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Rádi bychom vás pozvali 
na světovou předpremiéru 

digitálně zrestaurovaného filmu 
Dobrý voják Švejk. Film bude 
promítán v sobotu 16. dubna 
od 18 hodin v kralupském kině 
Vltava. Spolupořadatelem akce 
je Spolek pro instalaci sochy 
Josefa Švejka v Kralupech nad 
Vltavou, jehož členové dorazí 
v dobových kostýmech a do-
konce s polní kuchyní.

Doprovodný program poběží 
již od 17 hodin, atmosféru dola-
dí živá muzika a zpěv v podání 
sboru „Senior minichór Kralupy 
nad Vltavou“. Zazní straropraž-
ské písničky Josefa Švejka.

Promítání se zúčastní čle-
nové Národního filmového ar-
chivu, kteří restaurování fil-
mu provedli. Dalším hostem 
na promítání bude i Richard 
Hašek - vnuk spisovatele Jaro-

slava Haška. O účasti dalších 
hostů urputně jednáme (např. 
s potomky Rudolfa Hrušínské-
ho - herci Rudolfem a Janem), 
takže si určitě nenechte ujít 
nejznámější filmovou adaptaci 
satirického románu Jaroslava 

Haška, která v sobě spojuje nad-
časový humor a břitkou ironii, 
jež necílí zdaleka jen na nesmy-
slnost válečné mašinérie a dobu 
minulou...

Ondřej Franěk, 

prOdukční kina VltaVa

Od pondělí 4. dubna 2016 
bude pošta Kralupy nad Vl-

tavou 3 sídlit v nových bezba-
riérových prostorách na adrese 
nám. J. Seiferta č.p. 698, Lobe-
ček – vchod z třídy Legií.

Z důvodu stěhování z Tylovy 
ul. 733 bude v pátek 1. dubna 
2016 pošta pro veřejnost uza-
vřena.

V pondělí 4. 4. 2016 bude 
pošta Kralupy nad Vltavou 3 
otevřena pro veřejnost od 9:00 
do 11:00 a od 13:00 do 17:30 ho-
din. Od úterý 5. 4. 2016 bude již 

otevřeno v plném rozsahu, jako 
jsme byli zvyklí doposud, tedy 
v pracovních dnech od pondělí 

do pátku od 8:00 do 11:00 ho-
din, a poté od 13:00 do 17:30 
hodin. radka HOleštOVá

JARO V KD

19. 4. – 18:00 hodin

Promítání 
dokumentárního 
filmu Alice Nellis: 

Adopce – 
konkurz 

nA rodiče 
(malý sál KD Vltava)

26. 4. – 18:00 hodin

koncert 
JosefA zímy

pořad plný písniček 
i vyprávění

9. 5. – 19:30 hodin

Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská 

v tragikomedii 

nA Útěku

Podrobnosti na stranách 12 - 13.

V Kralupech proběhne světová premiéra 

filmu Dobrý voják Švejk

Pobočka České pošty v Lobečku se stěhuje
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Vstupenky 
online

Vstupenky do kina Vltava a na akce 
kulturního domu můžete nyní 

zakoupit online prostřednictvím 
www.kasskralupy.cz

16. 4. 2016 
KINO VLVATA

V přízemí budovy na rohu třídy Legií 
a Seifertova náměstí najdete  
od dubna pobočku pošty  
Kralupy-Lobeček.
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

právě jste začali listovat dubnovým vydáním Kra-
lupského Zpravodaje. Kromě toho, že v něm bu-
dete určitě hledat tradiční aprílový článek, na-
jdete i plno dalších užitečných informací. Neboť 
jaro je na samém startu, příroda se probouzí a ak-
tivní začínají být i různé spolky a organizace. Čeká 

na vás tedy spousta zajímavých aktivit 
a novinek nejen v Kralupech, o kterých 
se dočtete na dalších stránkách.

Pokud vám ve volném čase zbude 
ještě trochu energie na psaní a přemýš-
lení, ráda bych vás poprosila o spolu-
práci. Protože v letošním roce je Zpra-

vodaji 40 let, rozhodli jsme se pro jeho změnu, ino-
vaci. A to jak po grafické, tak obsahové stránce. 
A proto by mě velice v rozhodování pomohlo, 
kdybyste napsali, jak jste se Zpravodajem spoko-
jeni, jakou rubriku čtete nejraději, jakou ne, co by 
ve Zpravodaji ještě být mělo a co byste naopak 
oželeli. Pište, prosím, na e-mail zpravodaj@mes-
tokralupy.cz nebo pošlete dopis poštou na adresu 
KD Vltava, Kralupský Zpravodaj, nám. J. Seiferta 
706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Předem všem, kteří si najdou čas a na mou 
prosbu zareagují, velice děkuji. Věřte, že zpětná 
vazba je nejen pro mě, ale i grafika a členy Re-
dakční rady KZ přínosná a potřebná.

Ráda bych vám všem popřála pohodové prožití 
jarních dnů, a zejména dámy bych chtěla ujistit, že 
se vůbec nemusí obávat poslední dubnové noci, 
protože každá hodná čarodějka propadne řídkým 
roštem. Takže stačí, když budeme v dubnu hodné, 
milé a usměvavé… A to přeci není tak těžké. Příští 
měsíc budou zase hodní a milí naši muži, protože 
si nás v máji budou předcházet… :o)

A závěrem ještě jedno motto: „Když mám čas, 
tak ležím a odpočívám. A když ne, tak jen le-
žím.“

Odpočívejte 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: 1. 4. 2016. Příští číslo vyjde 2. 5. 2016.

◆ Zastupitelstvo města bere na vědomí petici 
„Žádost o výstavbu parkovacích stání, příjezdové 
komunikace a chodníků před Poliklinikou Lobeček“ 
a ukládá odboru RIaSM předložit návrh řešení 
parkování před poliklinikou v ul. Dr. E. Beneše.

◆ Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 
z programu „Dotace pro jednotku SDH z obcí pro 
rok 2017“ pro JSHD Kralupy nad Vltavou na poří-
zení nového dopravního automobilu. 

◆ Rada města schvaluje zhotovitelem akce 
„Oprava zahradního domku se skladem na nářadí při 
ZŠ a MŠ Třebízského“ uchazeče Stavba a Interiér 
Praha, s. r. o. za celkovou cenu 436.239 Kč.

◆ Rada města bere na vědomí informaci 
o prázdninovém provozu kralupských mateřských 
škol v červenci a srpnu 2016. Mateřská škola  
Dr. E Beneše: uzavření celé organizace od 1. 7. 
2016 do 31. 7. 2016. MŠ Gen. Klapálka: uzavření 
celé organizace od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016. ZŠ 
a MŠ Třebízského: uzavření celé organizace od  
1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.

◆ Rada města schvaluje Směrnici o pravidlech 
nucených odtahů silničních vozidel, jejich sklado-
vání a ostrahy, vč. případného vrácení na místo 
odtažení, s účinností od 1. 3. 2016. 

◆ Rada města jmenuje Ing. Tomáše Hegera 
do funkce vedoucího odboru dopravy MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou.

◆ Rada města schvaluje zhotovitelem akce 
„Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad 
Vltavou – I. etapa“ uchazeče RYBÁŘ stavební,  
s. r. o. za celkovou cenu 1.026.811,80 Kč.

◆ Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 
na projekt „Kralupy nad Vltavou – obrana pro senio-
ry a ženy“ z Programu prevence kriminality 2016.

◆ Rada města schvaluje vypracování dokumen-
tace pro provádění stavby na akci „Zateplení objek-
tu DPS (severního pohledu), U Cukrovaru 1171, Kra-
lupy nad Vltavou“ projekční kanceláří 3PROJEKT 
– sdružení projektantů, Ing. arch. Michal David, 
v celkové výši 29.500 Kč.

◆ Rada města schvaluje zhotovitelem projek-
tové dokumentace k akci „Oprava přístupového 
schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad Vl-
tavou“ Ing. Vladimíra Musila za celkovou částku 
153.670 Kč vč. DPH.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

11.května

Veřejné jednání 
zastupitelstva  
města 
se koná 

v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

uzávěrky 
vydání květen

uzávěrka příjmu inzerce: 18. 4. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 4. 2016, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
26. 4. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 19. 4., 19. 7., 18. 10.

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

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

termíny moBiLníHo svozu
DUBEN

4. 4. - 8. 4. ............bioodpad
18. 4. - 22. 4. ........rozměrný odpad z domácností

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

rozpis stAnoviŠŤ moBiLníHo odpAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

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

Na Hostibejk nyní 
objízdnou trasou
Kdatu 1. 4. 2016 budou zahájeny přípravné a ná-

sledně stavební práce v Hostivítově ulici z důvo-
du její kompletní rekonstrukce. Od 1. 4. bude tedy 
Hostivítova ulice neprůjezdná.

Objízdná trasa do lokality Hostibejk je vedena uli-
cí Dobrovského, částečně Hálkovou, dále sídlištěm 
Lobeč směrem k dočasné panelové komunikaci, 
která je napojena na ulici Nad Lobčí.

Na křižovatce ulic Hostivítova x Dobrovského 
(poblíž zrcadla) bude umístěn kontejner na komu-
nální odpad, který bude sloužit obyvatelům nemo-
vitostí dotčených stavbou k likvidaci komunálního 
odpadu.

Rekonstrukce by měla být ukončena do 31. 7. 
2016. Stavbu bude provádět pražská společnost 
COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství. 

radka HOleštOVá

Další ulice v Lobečku 
bude zářit novotou

Do konce dubna probíhá celková rekonstruk-
ce ulice Karolíny Světlé v Lobečku. V rámci 

opravy byly odstraněny stávající nevyhovující 
asfaltové povrchy silnice, dále dlažba z chod-
níků a degradující betony z vjezdů do garáží. 
Následně budou provedeny nové asfaltové povr-
chy včetně výměny nevyhovujících podkladních 
vrstev. Dále budou vybudovány nové chodníky 
ze zámkové dlažby a silniční obruby po obou 
stranách silnice. Současně s prováděním chod-
níků budou opraveny vjezdy do přilehlých garáží 
rovněž v provedení ze zámkové dlažby, v tomto 
případě pojezdové. 

Objízdná trasa není vzhledem k malému roz-
sahu akce zřízena. Pro pěší a silniční dopravu 
do ulice J. Holuba je možné intuitivně využít sou-
sední jednosměrné ulice Raisova, Tomáškova, 
případně obousměrnou ulici Maxima Gorkého.

Po dokončení akce v ulici Karolíny Světlé bu-
dou stavební práce pokračovat v sousední tří-
dě Legií, kde se bude dle plánu oprav provádět 
rekonstrukce stávajícího cca 300 m dlouhého 
chodníku ze žulových kostek. Kostky budou 
včetně nevyhovujícího podkladu odstraněny 
a nahrazeny novou zámkovou dlažbou včetně 
vyhovujících podkladních vrstev. 

ing. lubOš němec, 

tSm kralupy nad VltaVOu

Již v minulém roce došlo k zásadním 
úpravám v okolí Masarykova mostu 

a lávky pro pěší a cyklisty na levém břehu 
Vltavy, ať již úpravou teras a vybudováním 
turistického centra s občerstvením nebo 
stavbou podchodu a lávky u nemocnice. 
Tímto však investiční akce v této části měs-
ta neskončily. 

Momentálně probíhá rekonstrukce scho-
dů vedoucích na Masarykův most, která 
potrvá pravděpodobně až do konce dubna. 
„Jejím cílem jsou právě stavební úpravy po-
vrchu schodiště a instalace nového zábradlí 
za zhruba 300.000 korun. Stavební práce 
provede kralupská firma Jaroslav Holeček,“ 
sdělila Marcela Horčičková, vedoucí odboru 
realizace investic a správy majetku MěÚ. 
Přitom původně se s rekonstrukcí schodiš-

tě ani nepočítalo. „Nejprve jsme uvažovali 
o úplném zrušení těchto schodů, ale později 
jsme došli ke zjištění, že jsou celkem hojně 
využívány, a proto bylo rozhodnuto o nut-
nosti schodiště zachovat a provést zmíněné 
opravy,“ dodává M. Horčičková. 

V rámci oprav nejprve dojde k vybourání 
prvního ramene schodů, a to včetně podes-
ty, tedy vodorovné plošiny ukončující scho-
dišťové rameno. Ihned poté bude demon-
továno celé schodišťové zábradlí, zároveň 
dojde k vybourání zbytku původního boč-
ního schodiště, včetně nájezdů pro kočár-
ky. Následovat pak bude oprava mostního 
zábradlí, zahrnující mimo jiné odstranění 
původního nátěru, odrezivění a opatření zá-
bradlí nátěrem novým. Mezitím bude také 
nutné vybourat část asfaltového chodníku, 
aby mohlo dojít k lepšímu napojení a vy-
rovnání zlomu. 

Poté bude následovat odkopávka a od-
stranění stávajících základů schodiště. Bu-
dou vybetonovány základové pasy pro nové 
opěrné zdi, k jejichž vytvoření bude pou-
žito betonových bloků. Dále dojde k sana-
ci mostní římsy, betonáži desky a osazení 
samotných schodů. Po dokončení těchto 
činností se přikročí k vyasfaltování nové-
ho chodníku a položení zámkové dlažby 
na podestu, zároveň tyto budou opatřeny 
obrubníky. 

Na závěr bude osazeno zábradlí z chod-
níku po celé délce schodiště až k mostní 
podestě a napojeno na opravené mostní zá-
bradlí. Kromě toho se také ještě z opěrné 
mostní zdi odstraní graffiti. 

jan bartOš, měÚ kralupy n. Vlt.

