečník, zkoušky 
svařování – plamenem, nebo obloukem, praxe 
a osvědčení pro sváření elektrickým obloukem 
a plamenem, řidičský průkaz skupiny B, řidičský 
průkaz skupiny C, T výhodou, pracovitost, svědo-
mitost a flexibilita.
náplň práce: opravy, údržba a výroba veřejného 
mobiliáře, oprava a údržba mechanizace tech-
nických služeb, výpomoc při dalších činnostech 
technických služeb a dalších akcích pořádaných 
městem, účast na zimní údržbě.

eLektrIkář

požadavky: vyučení v oboru elektro silnoproud, 
praxe v oboru, technické myšlení, zručnost a fy-
zická zdatnost, flexibilita, 100% nasazení a peč-
livost práce, řidičský průkaz skupiny B, oprávnění 
vysokozdvižné plošiny výhodou.
náplň práce: opravy, výstavba a údržba veřejného 
osvětlení, světelné signalizace, vánoční výzdoby, 
účast na zimní údržbě.

ZednÍk

požadavky: vyučení v oboru zedník, praxe v obo-
ru, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, 100% 
nasazení a pečlivost práce, řidičský průkaz sku-
piny B, dobrý zdravotní stav.
náplň práce: opravy a pokládka chodníků, včetně 
obrubníků a další zednické práce, účast na zim-
ní údržbě.

děLnÍk prO údržBu ZeLeně

požadavky: dokončené základní vzdělání, praxe 
v oboru, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, 
100% nasazení a pečlivost práce, 
řidičský průkaz skupiny B, T.
náplň práce: údržba zeleně 
po celém městě (včetně hřbi-
tovů), účast na zimní údržbě.

řIdIč

požadavky: ukončené zá-
kladní vzdělání, praxe v oboru, zruč-
nost a fyzická zdatnost, flexibilita, 

100% nasazení a pečlivost práce, řidičský průkaz 
skupiny C, profesní průkaz výhodou.
náplň práce: svoz odpadů, odtahová služba, 
účast na zimní údržbě.

HrOBnÍk

požadavky: střední odborné vzdělání s výučním 
listem v technickém oboru, praxe v oboru vítána, 
technické myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, 
flexibilita, 100% nasazení a pečlivost práce, ři-
dičský průkaz skupiny B.
náplň práce: kopání hrobů včetně zahazování 
a konečné úpravy, ukládání uren, provádění roz-
ptylů a vsypů, exhumace, zajištění základní činnosti 
provozovatele hřbitovů + účast na zimní údržbě.

Bližší informace podá Petra 
Hájková, TSM Kralupy nad 

Vltavou, Libušina 123,  
tel.: 315 726 589,  

e-mail: tsm.hajkova@
mestokralupy.cz

Vpátek 8. 4. se uskutečnila na Hostibejku 
tradiční úklidová akce, kterou pořádalo 

skautské středisko Střelka a Ekologická ko-
mise rady města. Letošní účast byla oprav-
du hojná. Úklidu se zúčastnilo 78 členů 
střediska napříč všemi věkovými kategorie- 
mi, dále zhruba 10 rodičů těch nejmlad-
ších členů a jedna paní z řad veřejnosti. 
Začátek akce byl v 16:30, kdy se všichni 
dobrovolníci shromáždili na louce před re-
staurací a kromě toho, že tradičně zaháji-
li akci skautskými pokřiky, tak byli všich-
ni poučeni o bezpečnosti práce a zejména 
pak o nebezpečných injekčních stříkačkách 
a ostrých předmětech. 

Během akce se nasbíralo 15 odpadkových 
pytlů, které byly shromážděny na jedno mís-
to a následně zlikvidovány za pomoci TSM 
Kralupy. Bylo nalezeno i 11 injekčních stří-
kaček, které byly bezpečně uloženy do spe-
ciální nádoby a poté odevzdány do lékárny. 
Mezi letošní nejkurióznější nalezené před-
měty patří vozík ze supermarketu, pneuma-
tiky a plně funkční fotbalový míč. 

Po ukončení úklidové akce se děti mohly 
těšit ze zaslouženého opékání buřtů a v ne-
poslední řadě na tzv. Georgiádu, což je osla-
va svátku sv. Jiří, jenž je patronem všech 
skautů a skautek.  

MagDa šaTaVoVá, VoJTěcH poHl

sociální služby mají 
nové auto
Sociální služby města Kralupy nad Vl-
tavou dostaly krásný a praktický dá-
rek od firmy Montako, která se stala 
partnerem pečovatelské služby. Je to 
dodávkové auto Dacia Dokker, kte-
ré bude využíváno na rozvoz nákupů 
a přepravu imobilních klientů. Poděko-
vání patří panu Ing. Petru Závodské-
mu, který předal osobně auto pečo-
vatelské službě do užívání.

Za pečoVaTelsKou služBu MiRKa BeRiToVá

Technické služby města Kralupy nad vltavou přijmou zaměstnance na pozice:
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Z linky 156

☛ 20. 3. ve 3:23 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o asistenci při prověření 
podezřelých vozidel za objektem HZS SŽDC. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která s hlídkou 
OO PČR prověřila okolí. Následně byla zjištěna 
dvě osobní vozidla, 29 ks kanystrů s pohonnými 
hmotami a čtyři podezřelé osoby. Hlídka MP 
spolupracovala s hlídkou OO PČR Kralupy při 
zajištění a převozu více než 1.000 litrů nafty. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu si celou 
věc dále převzala SKPV PČR Mělník k dalšímu 
opatření. 

☛ 20. 3. v 09:10 h. na l. 156 oznámila paní 
R., že z areálu pana Š. směrem na Otvovice 
uteklo několik koní a pohybují se okolo železniční 
tratě. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
provedla odchyt 7 koní a osla a uzavřela je zpět 
do ohrady. Strážníky byla vyrozuměna majitelka, 
která si ohradu zabezpečila proti dalšímu úniku 
zvířat a byla poučena o dalším postupu. 

☛ 11. 4. ve 3:54 h. na l. 156 oznámila paní 
Š., že se nachází v ul. Žižkova a utíká před 
dvěma německými ovčáky, kteří ji napadli. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
dva rozzuřené psy, kteří oznamovatelce způsobili 
tržnou ránu na noze. Psi dále napadli dalšího 
muže i samotné strážníky MP, přičemž byly 
použity donucovací prostředky. Na místo byla 
přivolána RZS a dle místní znalosti i majitel psů 
pan K., který se později na místo dostavil a psy 
si zabezpečil. Do samotného příjezdu majitele 
byli oba napadení ukryti ve služebním vozidle MP 
a strážníci zajišťovali psy v bezpečné vzdálenosti. 
Zraněnou ženu si převzala RZS k ošetření. 
Majitel na svou obhajobu uvedl, že psi byli zcela 
jistě vyprovokováni jiným psem, a proto utekli. 
Celá věc byla postoupena k dalšímu opatření 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 

☛ 20. 4. v 10:47 h. na l. 156 oznámil pan 
H., že jeho kamarád si rozřízl nohu karabinou 
a masivně krvácí. Pan H. byl poučen o poskytnutí 
první pomoci a na místo byla vyslána hlídka 
MP a RZS. Následně bylo na místě zjištěno, 
že 30letý muž má hlubokou řeznou ránu cca 
15 cm dlouhou, kdy došlo i k zasažení holenní 
kosti. Muž byl následně převezen do slánské 
nemocnice. 

vysvětLIvky: 

čd – České dráhy
hzs sždc – Hasičský záchranný sbor Správy želez-
niční a dopravní cesty 
MěÚ – městský úřad
Mp – městská policie
oo pčr – Obvodní oddělení Policie ČR
rzs – Rychlá záchranná služba
skpv pčr – Skupina kriminální policie a vyšetřování 
Policie ČR

Bc. TeReZa DoBRoVolná

ManažeR pReVence KRiMinaliTy

MěsTsKá policie KRalupy naD VlTaVou

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

Vltavou, Hálkova 991, 278 01  Kralupy nad Vltavou. 
Přihlášky adresujte k rukám Mgr. Kostlivé a uzavřenou 
obálku označte „Výběrové řízení na strážníka Městské 
policie Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT“.
V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu 
odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo 
osobně!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické 
pošty. 

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

Bezdomovectví je forma sociálního vylou-
čení, čímž se rozumí souhra několika 

faktorů, které mohou vytlačit jedince nebo 
celé skupiny až na samý okraj společnosti, 
kde je s tímto svázána též chudoba. So-
ciální vyloučení je vyloučením ze života 
společnosti. Rizikovými faktory jsou zejmé-
na dlouhodobá nezaměstnanost či práce 
na částečný úvazek, v tom horším případě 
pak práce „na černo“ bez pracovní smlouvy. 
S tím se pojí nízký příjem financí a celková 
nejistota. Nedostatečné vzdělání a kvalifi-
kace, případně kvalifikace již nevyhovují-
cí aktuálním požadavkům, špatný fyzický 
nebo duševní stav jsou dalšími neopome-
nutelnými faktory, které mohou způsobit 
existenční problémy. Příčiny bezdomovectví 
jsou různé. Jedním z nejčastějších faktorů 
jsou ztráta zaměstnání, rozpad rodiny a ná-
sledně i střechy nad hlavou, zadluženost, 

návrat z výkonu trestu odnětí svobody ne-
bo alkoholismus a drogová závislost či jiné 
sociálně patologické jevy, které ovlivňují 
negativně chování jedince. 

Bohužel i naše město se potýká s pro-
blémem bezdomovectví. Jakmile venkovní 
teploty přesáhnou 5 °C a vysvitne sluníč-
ko, projít centrem města, konkrétně okolím 
nádraží ČD bez toho, aniž byste se nepo-
tkali s jediným bezdomovcem, je nemož-
né a mnohdy jen pro otrlé. Zvýšená kon-
centrace lidí bez domova, kteří se povalují 
na lavičkách v podnapilém stavu, zapácha-
jí, velmi často jsou pomočení a pokálení, 
pokřikují po kolemjdoucích, nadávají jim, 
jsou agresivní a mnohdy vyvolávají fyzické 
potyčky, je čím dál vyšší. Strážníci městské 
policie řeší jejich přestupková jednání dnes 
a denně. Od žebrání, přes veřejné pohor-
šení, po drobné krádeže nebo porušování 

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

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

strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou

úplně znění výběrového řízení najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Bezdomovectví očima strážníků
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čtvrtek 2. června

8:30-16:00 den otevřených dveří FArní 
chArity (Sokolská 139), Domu na půl cesty 
(Minice, Pražská 73) a Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež (Nerudova 801)
Aktivity s dětmi, prohlídka prostor, seznámení se 
s činností organizací, prohlídka šicí dílny - www.
kralupy.charita.cz

8:30-16:00 kerAMická dílnA FArní chArity 
(Chmelova 212)
Po celý den je možné vyrobit si vlastní keramický 
výrobek – točení na kruhu, glazování - www.
charita.kralupy.cz

16:30 knihA džunglí (kino Vltava)
Projekce filmu – vstup zdarma do naplnění 
kapacity kinosálu - www.kasskralupy.cz

17:00 čAj o páté (Ametystová čajovna)
V místě, kde vládne klid, soulad a pohoda, vám při 
dobrém čaji zahraje k tanci a poslechu formace 
Kosí bratři.

17:00-22:00 9. Muzejní noc s překvApeníM 
(Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou)
Derniéra výstavy Řemesla našich předků 
a dřevořezby Vladimíra Cejnara s doprovodným 

programem: řemeslný jarmark, pohádka „Co 
loutky dovedou“, hudba a další překvapení - 
www.muzeumkralupy.cz

17:30 zuŠlechtění uMěníM (KD Vltava)
Vystoupení žáků všech čtyř uměleckých oborů 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou - www.zuskralupy.cz

pátek 3. června

9:00-15:00 hrátky nA koupAliŠti (městské 
koupaliště)
Pedagogové DDM a ZŠ Komenského připravili pro 
děti hry, soutěže, zápis nanečisto a další aktivity, 
např. volejbal, fotbal, aquazorbing, aqua autodrom 
a další - www.ddmkralupy.cz, www.zskomenda.cz

14:00-18:00 odpoledne s teniseM (tenisové 
kurty u koupaliště)
Ukázky tréninku závodních hráčů, možnost 
zapůjčit si tenisové vybavení a vyzkoušet 
tréninkové kurty pod dohledem trenérů, pro děti 
jsou přichystány dovednostní soutěže - www.
tenis-kralupy.cz

16:00-18:30 orientAční běh (areál T.J. Sokol, 
Jodlova ul.)
Vypsané kategorie: A – cca 5 km, pevné pořadí 
kontrol; B holky, B kluci – cca 3 km, děti od 10 
do 14 let, pevné pořadí kontrol; C – libovolná 

délka aneb sbírej kontroly, dokud tě to bude bavit; 
D – pro nejmenší hledání zvířátek (pouze na hřišti 
Sokola) - www.skobkralupy.unas.cz

20:00 oldies párty (loděnice Kotva)
Diskotéka s hudbou 60. – 90. let. Hraje DJ Jan 
Lukavský, Rádio Relax.

sOBOta 4. června

8:00 MeMoriál siMony MAchAnové 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
24. ročník mezinárodního turnaje juniorek. 
V případě nepřízně počasí se hraje v ZŠ 
Gen. Klapálka - www.kralupyvolejbal.cz

9:00-14:00 bAsketbAll open street 
(basketbalové hřiště u zimního stadionu)
Turnaj pro všechny věkové kategorie - www.
bkkralupyjunior.cz

9:00-16:00 turnAj století (hřiště FK Čechie)
Turnaj malé kopané pod záštitou starosty města. 
Vyzýváme družstva, která se chtějí zúčastnit - je 
nejvyšší čas se přihlásit v kanceláři DDM - www.
ddmkralupy.cz

9:00-15:00 ukryty lidskýM zrAkůM... (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava)
Zpřístupnění kostela veřejnosti. Den začne 

vyhlášek či nařízení města např. popíjením 
alkoholických nápojů na místech, kde je to 
zakázáno. Strážníci se snaží, aby takových 
jednání bylo co nejméně, a proto rizikové 
lokality kontrolují několikrát během celého 
dne. Často se potýkají s agresivitou, nadáv-
kami, urážkami a leckdy i fyzickým napa-
dením. Velmi často jsou strážníci přivoláni 
občany k ležící osobě, která nehybně leží 
na veřejném prostranství, přičemž se ve vý-
sledku jedná o osobu bez přístřeší, která je 
ve velmi podnapilém stavu a vzhledem k to-
mu, že nemá domov, tak nemá kam jít. 

Pokud se budeme bavit o jednání bez-
domovců vykazující znaky přestupku, pak 
je na místě si položit otázku, zda uložení 
blokové pokuty se setká s požadovaným 
výsledkem, a to na jedné straně uhraze-
ním této pokuty a zároveň jako poučení se 
do budoucnosti. Bohužel, odpověď zní ne. 
Lidé bez domova nemají mnohdy finanční 
prostředky na uspokojení svých základních 
životních potřeb, natož aby uhradili poku-
tu a už vůbec ne, aby se poučili a napravi-
li. Pokud se strážníkům podaří tyto osoby 

„přemístit“ na jiné místo z důvodu vzbuze-
ní veřejného pohoršení ostatních, či v zá-
jmu jeho vlastního zdraví, situace je téměř 
totožná. Je třeba si také ale uvědomit, že 
pokud takoví lidé jen sedí na lavičce nebo 
postávají před obchodním domem a nečiní 
žádné protiprávní jednání, mají i oni svá 
práva jako kdokoliv jiný a nikdo je nemůže 
z těchto míst vykazovat. 

Bezdomovci jsou problémem ve všech 
větších městech. V současné době je plat-
ná legislativa na tento nešvar krátká. Není 
nástroj, kam je umístit, zákaz pobytu nelze 
aplikovat, jestliže má osoba v daném městě 
nahlášen trvalý pobyt. Ve správním řízení 
jsou zapotřebí alespoň tři svědci, kteří po-
tvrdí, že je daná osoba na místě veřejnosti 
přístupném pohoršila. Bohužel se většinou 
takového svědectví každý zdráhá. Lidé na-
dávají, ale svědčit nechtějí. 