Schodiště na Masarykův most 
prochází rekonstrukcí

Město i letos proinvestuje miliony
Jarní a letní měsíce jsou v našem městě již pravidelně věnovány investičním akcím. 
Na nejbližší dobu jsou naplánovány tyto:

plánovaná akce částka v rozpočtu termín realizace
Schody na Masarykův most ..................................... 300.000 Kč ...........................březen – duben
Hřiště Zátiší – oprava povrchu ............................... 1.000.000 Kč ...........................duben – květen
Komunikace Nad Hostibejkem ............................... 8.000.000 Kč ........ březen 2016 – červen 2017
DS Scéna – výměna oken a dveří ..............................120.000 Kč ...........................duben – květen
ZŠ V. Havla – víceúčelové hřiště – 1. etapa ........... 4.800.000 Kč ............................červen – srpen
Komunikace Hostivítova ........................................ 5.930.000 Kč ....................... duben – červenec
Mostní ul. – veřejné osvětlení ................................ 2.800.000 Kč ...................... červen – červenec
ZŠ Gen. Klapálka – elektro a osvětlení................. 14.500.000 Kč ........................červenec – srpen
Komunikace kolem kostela .................................. 10.000.000 Kč ........................ 2. pol. roku 2016

technická pomoc
ZŠ Třebízského – zahradní domek ............................ 500.000 Kč ...........................březen – duben
KaSS – schody před vstupem ................................ 1.000.000 Kč ............................červen – srpen
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dopravní informace

Vnávaznosti na vývoj dopravní situa-
ce, požadavky řidičů, chodců, ale také 

na doporučení Dopravní komise rady města 
dochází pravidelně k úpravám dopravního 
značení v našem městě. A protože spousta 
řidičů jezdí po Kralupech zpaměti a nesle-
duje značky, přinášíme seznam posledních 
aktuálních úprav, ke kterým v dopravě do-
šlo, nebo budou realizovány v nejbližších 
dnech.
} Ulice Generála Klapálka – v této lokalitě 
došlo ke snížení rychlosti na 30 km v ho-
dině, a to nejen u základní školy, ale dále 
směrem k centru města u školy mateřské. 
Dopravní značka 30 km / hod. bude opa-
kovaná 4x za každou křižovatkou, tzn. že 
řidiči musí snížit rychlost v úseku od kři-

žovatky Horymírova x Gen. Klapálka x Má-
nesova až po křižovatku ulic Chelčického 
x Gen. Klapálka.

Dále došlo k posunutí Svislé DZ B 28 
(Zákaz zastavení) o cca 10 m směrem ke kři-
žovatce Gen. Klapálka x Chelčického, tím 
se zvýšila možnost pro stání více osobních 
vozidel.
} Ulice Kaplířova, Prokopova – během dubna 
dojde ke změně dopravního režimu. Kaplí-
řova ulice bude jednosměrná směrem k cen-
tru (železničnímu viaduktu), část ulice Pro-
kopova bude jednosměrná opačně. V této 
lokalitě vzniknou 4 nová parkovací místa.
} V ulicích Třebízského a třída Legií bude in-
stalována Svislá DZ B 12 (Zákaz vjezdu vy-
značených vozidel), která platí pro nákladní 

automobily nad 3,5 t a traktory, mimo do-
pravní obsluhu.
} Změna v dopravě se týká i Tyršovy ulice – úse-
ku od křižovatky ulic Chmelova x Tyršova 
směrem k ulici U Cukrovaru (po parkoviště 
u železničního viaduktu), který bude nově 
jednosměrný.
} V Erbenově ulici – v místě při nájezdu 
na okružní křižovatku – bude do konce dub-
na provedeno vodorovné i svislé dopravní 
značení, vzniknou zde dvě nová parkovací 
místa pro zásobování na straně restaurace 
„Na Františku“. 

Sledujte, prosím, dopravní značení v uli-
cích, předejdete tak nebezpečným situacím 
i případné pokutě či ztrátě bodů.

radka HOleštOVá

Do konce dubna bude z dů-
vodu rekonstrukce vozov-

ky uzavřena silnice č. III/24021 
v k. ú. Nelahozeves, a to v úse-
ku od křižovatky se silnicí  
č. II/240 (silnice spojující Kra-
lupy nad Vltavou a Velvary) 
ve směru do obce Lešany v dél-
ce cca 2 250 m.

Objízdná trasa je vedena přes 
Kralupy nad Vltavou (ul. V Rů-
žovém údolí, Přemyslova, Dob-
rovského, Hálkova směr Nelaho-
zeves – Lešany). Délka objízdné 
trasy je cca 8 500 m. Objízdná 
trasa je obousměrná.

martina pekárkOVá, 

OdbOr dOpraVy měÚ

Má Krajská správa 
a údržba silnic Stře-

dočeského kraje v plánu 
opravu „svárů“ (mostních 
uzávěrů) na Masarykově 
mostě? Silnice navazující 
na most jsou opravené, ale 
i povrch mostu by si opra-
vu zasloužil.

Nejezděte v Kralupech popaměti, sledujte změny v dopravě!

Plán blokového čištění ulic
na základě Zákona o pozemních komunikacích, který 
ukládá provést čištění komunikací po zimní údržbě 
na silnicích III. třídy a na místních komunikacích 
nejpozději do 31. 5., byl zpracován harmonogram čištění 
komunikací v těchto termínech:

 5. 4. Erbenova, V Luhu, Chelčického, Vrchlického, Čechova - po Tomkovu
 6. 4. U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, V Hliništi, Lidové nám., sídliště Hůrka
 8. 4. Sladkovského, Cukrovar I. část (Tyršova a podél č.p. 1063-1066), 
  Zátiší - sídliště, V Zátiší
 12. 4. Zátiší - parkoviště I, J. Palacha, Dvořákovo nám., Rubešova 
 13. 4. Štefánikova, Cukrovar II. část (od Fortuny po penzion)
 15. 4. Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Ježkova, Čechova - od Tomkovy, 
  Zátiší - parkoviště II
 19. 4. Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, Cesta Brigádníků, J. Wolkera, 
  K. Čapka
 20. 4. Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, 
  Josefa Hory, Klicperova 
 22. 4. Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vltavská, Lidická, Cukrovar III. část 
  (parkoviště č.p. 1088-1071), U Cukrovaru + parkoviště
 26. 4. Nerudova, Cukrovar IV. část (parkoviště od č.p. 1067-1070), 
  Lutovítova, sídliště Minice
 27. 4. Máchova, Makarenkova, Kyjevská, Varšavská, Tylova, tř. Legií
 29. 4. Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Palackého, Palackého nám., Husova, 
  Jungmannova, Zátiší - parkoviště III
 3. 5. Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Máchova, Alšova - po Třebízského, 
  Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí
 4. 5. B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, Sídliště, nám. J. Seiferta, Krakovská
 6. 5. Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny, Wolkerova
 10. 5. parkoviště Hůrka II, Zeměchy
 11. 5. Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, V Zahradách, 
  U Sociálního domu, Na Poláčku
 13. 5. parkoviště Chelčického, parkoviště za jízkem
 17. 5. Třebízského, Drážní domy, Štefánikova - parkoviště

Upozorňujeme majitele dopravních 
prostředků, aby respektovali pře-
chodné dopravní značení a přispě-
li tak k bezproblémovému úklidu 
města. Nerespektování dopravního 
značení bude řešeno ve spolupráci 
s městskou policií odtažením vozidla.
Je možné, že plán bude operativně 
měněn, o čemž budou obyvatelé včas 
informováni dopravním značením.

Silnice do Lešan ve směru 
z Velvar je uzavřená

zeptali jsme 
se za vás...

Odpovídá Ladislav Slaba, provozní cestmistr kSÚS
Nejvíce poškozené mostní uzávěry budou za vhodných klimatic-
kých podmínek opraveny na jaře flexibilní hmotou, prozatím tyto 
výtluky vyplňujeme studenou obalovou směsí, což je provizorní 
řešení. Oprava mostních uzávěrů bude probíhat za plného provo-
zu s dočasným místním omezením.

Oprava výtluků 
na Masarykově mostě
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výběrová řízení

Město Kralupy nad Vltavou – Městský úřad  
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

vedoucí ekonomického odboru 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Požadavky vyhlašovatele:
} vzdělání: VŠ ekonomického směru 

} znalost účetnictví, tvorby rozpočtů, daně z přidané hodnoty, 
daně z příjmů právnických osob

Nástup: od 1. 6. 2016
Lhůta pro podání přihlášek: do 29. 4. 2016

Místo a způsob podání přihlášek:
} osobně do podatelny MěÚ

} písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Terezy Pulcové 
a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na funkci vedoucí 

ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou – NEOTVÍRAT.“
V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele 

i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty 

Úplné znění výběrového řízení najdete na
www.kralupskyzpravodaj.cz

Výběrové řízení na 

vedoucího stavebního 
odboru MěÚ Veltrusy

Město Veltrusy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce: vedoucí stavebního odboru MěÚ Veltrusy.

Lhůta pro podání přihlášek 
prodloužena do 15. 4. 2016 do 12:00 hodin.

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

MěÚ Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy, 277 46

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

Starosta města Kralupy nad Vltavou  
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

strážník Městské policie  
Kralupy nad Vltavou

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

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 před-
pisů výhodou
} dobrá psychická i fyzická kondice (budou provedeny fyzické testy a psy-
chotesty)
} 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 3 měsíců;
4) čestné prohlášení o bezúhonnosti; 
5) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
6) prohlášení o zdravotní způsobilosti. 

Úplně znění výběrového řízení najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje konkurz na obsazení 

vedoucího pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace 
zřizované Městem Kralupy nad 

Vltavou Dům dětí a mládeže 
Kralupy nad Vltavou, 
se sídlem Smetanova 168, IČ: 70566542.

Požadavky:
} vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
} občanská a morální bezúhonnost
} dobrý zdravotní stav.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 01. 07. 2016
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
1. přihláška
2. ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
3. doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe
4. strukturovaný životopis a kontakty pro získání referencí
5. nástin rozvoje Domu dětí a mládeže v rozsahu max. čtyř stran
6. motivační dopis
7. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
8. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne starší než 
tři měsíce)
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 29. dub-
na 2016 na adresu:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, k rukám Mgr. Evy Ivanové, vedoucí odboru sociálních věcí, škol-
ství a kultury, nebo lze doručit i osobně přes podatelnu Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1.
Elektronické přihlášky nejsou možné. Uchazeči budou písemně vyzváni 
k účasti na konkurzním řízení.
Obálku označte slovy: „Konkurz DDM Kralupy nad Vltavou – neotvírat“.
Případné dotazy na telefonu 315 739 925 - Mgr. Eva Ivanová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, školství a kultury, e-mail: eva.ivanova@mesto-
kralupy.cz
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K Z dubnové aKtuality

Měsíc duben má dvě neodmyslitelné 
tradice – vždy začíná aprílovými vtíp-

ky a vždy končí tradicí „pálení čarodějnic“. 
Poslední dubnový den se rozhoří nejedna 
vatra v našem městě.

V této souvislosti bychom vás rádi upo-
zornili, že každý, kdo plánuje takovouto 
akci (i soukromá osoba) je povinen dle  

§ 5, odst. 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požár-
ní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
předem oznámit akci na příslušnou stanici 
Hasičskému záchrannému sboru Středo-
českého kraje. 

V Kralupech nad Vltavou útvar HZS sídlí 
v Přemyslově ulici č.p. 935. Oznámení mů-
žete provést telefonicky (tel. č. 950 896 011), 

písemně na e-mail: ps.kralupy@sck.izscr.cz, 
nebo můžete využít online elektronický for-
mulář (nejen pro nahlášení pálení čaroděj-
nic, ale i v jiných situacích) na stránkách 
www.hzssck.cz – evidence pálení.

Užijte si magickou noc na přelomu měsíce 
bez následků a nutnosti zásahu místních 
hasičů. radka HOleštOVá

Žádáme občany, kteří v minulých letech 
platili hrobová místa na hřbitově v Kra-

lupech n. Vlt., Minicích a Zeměchách, aby si 
zkontrolovali platnost zaplacení těchto míst.

V případě, že již hrob zaplacený není, in-

formace k dalšímu postupu obdržíte na tel. 
č. 315 726 589, případně osobně v Technic-
kých službách města, Libušina 123, Kralupy 
nad Vltavou. 

petra HájkOVá, tSm kralupy nad VltaVOu

Na konci měsíce vzplanou filipojakubské ohně

Veřejná 
beseda

V dubnu začíná  
svoz bioodpadu
Město Kralupy nad Vltavou nabízí občanům 
možnost sběru bioodpadů do speciálních bio- 
nádob. V současné době této služby využívá 
téměř 500 domácností. Noví zájemci se mohou 
přihlásit na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbo-
ru životního prostředí, kde dostanou veškeré 
informace o této službě (Helena Traxlová,  
tel.: 315 739 944). 

Cena za roční pronájem biopopelnice o ob-
jemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 120 litro-
vé nádoby je to 184 Kč za rok včetně DPH. 
Zájemci si také mohou speciální bionádobu 
odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele 

služby, kterým je společnost 
FCC Regios, a.s. 

Svoz bude probíhat 1x 
za 14 dnů vždy ve středu. 

Datum prvního svozu připa-
dá na středu 6. dubna 2016 
a poslední svoz proběhne 
ve středu 30. listopadu 2016.
 radka HOleštOVá

Kontrola zaplacení hrobových míst

beseda o revitalizaci centra města se bude konat v pondělí 18. 4. 2016 od 17:00 hodin v kině Vltava

Ekologická komise rady města pořádá ve spolupráci se skautským střediskem Střelka tradiční 
jarní úklid Hostibejku, který se uskuteční v pátek 8. 4. 2016 od 16:30 hodin. 
Občané a další dobrovolníci jsou na akci vítáni. 
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informace

Město Kralupy nad Vltavou a některé 
obce ze spádové oblasti města ve spo-

lupráci s místní akční skupinou (MAS) Nad 
Prahou přistoupilo k tvorbě místního ak- 
čního plánu rozvoje vzdělávání. Tento plán 
musí navazovat na krajský akční plán roz-
voje vzdělávání (KAP). S místním akčním 
plánem potom musí být v souladu školní 
akční plány (ŠAP) jednotlivých škol (mateř-
ských i základních).

Tvorba akčního plánu je podpořena do-
tačním programem Evropské unie z Ope-
račního programu Věda, výzkum, vzdělá-
vání na dobu 17 měsíců. Tvorba plánu je 
realizována od 15. 1. 2016. 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání 
jsou zaměřené na předškolní a základní 
vzdělávání, včetně neformálního a zájmo-
vého vzdělávání. Cílem plánu je:
a) umožnit vybudování udržitelného systé-
mu komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují 
vzdělávání v území;
b) vyhledávání a podpora místních lídrů 
a odborníků ve vzdělávání zejména v míst-
ních mateřských a základních školách, ale 
také k řízenému rozvoji spolupráce dalších 
služeb na podporu vzdělávání dětí a mlá-
deže;
c) podpora prorodinných politik a podpora 
spolupráce služeb, které se týkají dětí.

Krajské a místní akční plány rozvoje 
vzdělávání jsou zároveň nástrojem k napl-
ňování strategických dokumentů MŠMT. 

V úterý 1. 3. 2016 se konalo první setkání 
v rámci tvorby akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání za účasti zástupců MŠ a ZŠ, zřizo-
vatelů, rodičů a neformálního a zájmového 
vzdělávání z Kralupska.

Byl zvolen řídící výbor, který má 20 čle-
nů. Jedná se o zástupce zřizovatelů, ředi-
telů škol, pedagogů, rodičů, neformálních 
a zájmových skupin vzdělávání a krajského 
úřadu. Základní priority plánu jsou:
a) rozvoj kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ:
– čtenářská a matematická gramotnost, 
– vybavení a infrastruktura,
b) otevřenost a inkluzní vzdělávání v MŠ 
a ZŠ,

c) dostupnost kvalitního vzdělávání v MŠ 
a ZŠ.

Garantem základního školství je Mgr. Ji-
řina Hereinová, ředitelka Základní školy 
v Kralupech nad Vltavou, Komenského 
nám. č. 198.

Garantem mateřských škol je Mgr. Pavla 
Kicková, ředitelka Mateřské školy v Kralu-
pech nad Vltavou, Dr. E. Beneše č. 694.

Garantem pro inkluzi je Mgr. Bohumila 
Glasslová, ředitelka Základní školy praktic-
ké v Kralupech nad Vltavou.

mgr. eVa iVanOVá, 

VedOucí OdbOru SOciálnícH Věcí, 

škOlStVí a kultury

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o „uvítání“ svého dítěte, nechť se osobně přihlásí 

v termínu do 7. 5. 2016 na matrice Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
Vítání občánků se uskuteční v měsíci květnu a bude určené pro děti narozené v období od 1. 7. 2015 
do 31. 12. 2015, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou.    Hana Losová, matrikářka 

Kde si nechat v Kralupech po zimě 
vyčistit kabáty a další textil?

OdpOVídá radka HOleštOVá, šéFredaktOrka kZ

Můžete navštívit – nejlépe autem – avšak pouze 
ve dnech úterý a čtvrtek čistírnu NES Mělník s.r.o., 
kterou najdete ve Vodárenské ulici 1161. Přijímají 
veškerý textil – kabáty, obleky, sukně a podobně.

V centru města funguje v prodejně textilu v Hu-
sově ulici 551 sběrna / čistírna, odkud vozí textil 
do čistírny v Rakovníku. Otevřeno je denně, kromě 
textilu přijímají i kožené zboží a péřové výrobky.

nad dotazy 
čtenářů

V dubnu a květnu proběhne zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do kralupských mateřských škol se koná v těchto termínech:

} Mateřská škola Gen. Klapálka: 13. a 14. 4. 2016 od 9.00 do 14.00 hodin 
(zápis se uskuteční v obou budovách školy: ul. Gen. Klapálka 976 a ul. Mikovická 501)
} Základní škola a mateřská škola Třebízského: 18. 5. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin  
(zápis proběhne v budově školy Třebízského ul. 523) 
} Mateřská škola Dr. E. Beneše: 18. a 19. 5. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin 
(zápis proběhne v ředitelství školy, budova v ul. Dr. E. Beneše 694)

Zákonný zástupce u zápisu do MŠ předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Město tvoří akční plán rozvoje vzdělávání
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inzerce / pozvánKy

Kralupy nad Vltavou se dostanou 
v dubnu do zájmu pozornosti 

nejen motoristů, ale i zahrádkářů. 
Proběhne zde strategický výprodej 
státních rezerv pohonných hmot. 

Občané s trvalým pobytem v Kra-
lupech nad Vltavou a spádových 
obcích, pro které jsou Kralupy ob-
cí s rozšířenou působností, získají 
na odboru životního prostředí (2. pa-
tro) po předložení občanského průka-
zu kupon, který je opravňuje k odběru 
maximálně desetilitrového kanystru 
benzínu (nafty) se 70 % slevou. Bližší 
informace podá paní Povolná na tel. 
č. 315 739 850.

S tímto kuponem poté navštíví 
čerpací stanici v Kralupech nad Vl-
tavou, předají obsluze, a ta poté ka-
nystr naplní z rezervní nádrže. Akce 
trvá do vyčerpání zásob, nejpozději 
však do 30. 4. 2016.

Kralupy, ač průmyslová obec, 
jsou městem zahrádkářů. K údrž-
bě zahrady, předzahrádky i parku 
potřebujete motorové sekačky, pi-
ly, vertikutátory a podobně, a proto 
se i společnost Montako připojuje 

k této akci svou aktuální jarní na-
bídkou. 

Nevlastníte-li kanystr, můžete si 
jej v Montaku vyzvednout zdarma 
po předložení kuponu, který získáte 

na MěÚ Kralupy. Další info k poskyto-
vání kanystrů podá, a výdej kanystrů 
mimo pracovní dobu a o víkendech 
zajišťuje pracovník Montaka pan Jin-
dřich Kohm, tel. č. 602 354 770.

Věříme, že Vás tato jarní akce po-
těší. Neváhejte, Vaše sekačky, křovi-
nořezy i motorové pily čekají!

HugO VeSelý, 

měStO kralupy

Kanystr benzínu v dubnu zdarma!

inzerce
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Jodlova 111, 278 01 Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Vyhodnocení soutěže Krtek kamarád

Vměsíci únoru jsme vyhlásili výtvarnou soutěž k 95. výročí na-
rození Zdeňka Milera, českého režiséra a výtvarníka animova-

ných filmů pro děti, autora oblíbené postavičky Krtečka. Soutěže 
se zúčastnilo 18 výtvarných prací od 14 jednotlivců a 4 kolektivů. 
Celkem 78 návštěvníků knihovny hlasovalo takto:

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 dUBen

1. 4. - pátek 
Program pro dětské 
návštěvníky knihovny a jejich 
NOc S ANDERSENEM

2. 4. – sobota
Ukončení výstavy obrazů „Milan 
Rynt: cESTY K SOBĚ“

19. 4. – úterý – 17:30 hod.
Koncert ZUŠ

21. 4. – čtvrtek – 18:00 hod.
Vernisáž výstavy ŘEMESLA 
NAŠIcH PŘEDKŮ... (výstava 
končí při 9. Muzejní noci 
s překvapením 2. 6. 2016) 

27. 4. – středa – 18:00 hod.
Kytarový koncert ZUŠ a hostů 
pana učitele Dvořáka  

Co chystáme na květen:
7. 5., 13.00 – 17.00 – Dárek pro 
maminku – doprovodný program 
k výstavě Řemesla našich předků 
ve spolupráci s Centrem volného 
času Palouček, výroba originálního 
dárku k netradičnímu Svátku matek

13. 5., 18.30 – Markéta Aptová 
a Vocal Band – hosté: dětské 
hvězdy Tomáš Drgo, Kristýna 
Muchková, Ema Jarešová
 
31. 5., 17.30 – koncert ZUŠ

ŘEMEsLA NAŠiCh PŘEDKů
Tato jarní výstava s doprovodnými programy nejen pro 
školní skupiny je pořádána ve spolupráci s Ing. arch. 
Vladimírem Cejnarem (soubor dřevořezeb o řemes-
lech) a se žáky ZŠ Václava Havla (výtvarné práce). 

Výstava seznámí návštěvníky s téměř zapomenu-
tými řemesly a také s některými kralupskými řemesly 
i živnostmi 19. a 20. století.

Zájemci si budou moci některé řemeslné nářa-
dí vyzkoušet, zodpovědět otázky v pracovním listě 
a v malé dílně se školní skupiny pokusí vytvořit dílko 
cukrářské…

Výstava bude pro širokou veřejnost otevřena vždy 
od úterý do pátku: 9.00-12.00; 13.00-16.00; kaž-
dý čtvrtek je otevřeno do 19.00; v sobotu od 13.00 
do 17.00. Těšíme se na Vás!

mgr. iVeta bendíkOVá

BESEDA S BYLINKáŘKOU 
a TERAPEUTKOU 
Evou Vágnerovou

UKAZATEL cESTY KE ZDRAVí 
A SPOKOjENOSTI

Paní Eva Vágnerová se pora-
denstvím a konzultacemi na toto 
téma zabývá od roku 1995. Určí 
stav vašeho těla v celkové sou-
vislosti, co ovlivňuje váš zdravot-
ní stav v interiéru i exteriéru, na-
příklad i geopatogenní zóny u vás 
doma i na pracovišti, nedostatek 
vitamínů, minerálů, zablokované 
meridiány i páteř po stránce psy-
chické. Byliny, o které se zajímá již 
od dětství, vám doporučí čerstvé, 
sušené i v kapkách.

úterý 12. 4. 2016 od 16 hodin 
ve studovně knihovny

NOVé AUDiOKNihy
V březnu jsme pro návštěvníky 
knihovny připravili několik nových ti-
tulů audioknih. Audioknihy si můžete 
půjčit v oddělení pro dospělé a pro dě-
ti na dobu jednoho měsíce.

D. Brown: Inferno; D. Brown: Ztra-
cený symbol; H. Mankell: Bílá lvice; 
S. Lem: Solaris; F. Backman: Babič-
ka pozdravuje a omlouvá se; C. S. 
Lewis: Letopisy Narnie; H. Štáchová: 
Hurvínkův špalíček říkadel a písniček; 
Andělské pohádky na dobrou noc;  
J. Žáček: Čarodějné pohádky podru-
hé; J. Gloser: Pejsek vypravuje 

Jednotlivci -  
1. místo: Eliška 
Hamrová;  
2. místo: Simonka 
Hujerová; 3. místo: 
Patrik Marsa, 
Anička Bůchová   
Kolektivy -  
1. místo: družina 
ZŠ Gen. Klapálka; 
2. a 3. místo: 
družina ZŠ 
Komenského

Všem soutěžícím děkujeme za krásné obrázky 
a těšíme se na další spolupráci! příSpěvky MěStSké knIHovny přIpRavIla šáRka pánková.
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UPRcHLíci V KRaLUPecH 
před sto lety

v polovině minulého roku připomnělo rádio koper v republice Slovinsko výročí 
jednoho století, které uplynulo od první světové války, za které muselo na sto tisíc 

Slovinců opustit svou vlast.

V této souvislosti se objevily i vzpomín-
ky na tuto anabázi ve spojení s naším 

městem. Přístavní město Koper leží v blíz-
kosti známějšího města Terstu u Jaderské-
ho moře. V květnu roku 1915 vyhlásila Itá-
lie Rakousko-Uhersku válku a Slovinci se 
ocitli ve válečném ohni. Rakouské úřady 
přikázaly civilistům, aby během několika 
hodin opustili své domovy, a tak ženy, děti 
a staří muži naložili vše, co uvezli na vo-
zy a prchali do nitra Rakouska. Mnoho 
se jich dostalo až do uprchlického tábo-
ra v Brucku nedaleko Vídně. Patrně v té 
době se zde seznámil ve sběrném táboře 
rakouské armády kralupský drogista Jan 
Vaněk s Jaroslavem Haškem a nadporučí-
kem Lukášem.

Uprchlíci z oblasti Opatje Selo měli ale 
více štěstí. Dráha je dovezla až do Čech 
a jejich cesta skončila v Kralupech. 
Na kralupské nádraží dorazilo 150 Slo-
vinců a 50 Italů. Uprchlíci byli v Kralu-
pech mile přivítáni. Zvláště Slovinci. Snad 
tu hrál roli pocit slovanské sounáležitosti 
v rakouském sevření. Hned po příjezdu 
uprchlíků do Kralup se jich ujal pokladník 

Jak již bylo v úvodu řečeno, připomně-
lo uvedené okolnosti rádio Koper. Při 
tom ale nezůstalo. Historička Dr. Martha 
Matthews uspořádala ve městě Kobarid 
výstavu v prostorách nadace „Walks of 
Peace“ právě na toto téma. Kobarid (italsky 
Caporetto) je město, které proslavil Ernest 
Hemingway v románu „Sbohem armádo“. 
Pod vlivem těchto událostí se předsedkyně 
slovinského spolku Žbirec, Erika Ferfolja 
Vidič, obrátila na slovinské velvyslanectví 
v Praze se žádostí o informace o městě, 
kde jejich předkové prožili několik let své-
ho života a mnozí i zemřeli.

Podařilo se mi z onoho období let 1916 
až 1918 zjistit ze starých zápisů a mat-
rik o pobytu slovinských uprchlíků řadu 
zajímavostí a sdělil jsem je slovinskému 
velvyslanectví. Objevil jsem místa, kde 
v Kralupech bydleli, pracovali i neozna-
čené hroby na kralupském hřbitově těch, 
kteří zde zemřeli. Nakonec jsem navá-
zal přímý kontakt se slovinskou stranou 
ve slovinské Gorici. Moje představa o po-
dobnosti dvou slovanských jazyků vzala 
však brzy za své. Na tak malém území 
Slovinska existuje mnoho nářečí, takže si 
prý nerozumí ani dva Slovinci. Ale ani 

kralupského nádraží Bohumil Krejčí. Kra-
lupy byly od roku 1913 okresním městem 
a starosta JUDr. Vladislav Pavlousek dostal 
za úkol se o uprchlíky postarat. Nebyli to 
první uprchlíci. Před nimi již v roce 1914 
našlo útočiště v Kralupech 50 utečenců 
z Haliče, tedy z oblasti ruské fronty.

Na příkaz rakouských úřadů 
museli Slovinci okamžitě 

opustit své domovy.

Slovinské matky 
v Kralupech s dětmi.
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spisovná slovinština není češtině příliš po-
dobná. Nakonec se ukázalo, že iniciátorka 
kralupské akce Ferfolja Vidič ovládá dob-
ře angličtinu, a tak další korespondence 
probíhala v tomto jazyce.

Slovinští uprchlíci byli většinou z ob- 
lasti Gorice. Město Gorica bylo statutárním 
městem Rakouska na hranicích s Itálií. 
Kralupy nemohly tak velký počet uprchlí-
ků z Gorice ubytovat, a tak byli rozmístě-
ni i do okolních vesnic. Například blízké 
Zeměchy umístily 13 žen a dětí v hostinci 
pana Houdka na zeměšské návsi. Značný 
počet uprchlíků však v Kralupech zůstal 
a rozdělili si je kralupští obyvatelé. Děti 
slovinských uprchlíků chodily do školy 
v Kralupech a v Lobečku a dostávaly jako 
české děti i vysvědčení. Dva a dvacet ital-
ských dětí, které ještě neuměly číst a psát, 
vyučovala učitelka Josefina Demartinová 
v domě č. p. 486 ve Dvořákově ulici.

Z kralupské hřbitovní matriky se doví-
dáme, že některé slovinské rodiny bydlely 
společně v domě č. p. 516 na rohu ulice 
Vrchlického a náměstí A. Dvořáka. Zde 
uprchlíci nejenom žili, ale mnozí i zemřeli 
a byli pochováni na kralupském hřbitově. 
Svou vlast již nikdy nespatřili obyvatelé 
domu č. p. 516: Pavel Colp 75 r., Helena 
Colpová 70 r., Rosa Coserová 67 r., Helena 
Sartori 18 m., Josef Zoneti 64 r., Vincen-
to Vincenci 56 r., Michal Margon 33 r. 
Na dalších místech v Kralupech zemřeli 
uprchlíci Campenelli 19 r., Alois Antonič 
5 r., Václav Antonič 1 r. Jejich travou za-

rostlé opuštěné hroby nejsou označené 
jmény a většina z nich byla již vykoupena 
kralupskými občany.