Jednou z možností, jak alespoň z části 
osobám bez domova pomoci, jsou služby 
odboru sociálních věcí, školství a kultury 
při MěÚ ve spolupráci s úřadem práce a ne-
opomenutelnou úlohu v této problematice 

zastává také kralupská Farní charita. Všech-
ny tyto instituce se snaží být nápomocny 
ať již v nalezení zaměstnání či pomocných 
prací nebo brigád, tak i poskytnutí ošacení 
či potravinové pomoci, právní poradenství 
a poradenství v oblasti drog a návykových 
látek, odborné a vzdělávací kurzy nebo níz-
koprahové centrum. Často se ale setkáváme 
s názory lidí bez přístřeší, že žádné z těch-
to institucí nenavštěvují, protože jim tento 
způsob života vyhovuje. 

Samotní občané problému s opilstvím 
bezdomovců, ač nevědomky, také sami při-
spívají. V případě, kdy bezdomovci žebrají 
na ulicích nebo před obchodními centry či 
nádražím a vyžebrají nějaké peníze od ko-
lemjdoucích, zpravidla si za tento finanční 
obnos koupí alkoholické nápoje. Lidem, kte-
rým se takových osob zželelo nebo jim dají 
nějaké peníze jen proto, aby od nich měli 
„pokoj“, tak zcela jistě napomáhají k neu-
stále se opakujícímu problému. 

Bc. TeReZa DoBRoVolná, ManažeR 

pReVence KRiMinaliTy, MěsTsKá 

policie KRalupy naD VlTaVou

pRogRaM DnŮ KRalup 2016

Podnapilé děti
V sobotu 16. 4. 2016 v 00:26 byla provedena kontrola hudebního baru na Palackého nám., kde byly strážníky MP zjištěny dvě mladistvé děti, u kterých bylo 
naměřeno orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu 0,8 promile alkoholu. Následně bylo zjištěno, že obě mladistvé děti jsou sourozenci 
a v baru se nachází i jejich otec, který se doznal, že svým dětem podal alkoholické nápoje on sám. Na svou obhajobu uvedl, že je s dětmi poprvé na diskotéce 
a chtěl jim udělat radost. O celé události byl sepsán úřední záznam a věc byla postoupena k dalšímu opatření na příslušný odbor při MěÚ Kralupy. 
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modlitbou, které se říká klanění – adorace 
neboli tiché přebývání před jedním z největších 
tajemství křesťanů – před Eucharistií. 
V každou celou hodinu se bude možné podívat 
na Kralupy z věže kostela a obdivovat nádheru 
a vznešenost místních zvonů. 

10:00-13:00 ukázky bojových uMění jiu 
jitsu, goshindo A brAzilské jiu jitsu 
(pravý břeh Vltavy)
Tiger - Jiu Jitsu působí v Kralupech již 
od roku 2001, momentálně má cca 160 
členů. JIU JITSU  je tradiční japonské umění, 
které využívá kopů, úderů, různých metod 
škrcení, vychylovacích technik, hodů a páčení 
kloubů. GOSHINDO je moderní styl Jiu Jitsu, 
klade důraz na pohyb a koordinaci pohybů. 
BRAZILSKÉ JIU JITSU se zaměřuje na boj 
na zemi a využití technik páčení a škrcení - 
www.tiger-jiujitsu.cz

10:00-18:00 pádlování nA divoké vodě 
(loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, Nerudova ul.)
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltrusech 
na raftu s odborným instruktorem. Pro 
odvážnější možnost vyzkoušení slalomového 
kajaku na klidné vodě nad jezem. Věci na vodu 
k zapůjčení - www.kanoistika-kralupy.cz

10:00 dětská prAkiádA (pravý břeh Vltavy)
Dětská střelba z praku skleněnými kuličkami 
na terč ze vzdálenosti 5 metrů - www.
kralupsky-prak.cz

10:00-12:00 dopoledne s dobrovolnýMi 
hAsiči krAlupy (pravý břeh Vltavy)
Statická ukázka techniky + dynamická ukázka 
zásahu mladých hasičů - www.sdhkralupy.cz

10:00-15:00 soutěž v požárníM Útoku 
(louka za čerpací stanicí v Minicích)
15. ročník soutěže v požárním útoku 
žen a mužů. Dále bude probíhat i soutěž 
na speciálních hasičských lyžích, které se může 
zúčastnit široká veřejnost - www.sdh-minice.cz

11:00 krAlupská Míle (loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů: 11:00 zahájení exhibicí 
vodních lyžařů; 11:30 povinný trénink všech 
závodníků; 12:00 závod kategorie veteránů; 
12:30 první kolo kategorie B1; 12:50 exhibice 
vodních lyžařů; 13:20 první kolo kategorie 
B2; 13:40 první kolo kategorie B3; 14:00 
exhibice skútrů; 14:30 první kolo kategorie 
B4; 14:50 druhé kolo kategorie B1; 15:10 
exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou; 
15:40 druhé kolo kategorie B2; 16:00 druhé 
kolo kategorie B3; 16:20 exhibice skútrů; 
16:40 druhé kolo závodu kategorie B4; 17:00 
exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou; 
17:30 vyhlášení výsledků závodu a předání 
cen; 18:00 slosování tomboly a předání 
hlavních cen - www.kvsk.cz

15:00 nA ledě A bruslích Aneb 
hokejový klub je tu pro veřejnost – 
Bavíme velké i malé! (zimní stadion) 15:00 
Bruslička hokejového klubu – učíme děti 
bruslit i v červnu; 16:40 přátelská utkání 

11:00 dřevohrAní (pravý břeh Vltavy)
Venkovní hry pro všechny od 6 do 99 let.

12:00-14:00 slAnění z lávky (pravý břeh Vltavy) 
www.hokralupy.cz 

12:00-19:00 výletní plAvby (loděnice Kotva)
Plavební řád otiskneme v příštím vydání 
Zpravodaje a bude ke stažení na webových 
stránkách.

13:00-16:00 otevřená stěnA  
(ZŠ Komenského nám.)
Volný vstup na horolezeckou stěnu. Jistič 
a základní materiál k dispozici k zapůjčení - 
www.fb.com/StenaKralupy, www.hokralupy.cz 

14:30 pohádkový (ne)les s rolničkou  
(tůň u řeky v Lobečku)
Loutkoví kamarádi z divadla Rolnička provedou 
děti pohádkovou cestou, na které budou plnit 
úkoly, a na jejímž konci je čeká odměna - www.
kasskralupy.cz

17:00 výstup nA koMendu  
(ZŠ Komenského nám.)
Závody v lezení na obtížnost pro veřejnost 
ve dvou kategoriích – hobíci / profíci, věk 
neomezen. Startovné 100 Kč, v ceně půjčení 
materiálu, vstup na stěnu. Lezou se dvě 
kvalifikační a dvě finálové cesty - www.fb.com/
StenaKralupy, www.hokralupy.cz

vybraných dětských a mládežnických kategorií; 
18:00 exhibiční hokejové utkání – výběr 
Michala Broše a přátel kralupského hokeje 
proti veteránům ČR - www.hokejkralupy.cz

15:00-16:00 MArkétA Aptová A vocAl 
bAnd, host Tomáš Drgo (pravý břeh Vltavy)

16:30 krAlupský hudební Festiválek (pravý 
břeh Vltavy)
16:30 Michal Tučný Revival; 18.00 Michal Horák; 
19:30 We On The Moon; 21:00 Ivan Hlas; 22:30 
Polemic; 00:05 Harlej

18:00 vernisáž výstAvy pAvlA piekArA 
(Galerie VK37, Purkyňovo nám.)
Vernisáž prodejní výstavy Pavla Piekara. 
Realisticky zobrazuje skutečnost v kresbách 

a barevných tuších, které převádí do techniky 
barevného linorytu. Je držitelem několika ocenění 
a pořádá desítky samostatných i kolektivních 
výstav. Věnuje se volné grafice, kresbě a ilustraci. 
Je tvůrcem ilustrací k mnoha knihám.

18:00 koncert pěveckých sborů 
partnerských měst Kralupy nad Vltavou 
a Hennigsdorf (kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava)
Zazní sborové skladby českých i světových 
skladatelů. Účinkují: Dvořákův komorní sbor 
a komorní sbor Leo Wistuba.

24:00 slAvnostní ohňostrojová 
produkce (u Masarykova mostu)
Půlnoční ohňostroj v produkci osvědčené 
kralupské společnosti CZ team s.r.o.

neděLe 5. června

8:00 turnAj nAdějí ve volejbAle 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
6. ročník turnaje starších žákyň. V případě 
nepřízně počasí se hraje v ZŠ Gen. Klapálka - 
www.kralupyvolejbal.cz

9:30-15:00 4. ročník strongMAn krAlupy 
2016 (stezka před KD Vltava) 
9:30 kategorie příchozí, strongwoman; 13:00 
kategorie strongman do 105 kg, strongman nad 
105 kg
disciplíny: tahání kamionu, tlaková kombinace, 

nošení břemene, bench-press s kládou, Atlasovy 
kameny - www.strongman105.eu

10:00-14:00 2. srAz historických A retro 
kočárků (prostor před městským úřadem)
Promenáda v dobovém oblečení s historickými 
kočárky, spanilá jízda a soutěže kočárků a další 
doprovodné akce - kocarky.sberatelka@email.cz

10:30 krAlupský kiloMetr (loděnice Kotva)
4. ročník Memoriálu Jiřího Vachalce. Přijďte pokořit 
Vltavu v délce 1.000 m. Závodit mohou ženy i muži, 
s neoprenem i bez. Registrace účastníků v 9:30. 
Přihlášky na www.mestokralupy.cz. V případě 
nepřízně počasí bude akce zrušena.

11:00-14:00 projížďky nA koních z nAturA 
FArMy v Minicích (pravý břeh Vltavy)
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Vkině Vltava proběhlo na aprí-
la již osmé vyhlášení výsled-

ků ankety Sportovec Kralup nad 
Vltavou. Do dějin města se za-
píše nejen skvělou atmosférou, 
kterou si v tematicky pojatém 
večeru „Vzhůru ke hvězdám“ 
užily legendy, hvězdy, naděje 
i mnoho nadšenců domácího 
sportu, ale i temnou skvrnou 
v podobě vykoupení 103 vstupe-
nek v předprodejích s úmyslem 
je neobsadit. 

Hvězdou večera byl Domi-

nik Hašek, legendární hokejový 
brankář, olympijský vítěz a dvoj-
násobný držitel Stanley cupu. 
Nejen, že Dominátor předal ce-
ny ve dvou kolektivních katego- 
riích, Cenu kralupské veřejnosti 
(pro sportovce s největším po-
čtem nominačních hlasů), ale 
byl v průběhu celého večera vel-
mi sdílný a skvěle spolupracoval 
s novou moderátorskou dvojicí 
Karmelou Beránkovou a René 
Kujanem. Vrcholem večera bylo 
puštění sestřihu nejkrásnějších 

trenér roku
1. místo MARTÍNEK PETR (moderní pěti-
boj), 2. místo CHYTRÁ LUCIE (judo), 3. mís-
to ADÁMKOVÁ ZORA (sportovní plavání),  
4. místo KOMÁRKOVÁ EVA (BK Kralupy),  
5. místo NEDVĚD VÁCLAV (Pitbull gym)

jednotlivec do 15 let vč.
1. místo VÁŇOVÁ KATEŘINA (sportovní pla-
vání), 2. místo ZELENKA VINCENT (moderní 

pětiboj), 3. místo LOUŽECKÁ ANETA (lezení 
na obtížnost), 4. místo ŠINDELÁŘOVÁ MI-
CHAELA (alpské lyžování), 5. místo SIKE-
LOVÁ ADÉLA (tenis)

jednotlivec 16 – 50 let vč.
1. místo KOBLENCOVÁ ANNA (kanoistika), 
2. místo STRÁNSKÝ VOJTĚCH (MTBO),  
3. místo KLICH PETR (silový trojboj), 4. mís-
to VYHNALOVÁ LUCIE (extrémní překáž-

kové závody), 5. místo LANGTHALER JAN 
(hokejbal) 

jednotlivec nad 51 let vč.
1. místo VEJROSTOVÁ ROMANA (outdoor 
running - turistický závod), 2. místo KOHL 
JIŘÍ (orientační běh), 3. místo BORECKÁ 
SVĚTLA (stolní tenis)

kolektiv do 15 let vč.
1. místo KČT Kralupy n. Vlt. - štafeta žá-
kyň - Pavlů-Buncová-Došková (turistický 
závod outdoor running), 2. místo Volejbal 

TJ Kralupy, ml. žákyně, 3. místo HK Kra-
lupy, ml. dorost
kolektiv od 16 let vč.
1. místo FBC KRALUPY, dorost, 2. místo BK 
JUNIOR KRALUPY, ženy, 3. místo RACKET-
LON KRALUPY  
MiMořádné ocenění: FK KAUČUK Kra-
lupy n. Vlt., „stará garda“
síň slávy: HLAVÁČEK Josef
pohár stArosty: LANGTHALER Jan
cenA veřejnosti: ZELENKA Vincent

spOrtOveC kraLup nad vLtavOu 2015 – výsledky

Podraz Na SPortovce
D o předprodeje putovalo 134 vstupenek na tři předprodejní mís-

ta. Organizátoři již druhý den po zahájení předprodeje museli 
oznámit, že je vyprodáno! Jak se během slavnostního večera ukázalo, 
nejednalo se o dochvilnost sportovních oddílů, které byly den před 
zahájením předprodeje vyzvány, aby si vstupenky nad rámec nomi-
nací zakoupily na předprodejních místech. Záměrně bylo vykoupeno 
103 vstupenek. A jak zněly zprávy z předprodejních míst, záhadný 
kupec měl zájem ještě o větší množství. Anonymní „šprýmař“ musel 
být z velmi drahé a nevydařené sabotáže zklamán. Z rozptýleného 
oblaku hněvu a lítosti nad aprílovým podrazem se do historie ankety 
zapsala klasická latinská otázka: Cui bono? V čí prospěch se toto sta-
lo? Organizátoři ankety již přijali patřičná opatření, aby se v příštích 
letech podobný exces nemohl opakovat. 

na hvězdném 
galavečeru 

kralupských 
sportovců zářil 

i DoMiNiK 
HašEK

vestoje. Hokejová legenda oceni-
la celý koncept jedinečně poja-
té akce, která spojuje sportovce 
všech generací: „Organizátoři to 
připravili velice hezky. Líbil se 
mi doprovodný program, co si 
sportovci a trenéři myslí, jaké 
mají názory na svůj sport, na li-
di okolo, jak se nebáli říct ty věci 
na rovinu a nejenom ti dospělí, 
ale i ty děti. Bylo tady spousta 
úsměvů, některé věci byly až do-
jemné, až se člověk musel oprav-
du trošičku držet a je to právě 
o té upřímnosti, která z celého 
toho večera pramenila.“ 

Na galavečer se nemohlo do-
stat mnoho sportovců a jeho pří-
znivců, kteří o to stáli. Kralup-
ští hokejisté měli původně sedět 
na pódiu, nakonec se oni i další 
lidé z pracně nachystaných pří-
stavků přesunuli na místa v hle-
dišti, které vykoupil „záhadný 
kupec“.  JinDřicH KoHM

Tradiční pohár starosty města Petra Holečka získal hokejbalista Jan 
Langthaler, který v minulé sezóně dokázal v dresu extraligové Elby Ústí nad 
Labem vyhrát kanadské bodování a oblékl i reprezentační dres.

okamžiků Haškovy neuvěřitel-
né sportovní kariéry. Již po prv-
ních zákrocích z NHL na hraně 
„fyzikálních zákonů“ publikum 
povstalo a odměnilo Domini-
ka Haška dojemným potleskem 
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PODĚKOVÁNÍ
chtěla bych poděkovat Městu Kralupy 
za pozvání na vyhodnocení ankety Spor-
tovec Kralup nad vltavou 2015. velice 
si vážím toho, že do „Síně slávy“ byl 
za svou celoživotní fotbalovou a hokejo-
vou činnost jmenován in memoriam můj 
manžel Jožan hlaváček. Slavnostní akce, 
které jsem se zúčastnila, byla velmi pěk-
ná, zábavná a důstojná.

libuše hlaváčková
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z historie

Od rychty k městskému úřadu
Tomu, kdo by procházel Jodlovou ulicí směrem k Palackého náměstí před padesáti 
lety, by se naskytl zcela jiný pohled nežli dnes. Prostoru mezi městskou knihovnou 

a kostelem dnes dominuje moderní budova městského úřadu.