Uprchlíci nepřišli s nataženou dlaní. 
Všichni pracovali. Ti, co byli na venkově, 
pracovali u sedláků a kralupští hlavně 
v továrnách. Lidé je měli rádi. Zmíněný 
pokladník Bohumil Krejčí se naučil slo-
vinsky a až do konce války jim pomá-
hal. Slovinci ho pokládali za svého otce 
a ochránce. Když se rodině uprchlíka Mil-
ji narodil v roce 1917 v Nelahozevsi syn, 

šel mu pokladník Bohumil Krejčí ke křtu 
do kostela sv. Ondřeje za kmotra. Dítě do-
stalo jeho křestní jméno. Za druhé světové 
války v roce 1944 se Slovinec Bohumil 
Milja v rámci totálního nasazení ocitnul 
v německém pracovním táboře v blízkosti 
Berchtesgadenu, kde byli umístěni i Češi. 
Čech Zbyněk Gajdoš napsal do Kralup 
jeho kmotrovi Bohumilu Krejčímu, a pak 
následovala mezi kmotrem a jeho kmo-
třencem dojemná korespondence. Snad 
potomci Slovince Bohumila Milji ještě žijí. 
V rodišti Bohumila Milji, v Nelahozevsi, 
se bohužel utopil ve Vltavě osmnáctiletý 
Štěpán Devetak, když zachraňoval tonou-
cího kamaráda Václava Svobodu. A tak 
se jeden Slovinec v Nelahozevsi narodil 
a jeden zemřel.

Potomci kralupských uprchlíků vědí 
o našem městě z vyprávění od svých 
prarodičů a rodičů. Z generace na gene-
raci se přenášely vzpomínky na českou 
kulturu, jména, jídla, modlitby a české 
písně, které dodnes zní na slovinských 
vesnicích. Vzpomínky na stoleté výročí 
1. světové války v nich vyvolaly zájem 
o naše město. Erika Ferfolja Vidič, před-
sedkyně slovinského spolku Žbrinca, se 
proto obrátila na slovinské velvyslanectví 
v Praze se žádostí o zprostředkování ná-
vštěvy Kralup, aby mohli na vlastní oči 
vidět, kde jejich prarodiče během války 
žili, pracovali a mnozí i zemřeli. Slovin-
ská delegace s vyslancem pražského vel-
vyslanectví navštíví naše město již 7. a 8. 
května 2016.

 ing. jOSeF Stupka

V tomto rohovém 
domě č. p. 516 
bydlelo několik 
slovinských 
rodin.

Vzpomínka na Kralupy 
v roce 1917.
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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 DUBEN

1. 4. – pátek  19:00 hodin

SPORTOVEc KRALUP 
NAD VLTAVOU 2015
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety v ki-
ně Vltava. Od 21:30 afterpárty v KD Vltava, 
hraje DJ Exa. 

8. 4. – pátek 16:30 hodin

DIVADLO KRAPET PRAHA: 

ZAHRADA
To šlo jednou pár kluků 
do školy. Tak šli a ces-
tou uviděli ve vysoké zdi 
z kamene starou želez-
nou bránu, celou reza-
vou... Takhle tajemně 
začíná kniha Jiřího Trn-
ky Zahrada. Tajemství 
a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, 
když se ocitnou v takové tajemné zahradě 
plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, 
mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velry-
ba, a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační 
sloni. A právě do takové zahrady se zatoulají 
tři zvědaví kluci. A s nimi se můžete zatoulat 
i vy... Vstupné: 60 Kč
Pohádka je součástí razítkové soutěže o ce-
ny. Hlavní cenu věnovala CA Abaca Lenka 
Malíková.

9. 4. – sobota, malý sál 16:00 hodin

VERNISáž VýSTAVY 
„FANTAZIE“

Prodejní výstava obrazů a plastik s hudebním 
programem a skleničkou dobrého vína. Autor-
ky o sobě: Naše skupina HOLKY OD BAREV 
je vyjádřením naší lásky k barvám i k umění. 
Svedla nás dohromady radost z pestrých ba-
rev plných emocí, nutkání tvořit a touha pro-
niknout do tajů olejomalby. Všechny potřebu-
jeme barvy jako vzduch, vidíme je, vnímáme 
je, slyšíme jejich tóny, dýcháme jejich vůni 
i vnímáme jejich drsnost, či naopak hebkost 
až sametovost. Propadáme jejich hravosti, 
barvy pro nás znamenají sny, naplnění, život, 
svobodu a seberealizaci. 
Danka Chrastilová Šlapáková • Hanka Kubel-
ková • Lenka Svobodová • Monika Lainová 
www.holkyodbarev.cz. Výstava potrvá  
do 6. 5. 2016, je otevřena v pracovní době 
kanceláře KD a při akcích KD Vltava.

Vstup volný

10. 4. – neděle 19:00 hodin

Agentura Harlekýn, Franco D´Alessandro: 

ŘíMSKé NOcI   

Režie: Gregory Abels
Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner
Poutavý a současně dojemný příběh dvou 
slavných lidí, italské herečky Anny Magnani 
a amerického dramatika Tennessee William-
se. Pojednává o jejich dlouhodobém a ryzím 
přátelství, o jejich láskách, radostech, vrcho-
lech i pádech. Vše zarámováno do padesátých 
a šedesátých let 20. století.

Jedinečné a brilantní herecké výkony Simo-
ny Stašové a Oldřicha Víznera, přitažlivý děj 
plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, 
velkých zvratů, to všechno jsou Římské noci.

Tento pravdivý příběh dvou výsostných 
umělců a citlivých zranitelných duší vám ur-
čitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho 
po představení bude ve vás žít.

Vstupné: 390 Kč; 360 Kč senioři, studenti

12. 4. – úterý 17:30 hodin

13. 4. – středa 19:30 hodin

21. cOUNTRY SALON 
S RANGERS BAND   

Je tu jarní country salon, do kterého si sku-
pina Rangers Band pozvala jako hosta Karla 
Kahovce a George and Beatovens.

Vstupné: 250 Kč

14. 4. – čtvrtek 19:30 hodin

TANČíRNA 
Příjemný večer pro milovníky tance.

Vstupné: 70 Kč; 
120 Kč pár

19. 4. – úterý 18:00 hodin

ADOPcE – KONKURZ 
NA RODIČE 
Podrobná pozvánka na straně 13.

21. 4. – čtvrtek 16:30 hodin

ČAj O PáTé 
Oblíbené odpoledne s Kozelkovou trojkou je 
tu i v dubnu. Všechny vstupenky jsou sloso-
vatelné. Vstupné: 50 Kč

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
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LOUTKOVý SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 20. dubna  
od 16.30 a 17.30 hod. pohádku  
KOUZELNý PRstýNEK 
režie L. Špeldová 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

PřiPravujeme na květen:
5. 5.  Čaj o páté
9. 5.  Divadlo Ungelt – Na útěku
12. 5.  Tančírna 
18. 5.  Přednáška - metoda RUŠ

26. 4. – úterý 18:00 hodin

KONcERT jOSEFA ZíMY   

Pořad složený z povídání, vyprávění a samo-
zřejmě zpívání. Zazní písně Karla Hašlera, 
Jaromíra Vejvody, Oldřicha Nového, písničky 
z filmů a pohádek. Těšit se můžete na Šuma-
řinku, Chasnickou, Cikánku, Kdyby ty muziky, 
Škoda lásky, Prstýnek a další. Nenechte si ujít 
krásný vzpomínkový večer.

Vstupné: 190 Kč

1. 5. – neděle 14:30 hodin

S MáMOU A TáTOU 
ZA DOBRODRUžSTVíM   

AKcE PŘESUNUTA 
z 30. 4. 2016
Umí mě máma poslepu 
nakrmit? Dokážu tatínka 
oholit? 
Zábavné odpoledne pro 
všechny děti a jejich rodi-
če. Připravena je spous-
ta soutěží (Poznej svoje 
dítě, Zpívá naše rodina 
atd.) Dále vás čekají projížďky na koních 
a pohádka. 
Na této akci vylosujeme vítěze razítkové 
soutěže. Hlavní cenou je výlet pro dva do zá-
bavního parku v Německu, který věnovala CA 
Abaca Lenka Malíková. Do slosování budou 
zařazeny  kartičky s alespoň pěti razítky.
Akce proběhne v zahradě KD Vltava, při ne-
přízni počasí v KD. Vstupné: 35 Kč

Co dělá rodinu rodinou – pro-
pletené geny nebo láska? 

Dokument Alice Nellis v tom 
má jasno. Ukazuje, že adop-
tivní proces se všemi byrokra-
tickými komplikacemi, nároky 
na pár v očekávání a návaly 
prudkých emocí si v ničem ne-
zadá se skutečným těhoten-
stvím. Osvojení dítěte sleduje 
režisérka, která si ho sama 
prožila, na příbězích několika 
manželských dvojic, a to ve fá-
zi úřednické přípravky, prvního 

shledání s dítětem i postupné-
ho sžívání rodiny v nové sesta-
vě. Citlivě nahlíží do podstaty 
rodičovství se všemi odměna-
mi a riziky, které pro pár v no-
vých rolích představuje.

Besedy se zúčastní ředitel-
ka a zakladatelka Centra pro 
náhradní rodinnou péči Mar-
gita Šantavá, koordinátorka 
programu pro rodiny s dětmi 
Charlota Kočí a aktéři doku-
mentu – rodiče adoptovaných 
dětí.

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
m

Pozvánka na přednášku o metodě RUŠ - Karel Nejedlý

metoda ruŠ – rychlá a Účinná změna Skutečnosti

kdy?
ve středu 18. 5. 2016, od 18:00 hodin

kde? 
v kd vLtava – malý sál
Cena vstupenky za osobu je 230 Kč
Kapacita míst je omezena. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji přímo 
v KaSS Vltava od 4. 4. 2016, a ve studiu RaDOST.

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 sebou, 
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 nejrůz-

nějších problémů. Od roku 2007 je aktivně 
praktikována na kurzech. RUŠka už pomoh-
la “vyčistit“ problémy tisícům lidí. V České 
republice je přibližně sto kvalitních tera-
peutů, kteří vám můžou s vašimi problémy 
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 po-
tkat se s Karlem Nejedlým osobně na před-
nášce, kde jej můžete „zažít“, a zeptat se 
na cokoli.

Na přednášce bude také možnost zakoupit autorovu 
knihu Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak.

Pořádá a zve: terapeutka metody RUŠ Sabina Cabadová, Terapeutické studio 
– RaDOST, Přemyslova 349, Kralupy nad Vltavou, tel.: 606 665 969, 

e-mail: sabina.cabadova@centrum.cz    

Adopce – konkurz na rodiče 
(promítání filmu + beseda s tvůrci)

19. dubna 2016 - 18:00 hodin

Místo konání: malý sál KD Vltava
Vstupné: dobrovolné, bude věnováno na doučování dětí v náhradní rodinné péči
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PŘEDPREMIÉRA DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Doprovodný program k filmu začne již v 17:00 před kulturním domem, 
kde bude stát stan s polní kuchyní, ve kterém bude Baloun a spol. 
vydávat pravý černý válečný čaj! K poslechu zahrají „Sestry paní 
Müllerové alias sbor Senior minichór Kralupy nad Vltavou“ – zazní 
straropražské písničky Josefa Švejka.

Potvrzení hosté jsou členové Národního filmového archivu, možná 
i se zástupcem z Ministerstva kultury. Dále pak potvrdil účast vnuk 
spisovatele Jaroslava Haška Richard Hašek. Dále budou přítomní 
„švejkologové“ z Olomouce, Prahy a dokonce i Polska! Členové nadace 
pro sochu vojáka Švejka v Kralupech nad Vltavou budou přítomní 
v dobových kostýmech. Pracujeme dále na tom, aby se promítání 
zúčastnili i bratři Jan a Rudolf Hrušínští. 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
ČESKO, DRAMA, 2016, 15+, 105 min.

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla  
jako poslední žena na území Československa popravena. 

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
ČESKO, KOMEDIE, 2016

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.

KOLONIE
NĚMECKO / LUCEMBURSKO, DRAMA, 2015, titulky, 110 min. 

Drama inspirované skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské 
kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl 
bývalý nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené 
kolonie utekli někteří z členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení 
Pinochetových odpůrců a k sexuálnímu zneužívání dětí. V hlavních rolích 
Emma Watson a Daniel Brühl.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA, FANTASY, 2016, titulky i dabing, 110 min.

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli 
vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si 
nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako 
ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. 

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
USA, FANTASY, 2016, dabing, 100 min.

Děj se zčásti odehrává v době, kdy ještě Sněhurka nebyla na světě 
a královna Ravenna tak může bez obav diskutovat s kouzelným 
zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti má jen 
s mladší sestrou Freyou, která je v očích Ravenny příliš měkká. Když 
ale Freya při tragické nehodě přijde o právě narozené dítě, promění se 
v Ledovou královnu, jejímž smyslem existence se stane dobytí celého 
světa.

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
USA, KOMEDIE, 2016, titulky, 93 min.

Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší 
romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla a především 
další velké řecké svatby!

NIKDY NEJSME SAMI
ČESKO, DRAMA, 2016, 12+, 145 min. 

Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní 
pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým 
sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena 
pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, 
všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta 
však čeká na otce svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje 
náš bachař. Drama o současné době a lidech, kteří jsou oběťmi i strůjci 
jejich běsů.

PAT A MAT VE FILMU
ČESKO, RODINNÝ, 2016, 80 min.

Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se 
na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci 
nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů a pod 
schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají… 
Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah.

SPOTLIGHT
USA, DRAMA, 2015, titulky, 12+, 129 min.

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber 
v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického 
deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých 
představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár 
obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví.

TEORIE TYGRA
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 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 se představí Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana 
Vilhelmová.

ULICE CLOVERFIELD 10
USA, MYSTERIÓZNÍ, 2016, titulky, 105 min. 

Příběh filmu možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které celosvětová 
katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném 
podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. Producent 
J. J. Abrams zatím tají, jestli jde o pokračování filmu Cloverfield 
(v Čechách pod názvem Monstrum) a film je tak zahalen velkým 
tajemství.

 23.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ 
   17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                           /DAB.  130 KČ / 150 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 24.  NE  14:30 PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA                    2D/DAB. 120 KČ

   20:00  KOLONIE 120 KČ

25. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26.  ÚT 15:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ   „KINO SENIOR“ 60 KČ / 120 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

 27.  ST  20:00  NIKDY NEJSME SAMI 120 KČ

 28.  ČT 20:00  HARDCORE HENRY                    PREMIÉRA 120 KČ

 29.  PÁ  17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  CAROL 120 KČ

 30.  SO  14:30  PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA                 /DAB. 140 KČ

   20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 1. NE  14:30 KUNG FU PANDA 3 3D 120 KČ / 140 KČ

   17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  ULICE CLOVERFIELD 10 120 KČ

2. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

PREMIÉRA

 1.  PÁ 19:00  SPORTOVEC KRALUP VYPRODÁNO

 2.  SO 14:30 PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE   2D/DAB. 120 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 3.  NE 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    130 KČ

   17:00 BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 120 KČ

   20:00  FILMOVÉ KLASIKY - KMOTR 100 KČ

4. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 6.  ST 20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 7.  ČT 20:00  ULICE CLOVERFIELD 10           PREMIÉRA 120 KČ

 8.  PÁ 17:00  ŘACHANDA 110 KČ / 130 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 9.  SO 14:30  KUNG FU PANDA 3    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI            /DAB.  130 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 10.  NE  14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ

   17:00  PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   20:00  MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 110 KČ

11. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT  15:00  ZKÁZA KRÁSOU                  „KINO SENIOR“ 60 KČ / 110 KČ

   20:00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 13.  ST 20:00  SPOTLIGHT 120 KČ

 14. ČT  20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK PREMIÉRA 130 KČ

 15.  PÁ  17:00  PÁTÁ VLNA 120 KČ

   20:00  NIKDY NEJSME SAMI 120 KČ

 16.  SO  14:30  ŘACHANDA 110 KČ / 130 KČ

   18:00 DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK  
    – SLAVNOSTNÍ PŘEDPREMIÉRA 100 KČ

 17.  NE  14:30  KUNG FU PANDA 3 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ULICE CLOVERFIELD 10 120 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

18. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT 20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

 20.  ST  20:00  SPOTLIGHT 120 KČ

 21.  ČT 20:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ 
 22.  PÁ  17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

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
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PŘEDPREMIÉRA DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Doprovodný program k filmu začne již v 17:00 před kulturním domem, 
kde bude stát stan s polní kuchyní, ve kterém bude Baloun a spol. 
vydávat pravý černý válečný čaj! K poslechu zahrají „Sestry paní 
Müllerové alias sbor Senior minichór Kralupy nad Vltavou“ – zazní 
straropražské písničky Josefa Švejka.

Potvrzení hosté jsou členové Národního filmového archivu, možná 
i se zástupcem z Ministerstva kultury. Dále pak potvrdil účast vnuk 
spisovatele Jaroslava Haška Richard Hašek. Dále budou přítomní 
„švejkologové“ z Olomouce, Prahy a dokonce i Polska! Členové nadace 
pro sochu vojáka Švejka v Kralupech nad Vltavou budou přítomní 
v dobových kostýmech. Pracujeme dále na tom, aby se promítání 
zúčastnili i bratři Jan a Rudolf Hrušínští. 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
ČESKO, DRAMA, 2016, 15+, 105 min.

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla  
jako poslední žena na území Československa popravena. 

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
ČESKO, KOMEDIE, 2016

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.

KOLONIE
NĚMECKO / LUCEMBURSKO, DRAMA, 2015, titulky, 110 min. 

Drama inspirované skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské 
kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl 
bývalý nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené 
kolonie utekli někteří z členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení 
Pinochetových odpůrců a k sexuálnímu zneužívání dětí. V hlavních rolích 
Emma Watson a Daniel Brühl.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA, FANTASY, 2016, titulky i dabing, 110 min.

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli 
vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si 
nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako 
ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. 

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
USA, FANTASY, 2016, dabing, 100 min.

Děj se zčásti odehrává v době, kdy ještě Sněhurka nebyla na světě 
a královna Ravenna tak může bez obav diskutovat s kouzelným 
zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti má jen 
s mladší sestrou Freyou, která je v očích Ravenny příliš měkká. Když 
ale Freya při tragické nehodě přijde o právě narozené dítě, promění se 
v Ledovou královnu, jejímž smyslem existence se stane dobytí celého 
světa.

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
USA, KOMEDIE, 2016, titulky, 93 min.

Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší 
romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla a především 
další velké řecké svatby!

NIKDY NEJSME SAMI
ČESKO, DRAMA, 2016, 12+, 145 min. 

Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní 
pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým 
sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena 
pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, 
všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta 
však čeká na otce svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje 
náš bachař. Drama o současné době a lidech, kteří jsou oběťmi i strůjci 
jejich běsů.

PAT A MAT VE FILMU
ČESKO, RODINNÝ, 2016, 80 min.

Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se 
na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci 
nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů a pod 
schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají… 
Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah.

SPOTLIGHT
USA, DRAMA, 2015, titulky, 12+, 129 min.

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber 
v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického 
deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých 
představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár 
obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví.

TEORIE TYGRA
ČESKO, KOMEDIE, 2016, 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 se představí Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana 
Vilhelmová.

ULICE CLOVERFIELD 10
USA, MYSTERIÓZNÍ, 2016, titulky, 105 min. 

Příběh filmu možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které celosvětová 
katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném 
podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. Producent 
J. J. Abrams zatím tají, jestli jde o pokračování filmu Cloverfield 
(v Čechách pod názvem Monstrum) a film je tak zahalen velkým 
tajemství.

 23.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ 
   17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                           /DAB.  130 KČ / 150 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 24.  NE  14:30 PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA                    2D/DAB. 120 KČ

   20:00  KOLONIE 120 KČ

25. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26.  ÚT 15:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ   „KINO SENIOR“ 60 KČ / 120 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

 27.  ST  20:00  NIKDY NEJSME SAMI 120 KČ

 28.  ČT 20:00  HARDCORE HENRY                    PREMIÉRA 120 KČ

 29.  PÁ  17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  CAROL 120 KČ

 30.  SO  14:30  PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA                 /DAB. 140 KČ

   20:00  JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 120 KČ

 1. NE  14:30 KUNG FU PANDA 3 3D 120 KČ / 140 KČ

   17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 110 KČ / 130 KČ

   20:00  ULICE CLOVERFIELD 10 120 KČ

2. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

PREMIÉRA

 1.  PÁ 19:00  SPORTOVEC KRALUP VYPRODÁNO

 2.  SO 14:30 PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE   2D/DAB. 120 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 3.  NE 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    130 KČ

   17:00 BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 120 KČ

   20:00  FILMOVÉ KLASIKY - KMOTR 100 KČ

4. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 5.  ÚT 20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 6.  ST 20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 7.  ČT 20:00  ULICE CLOVERFIELD 10           PREMIÉRA 120 KČ

 8.  PÁ 17:00  ŘACHANDA 110 KČ / 130 KČ

   20:00  TEORIE TYGRA 120 KČ

 9.  SO 14:30  KUNG FU PANDA 3    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI            /DAB.  130 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 10.  NE  14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ

   17:00  PAT A MAT VE FILMU 100 KČ / 120 KČ

   20:00  MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 110 KČ

11. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT  15:00  ZKÁZA KRÁSOU                  „KINO SENIOR“ 60 KČ / 110 KČ

   20:00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 120 KČ

 13.  ST 20:00  SPOTLIGHT 120 KČ

 14. ČT  20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK PREMIÉRA 130 KČ

 15.  PÁ  17:00  PÁTÁ VLNA 120 KČ

   20:00  NIKDY NEJSME SAMI 120 KČ

 16.  SO  14:30  ŘACHANDA 110 KČ / 130 KČ

   18:00 DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK  
    – SLAVNOSTNÍ PŘEDPREMIÉRA 100 KČ

 17.  NE  14:30  KUNG FU PANDA 3 110 KČ / 130 KČ

   17:00  ULICE CLOVERFIELD 10 120 KČ

   20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

18. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT 20:00  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ

 20.  ST  20:00  SPOTLIGHT 120 KČ

 21.  ČT 20:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 130 KČ 
 22.  PÁ  17:00  KNIHA DŽUNGLÍ                              2D/DAB. 130 KČ / 150 KČ

   20:00 TEORIE TYGRA 120 KČ

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
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Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v dubnu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.
Jmenovitě gratulujeme:
92 let  ......Zavoral Jaroslav
85 let ......rousová Jiřina

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

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na prohlídku
muzeA mHd prAHA

KDy? V sobotu 23. dubna 2016

D ne 14. května 1993 otevřel pražský primátor 
Jan koukal slavnostně muzeum městské 

hromadné dopravy v Praze, které je umístě-
no v historickém objektu tramvajové vozovny 
v Praze-Střešovicích. Už samotná vozovna byla 
v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. 
Byla postavena v roce 1909 a je typickou ukázkou 
účelových dopravních staveb Elektrických podniků 
hl. m. Prahy z období počátků pražské městské 
hromadné dopravy. Svému účelu - deponování 
a údržbě tramvajových vozidel, sloužila až do roku 
1992, kdy byla zahájena její adaptace na muzeum. 
muzeum také organizuje jízdy historickou tramvají. 
Tato linka má číslo 91 a jezdí v letních měsících 
v sobotu odpoledne.

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat 
tramvají č. 3 do stanice Vltavská, tam přestoupí-

me na tramvaj č. 1 a dále pojedeme do stanice 
Vozovna Střešovice, kde se v 9:45 hodin sejdeme 
s mimo kralupskými. Tato vycházka bude financo-
vána z grantu MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Vycházku připravila: Milena Vovsová

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

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

Dne 6. dubna 
2016 oslaví pan 
VLASTIMIL ŘADA 
své 90. narozeniny. 
Do dalších let 
mu hodně zdraví 
a spokojenosti 
přeje celá rodina.

V sobotu 2. dubna 2016 oslaví 
naše maminka paní jINDŘIŠKA 
PROKOPcOVá krásné 80. naroze-

niny. Přejeme jí 
z celého srdce 
do let dalších 
pevné zdraví, 
štěstí a po-
hodu. Dcery 
Jana a Laďka 
s rodinami

Ve středu 6. dubna oslaví 
krásné 90. narozeniny pan 

Vlastimil Řada, bývalý profesor 
kralupského gymnázia, vášnivý 
filatelista, sběratel knih, pohle-
dů i odznaků, milovník historie 
a také zakladatel prvního sou-
kromého knihkupectví ve Stře-
dočeském kraji.

V neposlední řadě ale člověk, 
který obohatil jeden ročník Zpra-
vodaje o rubriku Osudy, kde 
vzpomínal na spoluobčany, kte-
rým život nebyl peříčkem a o je-
jich příbězích jste se díky panu 
Řadovi mohli dozvědět i vy, čte-
náři Zpravodaje.

Pan Řada je člověk, který stá-
le oplývá dobrou náladou, zdra-
vou myslí, elánem, v tomto věku 
jezdí na kole a fyzicky zvládá 
mnohdy více, než mladší lidé. 
Možná i proto, že se dlouhou 
dobu věnoval sportu a tělesnou 
výchovu několik let vyučoval.

Smekám před jeho znalostmi, 
zkušenostmi, životním elánem 
a neutuchajícím zájmem o dění 
nejen v našem městě.

Přeji panu Řadovi mnoho zdra-
ví, pohody a energie do dalších 
aktivit. Vážím si toho, že jsem 
měla možnost se s ním osobně 
potkat.  radka HOleštOVá

Gratulace k životnímu jubileu 
panu Vlastimilu Řadovi

SOUKROMÁ INZERCE
} PRODáM byt 3+1 (76 m2) 
v Nelahozevsi, s garáží a zahradou. 
Tel.: 728 269 581. RK nevolat!

} DOUčíM Vaše děti učivo ZŠ, 1. a 2. 
ročníku SŠ v předmětech matematika 
a angličtina. Výuka probíhá na sídlišti 
Cukrovar. V případě zájmu volejte: 
Mgr. Kubálková, tel.: 736 466 417.

} PRODáM tříkolku pro dospělé 
(pro invalidy), od české firmy Loped, 
s doklady. Tel.: 737 073 686

} Navštěvuji již třetím rokem kurz 
znakového jazyka a RáDA ByCh 
POZNALA ženu či neslyšící 
pár, abych se po vzájemné 
konverzaci ve znakovém 
jazyce mohla v této dovednosti 
zdokonalit. Tel.: 607 882 486, 
e-mail: tichyjazyk@seznam.cz

} hLEDáM PANí na hlídání 15ti 
měsíční dcery. Hlídání by  
probíhalo u nás v rodinném domě 
v Kralupech nad Vltavou cca  
2 dny v týdnu od 9 do 17 h. Kontakt: 
Višteinová 777 287 893, e-mail: 
katerina.lindauerova@seznam.cz

 

} Jmenuji se Marek, 35 let, 
z Kralup n. Vlt. Touto cestou 
hLEDáM KAMARáDKU z Kralup. 
Silnější postava nevadí. Prosím 
nekuřačku. Tel.: 722 412 759

} Dá, prosím, někdo ZA ODVOZ 
řeznické, malířské a zednické nářadí? 
Děkuji Vám! Tel.: 607 149 267
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Městský klub důchodců

 25. 2.  Miroslav VALENtA ................. 60 let
 1. 3. Mgr. Miloslav pODZIMEK  ... 92 let
 4. 3. Petr tRAXL ................................ 70 let
 5. 3.  Karel ŠEBEStA ......................... 85 let
 5. 3. Věra pAVLíČKOVÁ ................. 80 let
 7. 3. Vladislav SRBA ......................... 78 let
 7. 3.  Josef KEJMAR .......................... 91 let
 8. 3. Zdeněk DRGO .......................... 62 let
 9. 3. Stanislav HEREIN .................... 87 let
 13. 3.  Stanislav BULVA ...................... 65 let
 14. 3. antonín NOVÁK ...................... 75 let
 21. 3. Jiří REIF ........................................61 let
 22. 3.  Zdeňka KEttNEROVÁ ......... 75 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 5. dubna uplyne již 25 
let od úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, 
pana jOSEFA HLAVáČKA, 
kralupského rodáka, 
dlouholetého zaměstnance 

Kaučuku, nadšeného sportovce a muzikanta. 
Vzpomínají manželka, syn Pavel a dcera 
Ivana s rodinami.