Po dlouhá léta stál na tomto 
místě starý selský grunt, 

jehož majitelé se během něko-
lika staletí mnohokrát měni-
li. Nejstarší záznam je z roku 
1550. V roce 1771 byly podle 
nařízení císařovny Marie Tere-
zie očíslovány všechny domy 
a grunt dostal domovní číslo 
17. V té době byl v majetku 
selského rodu Slabých a v roce 
1778 se zde narodil Antonín 
Slabý, který se ve svých 26 le-
tech stal v roce 1804 majitelem 
gruntu.

V roce 1807 se Antonín Slabý 
stal kralupským rychtářem, a to 
posledním kralupským rychtá-
řem. Když v roce 1848 byla zru-
šena robota, byl zrušen i úřad 
rychtáře, a tak na místo Anto-
nína Slabého nastoupil první 
kralupský starosta František Be-
ran. Snad stojí za povšimnutí, 
že místo, kde se narodil, žil 
a nakonec i zemřel kralupský 
rychtář Antonín Slabý, a kde te-
dy byla „rychta“, je dnes místo, 
kde se rovněž rozhoduje o obci, 
totiž městský úřad. Správa ob-
ce se tak po dvou stech letech 
vrátila na místo, kde již jed-
nou byla. Místo rychtáře stojí 
ale v čele obce starosta, místo 
konšelů pak zastupitelé.

Grunt číslo 17 patřil v Kra-
lupech mezi největší statky. 
Kromě velké vlastní obývací 
budovy zde stálo ještě něko-
lik hospodářských stavení. 
Ke gruntu patřila i velká za-
hrada s ovocnými stromy, kte-
rou protékal Zákolanský po-
tok četnými meandry. Slabý 
se rozhodl v roce 1842 jeho 
tok napřímit. Krajský úřad 
mu regulaci povolil a dokon-
ce ji nechal vlastním nákla-
dem provést. Byla to patrně 
první regulace Zákolanského 
potoka.

V roce 1853 bývalý rychtář 
Antonín Slabý zemřel a dva ro-
ky po jeho smrti v roce 1855 
byla nemovitost přepsána 
na Františka Důrase a Annu 
Důrasovou. V majetku selské-
ho rodu Důrasů pak byl dal-
ších sto let. Jejich potomci zde 
mohli žít a pracovat dodnes, 
nebýt „Vítězného února“ v roce 
1948. V padesátých letech mi-
nulého století jim byl v rámci 
kolektivizace zemědělství a re-
kvizice majetku statek zabaven 
a nařízeno, aby se vystěhovali. 
Novým majitelem se stal „Stát-
ní statek Veltrusy“. Ten se však 
nechoval jako dobrý hospodář 
a nechal celý objekt zchátrat. 
Nakonec bylo v roce 1968 roz-
hodnuto vše zbourat. Demolice 
rozsáhlého objektu byla dokon-
čena v roce 1970 a celý prostor 
byl zplanýrován.

Uvolněný prostor dostal 
po celém obvodu parkovou 
úpravu s lavičkami. Střed par-
ku pak sloužil jako shromaž-
diště prvomájových průvodů. 
Velké prostranství mezi dnešní 
městskou knihovnou a koste-
lem se mohlo stát zárodkem 
plánu na budoucí rozšíření 
kralupského náměstí. Bohu-
žel se tak nestalo. Bylo zde 
postaveno nákupní středisko 
Perla a obchodní dům Máj. 
Obě velkoplošné stavby byly 
poplatné své době. Architek-
tonicky představovaly necit-
livou urbanistickou koncepci 
nezapadající do stylu okolních 
staveb.

V září roku 1990 se tehdej-
ší „Národní výbor“ přestěho-
val do nově dostavěné budovy 
ubytovny ČSD v ulici „U Cuk-
rovaru“. Od začátku bylo ovšem 
jasné, že toto umístění nebu-
de v budoucnosti vyhovovat. 
Po dlouhém hledání vhodného 

místa bylo v roce 2012 rozhod-
nuto rekonstruovat budovu ob-
chodního domu Máj na Palac-
kého náměstí. Ke konci roku 
2013 byla přestavba dokončena 
a slavnostně předána do pro-
vozu. Nová budova, do které 
byly umístěny všechny odbo-

ry městského úřadu, se stala 
nejhezčí kralupskou stavbou. 
Stavba v centru města vedle 
novogotického kostela je archi-
tektonicky dobře řešena a dob-
ře i reprezentuje město Kralu-
py nad Vltavou.

ing. Josef sTupKa

Zde bývala rychta rychtáře Antonína Slabého.

Na jejím místě vyrostl obchodní dům Máj.

Dnes je zde budova kralupského městského úřadu. 
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muzeum

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

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

POZVáNKA NA MĚSíC KVĚTeN

do 2. 6. trvá výstava
řeMeslA 
nAŠich 
předků 
(výstava 
končí devátou 
Muzejní nocí 
s překvapením) 

7. 5. – sobota 13:00-17:00 hodin
dárek pro MAMinku 
– doprovodný program 
k výstavě Řemesla našich 
předků + Cesta kočárků - 
ve spolupráci s o.s. Palouček

13. 5. – pátek 18:30 hodin
koncert - Markéta Aptová 
a Vocal Band + hosté

31. 5. – úterý 17:30 hodin
koncert žáků zuŠ  

Co chystáme na červen:
2. června, čtvrtek, 17:00-22:00 
- 9. Muzejní noc s překvapením 
- téma: řemesla a živnostníci 
na Kralupsku. Malý jarmark, 
koncert, pohádka pro děti, pravěká 
dílna, občerstvení. Dernisáž 
výstavy „Řemesla našich předků“

9. června, čtvrtek, 18:00 
– Vernisáž výstavy – Pavel 
Rychtařík – Kreslený humor

čteme z knihy  
návštěvníků

(autentický přepis)

Výstava Milana Rynta - CESTY K SOBĚ, 3.3. – 2.4.2016

3.3. Výstava nádherně začala, Barborka hrála skvěle na klavír, 
recitace od Milana byla zajímavá, na přemýšlení. Obrazy pecka. 
Nejvíce se mi líbí, jak „lidé čekají na zastávce“.
Určitě přijdu na soukromou prohlídku. A. 

3.3. Částečně pro nás překvapivé Olga a Jiří Zymákovi

3.3. Duše, srdce, radost, cesta k sobě, velké poděkování, skvostný 
zážitek (nakresleno srdíčko, pozn. muzea) J. Š.

3.3. Skvělá netypická výstava, moc děkujeme rodina Seinerova

3.3. Jsem neskutečně pyšná na umění, které můj tatínek tvoří. Skvělá 
výstava! Dcera Barbora (datum není uvedeno) 
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rozhovor

„Hřešit se může i zdravě,“ je 
heslo kralupské bezlepkové pe-
kárny, kde denně pečou čerstvé 
zákusky a pečivo bez lepku, pal-
mového oleje, bez laktózy a kon-
zervantů. V dnešní době, kdy 
opravdu každý z nás řeší stravu, 
nasazuje různé diety, léčí aler-
gie a podobně, je to v podnikání 
určitě krok správným směrem.

 
Co vás vedlo k rozhodnutí 
věnovat se výrobě bezlepkových 
produktů?
K tomuto rozhodnutí mne před 
třemi lety nevědomky vedla dia- 
gnóza, v současné době nevy-
léčitelné choroby, celiakie. Li-
dé s tímto onemocněním jsou 
odkázáni na bezlepkovou dietu. 
Dnes je na trhu celá řada bez-
lepkových produktů, nicméně 
většina z nich pochází z ne pří-
liš populárních zemí EU a chuť 
některých z nich nepatří k vr-
cholům gurmánského zážitku. 
I já jsem se s těmito produkty 
osobně seznámil a po zhruba 
půl roce jejich užívání a vyha-
zování do koše jsem se rozho-
dl udělat takový produkt, kte-
rý bude nejen strukturálně, ale 
hlavně chuťově k nerozeznání 
od produktu běžného, a to se 
podařilo.
Zázemí jste našli v areálu 
zimního stadionu v kralupech. 
proč právě tady?
Důvod byl jednoduchý. Hledal 
jsem takový prostor, který by 
plnil veškeré hygienické a legis-
lativní normy pro výrobu potra-
vin. Na zimním stadionu byla 
dříve provozována restaurace, 

tudíž tyto prostory představova-
ly ideální volbu. Dalším rozho-
dujícím faktorem byla lokalizace 
těchto prostor směrem ku Praze, 
která představuje sídlo našich 
největších odběratelů. V nepo-
slední řadě sehrály důležitou 
roli výborné mezilidské vztahy 
s vedením společnosti Kralup-
ská sportovní spol. s r. o., která 
prostory pronajímá.
Jak náročné je takovou pekárnu 
vybudovat? kolik času vám 
to zabralo od prvního nápadu 
po první upečený produkt?
Samotný nápad se zrodil již 
před zhruba dvěma a půl lety, 
kdy jsem si řekl, že chci vyro-
bit chutný bezlepkový produkt, 
stoupl k plotně a začal vymýšlet 
a tvořit. Vývoj celého portfolia 
produktů trval téměř rok. Pak 
už nezbylo nic jiného, než se-
hnat výrobní prostory a jít s ků-
ží na trh.

Co se týče náročnosti, nepřed-
stavuje vybudování výrobny 

o nic menší úsilí než budová-
ní jakéhokoli jiného podnikání, 
tzn. počáteční finanční investi-
ci, neuvěřitelné množství času 
a nervů. Jak s oblibou říkám, 
začít podnikat je nejlepší způ-
sob, jak otestovat svou psychic-
kou odolnost. Ale výsledek stojí 
za to!
Myslíte si, že jsou kralupy 
vhodným místem k takovémuto 
podnikání?
Velice záleží na tom, jak tuto 
otázku uchopíte. Pokud se na ni 
podíváte z pohledu prodeje, po-
tenciálu a velikosti trhu, jedno-
značně vhodným místem není, 
protože Kralupy představují veli-
ce malý trh, který je omezen vel-
mi malým počtem celiaků. Na-
víc spousta lidí dojíždí za prací 
do Prahy, tudíž má možnost 
bezlepkové produkty zakoupit 
tam. Pokud se však na tuto otáz-
ku podíváte ze strany lokality, 
představují Kralupy ideální vol-
bu, protože jsou blízko větších 

měst, jako je Kladno a Praha, 
kde je trh podstatně větší. Na-
víc tato lokalita logicky nepřed-
stavuje ani astronomické sumy 
za pronájem prostor, jako je to-
mu např. v centru Prahy.
Jaká surovina tedy tvoří základ 
vašeho pečiva? (lepek najdeme 
v pšenici, žitu, ječmenu, tedy 
těch základních obilninách, ze 
kterých jsme zvyklí péct)
Pro samotnou výrobu využívá-
me alternativních surovin, kte-
ré buď přirozeně, nebo uměle 
neobsahují lepek a kterých je 
v dnešní době na trhu poměr-
ně velké množství. V listopadu 
loňského roku jsme navíc začali 
nahrazovat i ty suroviny, které 
obsahovaly palmový olej. V sou-
časné době tento prvek nenajde-
te v žádném z našich produktů, 
což tvoří další přidanou hodno-
tu a v neposlední řadě také spo-
lečenskou odpovědnost značky 
Moje Bezlepkárna.
komu jsou vaše produkty 
určeny a kde v kralupech je 
můžeme koupit?
Naše produkty jsou určeny pře-
vážně lidem, kteří z nějakého 
důvodu nemohou či nechtějí jíst 
potraviny s lepkem. Některé na-
še produkty navíc neobsahují 
ani laktózu či vejce, a proto jsou 
vhodné i pro lidi s intolerancí 
na tyto suroviny.

V současné době lze v Kra-
lupech naše produkty zakoupit 
v krámku se zdravou výživou 
Quiet Life a v potravinách Říp. 

DěKuJi Za RoZHoVoR a přeJi HoDně 

šTěsTí V ToMTo oBoRu poDniKání!

 RaDKa HolešToVá

Kralupy Kralupanům aneb nechte se inspirovat
Začít podnikat může každý, ať už ho k tomuto rozhodnutí dovede jakákoli cesta. V roce 2015 vzrostl meziročně počet 

podnikatelských subjektů ve Středočeském kraji o více než 7 000. ani našemu městu se podnikatelé nevyhýbají. 
V březnovém vydání Zpravodaje jste si mohli přečíst rozhovor s provozovatelkou kavárny v novém Turistickém centru, 
nyní přinášíme rozhovor s majitelem bezlepkové pekárny a připravujeme další rozhovory s podnikateli v zajímavých 
oborech. Pokud i Vy patříte k drobným podnikatelům v Kralupech, zabýváte se něčím netypickým nebo v Kralupech 

novým, měli byste zájem prozradit více z Vašeho podnikání našim čtenářům, pište, prosím, na e-mail: 
zpravodaj@mestokralupy.cz nebo volejte 734 695 013.

RoZHoVoR s... Vladimírem Brtníkem, zakladatelem značky Mojebezlepkarna.cz

V Kralupech se peče bez lepku
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pozváNKy

8. ročník kralupského festivalu SLUNOVRAT se uskuteční ve dnech 
17. a 18. června 2016 na louce u mlýna v Mikovicích. v pátek 
večer se návštěvníci mohou těšit na projekci studentských 

filmů, celá sobota pak bude věnována divadlu, hudební produkci 
a doprovodnému programu. vstupné je dobrovolné.

Sobotní program zahájí divadelní představení ochotníků nelahozeves. 
hlavním hudebním tahounem Slunovratu je bezpochyby kapela 

TRABAND, která za 20 let své existence stihla vystřídat různé hudební 
styly a posbírat i několik cen anděl. Pozadu za ní však nezůstanou 
ani další vystupující, ať již jde o svérázné postavy hudebníků Jiřího 
KONVRZKA v doprovodu lukáše KALIVODY či Karla BABULJAKA, 

který přijede s kapelou chIchIMEKů & baobabY. hudební program 
dále obohatí místní kralupská bigbítová kapela BEZ KLOBOUKU 
BOS a humorem a recesí okoření pražští PANELÁKOVÍ FOTŘI. 
více na: https://www.facebook.com/slunovratkralupy. Přijďte 

společně s námi oslavit začátek léta a nejdelší den v roce!

pořádá v neděli 15. 5. 2016 od 19 hodin koncert v kostele 
nanebevzetí Panny Marie a sv. václava v Kralupech nad vltavou

Program koncertu: G. caccini, J. S. bach, G. F. händel, 
v. Říhovský, a. březina, a. dvořák, anonymy.

Sbormistr: Pavel holubec
Koncert se koná za podpory Města Kralupy nad vltavou

vstup dobrovolný
www.dvorakuvkomornisbor.cz

SETKÁNÍ TRAMPU 
ANEB LIBČICKÝ 

COUNTRY MAJÁLES
se koná v sobotu 7. 5. 2016 od 14 hodin

 na hřišti Sokola Libčice. 
Budou vám hrát kapely: 

rUMtorÁd, KvaS BaNd, 
KraLUPŠtÍ dracI, cHvatĚrUBSKÉ 
BrNKaČKY, HoŠI od roPNÉ ŘeKY, 
MÁSLovIcKÉ drNKaČKY a HoStÉ

Pořádá město Libčice a Sokol, za přispění 
Screws & Wire Libčice a. s. a Sdružení MAREL. 