Dne 24. 4. 2016 uplyne 
jeden rok, kdy nás navždy 
opustil pan MIROSLAV 
MAcáK. Všichni, kdo jste ho 
znali, vzpomeňte si s námi. 
Manželka a děti s rodinami

pODĚKOVÁNí
Rádi bychom poděkovali personálu ne-
mocnice v Kralupech, zejména vrchní se-
stře III. oddělení paní Beránkové a jejím 
kolegyním za profesionální péči o naši 
maminku, paní Alenu Šourkovou, která se 
v nemocnici zotavovala po vážné mozko-
vé příhodě. 
Za profesionální a lidsky vstřícný přístup 
chceme zároveň poděkovat také panu no-
táři JUDr. Jiřímu Stránskému a zubaři  
MUDr. Gottfriedovi. 

rOdina pOkOrnýcH a bláHOVýcH

Milí přátelé,
březen utekl jako voda, jaro nás přivítalo 
aprílovým počasím, ale po celý měsíc jsme 
se ani trošku nenudili. Překrásný zážitek 
jsme měli z „Kloboukového plesu“, na který 
nás vedení DPS pozvalo a kde jsme si mohli 
vyzkoušet i několik modelů ze sbírky paní 
Mgr. Jaroslavy Veselé.

Na duben máme připraveny zajímavé 
přednášky a vystoupení dětí, každé úterý 
v klubu nějaké překvapení. Naši členové se 
na schůzky těší a rádi by přivítali i nějaké 
„nové tváře“, pro které budou zajímavé i na-
še pravidelné a velmi oblíbené zájezdy. 

V sobotu 30. 4. 2016 zamíříme do blízké-
ho kraje, kde můžeme obdivovat památky 
spojené s naší historií. Navštívíme Plosko-
vice, Benešov nad Ploučnicí, Libochovice, 
Lázně Mšené. Zbývá ještě několik volných 
míst. Na telefonních číslech 728 720 763 
u pana Koláře, nebo 606 824 003 u pana 

Umlaufa, popřípadě v klubu do 5. 4. 2016 
si můžete zájezd zamluvit. 

na VáS na VšecHny Se těší 

členOVé měStSkéHO klubu důcHOdců

Srdečně vás zveme do areálu Kuks 
a do sochařské rezervace Betlém. Au-

tobusový zájezd se koná 13. dubna 2016. 
Vybíráme 250 Kč, a to 5. dubna od 13 hodin 
v salonku DPS, 2. patro. Odjezd autobusu je 
v 7:10 hodin z otočky autobusů v Minicích 
a dále po známých zastávkách Hvězdička, 
Čechova ul., U Zeleného stromu, Vltava od-
jíždíme směr severní Čechy.

Areál Kuksu se nachází u Jaroměře a je 
jedním z uměleckých počinů baroka u nás. 
Byl vybudovaný hrabětem Františkem Špor-
kem, osvícensky smýšlejícím šlechticem, ma-
jícím styky s nejvýznamnějšími osobnostmi 
té doby. Ke své stavbě nechal dokonale vy-
užít reliéf krajiny a na dvou protilehlých ná-
vrších labského údolí, spojených schodištěm, 
zřídil komplex lázní, rezidence a hospitá-
lu, který byl původně určen pro vysloužilce 
z tureckých válek a pro přestárlé poddané. 

Před průčelím kostela a křídly hospitálu 
nechal František Špork zhotovit Matyášem 
Braunem alegorii neřestí vedených andě-
lem žalostné smrti. V zahradě za hospitá-
lem jsou různě umístěny další sochy od M. 
Brauna. Krásu zahrady lze ocenit až na mís-
tě. Celý areál byl nedávno opraven a uveden 
do prvotřídního stavu.

Hůře je na tom Braunův betlém v nedale-
kém Novém lese u Stanovic, který hodláme 
též navštívit. Vznikl v letech 1726-34 jako 
skupina sousoší vytesaného přímo do skal-
ních stěn také Matyášem Braunem. Opravu 
ztěžují povětrnostní podmínky, ale stále se 
v opravách pokračuje. 

Navštivte s námi areál Kuksu, jednu z nej-
atraktivnějších památek ČR a Unesco.

Těší nás vaše přízeň!
Za VýbOr „rOdáků“ 

bedřiška FabiánOVá
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Kloboukový ples 
v DPS               

AUTOBUSOVÝ ZájeZd – HOSPITáL KUKS

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl na síti
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44. ročník Hudebních slavností A. Dvořáka je připravován jako cyklus komorních koncertů v Rytířském 
sále zámku v Nelahozevsi od 19:30 hodin. Dopravu z Kralup a zpět zajišťuje podporovatel. 

Hudební slavnosti tvoří šest koncertů. Po úvodním koncertu Smetanova tria a klavírním recitálu 
Radoslava Kvapila, které se uskutečnily 14. 1. 2016 a 17. 3. 2016 budou následovat koncerty:

Vstupenky na koncerty budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden před 
koncertem u Ing. Hronkové tajemnice KPH (č. tel. 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz). 

Rezervace bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Vojen Očenášek

čtvrtek 21. 4. 2016 - Musica Dolce Vita 
– Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie 
Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa

čtvrtek 12. 5. 2016 - Americké jaro – Yossi 
Arnheim – flétna,  Alice Fiedlerova – klavír

čtvrtek 22. 9. 2016 - Bretas-Kevorkian  
Duo – brazilské klavírní duo

Středa 9. 11. 2016 - Muchovo kvarteto – vítěz 
Mezinárodní soutěže smyčcových kvartet 2015 pořá-
dané Janáčkovou akademií múzických umění v Brně

Pozvánka na koncerty 44. ročníku 
Hudebních slavností Antonína 
Dvořáka v jeho rodném kraji
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útuleK / policie

tOUžítE PO PEJsKOVi? ADOPtUJtE hO Z KRALUPsKéhO útULKU!

Kříženka, fena, naro-
zena v 2/2014, 54 cm, 
20,5 kg. Aňa byla 
zvyklá žít v domku 
se zahrádkou, je 
kontaktní k lidem 
a v útulku si zvyká 
dobře. Dle slov pů-
vodního majitele ne-
zvládá pobyt v bytě, 
ale na zahradě se 
chová jako vzorná psí dáma. její bulharský majitel se odstěhoval 
a Aňu ponechal svému osudu v areálu průmyslového podniku. 
Na vodítku mírně tahá, umí povel sedni a ráda běhá za míčky.

Kříženka, fena, narozena 
v 1/2015, 47 cm, 25 kg. Přišla 
od majitele, který neměl vy-
hovující podmínky k jejímu 
chovu. Minnie je psí slečna, 
která miluje společnost lidí. 
je temperamentní, ošetření, 
česání a ostatní manipulace 
jí nevadí. Na vodítku chodí 
dobře, ráda běhá za ba-
lonky a občas se jí povede 

ho i přinést. Umí povel sedni a lehni. V kotci je čistotná. je vhodná 
na zahradu s kvalitním a dostatečně vysokým oplocením. Byla by 
spokojená u aktivních lidí. 

LESAN - MĚSTSKý ÚTULEK PRO PSY 
Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz

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

a nově také na Facebooku.

AŇA

Z linky 156

☛ 20. 2. v 10:55 h. na l. 156 oznámil pan 
V., že v ul. Nerudova leží před lékařským 
centrem na zemi nějaký muž, který je napůl 
svlečený. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že se jedná o pana Z. z Berouna, 
který je v silně podnapilém stavu, komunikuje 
nesouvisle a má krvácivé zranění nosu. Byla 
proto přivolána RZS, která následně muže 
převezla na chirurgii Slaný. 

☛ 28. 2. v 12:24 h. na l. 156 oznámil pan K., 
že za drážními hasiči stoupá kouř z bývalé 
drážní vily, kde často přebývají bezdomovci. 
Na místo byla vyslána hlídka MP společně 
s HZS. Následně bylo zjištěno, že v objektu 
hoří odpadky a pohovka, žádné osoby se 
na místě nenachází. Dozorčí služba MP 
o celé věci informovala zaměstnance ČD 
a vyzvala je, aby si objekt zabezpečili proti 
vstupu nepovolaných osob. 

☛ 1. 3. v 19:20 h. na l. 156 požádala paní L. 
o příjezd hlídky MP na recepci hotelu zimního 
stadionu, kde je nějaký bezdomovec, který 
odmítá opustit prostory recepce a budí zde 
veřejné pohoršení. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že se jedná o pana 
Z., který je veden jako pohřešovaný. Pan Z. 
byl proto převezen na OO PČR Kralupy, kde 
si jej policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ 3. 3. v 09:50 h. na l. 156 požádala MP 
Velvary o prověření místa trvalého bydliště 
nezletilého chlapce, který se dnes nedostavil 
do školy a který má silnou cukrovku. Jsou 
zde tedy obavy o jeho zdraví. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se po cca 40 
minutách zkontaktovala s matkou chlapce. 
Matka uvedla, že synovi bylo v noci špatně 
a jelikož ona měla noční směnu, oba usnuli. 
Se synem zajde k lékaři nyní. Informace 

byla předána zpět na MP Velvary a o celé 
události byl vyrozuměn příslušný odbor při 
MěÚ Kralupy. 

☛ 3. 3. v 17:12 h. na l. 156 oznámila paní Ž., 
že v parku před č. p. 764 v ul. Štefánikova 
je vzácný pták ibis skalní, který uletěl  
1. března z voliéry pražské ZOO. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která se spojila 
s přítomnou paní V., veterinární lékařkou 
a bylo provedeno několik marných pokusů 
o odchycení ibise. Později se na místo 
dostavila i hlídka OO PČR Kralupy. Pták 
následně přeletěl na stavební lešení, kde ho 
policista odchytil. Ibis byl předán k ošetření 
přítomné lékařce. 

☛ 7. 3. v 23:45 h. na l. 156 požádal o příjezd 
hlídky MP pan H., který uvedl, že v ulici  
M. Majerové v domě svých rodičů zadržel 
zloděje. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která se spojila s oznamovatelem, a tento 
uvedl, že spal ve svém pokoji ve výše 
uvedeném domě a probudil ho nějaký hluk. 
Následně spatřil cizího muže, který měl 
na zádech jeho batoh a chystal se z pokoje 
odejít. Sám jej zadržel a okamžitě oznámil 
věc na l. 156. Na místo byla z důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu 
přivolána i hlídka OO PČR Kralupy, která 
si celou věc následně převzala k dalšímu 
opatření. 

☛ 14. 3. v 09:36 h. na l. 156 oznámila paní 
Š., že její soused ze svého bytu na Hůrce  
č. p. 1039 volá o pomoc. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že pan 
H. nemůže vstát ze země a navíc má klíč 
zasunutý v zámku vchodových dveří bytu 
zevnitř. Dozorčí službou MP byly na místo 
přivolány HZS a RZS. Za pomoci násilí byl byt 

otevřen, pan Š. byl předán do ošetření RZS 
s celkovým selháním organismu a následně 
převezen do mělnické nemocnice. 

☛ 15. 3. v 23:45 h. na l. 156 oznámila paní 
T., že v baru v Podřipské ul. mají zákaznici, 
která dělá nepořádek a chová se velmi 
nevhodně. Na místo byla přivolána hlídka 
MP, která zjistila, že ženě, která hrála 
na výherním automatu, měla být vyplacena 
výhra, kterou byl větší obnos peněz a který 
obsluha baru neměla u sebe. Majitelem baru 
bylo přislíbeno, že výhru si může vyzvednout 
zítra. Na toto žena však reagovala velmi 
pohoršeně a své výhry se dožadovala 
ihned. Hlídka situaci na místě uklidnila, ženu 
poučila a tato z baru odešla.

☛ 17. 3. v 17:33 h. na l. 156 oznámila 
paní K., že byla na procházce u tůně pod 
nábřežím J. Holuba a viděla ve stráni pod 
mateřskou školou Růženka muže, který zde 
masturboval. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila velmi známého pana G., 
který odpovídal popisu a který se následně 
k takovému jednání doznal. O celé události 
bylo informováno OO PČR Kralupy, které 
v celé věci již koná. 

VysVětLiVKy: 

MP – městská policie
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy 
nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
HZS – Hasičská záchranná služba
MěÚ – městský úřad
ČD – České dráhy

bc. tereZa dObrOVOlná

manažer preVence kriminality

měStSká pOlicie kralupy nad VltaVOu

minnie
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V pátek 15. dubna čeká Veltrusy opravdový hudební svátek 
– v sále restaurace Na Závisti zahraje od 20 hodin legenda 
českého bigbítu VLADIMÍR MIŠÍK.
Vladimíra Mišíka (68) určitě není třeba hudebním fanouškům 
představovat, přesto si připomeňme, že za dobu své bohaté 
hudební kariéry od šedesátých let vystupoval například 
s kapelami The Matadors, Blue Effect, Flamengo, či Etc. Mezi 
nejznámější písničky V. Mišíka patří například Slunečný hrob, 
Stříhali dohola malého chlapečka, Variace na renesanční 
téma (Láska je jako večernice), či Proč ta růže uvadá. Věří-
me, že si tuto hudební událost roku nenecháte ujít.
Vstupenky jsou v předprodeji v podatelně MěÚ Veltrusy 
a v Turistickém centru u Masarykova mostu v Kralupech nad 
Vltavou. Barbora Bělková

kurZ kreSLenÍ PravOu mOZkOvOu HemiSFÉrOu
Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 

papíru paniku?! Chcete to změnit? 

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

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

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

CO S SeBOu? niC, jen dOBrOu nÁLadu,  
vŠe POtřeBnÉ ke kreSLenÍ dOStanete

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

POdrOBnOSti a OBjednÁvku najdete na WWW.SLaBikarkreSLeni.CZ

Před kurZem PO kurZu

VLADIMÍR MIŠÍK 
v dubnu ve Veltrusích!

15. 4.
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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

PŘíMěstsKý táBOR
Vzhledem k plné obsazenosti příměstských 
táborů vypisujeme třetí termín na 4., 7. a 8. 
července. Téma: Máme rádi pohádky. Cena 
na den 180 Kč. Přihlásit své dítě můžete 
v kanceláři DDM nebo si stáhnout přihláš-
ku na našich stránkách.

DDM Má tALENt
Umíš tančit, zpívat, kouzlit nebo máš jiný 
talent, který nám chceš předvést? Tak ne-
váhej přijít 14. dubna v 16:00 hod. k nám 
do DDM. Přihlášky odevzdávejte do 11. 4. 
v kanceláři DDM. Startovné 50 Kč. 

NOCOVKA s hARRy 
POttEREM
Nocovka se koná od pátku 22. dubna od 18 
hodin do soboty 23. dubna do 9 hodin. 

Cena 150 Kč. V ceně je započítána večeře 
a snídaně, pomůcky na materiál a na čin-
nosti. Přihlášky si vyzvedněte v kance-
láři DDM. Odevzdávejte je do 18. dubna 
2016.

PáLENí čARODěJNiC
Společné pálení čarodějnic nastane 30. 4. 
v 16 hodin na zahradě DDM u tělocvičny 
V Zátiší. Program je určen pro předškol-
ní děti – hry, soutěže a dílnička (drobné 
odměny).
Na místě bude možnost zakoupení špekáč-
ků. Vstupné: děti 30 Kč

FOtOGRAFiCKá sOUtěž
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže pod 
záštitou starosty města pana Petra Holečka: 
Naše město objektivem. Soutěž je určena 

pro děti a mládež:  I. kategorie: 10-15 let; 
II. kategorie: 16-20 let.

Soutěžní fotografie mohou zobrazovat 
nejen památky a zákoutí města, ale také 
jeho obyvatele nebo zajímavé akce pořá-
dané v Kralupech nad Vltavou. Vyvolané 
fotografie v maximálním formátu do A4 
můžete odevzdávat do 20. 5. 2016 v kan-
celáři DDM. 

Každý soutěžící se může zúčastnit maxi-
málně se třemi jednotlivými fotografiemi 
nebo cyklem s max. počtem osmi fotografií. 
Každá fotografie (nebo pasparta) musí být 
na zadní straně označena jménem, katego-
rií a kontaktem.

Všechny přijaté fotografie budou vystave-
ny v DDM v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2016.

Vítězové budou vyhlášeni na Akademii 
DDM. Hodnotné ceny předá starosta Petr 
Holeček a ředitelka DDM Marie Blažková.

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 duben jsme pro Vás připravili:
Seminář „Komunikuj podle typu partnera a usnadni život sobě 
i druhým“ – pátek 8. 4. od 17.30 do 20.30 h.
Seminář „jak se dožít vysokého věku ve zdraví a vitalitě“  
– pátek 15. 4. od 17.30 do 19.30 h.
Seminář „Psychohygiena“ – pátek 22. 4. od 17.30 do 20.00 h.
Seminář „co vlastně ten koučink je?“ – pátek 29. 4. od 17.30 do 19.30 h.
Narozeniny AZ centra + pálení čarodějnic – pátek 29. 4. od 16.00 h.  
- srdečně zveme všechny příznivce na oslavu našich „kulatých“ narozenin. 
Akce bude probíhat na zahradě AZ centra, kde pro Vás i Vaše děti bude 
připraven bohatý program a při této příležitosti uspořádáme i pořádný 
čarodějnický rej 

I v letošním roce opět pořádáme letní příměstské tábory, určené pro děti 
od 5 do 12 let. Tentokrát jsme celé prázdniny nazvali „cesta kolem světa“
1. turnus: ........... 11. 7. - 15. 7.............. Rumunsko „Transylvánie“
2. turnus: .......... 18. 7. - 22. 7. ............ Vodní svět „Spongebob“
3. turnus:...........25. 7. - 29. 7. ............ Amerika „Mimoni“
4. turnus:.............1. 8. - 5. 8. .............. Anglie „Harry Potter“
5. turnus:.............8. 8. - 12. 8. ............ Pravěk „Dinosauři“
6. turnus:...........15. 8. - 19. 8. ............ Čína „Kung-fu Panda“
7. turnus: .......... 22. 8. - 26. 8. ............ Česko „AZ centrum, postrach ulice“

centrum D8 o.p.s. získalo 
finanční dotaci od Minis-

terstva práce a sociálních vě-
cí ČR na projekt „Transformace 
AZ školky na Dětskou skupi-
nu“. Díky finančnímu příspěv-
ku AZ školka od května 2016 
zlevňuje.

V rámci projektu zajistí Cen-
trum D8 o.p.s. transformaci AZ 
školky na zařízení „Dětská sku-
pina“ dle zákona č. 247/2014 Sb. 
o poskytování služby péče o dě-
ti v dětské skupině.

Zařízení tohoto typu má pod-
pořit rodiče v tom, aby se snad-
něji vraceli na trh práce (zejmé-
na se jedná o matky). Dětská 
skupina je určena pro děti  
od 1 roku do 6 let. Zařízení to-
hoto typu má nahradit zejména 
jesle nebo MŠ v případě, že je 
ve městě či obci malá kapacita 
těchto zařízení. V rámci podpo-
řeného projektu máme možnost 
vybavit AZ školku novým ná-
bytkem, herními prvky, speciál-

ními pomůckami, sportovními 
potřebami apod. Hlavním cílem 
projektu je zajištění potřebné 
registrace na MPSV. Finanční 
prostředky můžeme mimo jiné 
použít na pokrytí mzdových 
nákladů. Díky této skutečnosti 
se od 1. 5. 2016 snižuje popla-
tek za AZ školku na 4.900 Kč 
měsíčně za celodenní a celotý-
denní docházku dítěte, což je 
pro rodiče určitě skvělá zprá-
va! 

Další pozitivní zprávou je, že 
jsou v AZ školce od 1. 5. 2016 
volná místa! Už teď se těšíme 
na nové dětičky!

V případě zájmu a dota-
zů nás neváhejte kontakto-
vat na 773 255 697 nebo pište 
na azskolka@email.cz. Veškeré 
infomace o AZ školce nalezne-
te na http://az.centrumd8.cz/az-
skolka/.

iVeta FidlerOVá, 

VýkOnná ředitelka

15. 4.

aZ školka získala 
finanční podporu
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ŠKoly

Vpátek 26. února se konal 
v hale na Cukrovaru již tra-

diční turnaj ve vybíjené pro žá-
ky 3. – 5. tříd s názvem Komen-
da cup 2016. Letošního ročníku 
se zúčastnilo pět týmů. Mimo 
pořadatelské školy ZŠ Komen-
ského i školy z Dolan, Nelaho-
zevsi, Slatiny a Řeže.

Paní učitelky Faltusová, Ko-
houtová, Spálenková a pan uči-

tel Vlk připravili příjemné spor-
tovní dopoledne, během kterého 
se na dvou hřištích odehrálo cel-
kem 10 zápasů systémem každý 
s každým. Vítěze pak určil po-
čet vítězství a nejvíce vybitých 
protihráčů. 

První tři místa byla oceněna 
pohárem. Loňské vítězství obhá-
jil tým ZŠ Komenda. 

mgr. iVa SpálenkOVá

Dne 4. března proběhlo 
v mělnickém DDM okresní 

kolo recitační soutěže. Naše ško-
la vyslala reprezentantky do po-
slední kategorie 8. a 9. ročníků, 
a to Valerii Soukupovou z 8.C 
a Alenu Knotovou z 9.A. 

Konkurence nebyla malá, 
po prvním kole vybrala porota 
několik recitátorů, kteří museli 

přednést i druhý text. Z těch 
pak již vzešli samotní vítězové. 
Valerie Soukupová i přes menší 
nervozitu předvedla skvělý vý-
kon a vyrecitovala si tak skvělé 
druhé místo. Tím si vyslouži-
la i nominaci do krajského ko-
la, které se uskuteční začátkem 
dubna v Kolíně. Budeme držet 
palce! pHdr. barbOra černá

Zš kOmenSkéHO

První se uskuteční ve středu 
27. 4. 2016 od 16 hodin. Na-

vážeme první kontakty s budou-
cími spolužáky. Pak se rozdělí-
me do tří pracovních skupin:   
Keramická dílna (vhodné vzít 
si starší oblečení) 
hudebně taneční skupina 
(vhodná sportovní obuv s se-
bou)
setkání s angličtinou 

Druhý workshop se uskuteč-
ní ve středu 25. května 2016 
od 16 hodin. 

Představíme vám projekt Ka-
marád a budeme naplňovat hes-
lo „Sportem ku zdraví“ – vhod-
né sportovní oblečení a obuv.

Třetí setkání bude třídní 
schůzka pro rodiče předškolá-
ků ve středu 8. června 2016 od  
17 hodin. učitelé Zš třebíZSkéHO

Zš a mš třebíZSkéHO

Zš VáclaVa HaVla

                                          

Vpátek 4. března se v DDM v Měl-
níku konalo okresní kolo soutěžní 

přehlídky sólových recitátorů. I letos 
se jej zúčastnil náš literárně-drama-
tický obor.

Nejúspěšnější byly tentokrát Ale-
xandra Horáková (čestné uznání), 
Veronika Gažáková (3. místo), Marie 
Měkotová (3. místo) a Anna Štětková  
(1. místo s postupem do krajského 
kola ve IV. kategorii).

V pondělí 14. března se konalo 
v Kolíně krajské kolo komorních sou-
borů s převahou dechových nástrojů, 
kterého se zúčastnilo Flauto melodico 
a získalo zde 2. místo.

V sobotu 19. března se zúčastnil 
pěvecký sbor paní uč. Pavly Kšico-
vé krajského kola pěveckých sbo-
rů v Mnichově Hradišti, kde obdržel  
1. místo!

Všem zúčastněným žákům i je-
jich pedagogům gratulujeme k úspě-
chům a děkujeme za vzornou přípravu 
a za reprezentaci naší školy.

Pozvánka na koncerty 
v měsíci dubnu:
V pondělí 5. dubna se koná v sále ZUŠ 
koncert žáků hudebního oboru, kde 

vystoupí také nově vzniklé soubory 
na naší škole.

Dále vás srdečně zveme na kon-
cert učitelů, který proběhne v úterý 
12. dubna v malém sále KD Vltava. 
Vystoupí zde především učitelé na-
ší školy. Slovem bude provázet pan 
učitel Jan Bouchner. Přijďte s námi 
posedět u malého občerstvení a po-
slechnout si příjemnou hudbu…

Další z koncertů se koná v muzeu, 
a to 19. dubna od 17:30 hodin.

Letní dílny 2016
Nezapomínáme také na blížící se 
prázdniny, proto zájemcům o účast 
na Letních výtvarných, kytarových, 
tanečních a divadelních dílnách 2016 
sdělujeme, že jejich další ročník pro-
běhne od 22. srpna do 26. srpna 
2016. Cena je stanovena na 1.700 Kč 
a po přidělení variabilního symbolu 
bude splatná nejpozději 15. června 
2016.

Přihlásit se můžete již nyní pro-
střednictvím odkazu http://www.zu-
skralupy.cz/prihlaska/ na webových 
stránkách školy dle uvedeného ná-
vodu.

kráSné jarO! Za Zuš kralupy n. Vlt. 

VerOnika SedláčkOVá

Zuš  kralupy nad VltaVOu

Další zprávy z kralupských škol najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Úspěchy v měsíci březnu v ZUŠ

Obhájili jsme zlato
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Úspěch v recitační soutěži

V ZŠ Třebízského 
pokračuje Předškoláček
připravili jsme pro vás a vaše předškoláky zábavné 
workshopy

Obyvatelé naší modré pla-
nety slaví Den Země  

22. dubna. Naše škola si tento 
den připomene rozhlasovým vy-
síláním a barevným dnem. Pla-
neta, na které žijeme, je označo-

vána jako modrá planeta, ale je 
širokou paletou různých barev. 
Každý z nás by si měl uvědomit, 
co nám dává! 

dOkOnčení na 

www.kralupSkyZpraVOdaj.cZ

Den Země – Uklidíme nejen okolí školy
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Mezinárodní závody zvyšují motivaci 
dětí ke sportu, pomáhají jim stále 

zlepšovat své osobní hranice a sbírat zku-
šenosti. Proto je naši plavci často zařazují 
do svého soutěžního programu. Míša Svo-
bodová, jedna z nejúspěšnějších sportov-
kyň v našem městě, se zúčastnila společně 
s reprezentačním výběrem juniorů multi-
utkání ve městě Hódmezövásárhely (Ma-
ďarsko). Startovala na 100 a 200 m motýl-
kem a byla silným článkem v polohovkové 
štafetě při svém motýlkovém úseku. Na ta-
kových závodech se očekává překonávání 
osobních rekordů, Míša ty své opět zlepšila 
a opět přepisovala tabulky klubových re-
kordů a nasadila tak svým následovnicím 
vysokou laťku. 

Plavci Kralup o sobě dali vědět ve světě

V Maďarsku se dále konaly závody v Gyö-
ru. Všichni plavci na ně přijeli v té nejlepší 
formě, vedle dospělých hvězd světového 
plavání startovali především plavci z velmi 
silných mládežnických center. V této společ-
nosti o sobě dala výrazně vědět Viki Most-
ková, která se probojovala do svého prvního 
velkého finále, které několikrát zopakovala. 
Že v nich nešlo jen o účast do počtu, potvr-
dila celkovým druhým místem v disciplíně 
50 m volný způsob, čtvrtým místem na 50 m 
znak a šestým na 50 m motýlek. V delších 
disciplínách (například 800 m volný způsob) 
také patřila mezi nejlepší. 

Semifinálovou účast si zajistil i Jenda Hla-
váček na 50 m prsa, který na těchto závo-
dech překonal například i klubový rekord 
na 1500 m volný způsob, přestože plaval až 
v 10 hodin večer. 

V březnu se početnější část plavců vypra-
vila do Berlína. Masovost závodů potvrzují 
přihlášky z 26 států světa a přibližně 1500 
startujících plavců. Nejvíce zářil Vinc Zelen-
ka, který zlepšil svůj nejlepší výkon na 50 m 
volný způsob téměř o 2 vteřiny a ve finá-
le doplaval jen těsně čtvrtý. Další finálové 
účasti zaznamenaly Viki s Míšou, které tak 
společně s Vincem ukázali, že patří k těm 
nejlepším nejen u nás, ale i v celé Evropě. 
Zmíněné opory našeho týmu ještě doplni-
ly velmi dobrými výkony Verča Laurová, 
Bětka Čiperová, Kamča Nováková, Kačka 
Váňová a Justýnka Kotálová, které ve vět-
šině disciplín zlepšily své osobní rekordy 
nebo rekordy klubu v jejich věkových ka-
tegoriích. 

Děkujeme Městu Kralupy a Kralupské 
sportovní spol. s r.o. za podporu a vytvoře-
ní optimálních podmínek pro trénink, bez 
nich bychom tak úspěšní být nemohli.

tOmáš brtník

Viki Mostková 
 - první zleva  

- 2. místo 
na 50 m vol-

ným způsobem  
v maďarském 

Györu.
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3. 4. .................. st. žákyně - finále přeboru STC x Kladno, 
 Příbram, Hořovice, Kralupy „A“ ........... 10:00
16. - 17. 4. ........ st. žákyně - kvalifikace na přebor ČR
 ....................................................................................... 10:00
24. 4. ................ ml. žákyně x Příbram, Benešov, 
 Neratovice, Kralupy „A“....................... 10:00

Změny vyhrazeny!
Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají 
Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu.