Dobrovolné vstupné (na struny)
Vaši Rumtorádi
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akce to byla nadmíru povedená, protože 
se jí zúčastnilo téměř 200 lidí. Skvělým 

oživením byla kapela Senior minichór Kra-
lupy nad Vltavou, která společně se „švej-
kology“, ať českými či polskými, navodila 
tu správnou atmosféru. Pozvání na projekci 

do Kralup přijali: ředitel Národního filmo-
vého archivu Michal Bregant, vnuk spisova-
tele Jaroslava Haška Richard Hašek, bývalá 
manželka Karla Steklého, který film v roce 
1956 natočil. 

onDřeJ fRaněK

5. 5. – 18:00 h. – verNISÁž výStavY oBrazů KarLa KUŠKY - PŘeSUNY (Výstavní síň 
Ladislava Čepeláka, MěÚ Veltrusy)
Po třech letech se do Veltrus vrací obrazy malíře Karla Kušky. Tento odolský umělec, po-
cházející z Pardubic, začínal s karikaturou a kresleným humorem a přes realistickou mal-
bu a jemu blízký impresionismus se postupně propracoval až k abstraktnímu modernímu 
umění. 
12. 5. – 20:15 h. – FILMový veČer: SaMBa (klubovna sokolovny Veltrusy)
Režie: Eric Toledano, Olivier Nakache. Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety 
ze Senegalu. Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení 
k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice – manažerku, která 
trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. 
Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto. Jejich vztah se však nesetkává s pochopením okolí.
13. 5. – 20:00 h. – HUdeBNÍ veČer S JaNeM ŘePKoU (klubovna sokolovny Veltrusy) 
Jana Řepku mnozí hudební příznivci budou znát z dua Nestíháme, ve kterém hrál s Petrem 
Ovsenákem z Nelahozevsi. Společně vydali dvě alba, v roce 2010 pak Jan Řepka vydal album 
Čistý byl svět se zpěvačkou Josefinou Žampovou. Specialitou Jana Řepky jsou tzv. cyklo-
turné, při kterých si veškeré vybavení sám vozí na speciálním prodlouženém kole. Zatím 
nejdelším koncertním turné byla Česko-slovensko-polská hudební cyklotúra 2011, která 
měřila více než 1.900 km a v jejím průběhu odehrál Jan Řepka 26 koncertů.

Barbora Bělková

reakce na aprílový článek
Vážená paní redaktorko!
Čtu pravidelně Kralupský Zpravodaj a moc se 
mi líbí. Přináší zajímavé informace ze všech 
sfér našeho města. Nejvíce se těším na dub-
nové číslo! Ani tentokrát mě nezklamalo. Oče-
kávala jsem aprílový článek hned na první stra-
ně, ale objevila jsem ho až uvnitř čísla. Zase 
super vtip! 

Když jsem minule četla o sjezdovce na uměle 
vytvořené hoře za městem směrem k Veltrusům, 
meditovala jsem, co je to za blbost, vždyť tady 
nebývá sníh, pak mi to došlo... Ovšem metro 
do Kralup, to byl také skvělý nápad a jistě by se 
nám Kralupanům líbilo mít tady podzemní dráhu, 
i když vlakem jsme v Praze také rychle. 

A v dnešní době akčních slev, to se povedlo! 
Kdyby článek nebyl podepsaný Hugo Veselý, 
možná bych si i já pro kupón doběhla. Ještě 
jednou gratuluji a věřím, že ti z nás, kteří se 
nechali aprílem napálit, našemu Zpravodaji 
prominou.

s ÚcTou Vaše 

pRaViDelná 

čTenářKa 

KaTeřina 

sTRaKoVá

Květnové akce ve Veltrusech

hokej opět i v kině vltava
Jako každý rok jsme pro vás připravili projekci 
vybraných zápasů české reprezentace z MS 
v ledním hokeji v kině Vltava. 

80. Mistrovství světa v ledním hokeji 2016 se 
uskuteční v Rusku. Jisté zápasy, které bude-
me promítat,  jsou 6. května v 19:00 Česko x 
Rusko a 9. května v 19:00 Česko x Švédsko. 
Vysílání zápasů od 19. 5. do 22. 5. bude záviset 
na postupu českého týmu turnajem. V přípa-
dě postupu se zruší promítání daného filmu 
a bude nahrazeno za přímý přenos hokejového 
utkání. Z tohoto důvodu není možné na tyto 
dny předem zakoupit lístky do kina.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spo-
lečné fandění našim hokejistům v kralupském 
kině Vltava!

ondřej Franěk, produkční kina vltava
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DoBrý Voják ŠVejk měl svou 
předpremiéru 16. dubna v Kralupech
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KD VltaVa Kralupy 
nám. J. seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

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

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

prOGraM na květen

5. 5. – čtvrtek 16:30 hodin

čAj o páté

Oblíbený podvečer s Kozelkovou trojkou. 
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

vstupné: 50 Kč

9. 5. – pondělí 19:30 hodin

divadlo ungelt, pierre palmade 
a christophe duthuron 

nA Útěku 

režie: Ladislav Smoček
hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie 
o náhodném setkání dvou obyčejných žen vy-
dávajících se na cestu za svobodou, dobro-
družstvím a životem prožitým naplno. Ve hře, 
která se s humorným nadhledem dotýká i té-
mat nelehkých, můžete vidět Janu Štěpánko-

vou a Zlatu Adamovskou. 
vstupné: 450 Kč; 420 Kč senioři, studenti

12. 5. – čtvrtek 19:30 hodin

tAnčírnA
Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra 
Jana Kvasničky.

vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

18. 5. – středa 18:00 hodin

karel nejedlý

MetodA ruŠ

rychlá a Účinná změna skutečnosti
- přednáška v malém sále KD Vltava
RUŠ je jednoduchá, logická a neobyčejně 
účinná metoda na odstraňování nejrůzněj-
ších problémů. Pomocí ní můžete zharmoni-
zovat svoje vztahy s okolím, vyřešit zdravotní 
problémy fyzické i psychické, trvale vyřešit 
jakékoli problémy. Pomáhá zkvalitnit život 
i těm, kteří žijí „normální“ život, ale chtěli by 
žít šťastněji.

Také učí člověka, jak pracovat sám se se-
bou, vede k nezávislosti, svobodě, ke štěstí, 
lásce.

Je pro každého, kdo si uvědomuje, že má 
problém/y, a rozhodne se, že je vyřeší. 

Autor metody Karel Nejedlý metodou RUŠ 
začal pomáhat lidem v roce 2005 od nej-
různějších problémů. Od roku 2007 je ak-
tivně praktikována na kurzech. RUŠka už 
pomohla “vyčistit“ problémy tisícům lidí. 
V České republice je přibližně sto kvalitních 
terapeutů, kteří vám můžou s vašimi pro-
blémy pomoci. 

Metodu RUŠ se můžete aktivně naučit po-
užívat na kurzech s metodou RUŠ.

Více o této metodě se můžete dozvědět 
na webových stránkách www.metodarus.cz, 
a také využít jedinečnou příležitost a potkat 
se s Karlem Nejedlým osobně na přednášce, 
kde jej můžete „zažít“, a zeptat se na cokoli. 
Na přednášce bude také možnost zakoupit 
autorovu knihu Metoda RUŠ aneb Já to mám 
jinak.

vstupné: 230 Kč

loutkový soubor rolničkA
uvede ve středu 25. května  
od 16.30 pohádku  
kOuZeLný prstýnek 
režie L. Špeldová 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

PŘIPravUJeMe Na ČerveN:
 7. 6.  ZUŠ Kralupy  
  – vystoupení tanečního oboru

 8. 6.  TS Naděje – taneční koncert

 9. 6.  Tančírna

 15. 6.  ZUŠ Velvary – taneční koncert

 18. 6.  TPS Z. Štarkové  
  – taneční koncert

 20. 6.  ZUŠ Kralupy  
  – vystoupení LDO

 30. 6.  Čaj o páté

Od 1. 6. do 30. 6. budou v prodeji abonentní 
vstupenky na divadelní sezónu podzim – zima 2016.
Podrobnosti k abonentním představením přinese příští 
vydání Zpravodaje.

podzi m – zi ma

2016

divadlo
vstupenka
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ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
USA, FANTASY, 2016, TITULKY / DABING, 105 min.  

Alenka se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních 
let na divokých vlnách. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné 
zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se 
znovu shledá se svými starými známými. Kloboučník ztratil svou 
„svoucnost“ a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si 
Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují 
veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – 
i nepřáteli – v různých dobách jejich životů.

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

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní 
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný 
Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených 
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí 
tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
USA, SCI-FI, 2016, TITULKY / DABING, 12+, 148 min.

Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému 
vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová 
skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, 
jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních 
zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku 
vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu 
a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 120 min.

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Karas 
se rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více 
ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře 
v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo 
jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho 
třináctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky Zrzečky vychovává sám.

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 89 min.

Lenka Vlasáková hraje moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní 
cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku 
v podání Jany Švandové. S bývalým manželem (David Matásek) má 
skvělý vztah a jak říká její kamarádka: „Nebyli byste první, co se 
rozvedli a zase dali dohromady.“ A pak se málem políbí a následuje 
pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně 
vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě - s krásnou, 
sympatickou a chytrou klavíristkou…

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
FRANCIE / BELGIE / ČESKO, KOMEDIE, 2016, DABING, 110 min.

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha 
Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne 
do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do doby 
Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí oba 
čelit i svým potomkům. 

OREL EDDIE
VB / USA / NĚMECKO, KOMEDIE, 2016, TITULKY, 106 min.

Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale 
takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards 
(Taron Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá 
a přímočará: stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii 
na některých olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno 
ve kterém. Eddie si vybere skoky na lyžích. Podaří se mu splnit jeho 
sen? Film je natočen podle neuvěřitelné skutečné události. 

SUBURRA
ITÁLIE / FRANCIE, DRAMA, 2015, TITULKY, 15+, 134 min.

Příběh velkých penězích roztočených kolem plánované výstavby, která 
má pobřeží v Ostii proměnit v italské Las Vegas. Tento projekt mají 
pomoci prosadit zkorumpovaný politik Filippo Malgradi, mafián známý 
jako Číslo 8, který je hlavou mocné rodiny ovládající území Ostie, 
a především Samuraj, nejobávanější představitel římského podsvětí 
a zástupce mafie z jihu. Příběh o zločinu se odehrává ve velmi krátkém 
časovém úseku sedmi dní, během nichž se rozpoutá brutální válka, 
která nakonec do svého mlýnku na maso vtáhne vinné i nevinné.

TEORIE TYGRA
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 101 min.

Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní 
vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Film je též o jeho ženě, 
která to prostě myslela dobře: za manželství i svého muže obětavě 
převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. V hlavních 
rolích: Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana Vilhelmová. 

X-MEN: APOKALYPSA
USA, SCI-FI, 2016, TITULKY / DABING, 130 min.

Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa 
X-Menů, načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, 
který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta 
s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce 
vládnout. Osud Země tak visí na vlásku.

23. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24. ÚT  15:00  KINO SENIOR TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
     60 KČ / 100 KČ

   20:00 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP  
    ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA  100 KČ

 25. ST  20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

 26. ČT  20:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRDCADLEM 2D/T. 
    PREMIÉRA  130 KČ

 27. PÁ  17:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM /DAB. 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

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

   17:00  NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 2D/DAB. 120 KČ

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

 29. NE  14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU  130 KČ / 150 KČ

   17:00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM  /DAB. 150 KČ

   20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

30. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 31. ÚT ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 120 KČ

PREMIÉRA

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

NOVÉ STRÁNKYww
w.kasskralupy.cz

www.kasskralupy.cz

 3. ÚT 20:00 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 4. ST 20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

 5. ČT 20:00 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA2D/T. 130 KČ

 6. PÁ 16:00  HARDCORE HENRY 120 KČ

   19:00  MS HOKEJ – ČESKO X RUSKO 20 KČ

 7. SO 14:30 KNIHA DŽUNGLÍ    2D/DAB. 110 KČ

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA /DAB. 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

 8. NE 14:30 KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 120 KČ

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA   2D/DAB. 130 KČ

   20:00  POSLUŠNĚ HLÁSÍM 100 KČ

 9. PO  19:00  MS HOKEJ – ČESKO X ŠVÉDSKO 20 KČ

 10. ÚT  15:00  KINO SENIOR TEORIE TYGRA 60 KČ / 120 KČ

   20:00 SUBURRA 100 KČ

 11. ST 20:00 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 2D/T. 130 KČ

 12. ČT  20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 13. PÁ  17:00 ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   20:00  FILMOVÉ KLASIKY - MLČENÍ JEHŇÁTEK 100 KČ

 14. SO  14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU    130 KČ / 150 KČ

   17:00  SOUSEDI 2 120 KČ

   20:00   TEORIE TYGRA 120 KČ

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

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
`    OBČANSKÁ VÁLKA  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

16. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17. ÚT  20:00 OREL EDDIE 110 KČ

 18. ST  20:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA 2D/DAB. 130 KČ

 19. ČT  20:00  X-MEN: APOKALYPSA 2D/T.  PREMIÉRA 120 KČ

 20. PÁ  17:00  X-MEN: APOKALYPSA  /DAB. 140 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 21. SO  13:00  ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   16:00 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 2D/DAB. 120 KČ

   19:00  X-MEN: APOKALYPSA  2D/DAB. 120 KČ

 22. NE  13:00  ANGRY BIRDS VE FILMU    130 KČ / 150 KČ

   16:00 X-MEN: APOKALYPSA  /DAB. 140 KČ

   19:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ
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ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
USA, FANTASY, 2016, TITULKY / DABING, 105 min.  

Alenka se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních 
let na divokých vlnách. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné 
zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se 
znovu shledá se svými starými známými. Kloboučník ztratil svou 
„svoucnost“ a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si 
Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují 
veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – 
i nepřáteli – v různých dobách jejich životů.

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

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní 
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný 
Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených 
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí 
tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
USA, SCI-FI, 2016, TITULKY / DABING, 12+, 148 min.

Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému 
vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová 
skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, 
jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních 
zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku 
vládního dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu 
a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 120 min.

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Karas 
se rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více 
ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře 
v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo 
jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho 
třináctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky Zrzečky vychovává sám.

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 89 min.

Lenka Vlasáková hraje moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní 
cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku 
v podání Jany Švandové. S bývalým manželem (David Matásek) má 
skvělý vztah a jak říká její kamarádka: „Nebyli byste první, co se 
rozvedli a zase dali dohromady.“ A pak se málem políbí a následuje 
pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně 
vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě - s krásnou, 
sympatickou a chytrou klavíristkou…

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
FRANCIE / BELGIE / ČESKO, KOMEDIE, 2016, DABING, 110 min.

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha 
Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne 
do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do doby 
Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí oba 
čelit i svým potomkům. 

OREL EDDIE
VB / USA / NĚMECKO, KOMEDIE, 2016, TITULKY, 106 min.

Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale 
takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards 
(Taron Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá 
a přímočará: stát se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii 
na některých olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno 
ve kterém. Eddie si vybere skoky na lyžích. Podaří se mu splnit jeho 
sen? Film je natočen podle neuvěřitelné skutečné události. 

SUBURRA
ITÁLIE / FRANCIE, DRAMA, 2015, TITULKY, 15+, 134 min.

Příběh velkých penězích roztočených kolem plánované výstavby, která 
má pobřeží v Ostii proměnit v italské Las Vegas. Tento projekt mají 
pomoci prosadit zkorumpovaný politik Filippo Malgradi, mafián známý 
jako Číslo 8, který je hlavou mocné rodiny ovládající území Ostie, 
a především Samuraj, nejobávanější představitel římského podsvětí 
a zástupce mafie z jihu. Příběh o zločinu se odehrává ve velmi krátkém 
časovém úseku sedmi dní, během nichž se rozpoutá brutální válka, 
která nakonec do svého mlýnku na maso vtáhne vinné i nevinné.

TEORIE TYGRA
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 12+, 101 min.

Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní 
vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Film je též o jeho ženě, 
která to prostě myslela dobře: za manželství i svého muže obětavě 
převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. V hlavních 
rolích: Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana Vilhelmová. 

X-MEN: APOKALYPSA
USA, SCI-FI, 2016, TITULKY / DABING, 130 min.

Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa 
X-Menů, načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, 
který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta 
s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce 
vládnout. Osud Země tak visí na vlásku.

23. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24. ÚT  15:00  KINO SENIOR TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
     60 KČ / 100 KČ

   20:00 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP  
    ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA  100 KČ

 25. ST  20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

 26. ČT  20:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRDCADLEM 2D/T. 
    PREMIÉRA  130 KČ

 27. PÁ  17:00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM /DAB. 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

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

   17:00  NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 2D/DAB. 120 KČ

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

 29. NE  14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU  130 KČ / 150 KČ

   17:00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:  
    ZA ZRCADLEM  /DAB. 150 KČ

   20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

30. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 31. ÚT ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 2D/DAB. 120 KČ

PREMIÉRA

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

NOVÉ STRÁNKYww
w.kasskralupy.cz

www.kasskralupy.cz

 3. ÚT 20:00 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 4. ST 20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

 5. ČT 20:00 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA2D/T. 130 KČ

 6. PÁ 16:00  HARDCORE HENRY 120 KČ

   19:00  MS HOKEJ – ČESKO X RUSKO 20 KČ

 7. SO 14:30 KNIHA DŽUNGLÍ    2D/DAB. 110 KČ

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA /DAB. 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

 8. NE 14:30 KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 120 KČ

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA   2D/DAB. 130 KČ

   20:00  POSLUŠNĚ HLÁSÍM 100 KČ

 9. PO  19:00  MS HOKEJ – ČESKO X ŠVÉDSKO 20 KČ

 10. ÚT  15:00  KINO SENIOR TEORIE TYGRA 60 KČ / 120 KČ

   20:00 SUBURRA 100 KČ

 11. ST 20:00 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 2D/T. 130 KČ

 12. ČT  20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 13. PÁ  17:00 ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   20:00  FILMOVÉ KLASIKY - MLČENÍ JEHŇÁTEK 100 KČ

 14. SO  14:30 ANGRY BIRDS VE FILMU    130 KČ / 150 KČ

   17:00  SOUSEDI 2 120 KČ

   20:00   TEORIE TYGRA 120 KČ

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

   17:00  CAPTAIN AMERICA:  
`    OBČANSKÁ VÁLKA  /DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ

16. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17. ÚT  20:00 OREL EDDIE 110 KČ

 18. ST  20:00  CAPTAIN AMERICA:  
    OBČANSKÁ VÁLKA 2D/DAB. 130 KČ

 19. ČT  20:00  X-MEN: APOKALYPSA 2D/T.  PREMIÉRA 120 KČ

 20. PÁ  17:00  X-MEN: APOKALYPSA  /DAB. 140 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 21. SO  13:00  ANGRY BIRDS VE FILMU 110 KČ / 130 KČ

   16:00 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE 2D/DAB. 120 KČ

   19:00  X-MEN: APOKALYPSA  2D/DAB. 120 KČ

 22. NE  13:00  ANGRY BIRDS VE FILMU    130 KČ / 150 KČ

   16:00 X-MEN: APOKALYPSA  /DAB. 140 KČ

   19:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 120 KČ
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Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v květnu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.
95 let ......Bartůšková Libuše
94 let ......Čiperová Jarmila
80 let ......vyležíková Miroslava
80 let ......Houda Jaroslav

Dodatečně blahopřejeme:
k únorovým narozeninám
85 let ......vyležík Jiří
k dubnovým narozeninám 
94 let ......runt Jaroslav
90 let ......Řada Vlastimil
poznámka: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na vycházku po naučné stezce

údolím dalejského potoka
kdy? V sobotu 21. května 2016

N aučná stezka spojuje městské části Řepo-
ryje a hlubočepy a vede po zelené turistické 

značce. Prochází dalejským a Prokopským údolím, 
významnou přírodní lokalitou na jihozápadním 
okraji Prahy. Seznamuje s pozůstatky lomové 
činnosti, geologickou minulostí a faunou a flórou 
chráněných území: přírodní park Prokopské a da-
lejské údolí, národní přírodní památka dalejský 
profil, přírodní památka opatřilka – červený lom, 
přírodní památka Prokopské údolí. v dalejském 
údolí vede většinou po kamenitých vozových ces-
tách a pěšinách, v Prokopském údolí pak místní 
asfaltovou komunikací. v Prokopském údolí jsou 
rovněž lavičky a dětské hřiště. Stezka je asi 7 km 
dlouhá, má jen několik mírných převýšení,  
16 zastávek, na každém panelu je plánek stezky.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat 

metrem do stanice Luka, dále autobusem č. 174 
nebo 352 do zastávky Řeporyjské náměstí. Zde se 
sejdeme v 10:13 s mimo kralupskými. 

Vycházku připravila: H. Zákoucká

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Informace o  členství v KPP je možno získat v odPolEdnÍch hodInÁch na tel. č. 606 459 970.
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V měsíci květnu oslaví paní  

LIBUŠe BartůŠKovÁ  
95. narozeniny. Vše nejlepší – hlavně zdraví 
do dalších let přeje Květa s rodinou.

GratULace  K  žIvotNÍMU  JUBILeU paní 

KvĚtĚ SeKaLovÉ
Milá maminko, babičko 
a prababičko,
květen je nejkrásnějším 
měsícem v roce, 
nejenže zdobí přírodu 
rozkvetlými kyticemi 
na stromech a keřích 
a různými vůněmi, ale 
je to měsíc, ve kterém 
oslavuješ narozeniny… A v letošním roce je 
oslavíš již poosmdesáté.
Přejeme Ti hodně pevné zdraví, abys mohla 
užívat svou milovanou zahrádku a prožívala 
hodně radostných dnů s našimi milovanými 
holčičkami, Karolínkou a Lucinkou.

Tvoje rodina

vÍtÁNÍ oBČÁNKů
se bude konat ve čtvrtek 19. května
v odpoledních hodinách v obřadní 

místnosti ve 4. patře kralupské radnice 

SOUKROMÁ INZERCE

} naBÍZÍM individuální 
doučování ČJ a AJ pro 
studenty SŠ, ve Velvarech. 
Bližší informace na tel. č. 
733 516 307, nebo e-mailem: 
r.bazalova@seznam.cz

} naBÍZÍM od 1. května 
k pronájmu místnost (35 m2) 
v centru města vhodnou 
k podnikání v oblasti: 
terapeutika, homeopatika, 
výživový poradce a podobné. 
Tel.: 775 155 588

} prOdáM manikérský stolek. 
Cena 1.050 Kč. Tel.: 733 516 307

} prOdáM jídelní dřevěný 
stůl, hnědá barva, rozměr 70 x 
110 cm, foto na vyžádání, cena 
1.000 Kč. Tel.: 733 516 307

} eLektrICké HarMOnIuM 
Solina A210 ve výborném 
stavu. Cena 3.500 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Odvoz 
Minice. Tel.: 723 960 555

} prOdáM hrob v urnovém 
háji na hřbitově v Kralupech 
nad Vltavou. Tel.: 739 463 193

V úterý 10. května 2016 zaznamená moje žena 

MIroSLava vYLežÍKovÁ 
krásné 80. narozeniny. Přeji ji z celého srdce jen to nejlepší.
Dlouhých 30 let pracovala v kulturním domě Vltava.
Nyní potřebuje celodenní intenzivní péči. Prospívá mimo jiného 
zásluhou zdravotních sester, zvláště paní Michaely Rosákové a paní 
Magdy Šatavové, za což touto cestou děkuji.

Manžel, syn Miroslav a dcera Jiřina s rodinami
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Městský klub důchodců

Jubilejní 20. Český den proti rakovině

 25. 3. Hana FiaLoVÁ ......................... 75 let
 28. 3. Božena VoNDRÁČKoVÁ ..... 87 let
 28. 3. antonín SoVa .......................... 69 let
 28. 3.  Marie KoLaříKoVÁ .............. 73 let
 31. 3. Hana šiMŮNKoVÁ ................ 90 let
 2. 4. David ToMS ...............................41 let
 5. 4.  jana KULHaVÁ ........................ 65 let
 5. 4. Vladislav BLÁHa ..................... 75 let
 9. 4. Františka ŤÁpaLoVÁ ............. 91 let
 15. 4.  eva VLKoVÁ ............................. 57 let
 23. 4. cyril SURŽiN ..............................74 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

sdružení rodáků a příznivců města

vzpomínky
Dne 12. května 2016 to 
bude 30 let, kdy nás opustil 
pan Mirek řezáč, řidič 
pekáren, bezva parťák 
a skvělý otec. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají Hanka a Mirek s rodinami

Dne 13. 5. 2016 by se 
dožil 53 let můj syn 
petr AMAseder, velký 
sportovec a pohodář. 
S láskou vzpomíná 
maminka, rodina a přátelé.

Drazí přátelé!
Právě jsme přivítali ten nejkrásnější měsíc, 
rozkvetlý májový, jak napovídá jeho název 
květnatý.

V tomto měsíci budeme mít na schůzkách 
zajímavé a poučné přednášky. Ale nejen ty, 
přijde nás také pobavit a zazpívat nám Seni-
or minichór své pěkné písničky, které si bu-
dete také moci s nimi zazpívat. Zveme vás 

na náš květnový výlet. Tentokráte se podívá-
me do Lipan, Kuřimi, Zásmuk a Konopiště. 
Uskuteční se v sobotu 28. května a přihlásit 
se můžete od 3. května při schůzkách klu-
bu v Domě s pečovatelskou službou, ulice 
V Luhu nebo na tel. č. 728 720 763 pan 
Kolář, 606 824 003 pan Umlauf.

Těšíme se na shledanou. 
členoVé MKD

Upozorňujeme své členy i příznivce 
na změnu termínu plánovaného au-

tobusového zájezdu na zámek Berchtold 
a Ladovy Hrusice. Z původně 11. 5. se mě-
ní termín na středu 18. 5. 2016. Přihlášky 
přijímáme v úterý 3. 5. 2016 v salonku DPS 
od 13:00 hodin nebo na tel. č. 728 939 510 
(paní Vaňková), 315 704 135 (paní Fabiáno-
vá). Cena zájezdu je 200 Kč. Čas odjezdu bu-
de upřesněn při placení, oběd je zajištěn.
} ZámeK Berchtold je spojen se jmé-
nem Bedřicha Berchtolda, hraběte z Uherčic, 
lékaře, botanika, cestovatele, spoluzakladate-
le Českého muzea a Spolku českých lékařů. 
Dnes je zámek z poloviny hotelem, druhá 

část slouží jako vesnické muzeum se stálou 
výstavou mincí a bankovek z let 1870-1945. 
V přilehlé zahradě lze nalézt miniatury vý-
znamných staveb.
} rodiště Josefa lady si připomene-
me prohlídkou obce, muzeem J. Lady a obě-
dem v hostinci U Sejků, který byl modelem 
známého Ladova obrazu Rvačka v hospodě. 
Ladův rodný domek je zbouraný, ale mnohá 
místa jsou nám důvěrně známá z Ladových 
knih a pohlednic.

Pokud nám počasí bude přát, čeká nás 
pěkný výlet s mnoha zážitky. „Rodáci“ se 
těší a doufají ve vaši přízeň.

ZDRaVí VýBoR „RoDáKŮ“

Po roce se opět objeví v našem 
městě lidé, kteří budou nabí-

zet žlutou kytičku (tentokrát s rů-
žovou stužkou), a to ve středu  
11. května. 

Pokud budete mít obavu, zda 
nejde o podvodníky, nebojte se 
prodejce zkontrolovat, musí být 
vybaveni „osobními údaji zplno-
mocněné osoby“ (kartičkou v plastovém 
pouzdře se jménem, adresou i číslem OP) 
a látkovým peněžním vakem, do kterého 
peníze vhodíte.

V rámci dlouholetého programu 
prevence onkologických onemocně-
ní je téma ústřední sbírky „Rakovina 
prsu žen a mužů“. Cena kytičky je 
20 Kč a mnozí rádi přispěli  i vyš-
ší částkou, vždyť vloni tři členové 
místní skupiny Českého červeného 
kříže Kralupy nad Vltavou odeslali 
na sbírkový účet 4.192 Kč. Všem, kte-

ří přispěli, ještě jednou děkujeme a věříme, 
že i letos tuto akci podpoříte.

JinDřišKa HoleKoVá, 

přeDseDKyně Ms ččK

lesAn - Městský Útulek pro psy 
kralupy nad vltavou – na hrombabě

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

kříženka jezevčíka, fena, narozena při-
bližně v 3/2014, 32 cm, 8,8 kg. judy byla 
údajně nalezena v postřižíně. z počátku 
bývá mírně rezervovaná, ale po chvíli se 
z ní stává psí kamarádka. v kotci je klidná 
a čistotná, na vodítku chodí dobře a ostat-
ních psů v kotcích si nevšímá. 

JUDY

Zámek Berchtold
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Městská knihovna Kralupy nad Vltavou ve spolupráci 
s Paralelní péčí o zdraví pořádá besedu 

s Mudr. karlem erbenem 

„zdraví od základu“
progrAM: 

} představení knihy Homocystein,  
civilizační choroby a biochemické zdraví
} prezentace a diskuze na téma „Zdraví 
od základu“

Mudr. karel erben (viz obrázek) byl hostem 
v pořadech, které moderují takové osobnos-
ti jako Jaroslav Dušek a Daniela Drtinová. 
Je také častým hostem v internetové televizi 
Cesty k sobě, rozhlasových a dalších televiz-
ních vysílání. Máte jedinečnou šanci se pana 
doktora ptát osobně! Srdečně vás zveme!

přijďte si zAhrát kuličky!
Kuličkový turnaj - Kralupská liga 2016 – se koná 

v sobotu 21. května 2016
od 10 hodin
v zahradě restaurace U Kohouta 
– Žižkova ulice (vchod průchodem)

Zahrát si můžou všichni, bez omezení věku, 
kuličky jsou na místě k zapůjčení.

Medaile a drobné ceny pro tři nejlepší hráče!
Registrace předem není nutná!

Bližší informace na www.kulicky.com, 
kulickar@centrum.cz

V11:00 vystoupí oblíbený dětský 
bavič Michal Nesvadba z Kouzel-

né školky a po celý den vás budou 
bavit představení o Rákosníčkovi in-
terpretovaná souborem herců z diva-
dla Scéna. Pro děti bude připraven 
také umělecký koutek, kde si budou 
moci vyrobit své vlastní tričko s Rá-
kosníčkem nebo si nechat pomalovat 
obličej. Bude na ně čekat také něko-
lik soutěžních úkolů, po jejichž spl-
nění dostanou od Rákosníčka dár-
kovou taštičku. Po celý den budete 
také moci vyzkoušet občerstvení 
za sponzorované ceny připravova-
né ze sortimentu společnosti Lidl, 
nebudou chybět ani oblíbené zdravé 
fresh džusy z čerstvého ovoce přímo 
od našich dodavatelů. 

Přijďte si užít pohodový den 
na Rákosníčkově zbrusu novém 
hřišti a klidně pozvěte i své známé 
a kamarády vašich dětí, velice se 
na vás těšíme!

Církev bratrská v Kralupech nad Vltavou vás zve na

ANGLICKÝ
DEN
sobota 28. května, 
13:30 – 21:00 hodin 
v ZŠ Komenského nám. 198, 
Kralupy nad Vltavou 
co vÁM MůžeMe NaBÍdNoUt? 
Výuku angličtiny formou konverzace pro dospělé v menších skupin-
kách podle stupně znalostí. 
Budete mít jedinečnou příležitost po celý den mluvit anglicky s ro-
dilými mluvčími z Corban University v Oregonu. 
Studenti z Corban University již potřetí přijíždějí na přelomu květ-
na a června vyučovat anglickou konverzaci na školách v Kralupech 
a okolí. Jsme rádi, že letos můžeme uspořádat také program pro 
veřejnost. 
ceNa: 200 Kč (za materiály, občerstvení a večeři) 
Máte-li zájem se přihlásit, ozvěte se na email: kralupy@gmail.com 
nebo na tel.: 604 244 463 (Jeff Griffith). Podrobný program na http://
cb.cz/praha1/kralupy/  tĚŠÍMe Se Na vÁS!

Rezervace míst na tel. č.: 605 230 472, online http://paralelnipece.
cz/prednasky nebo v Městské knihovně Kralupy. vstupné: 50 Kč
Knihu K. Erbena Homocystein, civilizační choroby a biochemické 

zdraví si můžete zapůjčit v oddělení pro dospělé.

24. 6. 2016 (17-19 hodin) 
- studovna Městské knihovny kralupy
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Vdubnovém Zpravodaji jste mohli najít 
pozvánku na akci Den u Koní, kterou 

pořádal v Dolanech pan Josef Jirásek s pří-
telkyní. Den pro celou rodinu – den plný 
zábavy, dobrého jídla a pití. Nejen, že se ze-
jména ti nejmenší svezli na koních, a starší 
a odvážnější si vyzkoušeli, co obnáší denno-
denní práce s koňmi, ale představila se zde 
i skupina historického a scénického šermu 
z Kralup nad Vltavou „Rytíři Fortuny“, kte-
ří přinesli pobavení zejména pro nejmladší 
návštěvníky.

Tato akce však měla smutný konec – ne 
pro návštěvníky, ale majitele areálu, kde se 
Den u Koní konal.

V noci z 9. na 10. dubna shořela nejen 
prodejna s občerstvením a velkosklad po-
travin, ale i dřevěná přístavba s posezením 
u krbu. O požáru přinesl zprávu nejen we-
bový deník idnes.cz a jiná média, ale i kra-
lupskyzpravodaj.cz.

vraťme se na samý začátek. Co vás vedlo 
k pořádání této akce?
Tento den má počátek mnoho týdnů na-
zpět, kdy jsme vedli s přáteli polemiku 
o tom, jak pozvednout kulturní dění v na-
ší obci. Z četných názorů, že se zde nic 
neděje, se začala líhnout akce Den u Ko-
ní. Důvod je prostý. Před třemi lety nám 
byla věnována na dožití kobylka Zuzana 
se svým kamarádem, poníkem Lojzíkem. 
Postupně jsme toto stádečko rozšířili o dal-
ší koně plemene hafling, a protože máme 
koně rádi, tak jsme se o tuto radost chtěli 
podělit i s ostatními. Chováme pět koní, 
děti se na nich chodí vozit, tak jsme chtěli 
dát možnost všem.
I přesto, že dubnová akce skončila takhle 
tragicky, chceme v pořádání takových akcí 
pokračovat. Další Den u Koní plánujeme 
na neděli 5. června.

stihnete do té doby objekt, kde se akce 
konala, zrekonstruovat?
Bohužel ne, rekonstrukce je plánována  
na 5 až 6 měsíců. Den u Koní proběhne 
u vodárny přímo na levém břehu Vltavy, kde 
máme pronajaté pozemky pro pastvu koní. 

vraťme se k tragické noci. Co všechno 
shořelo?
Shořela celá střecha, bylo poškozeno zaříze-
ní prodejny, byly zničeny veškeré skladové 
zásoby. Obvodové zdi zůstaly. Statik zatím 
definoval tři místa, která se musí zbourat – 
prostor bývalé kotelny, prostor občerstvení 
a všechny štíty původní střechy. Celkovou 
škodu po požáru odhaduji na 6-7 milionů. 

Při samotném požáru to vypadalo hůř. Bu-
dovu mám pojištěnou, ale horší je to se za-
řízením prodejny a zásobami. Čímž bych 
i rád odpověděl všem, kteří mě obviňují, 
že jsem si to zapálil sám. Jen hlupák by 
si zapálil barák, ve kterém má nepojiště-
nou firmu.

Jak pokročilo vyšetřování vzniku požáru?
Požár nyní vyšetřuje kriminální policie 
a hasiči. Prozatím je určeno ohnisko po-
žáru a musel jsem podat trestné oznámení 
na neznámého pachatele, neboť se jedná 
o velkou škodu. Předběžné výsledky jsou 
nedbalost, nebo úmysl, který ale nelze pro-
kázat. Nejsou žádní svědci, nikdo se dob-
rovolně k činu nepřihlásil.

Jak se dá s takovou tragédií vyrovnat?
Málokdo si dokáže představit to zoufalství, 
bezmoc a beznaděj, která na nás všechny 

padla ve chvíli, kdy jsme stáli před hořící 
prodejnou. Zdrojem obživy pro 8 lidí a je-
jich rodiny (sedm jich bydlí v Dolanech). 
Byl jsem v těžké depresi, co s námi i ostat-
ními bude. Ale jak se říká, v nouzi najdeš 
přítele. Hned v neděli po poledni za mnou 
přijel jeden z obchodních partnerů a na-
bídl mi možnost nevyužitých skladových 
prostor, které má k dispozici, abychom ale-
spoň část firmy táhli dál, než bude rekon-
strukce budovy hotová. Ten okamžik mne 
nastartoval a od té chvíle už jsem začal 
přemýšlet, jak dál, jak zabezpečit to, aby 
lidé měli zase práci, abychom se rozeběhli 
a mohli pokračovat. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo 
nám byl v prvních hodinách a dnech nápo-
mocen, nebo alespoň projevil zájem o naši 
situaci – problém a nabídl pomoc.

DěKuJi Za RoZHoVoR! 

RaDKa HolešToVá

Den u Koní skončil požárem
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D rogy jsou celospolečenským pro-
blémem, proto je to také jedna 
z hlavních priorit Územního odbo-

ru policie Mělník, potažmo celého Krajské-
ho ředitelství policie Středočeského kraje. 
V drogové problematice rozlišujeme podle 
závažnosti trestné činy a přestupky. V rám-
ci trestné činnosti jsou nejvíce rozšířené 
oblasti výroby, držení a distribuce drog. To 
je ovšem velmi jednoduché členění, z hle-
diska trestního práva je to poněkud složi-
tější. Nejrozšířenější drogou u nás je hlavně 
z důvodu finanční dostupnosti marihuana 
a pervitin.

trestné činy
Za poslední rok nebyla odhalena na území 
města Kralupy nad Vltavou žádná indooro-
vá pěstírna marihuany. Drogy se ve měs-
tě téměř nevyrábějí, pokud ano, jedná se 
o velmi ojedinělé případy. 

Za rok 2015 byly zjištěny pouze dva přípa-
dy výroby pervitinu. V prvním případě byli 
obviněni dva muži, kteří vařili dohromady 
drogu pro vlastní potřebu v jedné z garáží 
na okraji města. V druhém případě byl ob-
viněn jeden pachatel, který vařil ve stejné 
lokalitě, také jen pro svou potřebu.

V roce 2015 policisté řešili šest přípa-
dů distribuce marihuany a jednou distri-
buci pervitinu, kdy pachatelé byli obvi-
něni z trestných činů šíření toxikomanie. 
Po jednom případu to bylo držení perviti-
nu a marihuany, kdy se pachatelé dopus-
tili trestného činu přechovávání omamné 
a psychotropní látky a jedu.

Od začátku roku 2016 řešili kralupští po-
licisté ve spolupráci s kriminalisty odděle-
ní služby kriminální policie a vyšetřování 
pouze dva případy, a to distribuci pervitinu 
a případ nedovolené výroby a jiné naklá-
dání s omamnými a psychotropním látka-
mi a jedy. 

Všech trestných činů se dopustili dospělí 
pachatelé. Žádný z podezřelých či obvině-
ných nebyla osoba mladistvá. 

Uživatelé drog využívají polohu města, 
skvělou dojezdnost a frekvenci vlakových 
spojů do hlavního města, kde je jednodušší 
si drogu opatřit. 

konkrétní případ z poslední doby
Začátkem dubna 2016 policejní hlídka vyko-

návala běžnou činnost. Při projíždění ulicí 
Nerudova uviděla vedle lékárny dva muže, 
kteří si zde dělili krabičky s léky. Protože 
oba jim byli známí užíváním a zneužívá-
ním léků, zastavili a zkontrolovali je. Našli 
u nich téměř 170 kusů tablet, které si opat-
řili v lékárně na jimi vyhotovené falešné 
lékařské recepty. Muži jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu nedovolená výro-
ba a jiné nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a jedy. Za mřížemi 
mohou skončit až na pět let. Za sebou mají 
již bohatou trestní minulost. 

přestupky 
Držení pro vlastní potřebu malého množ-
ství drogy je podle přestupkového zákona  
v § 30 kvalifikováno jako přestupek na úse-
ku ochrany před alkoholismem a jinými to-
xikomaniemi. Požití alkoholu či jiné omam-
né psychotropní látky se objevuje v rámci 
přestupkového jednání také u řidičů moto-
rových a nemotorových vozidel. 

Zjištěné statistické údaje spojené s dro-
govou problematikou na Obvodním od-
dělení Kralupy nad Vltavou, do jejichž 
kompetence spadá nejen oblast města, ale 
také obce Hleďsebe, Chvatěruby, Kozo-
mín, Lešany, Minice, Miřejovice, Nelaho-
zeves, Podhořany, Zeměchy, Zlončice, se 
nevymykají celoplošnému průměru. Oje-
dinělý krátkodobý nárůst může být za-
příčiněn právě již zmiňovanou polohou 
města a rychlým bezproblémovým dojez-
dem do Prahy. 

Je třeba zdůraznit a vyzdvihnout dob-
rou práci kralupských policistů, kteří se 
této problematice věnují nejen při běžném 
výkonu služby, ale i v rámci různých pre-
ventivních akcí zaměřených na tuto pro-

blematiku. Policisté zde nejsou lhostejní 
ke svému okolí a každé, byť sebeméně 
podezřelé jednání okamžitě zaznamená-
vají a řeší.  

K nálezům injekčních stříkaček vyjíždějí 
strážníci městské policie. Pokud objevíte 
někde pohozenou injekční jehlu nebo stří-
kačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález 
okamžitě oznamte Policii ČR na linku tís-
ňového volání 158 nebo městské policii 
na linku tísňového volání 156, jenž zabez-
pečí jejich bezpečnou likvidaci prostřed-
nictvím vyškolených osob. S použitými 
injekčními jehlami a stříkačkami se ma-
nipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, 
např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají 
do pevného obalu s uzávěrem. Likvidují se 
následně jako nebezpečný infekční odpad 
a neměly by se dostat na volně přístupná 
prostranství. 

na závěr několik rad pro rodiče:
příznaky užívání návykových látek:
} absence - neomluvené hodiny ve škole
} drogy a pomůcky - nálezy drog
} výrazné změny v chování - agresivita, podráž-
děnost, nervozita
} náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, 
problémy v kolektivu
} odchody a útěky z domova - tendence odcházet 
z domova na delší dobu bez vysvětlení
} změna nebo zánik původních zájmů
} zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

co dělat, má-li dítě problém 
s drogami nebo alkoholem:
} volat lékaře - neváhejte volat lékaře, jestliže je 
dítě pod vlivem drog či alkoholu
} dlouhodobá výchovná strategie - nespoléhejte 
na zázračná řešení, vyhledejte odbornou pomoc
} naslouchejte dítěti

čemu se vyhnout:
} nepopírejte a neskrývejte problém
} nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dal-
ších lidí ve společné domácnosti
} nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho
} nenechte se vydírat
} nevěřte tvrzení, že má dítě drogu pod kontrolou
} nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemů-
žete splnit
} do nekonečna neustupujte
} Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch sil-
ných, který dokázal říci „NE“.

poR. MgR. MaRKéTa JoHnoVá, 

TisKoVá MluVčí pčR MělníK

Téma
ZPRaVODaJE

Drogy v Kralupech nad Vltavou
o našem městě se tvrdí, že je drogovým rájem. Zmínili se o tom 
i sportovci nominovaní v anketě Sportovec Kralup nad Vltavou.  
a to bylo podmětem ke zjištění, zda tomu tak opravdu je.
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Vyjádření dotčených složek města Zkušenosti uživatelů drog
Mgr. eva ivanová, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ kralupy nad vltavou: 
„V roce 2015 jsme řešili pět případů, kdy se jednalo o zneužívání marjánky a pervitinu. Pomoc našeho 
odboru vyhledali přímo rodiče sami. Byly jim předány kontakty na specializovaná pracoviště.“

Mgr. eva kostlivá, ředitelka Městské policie kralupy nad vlavou: „Z naší strany, v případě jakého-
koli zjištění OPL, spolupracujeme s OO PČR Kralupy. V tomto směru se zaměřujeme více na alkoholovou 
toxikomanii (alkohol a tabák) a děláme i bezpečnostně-preventivní akce v této oblasti.

V rámci prevence provádí manažer prevence MP (Bc. Tereza Dobrovolná) přednášky na základních 
školách, kdy využívá i zakoupený tzv. drogový kufr.

Během května bude spuštěna webová stránka projektu BezpečnéKralupy.cz (www.bezpecnekralupy.
cz), na kterém úzce spolupracuje Policie ČR. Tento web bude obsahovat tzv. „teplotní mapy“. Budou v nich 
zachycené i přestupky v oblasti OPL (omamné a psychotropní látky).“

dívka, 22 let: „V patnácti letech jsem měla svou prv-
ní, nikoli poslední, zkušenost s marihuanou. Většinou 
šlo o společný zážitek s přáteli, nicméně nemůžu říct, 
že by mi to přinášelo potěšení nebo stavy radosti 
a euforie. Buď mi nebylo nic, nebo mi bylo zle...“

muž, 25 let: „Kolem 15 – 16 let jsem jako většina 
mých vrstevníků experimentoval s lehkými drogami 
(marihuana). Protože mi to nepřinášelo nic, kvůli če-
mu bych v tom měl pokračovat, nechal jsem toho. 
Někteří z mých kamarádů pociťovali to samé, ale 
místo, aby se na to vykašlali jako já, přesedlali 
na tvrdší drogy.“

Především bych si nedovolil takto pauša-
lizovat a celé Kralupy jako město takto 

onálepkovat.
Každý na základě své osobní (např. bý-

valý uživatel, rodič či partner, nebo dítě 
uživatele) či profesní zkušenosti na to bude 
mít jiný pohled… a to i s ohledem na to, že 
„drogovou“ problematiku nelze zcela oddě-
lovat i od problematiky alkoholu či hazard-
ní hry a je třeba si ujasnit, zda je otázkou 
myšlena „pouze“ problematika nelegálních 
návykových látek a zda můžeme všechny 
uživatele návykových látek (jistě nikoliv) 
označovat jako závislé.

V problematice drogové kriminality ne-
jsem zjevně tím pravým na odpověď na tu-
to otázku.

Z úhlu realizátora poradenského progra-
mu, který nesleduje množství uživatelů, ale 

jehož cílem je pomáhat především rodin-
ným příslušníkům (i uživatelům) s jejich 
situací a z pohledu supervizora OSPOD, 
se tedy mohu vyjádřit k závažnosti pro-
blémů, které jsou v poradně, nebo super-
vizi řešeny. Z tohoto pohledu jsou řešeny 
často velmi závažné situace a problémy 
s komplikacemi vztahovými, zdravotními, 
psychickými či kriminálními nebo agresi-
vitou. Užívání návykových látek v těchto 
případech velmi hluboce a někdy i nevrat-
ně ovlivňuje kvalitu života a vztahů těch, 
kteří sami užívají a jejich blízkých. Bagate-
lizovat tuto problematiku nelze, ale i přes 
všechnu závažnost jednotlivých případů 
a příběhů, se kterými jsem se setkal, bych 
nálepku „město závislých a dealerů“ Kra-
lupům nepřidělil.

MuDR. Dušan RanDáK

jsou opravdu kralupy městem drogových 
dealerů, feťáků a drogově závislé mládeže?

aNKETNí oTÁzKa pRo ČTENÁřE:
Jakou zkušenost s drogami máte Vy? Pište na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Odpovědi budou uveřejněny anonymně.

zŠ gen. klapálka – Mgr. jitka hokešová, metodička prevence: „Ve škole 
jsme v posledním období žádné drogy nešetřili. Před třemi lety se ve škole 
objevil žvýkací tabák. Z dotazníku, který dostaly děti v 7. a 9. ročníku a který 
se částečné drog týkal, vyplynuly tyto výsledky: nejvíce rozšířený je alkohol, 
daleko více než cigarety. Děti pijí alkohol hlavně doma na oslavách. Marihuanu 
získávají od kamarádů mimo školu, o jiných drogách nehovoří.“

zŠ a MŠ třebízského – paeddr. dagmar kuzníková, ředitelka: „Ve snaze 
předejít či zabránit výskytu zneužívání návykových látek věnujeme mimořádnou 
pozornost účinné primární prevenci. Jako škola se vedle rodiny považujeme 
za důležitou součástí života mladých lidí v oblasti formování jejich osobnosti. 
Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, poskytujeme poradenské služby za-
měřené mimo jiné i na primární prevenci rizikového chování, konkrétně také 
i v oblasti drogové závislosti.

Současně začleňujeme problematiku prevence zneužívání  návykových 
látek do vzdělávacího programu školy (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 
20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních). Prevence rizikového chování 
a zneužívání návykových látek je přirozenou a nedílnou součástí běžné výchovy 
i výuky. (např. výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, chemie aj.)

Dle doporučení MŠMT vytváříme pro tento účel minimální preventivní pro-
gram, a to vždy na jeden aktuální školní rok.

Primární prevenci nerealizujeme v podobě pouhého odstrašování nebo pou-
ze informování o drogách. Je založena na více faktorech, není úzce zaměřena 
jen na drogy, důležité je propojení s prevencí ostatního rizikového chování 
a návyků, důležité je posilování sociálních a komunikačních dovedností, aktivit 
zaměřených na sebepoznání, vybudování důvěry a vztahu s žáky, na které 
je primární prevence cílena. Poskytované informace o návykových látkách 
nejsou jednostranné a zastrašující, ale objektivní a pravdivé.

Této naší snaze jsme přizpůsobili konkrétní strategii primární prevence. 
Organizujeme několik kvalitních dlouhodobých projektů, pomocí kterých 
naše cíle naplňujeme.“

zŠ 28. října 182 - Mgr. václav živný, ředitel: „Na naší škole jsme zatím 
žádné problémy s drogami neřešili. Jsme škola jen s prvním stupněm a na-
štěstí k nám drogy ještě nepronikly.“ vyjádření pedagogů / ředitelů  
 z dalších kralupských škol najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

drOGy - škOLy - žáCI - prevenCe
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restaurace / vÝzva

V březnovém vydání Zpravodaje byla otištěna 
prosba, na kterou někteří z čtenářů zareago-

vali, a touto cestou jim děkuji za doručené výtisky 
starších Zpravodajů. Bohužel není archiv stále kom-
pletní, a proto otiskujeme výzvu znova.

Chtěli bychom se v letošním letním dvojčísle ví-
ce věnovat historii Zpravodaje, ale nemáme z čeho 
čerpat, neboť archiv v KD Vltava bohužel zničila 
povodeň v roce 2002. 

Proto prosíme všechny, kdo mají doma v archivu 

starší ročníky Kulturního Zpravodaje KaSS nebo 
Kralupského Zpravodaje, zda by je mohli zapůjčit 
k naskenování. 

chybí náM tAto číslA:

1976-1987 ..................kompletní ročníky 
1988 ...........................vydání březen-říjen včetně
1989 ...........................leden, březen-červen
1993 ...........................duben-prosinec včetně
1994-1997 ..................kompletní ročníky

Současně vyzýváme bývalé dopisovatele, členy 
redakční rady a představitele města, zda by za-
vzpomínali na minulost Zpravodaje, zda mají nějaké 
původní rukopisy, články a podobně.

V případě jakékoli možné spolupráce pište na  
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, volejte nebo po-
šlete SMS na tel.: 734 695 013. Časopisy můžete při-
nést do redakce v KD Vltava, Seifertovo náměstí. 

Předem všem děkuji a těším se na spolupráci.
radka holeštová, šéfredaktorka

restaurace, u adama 
Vodárenská ul., Lobeček
a dam byl prvním mužem na Zemi. 

Restaurace U Adama je v Kralupech 
po cestě z Prahy zase první restaurací 
a nachází se poblíž hlavní silnice.

Pokud býváte hladoví jako to zvíře z po-
hádky o Karkulce a milujete typicky česká 
jídla, restaurace U Adama Vás jistě ne-
zklame. Více než štědré porce chutných 
hotovek tady servírují každý všední den 
od 10 do 15 hodin. 

Jste-li však založením spíše estét a není 
vám jedno, v jakém prostředí obědváte, 
jděte o dům dál. U Adama se totiž v do-
bě oběda běžně kouří a nepříliš vkusně 
zařízený interiér je ryze účelový. Vyhovuje 
možná současné klientele, oko náročnější-
ho strávníka ale nepotěší. 

K podávanému jídlu a k obsluze jsme 
neměli nejmenší výtky. Kolegyně dbající 
o svou figuru uspěla s požadavkem o po-
loviční porci pečené krkovičky se zelím 
a bramborovým knedlíkem (vyloženě di-
etní jídlo!). Maso bylo křehké a chutné, 
omastku přiměřeně, vše podle očekávání. 
Já jsem zvolil hrachovou polévku (20 Kč) 
a krůtí játra po burgundsku s rýží (70 Kč). 
Polévka byla dokonalá a bylo jí hodně. 
Netradičně ochucená i česnekem, přesně 
dosolená, s párečkem. Ani krůtí játra ne-
zklamala, rýže byla uvařena naprosto přes-
ně. A bylo jí až moc. 

U kolegy dbajícího pouze na své chutě 
a nikoliv na kalorie zvítězila šípková ho-

vězí pečeně s houskovým knedlíkem (80 
Kč). Byl také nadmíru spokojen. 

Nápisu Krušovice v restauraci neunikne-
te - je na ubrusech, na táccích i na tabulích. 
Točí tu stejnojmennou desítku za 20 Kč. 

Z nealkoholických nápojů jsou v nabídce 
džusy a limonády – Kofola, divoce žlutá 
citronáda a malinovka. I nabídka kávy 
očividně odpovídá poptávce – turek, roz-
pustná a vídeňská. 

Toalety jsou dobrodružstvím. Na těch 
dámských najdeme místo kohoutku jen 
plastovou hadičku a v pánských převládal 
nevábný odér. 

Za hezkého počasí je možné využít po-
sezení venku před restaurací. Malebný 
výhled nečekejte, vzduch tam ale bude 
vzhledem k cigaretovému kouři uvnitř jistě 
příjemnější. Přijímají zde stravenky, s pla-
tební kartou ale neuspějete. 

PS: Do kuchyně posílám jedničku a pro-
voznímu za domácí úkol postupné vylep-
šení interiéru. 

DoBRou cHuť přeJe Váš osKaR sucHaR

15. 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

Zpravodaj letos slaví 40. narozeniny – VÝZVA

Hrachová 
polévka

Šípková hovězí pečeně  
s houskovým knedlíkem
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DDm / az ceNtrum

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

návštěva ve šMOuLÍ 
vesnIčCe
Ve čtvrtek 19. května zavítejte k nám na za-
hradu Domu dětí a mládeže, která se toto 
odpoledne promění na Šmoulí vesničku. Dě-
ti si zde užijí mnoho zábavných her a úko-
lů. Takže taťka Šmoula na vás bude čekat 
v 16:00 hodin a za splnění úkolů rozdávat 
odměny. Vstupné: 50 Kč

den dětÍ
Letošní Den dětí bude netradiční. Společ-
ná oslava se bude konat v sobotu 28. 5. 
od 10:00 do 15:00 hodin na Paloučku. Na-
jdete zde hry, soutěže, skákací hrad a jiné 
atrakce. Vstup zdarma.

Na oslavu Dne dětí naváže svým pro-
gramem Majáles (viz samostatná pozván-
ka).

akadeMIe ddM
Přijďte se podívat na veřejné vystoupení 
zájmových útvarů - pohybových, tanečních 
a sportovních v úterý 31. 5. od 16:00 hodin 
ve sportovní hale na Cukrovaru. Budete tak 
mít možnost vidět celoroční výsledky peda-
gogů, kteří vedou zájmové útvary DDM.
Vystoupení uvádí moderátor TV Prima Ka-
rel Voříšek.

třebízského 524, 278 01 kralupy nad vltavou, tel.: 734 621 386,  
email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

pOZOr! Od května 2016 aZ škOLka 
Za 4.900 kč / MěsÍC www.az.centrumd8.cz/az-skolka

na měsíc květen jsme pro vás připravili:
Seminář „správná výchova“ – pátek 6. 5. od 17.30 do 20.30 h  
- nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky na výchovu.

Seminář „vesmírné zákony“ – pátek 13. 5. od 17.30 do 19.30 h  
- univerzální zákon přitažlivosti (neboli akce a reakce, rezonance, zrcadlení) 
působí na každého z nás, stejně jako gravitace. Ať o něm víme nebo nevíme. 

Seminář „efektivní komunikace“ – pátek 20. 5. od 17.30 do 19.30 h  
- jak přijímat pracovní úkol, jak reagovat na zpětnou vazbu, jak si říct 
o vyšší mzdu. Budete mít zmapované své dovednosti, předpoklady 
a vytvořený rozvojový plán.

vyberte si z široké nabídky našich 
příměstských táborů na letní prázdniny:
1. turnus ............ 11. 7. - 15. 7. 2016 .... Rumunsko „Transylvánie“
2. turnus ........... 18. 7. - 22. 7. 2016 ... Vodní svět „Spongebob“
3. turnus............25. 7. - 29. 7. 2016 ... Amerika „Mimoni“
4. turnus..............1. 8. - 5. 8. 2016 ..... Anglie „Harry Potter“
5. turnus ..............8. 8. - 12. 8. 2016 ... Pravěk „Dinosauři“
6. turnus............15. 8. - 19. 8. 2016 ... Čína „Kung-fu Panda“
7. turnus ........... 22. 8. - 26. 8. 2016 ... Česko „AZ centrum, postrach ulice“

Zájmový útvar hip hopu  
s choreografií „Nic nemusím“

Marie Blažková a Karel Voříšek
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Vúnoru letošního roku se ko-
naly v Lillehammeru Zimní 

olympijské hry mádeže (Winter 
Youth Olympic Games), kam 
odjeli ti nejlepší mladí talenti 
z různých koutů světa. Naše ško-
la se může pochlubit zástupkyní 
v české hokejové reprezentaci 
dívek do 15 let. Do nejužšího 

výběru se probojovala Martina 
Exnerová z 9.B, která se turnajů 
s hokejovou reprezentací účast-
ní pravidelně. 

V Norsku na mládežnické 
olympiádě předvedla se svými 
spoluhráčkami skvělé výkony, 
odkud si dívky odvezly stříbr-
né medaile. 

Přístup naší školy a podporu 
mladého talentu ocenila i minis-
tryně školství Kateřina Valacho-
vá, která zaslala na adresu školy 
písemné poděkování.

Martině Exnerové gratuluje-
me a přejeme úspěšnou hokejo-
vou kariéru.

BaRBoRa čeRná

Zš KoMensKéHo

Po roční pauze se naše škola opět zapo-
jila do soutěže o „Letní školu Rozumí-

me penězům“. Tuto soutěž pořádá občanské 
sdružení Aisis ve spolupráci s GE Money 
Bank a GE Volunteers pro školy, které se 
zapojily do výuky finanční gramotnosti po-
mocí projektu „Rozumíme penězům“. 

V této soutěži třídních kolektivů se hraje 
o třídenní červnový pobyt, kdy dvě vítěz-
né třídy se svými učiteli získají dopravu, 
stravování, ubytování a program zaměřený 

na finanční gramotnost, a to zcela zdar-
ma.

Program bude probíhat v Krkonoších – 
žáci se budou učit natáčet film, pracovat 
s kamerou, s turistickými GPSkami, budou 
fotit atd.

Letos se tento pobyt pokusí vyhrát třída 
7.A. A co je jejich úkolem? Vymyslet scé-
nář a natočit zajímavé video o tom, jak se 
na naší škole učí finanční gramotnost. Dě-
ti musí nejdřív zjistit, v kterých ročnících 

výuka probíhá a jakým způsobem. Potom 
si napíší scénář a nakonec natočí a sestří-
hají svoje video tak, aby splňovalo všechny 
podmínky dané Aisisem. 

Aby žáci vše stihli a měli možnost dotáčet 
a opravovat, obětují tomu i volné víkendy 
a jednu neděli se sejdou ve škole, aby na-
točili to, co se odehrává mimo třídy. Mají 
na to ještě pár dní, tak jim budeme držet 
palce, aby vše zvládli a byli úspěšní. 

MgR. Jana noVáKoVá 

Zš VáclaVa HaVla

Dne 19. 4. 2016 jsme zkolau-
dovali opravený zahradní 

domek se skladem nářadí, jehož 
rekonstrukci se podařilo reali-
zovat ve spolupráci se zřizova-
telem.

Opravený zahradní domek má 
sloužit našim žákům jako ven-
kovní třída, kde by se cítili dob-
ře, bezpečně, pohodlně. Byli tak 
trochu vzdáleni od každodenní 
výuky ve třídě školy. Chceme, 
aby si tam každý našel „to své“, 
abychom zde mohli relaxovat, 
mít hodinu čtení, kreslit, pozo-
rovat a poslouchat ptáky a aby 
se spolu se svými vyučujícími 
žáci také zapojili do dotváření 
své třídy.

Sklad nářadí bude klasicky 
využíván k uskladnění nářadí, 
k uchovávání zeminy na přesazo-
vání květin, k sušení bylinek aj.

paeDDR. DagMaR KuZníKoVá

Zš a Mš TřeBíZsKéHo

                                          

komenda podporuje talenty

soutěž o Letní školu Rozumíme penězům

Máme novou venkovní třídu
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Máme velkou radost z úspě-
chu našeho dramatického 

oboru v krajském kole soutěže 
MŠMT, který získal provedením 
hry Adama Závodského „Eržika 
Šuhajová“ 1. návrh na postup 
do národního kola. Ačkoli or-
ganizátoři soutěže nakonec náš 
soubor do nejvyššího kola sou-
těže nevyslali, zanechal v Podě-
bradech v divadle Na Kovárně 
vynikající dojem. 

V pátek 15. dubna účinkovali 
žáci hudebního oboru naší ško-
ly v Rudolfově sále na zámku 
ve Veltrusech, kde byly v rám-
ci Mezinárodního dne pamá-
tek a sídel slavnostně uvedeny 
do provozu zrenovované zámec-
ké hodiny.

Ve středu 27. dubna vystou-
pil na Kytarovém koncertu spo-
lečně se svými přáteli a kole-
gy z Mezinárodní konzervatoře 
v Praze náš pedagog prof. Zde-
něk Dvořák.

a co nás v nejbližší době čeká?
Dne 17. května se uskuteční 
v sálu hotelu Sport 1. absol-
ventský koncert, druhý potom 
proběhne dne 31. 5. v místním 

muzeu. Začátky koncertů jsou 
v 17:30 hodin.

Během odpoledne 25. 5. vás 
srdečně zveme na Den otevře-
ných dveří do budovy ZŠ a MŠ 
Třebízského, kde budete mít 
možnost nahlédnout do výuky 
tanečního, dramatického a vý-
tvarného oboru.

Jako každý rok pořádá na-
še škola v rámci Dnů Kralup 
společné vystoupení všech 
svých čtyř oborů na tradičním  
„ZUŠlechtění uměním“, které 
se tentokrát koná ve čtvrtek  
2. června od 17:30 v KD Vltava.

Zájemcům o účast na Letních 
výtvarných, kytarových, taneč-
ních a divadelních dílnách 2016 
opětovně sdělujeme, že jejich 
další ročník proběhne od  22. 8. 
do 26. 8. 2016. 

Přihlásit se můžete již nyní 
prostřednictvím odkazu  http://
www.zuskralupy.cz/prihlaska/ 
na webových stránkách školy 
dle uvedeného návodu.

Cena je stanovena na 1.700 Kč 
a po přidělení variabilního sym-
bolu bude splatná nejpozději  
15. června 2016.

Těšíme se na shledanou 
na některé z našich akcí. 

Za Zuš KRalupy naD VlTaVou 

luBoš HaRaZin

Zuš  KRalupy naD VlTaVou

Dne 10. dubna vystoupil v pražském Rudolfinu náš cellista Jan Sedláček spolu s ostatními vybranými žáky 
ze ZUŠ celé naší republiky v rámci Koncertu společného orchestru filharmoniků a žáků ZUŠ pod taktovkou 
dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Vážení rodiče a příznivci školy, milé děti!
Měsíc duben uběhl jako voda, dovolte mi tedy přinést 
stručné informace o jeho průběhu a podělit se s vámi o naše 
nejbližší plány.
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Žáci prvního stupně ZŠ Gen. Klapálka ochutnávají v rámci 
projektu Ovoce do škol známé i méně známé druhy ovoce.
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Žáci ZŠ 
praktické 
pracují 
na projektu 
Otec vlasti 
Karel IV.
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Nadějní včelaři 
ze 4.C ZŠ 

Gen. Klapálka se 
vydali na exkurzi 
do Výzkumného 

ústavu 
včelařského 

v libčickém Dolu. fo
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Články k fotografiím si přečtěte na www.kralupskyzpravodaj.cz
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Pro taneční skupinu naděje opět 
začala taneční sezóna. členové 
skupiny nacvičili nové choreografie, 
s kterými se již zúčastnili prvních 
jarních soutěží. 

Ve Slaném obsadili dvě 1. místa, dvě  
2. místa a dvě 4. místa. Na Jarním po-

háru Sokola Jinonice obsadili tři 1. místa, 
jedno 3. místo a jedno 6. místo. Také mají 
za sebou účast na CDO Středočeského kraje 
s výsledky jedno 1. místo, jedno 2. místo, 
jedno 3. místo a jedno 5. místo. Ta nejdů-
ležitější zemská kola postupových soutěží 
pod záštitou české taneční organizace CDO, 
která vysílá své tanečníky i do zahraničí, 
je zatím čekají.

Čekají je také pohárové (nepostupové) 
soutěže v Praze – Stodůlkách, Pardubicích, 
České Lípě apod.

Letos základnu činí 62 tanečnic  
a 2 tanečníci, kteří tančí ve čtyřech skupi-
nách uměleckých disciplín modern dance 
a show dance (jen pro představu jsou to 
jevištní čísla jako vystřižená z muzikálu 
včetně kulis a rekvizit) a jednu skupinu 
velmi populárního stylu street dance. Letos 
děvčata zařadila v tréninku i hodinu gym-

nastiky a choreografie obohatily i o akro-
batické prvky. 

Tanečníci jsou rozděleni do pěti věkových 
kategorií. V současné době se představují 
s těmito choreografiemi:
mini (děti od 5 do 8 let) ...... Sny o lízátku
děti (9-11 let) ..................... Byl jednou jeden život
junioři (12-15 let) ............... Svět za tajemnými 
 dveřmi

dospělí (16 – 26 let) ........... Babičko, nauč mě 
 charleston
street dance (10 – 15 let) ... Be wild

Choreografkou je Veronika Nováková, 
která je zároveň spolu s Karolínou Turko-
vou trenérkou.  Pro street dance je choreo-
grafkou a trenérkou Karolína Křtěnová. 

Těšíme se na vaši podporu na dalších 
soutěžích! Ts naDěJe

Ve dnech 7. - 10. 4. se kra-
lupské basketbalistky (ml. 

žákyně) zúčastnily v hale Krá-
lovka závěrečného turnaje žá-
kovské ligy o mistra ČR. Do tur-
naje se dále kvalifikovaly: HB 
Basket Praha, SBŠ Ostrava, Bas-
ket Slovanka, BK Strakonice, So-
kol Hradec Králové, BSK Jičín 
a USK Praha. 

Naše družstvo zahájilo turnaj 
proti v lize neporaženému cel-
ku SBŠ Ostrava. Hráčky začaly 
trochu nervózně, ale postupem 
času se rozehrály a nesnadného 
soupeře porazily o 13 bodů. 

Proti Basketu Slovanka zo-
pakovaly výborný výkon, vyšla 
jim bezvadně koncovka, a tak se 
mohl slavit postup mezi nejlepší 
čtyři týmy v republice. 

V posledním utkání s domá-
cím týmem USK Praha dívky 
nakonec podlehly o 14 bodů. 
Semifinále hrály proti budou-
cím mistryním republiky HB 
Basket Praha, které nás přehrá-
ly svou rychlostí a důrazností 

o 34 bodů. V boji o 3. místo 
s BSK Jičín nám nevyšel vstup 
do 2. poločasu a prohrály jsme 
o 13 bodů. 

Vloni jsme v konečném pořa-
dí týmů skončily na 11. příčce 
v republice, posun na 4. mís-
to je zlepšením, na čemž má 
velký podíl i nový trenér, který 
do týmu přinesl novou energii 
i zkušenosti.

Družstvo se nyní připravuje 
na 1. ročník mezinárodního tur-
naje,  který proběhne 10. - 12. 6. 
v Kralupech, kde se kromě čes-
kých ligových týmů představí 
i týmy z Běloruska, Ukrajiny 
a Polska. 

Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem hráčkám za vzornou 
reprezentaci, rodičům a ostat-
ním rodinným příslušníkům, 
kteří nás podporovali nejen 
na MČR, trenérovi Rostislavu 
Měchovi a mé asistentce Kris-
týně Janákové.

aDéla JanáKoVá, 

TRenéRKa

na víkend 16. a 17. 4. byly 
vypsány první dva závody 

ČP ve vodním slalomu, které 
byly zároveň brány jako úvod 
do nominace seniorské repre-
zentace pro letošní rok. Vítěz 
v každé kategorii bude tím, kdo 
nás bude reprezentovat v Riu. 

O dostatečnou motivaci tak by-
lo postaráno. V kategorii muž-
ských kajaků se o nominaci 
mohla zcela vážné ucházet hned 
pětice závodníků, kteří v po-
sledních sezónách brali medaile 
na olympiádě, mistrovství světa 
i Evropy či Světovém poháru.

V den ostře sledovaného závo-
du se na start postavilo 150 lodí 
v pěti kategoriích. Ty v 9:45 od-
startovaly svou kvalifikaci, která 
v každé lodní kategorii určila 
deset nejlepších pro finále A. 
Tratě vytyčoval (a po celou čes-
kou část nominací bude vytyčo-
vat) šéftrenér české reprezentace 
Jiří Pultera.

Výsledky nakonec potvrdily, 
že jistého není téměř nic. Za vy-
dařené může mít své vystoupení 
singlkanoista Vítězslav Gebas, 
který bral 2. a 1. místo. Debly 
se rozešly s remízou, protože 
dvojice Kašpar-Šindler a Karlov-
ský-Jáně si svá umístění na špici 
prohodily. Mezi kajakáři nejlépe 
sedl víkend Vítkovi Přindišovi, 
který získal 1. a 2. místo. O čem 
přemýšlet bude mít určitě Vavři-
nec Hradílek, stříbrný z minulé 
olympiády, ve Veltrusích pátý 
a desátý. 

Mezi ženami skončila Kate-
řina Kudějová dvakrát druhá, 
když ji v sobotu porazila Karo-
lína Galušková a v neděli Ště-
pána Hilgertová.

Z domácích závodníků se me-
zi účastníky A finále probojo-
vala pouze Anna Koblencová 
v neolympijské disciplíně singl-
kanoistek, obsadila sedmé a os-
mé místo.  Milan JoHaniDes

taneční skupina naděje opět tančí

4. místo na MČR pro basketbalistky Ve Veltrusích proběhla 
kvalifikace na olympiádu
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sport

Vsobotu 9. dubna 2016 v Kra-
lupech poprvé šermovali 

mladí sportovci v rámci prvního 
závodu Českého poháru v mo-
derním pětiboji. Celkově se zá-
vodu zúčastnilo 123 pětibojařů 
z celé České republiky. Orga-
nizátory potěšilo hlavně pestré 
startovní pole, kdy přijelo cel-
kem 15 oddílů, včetně čerstvě 
založených z Hradce Králové 
a Pelhřimova. Největší výpravu 
poslala Dukla Praha, ale také 
překvapivě daleký Frýdek Mís-
tek s 20 dětmi.

Tradičně náš brzký jarní zá-
vod provází chladnější počasí, 
což pociťují hlavně diváci. Dě-
tem to ve sportovních výkonech 
nevadilo, protože předvedly své 
schopnosti v nejlepším světle.

Kralupští závodníci se ne-
ztratili. Nejhodnotnější výsle-

dek ukázal Vincent Zelenka 
v kategorii U13, když převál-
coval konkurenci. Díky plavec-
kému času na 100 m 1:04 min. 
a běžeckému času na 1000 m 
3:26 min. zvítězil v konkurenci  
14 závodníků. Ve stejné věkové 
kategorii dívek obsadila Vero-
nika Laurová třetí místo. V nej-
mladší věkové kategorii dívek 
U11 získala Adéla Kotoučová, 
vynikající běžkyně, celkově dru-
hé místo mezi celkem 19 dívka-
mi. Všem gratulujeme!

Starosta Kralup pan Petr Ho-
leček společně s mistrem světa 
v moderním pětiboji Ondřejem 
Polívkou předali na konci dne 
medaile a ocenění úspěšným 
sportovcům. Tímto bychom rá-
di poděkovali Městu Kralupy 
za dlouhodobou podporu naše-
ho oddílu. peTR MaRTíneK

Volejbalová přípravka dívek 
i chlapců se zúčastnila mi-

ni volejbalových turnajů pod ná-
zvem Supermini Tour 2015/2016. 
V říjnu 2015 se konala kvalifika-
ce s rozdělením družstev do jed-
notlivých skupin podle výkon-
nosti. Poté se konalo celkem šest 
kol v různých městech Středo-
českého kraje, kde byla družstva 
bodována podle výsledků. 

Hrálo se ve třech kategoriích 
podle věku dětí – modrá bar-
va (3 děti hrají klasický volejbal 
na zmenšeném hřišti), oranžová 
barva A (zde se smí první míč 
od soupeře chytit, a pak se již 

hraje volejbal) a pro nejmladší 
oranžová barva B (chytá se kaž-
dý míč, nadhodí a odpinkne). 

Finále Supermini Tour pro-
běhlo 10. dubna 2016 v Benát-
kách nad Jizerou. Vyhlašovaly se 
výsledky za celou sezónu a pře-
dávaly medaile a poháry těm 
nejlepším.

KRALUPY dopadly naprosto 
skvěle! Celkově obsadily 1. MÍS-
TO mezi oddíly. 

Získali jsme medaile v každé 
kategorii. Máme pohár pro vítěze 
kategorie. Z devíti možných me-
dailí jsme jich brali celkem pět.

JiTKa KuBišToVá

Úspěchy volejbalové přípravky

Moderní pětiboj v kralupech 
poprvé s šermem

MedAilové výsledky jednotlivých kAtegorií
oranžové mini b (celkem 24 družstev):
1. místo Viki Sabolčíková, Verča Holeštová, Róza Halmová
3. místo Nelča Slavíková, Natálka Tučková, Karolínka Kašparová

oranžové mini A (celkem 22 družstev):
2. místo Kuba Kubišta, Kuba Hlaváček, Míša Kratina 

Modrý mini (celkem 36 družstev):
2. místo Julča Justová, Klárka Volemanová, Barča Berková
3. místo Kačka Kazdová, Kačka Chlapcová, Kačka Kotrčová, Sára Míková

Zleva: Viki Sabolčíková, Verča Holeštová, Róza Halmová, Nelča Slavíková, 
Natálka Tučková – volejbalová přípravka.
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Kralupské volejbalistky - starší žákyně - jsou opět ve finále  
Přeboru ČR - článek najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

http://kralupyvolejbal.cz
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Ing. Michaela Koušová

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

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
ModerNÍ NeINvazIvNÍ Metoda,  
vHodNÁ taKÉ Pro dIaBetIKY.
tel.: 732 674 853

                                          

ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou 
PŘIJMe 

s nástupem od 1. 9. 2016
KUcHaŘKU Na PLNý úvazeK. 

Plat dle platných tabulek. Nabízíme příjemné 
prostředí s benefity. Životopisy zasílejte 

na skola@trebizskeho.cz, 
bližší informace na tel. č. 311 284 902.

Nepřijali Vaše dítě do školky? Potřebujete si 
v klidu nakoupit, zajít na masáž, ke kadeřnici 
nebo jen tak s kamarádkou na kafe? 
NaBÍzÍMe vÁM SNadNÉ ŘeŠeNÍ!

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

www.zizalka.eu

tel.: 7
74 135 567

plastová, 
hliníková, euro 
okna a dveře, 

garážová vrata

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

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

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

pArApety, žAluzie, sítě proti hMyzu
prodej, Montáž, koMpleXní servis

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

U příležitosti výročí Zpravodaje – 40% sleva na inzerci v letním dvojčísle 2016!

Objednávejte již nyní!
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

10.000 odstínů 

ceny od 20 kč za 1 m2 
František Mareš, Holubice, 

mobil: 777 977 271
e-mail: malba.mares@email.cz  

Malířské a lakýrnické práce, nátěry fasád   

40% 
sleva



  květen 2016

K Z

31

KomerČNí iNzerce

} 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

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

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

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

kanceláře: na výsluní 1234, 277 11 neratovice

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin šTĚPán
daňov� poradce, auditor

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

} Pro ty, kteří chtějí zlepšit své zdraví celkovou změnou životního stylu
} Komplexní diagnostika těla s vyhodnocením stravovacích návyků
} Zaměření na problematiku potravinových intolerancí a alergií
} Zpracování individuálního výživového plánu a jídelníčku dle dohody
} Vstupní a kontrolní měření na přístroji InBody 230

Pro prvních 100 klientů sleva na vstupní konzultaci.
Připravili jsme pro Vás zvýhodněný balíček služeb.

Zahajovací akce v sobotu 21. 5. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin. Akční 
měření na přístroji InBody 230. Těšíme se na Vás!

výživové poradenství nově 
otevřeno od 2. 5. 2016

Kontakty: tel: +420 720 039 199
Jiřina Mačková e-mail: jirina.mackova@jmnutri.cz
Žižkova 141, 278 01 Kralupy nad vltavou více informací na www.jmnutri.cz

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

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

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

Změněná pracovní schopnost není překážkou, nástup možný ihned. 

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

Menší firma s kosmetikou 

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

Plat: 80,- Kč čistého / hodina

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

Škola pánevního dna
a lekCe jÓGy

www.jogaaskolapanevnihodna.cz;  
tel.: 777860106; kamilajirikova@volny.cz

kaMILa JIřÍkOvá
certifikovaná lektorka
semináře: 
“Tajemství pánevního dna“
„Pánevní dno v pohybu“
lekce jógy: Kralupy a Velvarská Kostka

moderní bezbolestné 
ošetření nohou

JItKa zIMovÁ
Chmelova 550 (naproti Penny marketu)

http://bosenohy.webnode.cz

tel.: 731 211 863

PŘÍSTROJOVÁ 
PEDIKÚRA

Stavební a obchodní společnost

HLedÁ PracovNÍKa Na PozIcI

StaveBNÍ tecHNIK (přípravář / stavbyvedoucí) divize zateplování budov
PožadUJeMe: } úplné středoškolské vzdělání s maturitou stavebního směru  
} praxe při realizaci staveb (zkušenosti se zateplováním budov výhodou)  
} autorizace v oboru pozemní stavby (není podmínkou, ale výhodou)  

} řidičský průkaz typu B } čistý trestní rejstřík
NaBÍzÍMe: } práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti } možnost dalšího 

vzdělávání a profesního růstu } prémiová ohodnocení, služební auto i soukromně
Kontakt: Aleš Hromádka, tel.: 602 353 751, CV na e-mail: hromadka@montako.com