DOMáCí VOLEJBAL 
V DUBNU 2016

 Aktuální informace: WWW.KRALUPSKEVOLEjBALISTKY.ORG
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRALUPYVOLEjBAL.cZ

Oddíl kanoistiky TJ Kralupy 
byl pověřen Českým sva-

zem kanoistiky uspořádáním 
prvního a druhého závodu 
Českého poháru, který je zá-
roveň kvalifikací na OH v bra-
zilském Riu. Závod se uskuteč-
ní ve dnech 16. - 17. 4. 2016 
na slalomové dráze ve Veltru-
sech.

Vyvrcholení kvalifikace se 
uskuteční o týden později 23. - 
24. 4. v pražské Troji. 

Závodu se zúčastní nejlepší 
slalomáři České republiky včet-
ně nestárnoucí Štěpánky Hilger-
tové, mistra světa Jirky Prskavce 
a Vávry Hradílka. 

Zveme všechny příznivce vod-
ních sportů na tyto boje o účast 
na OH.

jarOSlaV FrOněk

Vsobotu 23. 4. 2016 od 8:30 
hodin se bude konat ve spor-

tovní hale na Cukrovaru 14. roč-
ník volejbalového turnaje smí-
šených družstev amatérských 
hráčů a hráček o putovního 
Kralupského oslíka. 

Přihlásit se můžete na tel. č. 
603 731 193 nebo 723 252 430. 
Vítáni jsou zejména soupeři pod 
160 cm a nad 110 kg. :o)

Součástí této akce bude výsta-

va výtvarných prací žáků Zá-
kladní školy praktické z Kralup 
nad Vltavou s anonymním hla-
sováním o nejvydařenější dílo, 
které bude na závěr turnaje vy-
draženo. Současně bychom rádi 
poděkovali zástupcům Kralupské 
sportovní spol. s r.o., jmenovitě 
panu Ing. V. Pohlovi, za vstřícný 
přístup, kterým umožnili konání 
tradičního sportovního klání.

jana kněZů, iVana menšíkOVá

Omlouvám se všem zúčastněným. 
Do reportáže o turnaji v Kralupech 
(vysílá kralupská kabelová televize 
od 15. 3. 2016) jsem zaslal ne-
správné výsledky. KTZ za odvysí-
lané údaje nemůže.

petr Slapnička, 

VOlejbal kralupy

sPRáVNé POŘADí:

Modrý mini 
(chlapci a děvčata 
4. – 6. ročník ZŠ)
1. Kunice „A“
2. Mnichovo Hradiště „A“
3. Kralupy „A“

Oranžový mini 
– třída A pinkaný
(chlapci a děvčata 
1. – 3. ročník ZŠ)
1. Benátky „E“
2. Mnichovo Hradiště „F“
3. Kralupy „K“

Oranžový mini 
– třída B s chytáním 
(chlapci a děvčata 
1. – 3. ročník ZŠ)
1. Kralupy „S“
2. Mnichovo Hradiště „J“
3. Kralupy „Q“

V celkovém pořadí oddílů Super-
mini tour 2015/2016 (Minivolejbal 
trojic chlapců a děvčat 1. - 6. roční-
ků ZŠ) je jasně ve vedení po 5. kole 
kralupský volejbalový oddíl s pro-
zatímním ziskem 1539 bodů.

petr Slapnička

Basketbal: Mladší žákyně 
skončily po základní části 

žákovské ligy na 4. místě, čímž 
si zajistily účast v předkole 
o mistrovství ČR. To se odehrá-
lo ve dnech 19. - 20. 3. v Jenči 
u Prahy, kde se postupně střetly 
s vítězem své skupiny A a loň-
ským vicemistrem republiky HB 
Basketem Praha, třetím ze sku-
piny C OSK Olomouc a druhým 
ze skupiny B USK Praha. 

Kralupské hráčky předvedly 

v sobotu pěkný a bojovný bas-
ketbal. V neděli na hráčky pad-
la zřejmě únava z předchozího 
dne, a tak byl výkon hráček 
slabší než v sobotu. Přesto si 
naše děvčata jediným, ale vyso-
kým vítězstvím nad moravskou 
Olomoucí zajistila účast na mi-
strovství České republiky, které 
proběhne ve dnech 7. - 10. 4. 
v pražské Královce, kde je po-
řadatelem USK Praha. 

Další účastníci, kteří se kromě 

našeho týmu do závěrečného 
turnaje o mistra ČR probojova-
li: HB Basket Praha, USK Praha, 
Sokol Hradec Králové, BK Stra-
konice, SBŠ Ostrava, BSK Jičín 
a Basket Slovanka Praha.

Děvčata si zaslouží velkou po-
chvalu od svých trenérů. Účast 
mezi nejlepšími osmi týmy ČR 
je pro ně odměnou za práci 
v celé sezóně a jejich viditelné 
zlepšení.

adéla janákOVá

Zveme na volejbalový 
turnaj Kralupský oslík

OPRAVA VýSLEDKŮ 
turnaje v minivolejbale 

„supermini tour“  
z 12. 3. 2016 v Kralupech

Postup mladších žákyň na MČR

Kvalifikace vodních slalomářů na olympiádu 
proběhne ve Veltrusech a Praze-Troji
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Slalomový kanál na Vltavě 
ve Veltrusech
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Rádi bychom pogratulovali 
a poděkovali žákyním ZŠ 

Václava Havla za úžasný výkon 
na halovém mistrovství republi-
ky v atletice pořádaném v hale 
Otakara Jandery v Praze-Stro-
movce ve dnech 5. – 6. března 
2016.

Lenka Čechová se stala mis-
tryní republiky v běhu na 800 m 
a zároveň jako finišmanka štafe-
ty po zdrcujícím finiši doběhla 
těsně na stříbrném místě. 

Štafeta 4x 300 m ve složení 
Eliška Čechová, Kristýna Ko-
relová, Kateřina Tvrdá a Lenka 
Čechová se běžela s infarkto-
vým závěrem, kdy Lenka Če-
chová dotahovala patnáctimet-
rovou ztrátu a proťala cílovou 

Kralupská mládežnická základna stále roste
Florbal se v žebříčku popularity kralupských sportů drží již delší dobu 
v úzké špičce. Podle posledního sčítání členů má v současnosti kralupský 
florbalový klub už 158 členů v jedenácti oddílech, od přípravky až po muže 
a ženy! Více na www.kralupskyzpravodaj.cz

Mistryně republiky 
je z Kralup

pásku v čase 2:48,51 min. Tento 
čas stačil na překonání stáva-
jícího rekordu!!! Tak jsou hol-
ky historicky „jen“ druhé nej-
rychlejší Češky dlouhodobých 
tabulek. 

Vedení Zš VáclaVa HaVla 
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9. 4. bude při předávání cen medailistům přítomen DAVID SVOBODA, 
olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012

„CENA MěstA KRALUPy NAD VLtAVOU“
1. kolo Českého poháru mládeže 2016, memoriálu Karla Bártů

Pořadatel: TJ Kralupy - oddíl moderního pětiboje a ČSMP

sobota 9. 4. 2016
Místo: zimní stadion Kralupy - vedlejší plechová hala, atletické hřiště (Mostní 812, 

Kralupy n.V.); plavecký bazén Kralupy (V Luhu 1089, Kralupy n.V.)
Ředitel soutěže: Petr Martínek, martinek.p@gmail.com, 732 707 720

Hlavní rozhodčí: Libor Capalini

ŠERM
8:00 rozšermování  U19 (zimní stadion Kralupy - vedlejší plechová hala)
8:30 start šermu U19

PLAVÁNÍ
  9:50 rozplavání pro U15, U13, U11 10:20 start plavání U15, U13, U11 (100 a 50m)
11:00 rozplavání pro U17, U19 11:30 start plavání U17, U19  (200m)

STŘELBA (zimní stadion Kralupy - vedlejší plechová hala)
12:00 nástřel 1. směny U15 12:15 start 1. směny střelby U15
12:30 nástřel 2. směny U15 12:45 start 2. směny střelby U15

BĚH a COMBI
14:00 rozběhání pro U11, U13, U15 
14:30 start běhu U11 (500m), U13 (1000m), U15 (1500m)
15:40 vyhlášení výsledků kategorií U11, U13, U15

15:40 nástřel + rozběhání pro U17 16:00 start kombinované části U17
16:20 nástřel + rozběhání pro U19 16:40 start kombinované části U19
17:00 vyhlášení výsledků kategorií U17, U19

Věkové kategorie, bodování 
V mládežnickém věku se postupně zvyšuje počet disciplín, prodlužují se vzdálenosti 
závodních tratí a upravují pravidla střelby. 

Kategorie U11: < 11 let, plavání na 50m v. zp., běh na 500m 
Kategorie U13: 11-12 let, plavání na 100m v. zp., běh na 1000m 
Kategorie U15: 13-14 let, „klidová“ střelba ze vzduchové pistole - 4x 5 ran s časovým
 limitem „1.30“, plavání na 100m v. zp., běh na 1500m
Kategorie U17: 15-16 let, plavání na 200m v. zp., kombinovaná disciplína: 
 3x laserová střelba na 5 ran a běh na 2400m
Kategorie U19: 17-18 let, plavání na 200m v. zp., kombinovaná disciplína: 
 4x laserová střelba na 5 ran a běh na 3200m

Dosažený výkon v každé disciplíně je bodově ohodnocen. Na konci soutěže se sečtou 
body a je určeno pořadí sportovců v závodu. Chlapci a dívky na prvních třech místech 
získají medaile, diplomy i věcné ceny.
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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

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

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
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Obchodní společnost LaCOmed, spol. s r.o. se sídlem 
v kralupech nad vltavou hledá obchodního zástupce  
pro přípravu prodeje produktů molekulární biologie,  

zdravotnických prostředků, který:
● zajišťuje poptávky, nabídky – radiochemie, molekulární 
biologie, imunochemie
● odbornou pomoc zákazníkům, řešení stížností 
a reklamací (máme cca 3 ročně)
● účastní se školení o nových produktech u výrobců 
(především v zahraničí), které pak nabízí odborné 
veřejnosti
● zpracovává dokumentaci pro systém kvality a řízení 
procesů (plán kvality výrobků vč. zkušebních plánů, plán 
zavádění nových produktů)
● vyhledává nové dodavatele a produkty na odborných 
akcích v tuzemsku i zahraničí (účast odborné semináře, 
kongresy atp.), kde i prezentuje naši firmu
● organizuje působení servisního technika resp. servisní 
firmu z pohledu aplikačního technika – tj. vede plán 
prohlídek, evidenci zásahů, objednávání dílů
● zpracovává jednou ročně marketingovou studii oboru 
ZP a molekulární biologie (část průzkum trhu, část 
spokojenost zákazníka, část srovnávání a část výsledky 
servisní činnosti)
● vykonává činnost kvalifikované osoby distributora 
(zařazování produktů, registrace)

› Pro činnost využívá dokumentů systému řízení, který je již  
14 let pravidelně certifikován v souladu s normami kvality  
pro oblast zdravotnictví.
› Partnery u zákazníků jsou vedoucí laboratoří, primáři, odborní 
specialisté nemocnic.
› Působíme v celé ČR, částečně na Slovensku v oblasti prodeje, 
v oblasti nákupu především v západní Evropě.
› LACOMED je již přes 20 let zavedenou firmou v oblasti nákupu, 
prodeje a distribuce jak ZP, tak i LP a má dlouhodobě povolení 
SÚKL a SÚJB.

ZÁkLadnÍ POŽadavek na POZiCi:
› VŠ vzdělání (chemicko-technologická, přírodovědná či lékařská 
fakulta, farmaceutická apod.)
› aktivní znalost angličtiny slovem i písmem
› řidičský průkaz (služební auto k dispozici)
› práce s PC
› min. 3letá praxe v laboratoři, tech. funkci ve výrobě nebo 
v příslušné distribuční činnosti

Firma naBÍZÍ: 
tvůrčí, činorodé zaměstnání s možností odborného růstu 
(účast na světových odborných akcích v oboru), systematické 
zapracování, služební automobil, PC, mobil, zajímavé platové 
podmínky – prémiové řády

Zájemce, které naše nabídka oslovila, a splňují výše  
uvedené požadavky, prosíme o zaslání životopisu  

na e-mail: bauerova@lacomed.cz.

moderní bezbolestné 
ošetření nohou

jitka ZimOvÁ
Chmelova 550 (naproti Penny marketu)

Kralupy nad Vltavou

tel.: 731 211 863

PŘÍSTROJOVÁ 
PeDiKÚRA

} 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

Stavební a obchodní společnost

přijme PraCOvnÍka OStraHy OBjektů pro noční a víkendový provoz. 
Vhodné pro důchodce.

Požadavky – čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost. 
Práce na dohodu o provedení práce.

Bližší informace na tel. č. 602 664 373

ZŠ a mŠ kralupy n. vlt., třebízského 523 hledá 
pro školní rok 2016/17 s nástupem  

od 1. 8. 2016 kvalifikované učitele/učitelky 
1. stupně a kvalifikované učitele/učitelky  

2. stupně s aprobací Matematika. 
Očekáváme zájem o práci, kreativní přístup 

a pozitivní vztah k dětem. Nabízíme práci 
ve vstřícném prostředí nestandardně vybavené 

školy. Možnost ubytování v malém bytě.
nabídky zasílejte na e-mail: skola@trebizskeho.cz, 

tel.: 311 284 902. 

                                          

U příležitosti výročí Zpravodaje – 

40% sleva
na inzerci v letním dvojčísle 2016!

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



www.zahradnictvi-jelinek.cz

VŠE PRO ZAHRADU

◆ Bylinky – nejširší sortiment, více jak 60 druhů
   ◆ Nejširší výběr balkónových květin
      ◆ Sadba zeleniny, letniček
         ◆ Jarní trvalky

Otevírací doba po – so 8 – 18, ne 8 – 17 hod.

◆ Zákaznické karty ◆ Akční ceny

Veltrusy, 
tel.: 315 781 019

PŘIJMEME:

  PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ 
NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ 

VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

POŽADUJEME:
} Čistý trestní rejstřík } Dobrou fyzickou zdatnost  

} Spolehlivost } Zručnost } Pečlivost

NABÍZÍME:
} Práci v dynamicky se rozvíjející firmě } Zaškolení 

uchazečů z jiných profesí } Nástupní plat 115,- Kč / hod. 
} Po zapracování pravidelný nárůst mzdy + veškeré 

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

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

233 004 155, 774 456 432.

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí 
Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení 

dána přednost jinému kandidátovi. 

NABÍDkA
PrACOVNÍCH mÍST

kOEVEr CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU


