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Kralupský hokejový klub připravil 
pro své mladší žáky velkou sportovní 
událost nazvanou Grand Prix Romana 
Šebrleho. Sedmiboj v kategorii 
mladších žáků, jehož hlavním 
patronem byl český olympijský vítěz 
a světový rekordman v desetiboji 
Roman ŠebRle, proběhl na oválném 
atletickém hřišti za zimním stadionem. 
Soutěžilo se ve sprintu na 60 m, 
vrhu koulí, skoku dalekém, hodu 
krikeťákem a diskem, v hodu oštěpem 
a nakonec v běhu na 1 km. 

Přijel jste do Kralup na akci hokejového 
klubu, jaký je vlastně Váš vztah k tomuto 
sportu? 
Hokej jsem hrával už jako malý kluk, až 
do svých dvaceti let, ale ne závodně. Kaž-
dou zimu jsme s klukama zalednili jeden 
plácek a hráli. 

Pokračování na str. 31

Grand Prix Romana Šebrleho v Kralupech
RoZHoVoR s... desetibojařem Romanem Šebrlem 

Dětská výtvarná soutěž vrcholí!

Večerníček  
má narozeniny!

K 50. výročí prvního vysílání Večerníčku 
v České televizi připravil KD Vltava 

dětskou výtvarnou soutěž. 
Namalujte svůj nejoblíbenější večerníčkový 

příběh nebo svoji nejoblíbenější postavu 
z Večerníčku. Vaše výtvory (na zadní straně se 
jménem a kontaktními údaji) můžete přinést 

do konce srpna 2015 do kulturního domu 
Vltava, a to v pracovní době kanceláře.

Na podzim bude ze všech prací uspořádána 
výstava a tři nejlepší autoři získají odměnu.  

Malujte, stříhejte, lepte, tvořte! 
těšíMe se na „vaše“ večerníčky!

Dne 22. ledna 2015 požádala společnost 
AVE o změnu integrovaného povolení 

- IPPC na provoz: „Spalovna průmyslových 
odpadů“. Dne 4. února 2015 Krajský úřad 
vyzval provozovatele, aby ve lhůtě do dvou 
měsíců doplnil žádost a odstranil nedostat-
ky podání, což žadatel provedl a 20. dub-
na 2015 zahájil Krajský úřad projednávání 
žádosti.

Předmětem žádosti je aktualizace pro-
vozního řádu, havarijního řádu, moder-
nizace řídicího systému, výměna starých 
nádrží na kapalný odpad za nové, což jsou 
změny, které zlepší a zmodernizují provoz. 
Problémem je žádost o rozšíření spektra 
spalovaných odpadů o další odpady zařa-
zené do kategorie N – nebezpečné. Před-
mětem žádosti není navýšení spalování 

odpadů, které je v současné době povoleno 
ve výši 10.000 t a provozovatel ho využívá 
na cca 90 %. K této žádosti se zastupitel-
stvo města vyjádřilo negativně a zaslalo 
na Krajský úřad zamítavé stanovisko pro 
změnu IPPC. Zamítavé stanovisko zaslalo 
ze stejných důvodů i město Veltrusy. Rov-
něž Krajský úřad přijal petici občanů ze 
dne 29. 5. 2015.

V zamítavých stanoviscích zaznělo napří-
klad: „Oblast okresu Mělník patří k vysoce 
zatíženým územím z hlediska znečištění 
ovzduší. Jedná se zde o lokalitu se špatnou 
rozptylovou situací – jde o polohu v říční 
nivě s častými mlhami, bez dostatečného 
proudění vzduchu.

Pokračování na str. 8 

Změna integrovaného povolení  
Spalovny průmyslových odpadů AVE Kralupy

ČERVENEc –sRpEN 2015 15,- Kč

Účastníci atletického 
sedmiboje
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KrátKé zprávy

Milí čtenáři, 

2

je to až k nevíře, ale první pololetí roku 2015 je za námi 
a přichází nejoblíbenější období našich dětí - letní 
prázdniny. 

Dovolím si letmo shrnout, co se ve městě 
událo. Leden byl ve znamení novoroč-
ních oslav, zahájení prací na novém tu-
ristickém centru, vyhlášení grantů a po-
kračování plesové sezóny. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů se od letošního roku 
pyšní novým terénním vozidlem. V únoru 

proběhla slavnostní premiéra filmu Kobry a užovky, 
který se natáčel mimo jiného i v našem městě, maso-
pustní průvod prošel Kralupami. V březnu vyvrcholila 
anketa Sportovec Kralup, došlo k uzavření mostu, uply-
nulo 70 let od bombardování města, byla plně spuš-
těna mobilní aplikace Z Kralup za Antonínem Dvořá-
kem, příznivci pochodů či cyklovýletů se vydali na akci 
Do Okoře bez oře. Během dubna a května byly vy-
stavěny podzemní kontejnery na několika místech 
ve městě. Od dubna pokračuje svoz bioodpadu, ote-
vřely se brány bývalého pivovaru na jednodenní akci 
Pivovar. 

V květnu jsme na městském úřadě spustili projekt 
sdíleného kalendáře událostí a postupně se nám ho 
daří plnit. Naleznete jej na webu města, webu Kralup-
ského Zpravodaje a v mobilní aplikaci inCity. Pokud 
budete pořádat jakoukoli zajímavou veřejnou akci, ne-
váhejte nás kontaktovat a naopak, nevíte, co s volným 
časem? Podívejte se do našeho kalendáře a třeba na-
jdete zajímavou akci, která stojí za návštěvu. 

Počátek června byl ve světle oslav města Kralupy 
nad Vltavou. Ohlédnutí za nimi najdete na šesté straně 
Zpravodaje.

Ve městě dochází k mnoha změnám, už i práce 
na rekonstrukci průtahu města a výstavbě třech no-
vých kruhových objezdů končí, opravují se chodníky 
a parkoviště, budova bývalého úřadu na Palackého 
nám. a kabiny na mikovickém Slavoji dostaly nový 
kabát, rekonstruují se dvě hřiště... 

Já vám všem přeji krásné prožití, doufejme, slun-
ných letních dnů. Užívejte si příjemného počasí, které 
nás čeká a s úsměvem a vidinou lepších zítřků se na vás 
budeme opět těšit v zářijovém čísle Zpravodaje. 

lenka moRaVcoVá, RefeRentka měÚ kRalupy
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◆ v červenci dojde k terénním úpravám 
na spojnici pro pěší a cyklisty mezi Mikovicemi 
a Zeměchy. V úseku mezi Cikánkou a hřbitovem 
u Školské ulice  proběhnou terénní úpravy povrchu 
cesty. Po dobu prací, tj. do 7. 8. 2015 bude tento 
úsek neprůchozí. 
◆ rada města (dále jen rM) schválila doda-
tek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy 
nad Vltavou“. Předmětem uvedeného dodatku je 
navýšení ceny díla o 119.808,80 Kč vč. DPH z dů-
vodu provedení sanačních prací stávajícího beto-
nového podkladu a současně prodloužení termínu 
dokončení díla o sedm kalendářních dnů, tj. do 1. 7. 
2015. Finanční náklady na vícepráce budou hraze-
ny z rozpočtu odboru RIaSM na rok 2015.
◆ rM schválila vyhlášení výběrového řízení na za-
kázku k akci „Předmostí – Turistické centrum, Kra-
lupy nad Vltavou“ – dodávka vybavení.
◆ rM schválila záměr oslovit tři architekty 
na zpracování studie na akci „Oprava vstupních 
schodů v objektu KaSS, Kralupy nad Vltavou“, 
za finanční částku 15.000 Kč + 21% DPH (kaž-
dý). Studie bude řešit: schodiště před vstupem 
do objektu; sloupy u vstupu; plochu před objektem; 
nahrazení stávajícího podstavce od sochy za jiný 
prvek, a to např. květinový či vodní; květinovou 
mísu na levém kraji schodiště; označení objektu – 

KULTURNÍ DŮM VLTAVA. RM schválila maximální 
výši investiční částky 1.000.000 Kč bez DPH na re-
alizaci této akce. 
◆ od 1. 7. 2015, každou středu od 7 do 14 hodin, 
budou probíhat pravidelné svozy odpadu z pod-
zemních kontejnerů na separovaný odpad, kte-
ré vybudovala v sedmi lokalitách ve městě firma 
Reader & Falge s.r.o. RM ukládá odboru životního 
prostředí zajišťovat veškerý servis spojený s pro-
vozem a údržbou podzemních kontejnerů.

◆ Místostarosta libor lesák informoval radní 
o přijetí petice dne 9. 6. 2015 za opravu chodníku 
před domem sídl. V Zátiší. V petici si občané stěžují, 
že chodník před jejich domy je v plánu investičních 
akcí již řadu let a žádají, aby byl zařazen na seznam 
nejbližších oprav. RM ukládá místostarostovi Liboru 
Lesákovi odpovědět na petici.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

23.září

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

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

uzávěrky:  
vydání září

příjem inzerce do 17. 8. 2015, 12 hodin; 
zasílání článků a pozvánek do  

20. 8. 2015, 12 hodin.

svaz zdravotně postižených Zo kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
22. 9. 2015 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 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
st:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
čerVenec

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

srPen
3. 8. - 7. 8. ............bioodpad
17. 8. - 21. 8. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

prázdninová otvírací doba infocentra 
na MěÚ Kralupy nad vltavou

pondělí a středa 8.00 – 18.00 úterý a čtvrtek  8.00 – 15.00 pátek 8.00 – 14.00
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Podzemní kontejnery  
na Purkyňově náměstí
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AKtUALIty

Město Kralupy nad Vltavou získalo 
další investiční prostředky z Evropské 
unie - Operačního programu životní 
prostředí na rekonstrukci zahrad 
v mateřských školách.

Vsoučasné době je ve městě provozová-
no pro nejmenší obyvatele šest objektů 

mateřských škol. V několika posledních le-
tech stoupala potřeba na rekonstrukci za-
staralých zahrad ve všech objektech, kte-
rou jsme řešili postupnou obměnou herních 
prvků a zeleně. V letošním roce Statní fond 
životního prostředí vypsal poslední zrych-
lenou výzvu na čerpání finančních pro-
středků z Evropské unie, která byla zamě-
řena na zlepšení environmentální výchovy 
v předškolních zařízeních. Na tuto výzvu 
jsme ihned zareagovali a ve velice krátké 
době se podařilo připravit žádosti, projekto-
vé dokumentace, vzdělávací plány a všech-
na povolení potřebná k realizaci přestavby 
čtyř zahrad v mateřských školách: U Jeslí 
– projekt Zahrada na dlani; MŠ Gen. Kla-
pálka – projekt Hrou k poznání přírodních 
krás; MŠ Dr. E. Beneše – projekt Příroda 
přišla k nám; MŠ J. Holuba – projekt Za-
hrada plná úsměvů.

Celkové náklady na vybudování no-
vých zahrad jsou 14.612.000 Kč, dotace či-
ní 13.133.000 Kč, tj. 90 %. Město ze svých 
prostředků bude investovat pouze 1.479.000 
korun.

Výsledkem bude celková rekonstrukce ze-
leně, doplnění nových hracích prvků z pří-
rodních materiálů a učebních pomůcek 
určených k rozvoji environmentálního vzdě-
lávání. Mateřské školy v návaznosti na pro-
jekt mají i upravený vzdělávací program, 
do kterého jsou zařazeny výchovné progra-
my se zaměřením na péči o životní prostředí 
a přírodu, zdravý životní styl a programy, 
které mají vytvořit elementární základy pro 
otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí. 
Zároveň dojde i k rekonstrukci chodníků 
a ostatních zpevněných ploch u budov.

Předpokládaný termín zahájení je 1. srp-
na 2015 (pokud nedojde ve výběrovém ří-
zení k odvolávání), dokončení první etapy, 
tj. rekonstrukce přístupových cest, je plá-
nováno do 31. srpna tak, aby nebyl omezen 
provoz školek, rekonstrukce zahrad by měly 
být dokončeny do 31. října 2015.

liboR lesák,

místostaRosta

U školek „rozkvetou“ hřiště a zahrady

 přijaté z toho přijatých nepřijatých nepřijaté přešlo
 přihlášky předškoláků dětí dětí mimokralupské na jinou
     děti mŠ

MŠ třebízského 33 5 14 5 7 7

MŠ dr. e. beneše 84 7 69 13 2 2

MŠ Gen. Klapálka 163 11 122 41 6 11

celkem 280 23 205 59 15 20

Informace o zápisu dětí do mateřských škol  
v Kralupech nad Vltavou pro školní rok 2015/2016

Nejčastějším důvodem nepřijetí dítěte do MŠ byl nižší věk než tři roky. Počty dětí v MŠ nejsou konečné. 
Někteří rodiče se bohužel  stále ještě nerozhodli, jakou MŠ nakonec zvolí a zda bude mít dítě odklad 
povinné školní docházky, i když termín pro odklad školní docházky byl 31. 5. 2015.
 lenka Mudrová, referentka odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy

Vyobrazena je projektová studie  
na realizaci zahrady MŠ U Jeslí. Další 

najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
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AKtUALIty

Vúterý 2. června jsem se, 
na pozvání Institutu pro 

politiku a společnost, zúčastnil 
více než dvouhodinové debaty 
s ministrem dopravy Danem Ťo-
kem a dalšími zajímavými hos-
ty, jako například Petrem Do-
línkem, náměstkem primátorky 
hl. města Prahy zodpovědného 
za dopravu a Martinem Kolo-
vratníkem, poslancem, místo-
předsedou hospodářského vý-
boru poslanecké sněmovny 
a činovníkem Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). 
Právě spojení se SFDI bude patr-
né dále. Téma debaty bylo z po-
hledu kralupské místní politiky 
to snad nejzajímavější: dopravní 
stavby v Česku. 

Diskutovalo se o přípravě 
projektů, jejich financování 
a samozřejmě i konkrétních 

plánech především s obchva-
tem Prahy. Ocenil jsem, že 
plánování je v tuto chvíli za-
měřeno nikoliv jen na řešení 
aktuálních požadavků, ale také 
s výhledem do budoucnosti. Ze 
zkušeností je totiž patrné, že 
silnice stavěná na dnešní po-
třeby bude za 5 let na hranici 
své kapacity. Slyšel jsem spous-
tu zajímavých novinek ohled-
ně tunelu Blanka, nebo právě 
dostavby pražského obchvatu. 
Od účastníků diskuze zazněl 
dokonce argument, že jeho se-
verní část je zbytečně ambici-
ózní, protože dle dostupných 
údajů není tranzitní doprava 
v této lokalitě tak významná, 
aby byla potřeba komunika-
ce se třemi pruhy v každém 
směru. Co je však podstatným 
argumentem pro jeho dostav-

Jednou z posledních budov 
ve vlastnictví města, která 

ještě není zateplena, je skautský 
dům, který mnozí z nás znají pod 
názvem Bára. Náklady na sníže-
ní energetické náročnosti skaut-
ského domu v Šafaříkově ulici 
jsou vyčísleny na 2.575.975 Kč. 
Město ze svého rozpočtu za-
platí 1.236.695 Kč. Zbylou část-

ku pokryje díky získané dotaci 
ve výši 1.339.280 Kč z programu 
Zvyšování energetických úspor. 
Rekonstrukce fasády a oprava 
střechy bude zahájena 1. srp-
na 2015 s termínem dokončení  
15. listopadu 2015. 

lenka moRaVcoVá, RefeRentka 

městskéHo maRketingu

Zastupitelstvo města projednávalo na červnovém jednání záměr prodat po-
zemek bývalého Aera, který se nachází mezi ulicemi Libušina a Trojanova. 
Vedení města by zajímal názor občanů, a proto vás touto cestou prosíme 
o zodpovězení anketní otázky:

Co byste uvítali na tomto místě? Co byste považovali za vhodnou 
náplň této lokality?
Anketu můžete zodpovědět dvěma způsoby v době od 1. 7. do 31. 8. 2015:
a) jednoduchým hlasováním na www.kralupskyzpravodaj.cz
b) vyplněním anketního lístku a předáním na infocentru MěÚ

Vyjednávání kolem obchvatu Kralup pokračuje
Na setkání mezi kralupským radním Tomášem Pekárkem, 
ministrem dopravy danem Ťokem a ministrem financí 
Andrejem Babišem z konce února navazuje série dalších 
setkání. Jaká je situace nyní, referuje Tomáš Pekárek.

bu v současné podobě a plá-
nované poloze, jsou finanční 
zdroje z EU, které jsou napo-
jeny na náš závazek vůči EU 
v podobě dobudování tranzitní 
dálniční dopravy skrz naší re-
publiku. Pokud by se uvažovala 
jiná, ještě více severnější vari-
anta, znamenalo by to zpoždění 
o dalších 10 až 15 let a praktic-
ky tak nemožnost využít tyto 
„nabízené“ prostředky.

O to podstatněji se jeví ná-
mi dlouho očekávaná propojka 
dálnice D8 a rychlostní silnice 
R7, jejíž součástí je i obchvat 
Kralup. V minulých týdnech 
vydal Středočeský krajský úřad 
tiskovou zprávu, že proběhla 
schůzka a domluva s minist-
rem dopravy Ťokem ohledně 
financování této dopravní stav-
by a nic tak nebrání tomu, aby 
se nejpozději do čtyř let začalo 
s realizací. 

Po červnové úterní debatě jsem 
měl opět možnost krátce s minis-
trem dopravy pohovořit o kon-

krétních možnostech financo-
vání a dalším postupu. Potvrdil 
dřívější informaci, že propojka 
D8 a R7 by mohla být financová-
na ze Státního fondu rozvoje in-
frastruktury, což mi v rozhovoru 
také odsouhlasil právě i Martin 
Kolovratník, kterého jsem zmi-
ňoval na začátku. Ta možnost tu 
je, není však jediná. Stále se pře-
mýšlí i nad zapojením krajských 
prostředků s tím, že stát by uhra-
dil to nejdražší – dva mosty ko-
lem Kralup. Nejdůležitější ovšem 
je, že projekt musí odsouhlasit 
Vláda ČR a tady je opět na ta-
hu Krajský úřad, který musí do-
dat podklady. Ten Krajský úřad, 
který celou věc v posledních le-
tech spíše zdržoval, než aby jí 
pomohl. Pokud ale tentokrát kraj 
zapracuje, předloží ministerstvo 
dopravy projekt na jednání vlády 
ještě v letošním roce.

Nuže, Krajský úřade, rukavice 
je hozena. Konej.“

tomáŠ pekáRek, Radní města 

kRalupy nad VltaVou

Skautské středisko dostane nový kabát
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AKtUALIty

1/ Dospělí (nad 18 let)

lhůta pro vydání pasu – 30 dnů
platnost pasu – 10 let
správní poplatek – 600 Kč
potřebné doklady – platný občanský prů-
kaz, starý pas
} žádost a fotografie se pořizuje na místě 
pracovnicí oddělení 

2/ nezletilí (15 – 18 let)

lhůta pro vydání pasu – 30 dnů
platnost pasu – 10 let
správní poplatek – 600 Kč
potřebné doklady – občanský průkaz, 
rodný list, starý cestovní pas, občanský 
průkaz zákonného zástupce
} žádost a fotografie se pořizuje na místě 
pracovnicí oddělení
} při podání žádosti je nutná přítomnost 
zákonného zástupce

3/ Děti do 15 let

lhůta pro vydání - 30 dnů
platnost pasu – 5 let
správní poplatek – 100 Kč
potřebné doklady – občanský průkaz zá-
konného zástupce, rodný list dítěte, rodné 
listy rodičů, starý cestovní pas, rodné listy 

prarodičů (pokud jsou rodiče dítěte naro-
zeni po datu 31. 12. 1953)
} žádost a fotografie se pořizuje na místě 
pracovnicí oddělení
} při podání žádosti a při výdeji cestovní-
ho dokladu je nutná přítomnost zákonné-
ho zástupce

VyDání cestoVního PAsu 
Ve zKrácené lhůtě 

(cestovní pas bez strojově čitelných údajů)
lhůta pro vydání – 15 dnů
platnost pasu – 6 měsíců
správní poplatek: dospělí – 1.500 Kč,
děti do 15 let – 1.000 Kč
potřebné doklady k prokázání všech úda-
jů uvedených na žádosti – viz bod 1-3,
dvě fotografie

Ve Zlosyni proběhly 
nové volby
Vsobotu 13. června 2015 se v obci 

Zlosyň, pro kterou jsou Kralupy 
nad Vltavou obcí s rozšířenou působ-
ností, konaly nové volby do obecního 
zastupitelstva. Malá vesnice poblíž Kra-
lup nad Vltavou patří mezi hrstku obcí 
ČR, ve kterých nové volby proběhly. 

Někteří ze zastupitelů zvolených 
v loňských podzimních komunálních 
volbách odstoupili ze své funkce a tím 
se snížil počet zastupitelů pod hranici 
pěti. Z tohoto důvodu dle zákona mu-
sely proběhnout nové volby. Občané 
svůj názor mohli vyslovit na hlasova-
cích lístcích mezi sedmou a dvacátou 
druhou hodinou. Účast ve Zlosyni se 
vyšplhala až na 67 %. Volební komise 
výsledky řádně odevzdala až v pozd-
ních nočních hodinách. 

Nyní obec bude čekat, zda nebu-
de podán návrh na neplatnost voleb 
u Krajského soudu, a poté bude svoláno 
ustavující zasedání zastupitelstva obce, 
kde dojde k volbě nového starosty. 

lenka moRaVcoVá, 

RefeRentka městskéHo maRketingu 

Výběrové řízení
Rada města Kralupy nad Vltavou vy-
hlašuje výběrové řízení na obsazení 
místa: ředitel příspěvkové organizace 
města „Technické služby města Kra-
lupy nad Vltavou“.

lhůta pro podání přihlášek:  
do 31. 7. 2015

Místo a způsob podání přihlášek:
} osobně do podatelny MěÚ
} písemně na adresu: MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01  
Kralupy nad Vltavou (nelze zasílat elek-
tronicky)

celé znění výběrového řízení najde-
te na www.kralupskyzpravodaj.cz 
a na úředních deskách MěÚ Kralu-
py nad vltavou.

Na cestu do zahraničí 
budete 
potřebovat 
cestovní pas

cestovní pas je veřejná listina opravňující občana k vycestování do zahraničí.
K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad 
použít i občanský průkaz. O cestovní pas může občan požádat u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností podle místa jeho trvalého pobytu.
Žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 

s biometrickými údaji mohou podat:

V Kralupech nad Vltavou 
vydává cestovní pasy  
správní odbor, 1. patro 

MěÚ, Palackého nám. 1,  
úřední dny: pondělí 

a středa v čase 8.00-12.00 
a 12.45-18.00 hodin,  

čtvrtek v čase  
12.00-15.00 hodin.
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Vážení přátelé, slavnosti města jsou úspěš-
ně za námi a tak mi dovolte trochu se 

ohlédnout v čase. Ač nám počasí prvních 
červnových dnů nedávalo příliš optimis-
tické vyhlídky, opak byl nakonec pravdou 
a my si užili od 5. června horké letní dny 
plné oslav.

Již od prvního dne byl program velmi 
nabitý. Věřím, že díky pestrosti, kterou celé 
slavnosti města nabízely, jste měli možnost 
najít si v něm to, co vás baví a zajímá a ba-
vili se společně s námi. 

Program oslav od prvního - středečního 
dne postupně gradoval až do úplného vy-
vrcholení v podobě sobotního ohňostroje 
a hudebního festivalu. Naopak nedělní pro-

gram nás už opět pomalu vracel do tempa 
všedních dnů a my si ho mohli užít napří-
klad při poslechu country hudby či při vý-
letních plavbách.

Opravdu hojnou až rekordní návštěvnost 
zaznamenalo hned několik programů sou-
časně. A výjimečná byla i hojnost zahra-
ničních hostů partnerských měst Hennigs- 
dorf, Komárno, spřáteleného města Šroda 
Welkopolska a města Hrádek nad Nisou, 
s nímž byla v pátek 5. 6. ve 20:00 hodin 
za doprovodu slavnostních fanfár podepsá-
na Partnerská smlouva.

Vážení přátelé, věřím, že ten, kdo se bavit 
chtěl, si oněch pět výjimečných dnů na-
šeho města užil a bavil se. Naopak věřím 

ve velkou tolerantnost od toho, kdo se ba-
vit nechtěl. Oslavy jsou jen jednou do roka 
a přesto, že jsou trochu hlučnější, domní-
vám se, že město a lidé žijící v Kralupech 
a okolí si zábavu zaslouží.

Za program takový, jaký byl, patří velké 
díky všem, kteří se na něm podíleli, a vím, 
že mnohdy jedinou odměnou a poděková-
ním je účast návštěvníků a jejich úsměvy 
na tváři. Především velké poděkování patří 
sponzorům a partnerům akce:

ráda bych Vás požádala o pomoc při propagaci oslav a jiných programů konaných v našem 
městě. Proto se, prosím, zapojte do malé ankety, z jejichž výsledků zjistíme, jaký směr reklamy 

a propagace příštích akcí je ten správný. lenka císlerová, MěÚ Kralupy

Ohlédnutí za Dny Kralup

Mimořádné poděkování:
Velmi děkuji za program zajištěný Základní ško-
lou Komenského a Domem dětí a mládeže „Hrátky 
na koupališti“.

Poděkování patří i Kralupské sportovní spol. 
s r.o., Kulturnímu domu Vltava, Technickým služ-
bám města a Domu s pečovatelskou službou Kra-
lupy a některým pracovníkům Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou, kteří se na programu oslav 
nepřímo podíleli. lenka císleRoVá, 

kooRdinátoRka oslaV

FO
TO

: K
A

P
A

K
P

H
O

TO

FO
TO

: L
E

N
K

A
 c

ÍS
L

E
R

O
Vá

Podepsání Partnerské smlouvy 
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technopArK KrALUpy

Investorem Technoparku Kralupy je 
VŠCHT Praha. Celková hodnota projek-

tu je 265,5 milionů Kč, z čehož dotace 
z operačního programu Podnikání a ino-
vace, program Prosperita vyhlášeným Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu ČR činila 
199 milionů Kč. Technopark Kralupy byl 
vybudován přestavbou bývalého parního 
mlýna v centrální části města Kralup nad 
Vltavou za necelé dva roky. Stavební práce 
byly zahájeny v červenci 2013 a dokonče-
ny v září 2014. V dubnu 2015 obdržel in-
vestor, VŠCHT Praha, kolaudační souhlas 
a v květnu 2015 podal žádost o proplace-
ní dotace. 

Po slavnostním aktu se hosté odebrali 
k prohlídce moderní budovy vysokoškol-
ského ústavu, která je organizační součástí 
VŠCHT Praha. Se zájmem si prohlédli ex-
perimentální haly, účelně vybavené labora-
toře, kde je informovali vědečtí pracovníci 
o zaměření jednotlivých oblastí výzkumu, 
vývoje a inovací, kterým je Technopark 
Kralupy připraven se věnovat. 

 „V našich laboratořích budou působit 
výzkumné týmy složené z vědeckých pra-
covníků a talentovaných studentů,“ říká 
Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku 
Kralupy. „Podnikům budeme nabízet kva-
lifikované služby v oblasti vývoje a inova-
cí, testování materiálů, provádění analýz. 
Dále pak poradenské služby, ale i pronájem 
konferenčních prostor.“  

 „Na rozdíl od mimopražských škol, kte-
ré měly na podobných projektech téměř 
nulovou spoluúčast, jsme museli vynaložit 

z našeho 25 % z uznatelných nákladů,“ říká 
rektor VŠCHT Praha, prof. Karel Melzoch. 
„Přesto jsme do projektu šli. Dnes otevře-
ný Technopark v Kralupech nad Vltavou 
nám přináší velkou příležitost rozvíjet naše 
tradiční materiálové obory a prolínat špič-
kové vzdělání, vědu a praktické realizace, 
na čemž je naše škola založena. Chceme 
také ukázat mládeži, o čem ta vědecká 
práce je.“

Technopark Kralupy bude otevřené pra-
coviště poskytující rychlá řešení pro malé 
a střední podniky. Prostředník mezi praxí 
a akademickou sférou VŠCHT a Fakulty 

stavební ČVUT orientovaný na stavební 
chemii, materiálový výzkum a přidružené 
obory. Je vybaven kvalitními přístroji, jako 
jsou korozní klimatická komora, výtlačný 
lis pro experimentální koextruzi plasto-
vých trubek, zátěžové lisy pro testování 
betonářských materiálů či pece na testo-
vání tepelné odolnosti stavebních materi-
álů. Součástí Technoparku je laboratoř pro 
identifikaci mikrobiologických kontami-
nantů a servisní laboratoř se speciálními 
analytickými přístroji pro optické a ter-
mické analýzy.  

Den otevřených dveří 
technoparku Kralupy
Dny otevřených dveří Technoparku Kralu-
py se uskutečnily ve dnech 5. a 6. června 
2015. První veřejné prohlídky Technopar-
ku se zúčastnilo během obou dnů celkem 
520 návštěvníků. Moderní budovu vysoko-
školského ústavu, některé laboratoře, ex-
perimentální haly a konferenční prostory 
si v doprovodu kvalifikovaných průvod-
ců se zájmem prohlédli mladí lidé, rodiče 
nebo prarodiče s dětmi a vnoučaty, často 
i pracovníci kralupských průmyslových 
podniků. Videofilm vyprávěl návštěvní-
kům historii mlýna a průběh jeho přestav-
by na středisko inovací v oblasti stavební 
chemie a centrum propagace technických 
oborů v regionu.

Další akcí Technoparku Kralupy pro ve-
řejnost bude Noc vědců, která se připravuje 
na 23. září 2015.

aleŠ soukup

Technopark Kralupy VŠCHT Praha byl otevřen
V rámci dnů Kralup byl v pátek 5. 6. 2015 slavnostně otevřen Technopark Kralupy Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze. Slavnostní otevření symbolickým přestřižením 
pásky provedli státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, starosta Kralup  

nad Vltavou Petr Holeček a rektor VŠcHT Praha prof. Ing. Karel Melzoch, cSc.
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Slavnostní otevření 
Technoparku Kralupy

Den otevřených dveří  
pro veřejnost

Šupna na pytle - památka 
z bývalých Kralupských mlýnů
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AKtUALIty

Projekt Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí v rámci města Kralupy nad Vltavou se blíží ke svému závěru

Město Kralupy nad Vlta-
vou zahájilo dne 1. 7. 

2014 realizaci projektu s ná-
zvem Podpora standardizace 
výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí v rámci města Kralupy 
nad Vltavou. Ten je financován 
z Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního roz-

počtu ČR. Projekt bude ukon-
čen 31. 8. 2015.

Hlavním cílem projektu by-
lo vytvoření podmínek pro 
systematickou sociální práci 
pracovníků orgánu sociálně-
právní ochrany s rodinami. 
Hlavního cíle projektu se do-
sáhlo skrze nastavení a dodr-
žování tzv. standardů kvality 
sociálně-právní ochrany (tyto 

standardy popisují práci s ro-
dinami podle předem řečených 
a stanovených pravidel). Stan-
dardy je možné si prohlédnout 
a přečíst na webových strán-
kách města. 

Projekt byl primárně určen 
pro pracovníky města, kteří 
mimo jiné prošli vzděláváním 
v oblastech a v tématech, kte-
rá výrazně přispívají ke zlep-
šení vztahu a práce s rodina-
mi včetně dětí. Z projektu byl 
pořízen nábytek, který mimo 
jiné částečně vybavil novou 

místnost pro přijímání a ko-
munikaci s rodinami, ve které 
se rodiny cítí příjemně a bez-
pečně. Z projektu byla zároveň 
pořízena i technika, která slou-
ží rovněž k usnadnění práce 
s rodinami. 

Bližší informace naleznete 
na webových stránkách města 
Kralupy n. Vlt. 

mgR. eVa iVanoVá, 

Vedoucí odboRu sociálnícH 

Věcí, ŠkolstVí a kultuRy měÚ 

kRalupy nad VltaVou

Změna integrovaného povolení  
Spalovny průmyslových odpadů AVE Kralupy
Dokončení ze str. 1
Jelikož je dané území již zatěžováno lidskou 
činností nad míru, nemůže být realizace roz-
šíření kapacit Spalovny průmyslových od-
padů, který tomuto stavu přitíží, přípustné. 
Není přitom rozhodné, jak vysoký (či nízký) 
bude přírůstek zátěže v souvislosti s daným 
záměrem rozšíření spalování odpadů.“

Na základě výše uvedených stanovisek 
svolal Krajský úřad ústní projednání na den 
11. 6. 2015, kterého jsem se zúčastnil spo-
lu se starostou Veltrus Mgr. Volákem a kde 
jsme znovu přednesli námitky měst s tím, 
že trváme na tom, aby Krajský úřad námit-
kám vyhověl. Provozovatel obhajoval svoji 
žádost v plném rozsahu a vysvětloval dů-

ležitost požadovaných změn a po dohodě 
se zástupci měst souhlasil s vyhotovením 
zprávy o provozu spalovny, kterou bude 
prezentovat na veřejných jednáních zastu-
pitelstev a před veřejností. 

Jaké bude konečné rozhodnutí, je plně 
v pravomoci Krajského úřadu.

liboR lesák, místostaRosta

Spalovna průmyslových odpa-
dů (SPO) je určena ke zne-

škodnění průmyslových odpadů 
spalováním. Celková spalovací 
kapacita činí 10.000 t odpadů  
za rok. Spalování se provádí 
podle druhu odpadu v rotační 
peci, vypalovací peci a na hořá-
cích. Spaliny jsou vedeny přes 
dohořívací komoru, kde jsou do-
palovány při teplotě minimálně 
850 0C a zdržné době nejméně 
2 sekundy. Jsou spalovány od-
pady plynné, kapalné, kašovité 
a pevné. Úprava velkorozměro-
vých pevných odpadů na tech-
nologický rozměr je prováděna 
na vlastním drtiči. Uvolněné 
teplo ze spalování se využívá 
k výrobě páry 1,6 MPa, která je 
dodávána do závodní parovodní 
sítě Synthos a. s. Spaliny jsou 
čištěny v objektu čištění spalin 

(ČSP), technologická linka čiště-
ní spalin se skládá ze sprchové-
ho chladiče a tkaninového filtru 
s katalytickým systém REME-
DIA® D/F v suché části čistění 
a dvoustupňového mokrého pra-
ní spalin. Zbytky ze spalování 
odpadů jsou odstraňovány v pří-
slušném zařízení k nakládání 
s odpady. Zbytkové produkty 
čistění spalin jsou solidifiková-
ny cementem a jsou předávány 
do příslušného zařízení k naklá-
dání s odpady.

Nesmí zde být spalovány od-
pady obsahující nad 1 % hm. 
halogenovaných organických 
látek, odpady obsahující vyso-
ce stabilní organické látky na-
příklad typu polychlorovaných 
bifenylů (PCB) nebo pentachlor-
fenolu v koncentraci vyšší než 
10 mg/kg odpadu.

Obecný popis Spalovny průmyslových odpadů 
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Léto – čas koupání a vodních radovánek
S příchodem letních prázdnin, dovolených a horkých slunečných dnů se nabízí otázka, 

kam se jít (nebo jet) vykoupat. Kromě krásného letního koupaliště  
v Kralupech-Lobečku můžete navštívit i další místa v našem okolí. 

Idalší středočeská přírodní koupaliště 
v letních dnech lákají k osvěžení. Stav 

vody v koupalištích je možné průběžně 
sledovat na webových stránkách Krajské 
hygienické stanice http://khsstc.cz/kou-
paliste.aspx. Aktualizovány jsou praktic-
ky každých 14 dní. Sleduje se stav vody, 
zjišťuje se výskyt nebezpečných bakterií 
Escherichia coli, střevní enterokoky, nebo 
sinic, které se v určitých případech shlu-

kují do tzv. vodního květu, který charak-
teristicky zabarvuje vodu do zelena.

Některé druhy sinic způsobují alergie, 
jiné obsahují jedovaté látky, které mohou 
vyvolat různé reakce, od lehkých akut-
ních otrav projevujících se střevními a ža-
ludečními potížemi, přes bolesti hlavy až 
po vážnější jaterní problémy. 

Zda voda obsahuje řasy nebo sinice lze 
orientačně zjistit tak, že naplníte pet-la-

hev vodou obsahující fytoplankton a ne-
cháte minimálně 20 minut stát v klidu 
na světle. Pokud se za tuto dobu vytvoří 
u hladiny v lahvi zelený kroužek (podoba 
zelené krupičky nebo drobného jehličí) 
a jinak zůstane voda v lahvi čirá, jedná se 
o sinice. Jestliže voda v lahvi zůstane rov-
noměrně zakalená, nebo se začne tvořit 
větší zákal u dna, půjde o řasy.

Radka HoleŠtoVá

Letní koupaliště Kralupy 
(Ke Koupališti 600, Lobeček)

Jezero Lhota
(Praha-Východ, cca 1 km za obcí Lhota směrem na Dřísy)

Letní koupaliště Cítov
(v centru obce, cca 20 km od Kralup)

otvírací doba:
pondělí – pátek 10:00 – 19:00 h.
sobota – neděle 10:00 – 20:00 h.

vstupné:
celodenní / po-pá od 15 h.

dospělí .........................90,- / 60,-
děti 5-15 let, ZTP  .........60,- / 40,-
děti do 5 let ........................... 25,-

Další informace najdete na
www.sportkralupy.cz/koupaliste

otvírací doba:
pondělí – pátek 10:00 – 19:00 h.
sobota – neděle 9:00 – 19:00 h.

vstupné: celodenní / od 16 h.
dospělí .........................80,- / 50,-
děti do 15 let  
a důchodci ....................60,- / 40,-

otvírací doba:
pondělí – neděle 10:00 – 19:00 h.

vstupné:  celodenní / od 16 h.
dospělí .........................50,- / 20,-
děti a důchodci .............20,- / 10,-

otvírací doba: 
pondělí – neděle 6:00 – 21:00 h.

vstupné: celodenní / od 17 h.
dospělí .........................50,- / 30,-
děti do 15 let,  
studenti, ZTP ................30,- / 20,-
děti do 6 let ...................... zdarma

otvírací doba:
pondělí – neděle 10:00 – 19:00 h.

vstupné:  celodenní 
dospělí .................................. 40,- 
děti od 3 let,  
studenti a důchodci ............... 20,-

Letní koupaliště Mělník 
(Klášterní 649, Mělník)

Libčická plovárna
(U Krytu 759, Libčice)

Městské lázně Mšeno 
(Cibulkova 372, Mšeno)

otvírací doba:
pondělí – pátek 11:00 – 19:00 h.
sobota – neděle 10:00 – 20:00 h.

vstupné:  celodenní / od 17 h.
dospělí ........................ 60,- / 40,-
děti od 2 do 15 let,  
důchodci ......................30,- / 20,-
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MěStSKá poLIcIe

Přání 
Celý kolektiv Městské policie Kralupy nad Vltavou 

Vám přeje příjemné prožití letní zábavy a odpočinku 
bez potřeby záchranných složek IZS.

Letní prázdniny = zábava a radovánky 
versus úrazy a poranění 
Začíná nám léto a s ním spojené zvýšené riziko úrazů, poranění a dokonce i smrti. Jednou 
z nejčastějších příčin úrazů jsou skoky do neznámé vody nebo přepětí svých vlastních sil. 
Pro chvilku zábavy pak může následovat několik let či celý život zdravotních komplikací. 

Při neuvážených skocích do vody hrají 
často roli alkohol, drogy, které snižují 

schopnost úsudku a odhadu situace, ane-
bo jen pouhá hloupost. Někdy ale stačí jen 
„hecování“ okolí. Pak lidé skáčou po hlavě 
do svých zahradních bazénů, jezer, řek, 
vodních nádrží, kanálů či zatopených lomů, 
kde je buď malá hloubka či pevné předměty 
pod hladinou vody, jako jsou kameny nebo 
pozůstatky stromů. 

V těchto případech dochází nejen ke zra-
nění hlavy, ale mnohdy také páteře nebo 
i míchy s velmi vážnými následky, nezříd-
ka i trvalou invaliditou nebo smrtí postiže-
ného. Pokud si „skokan“ způsobí poranění 
v oblasti krční páteře, je porušena hybnost 
horních i dolních končetin. Pokud je po-
škozena hrudní bederní část, zasáhne „jen“ 
hybnost dolních končetin. 

Lékaři varují, že odvážného „skokana“ 
neochrání před zraněním ani ruce nata-
žené dopředu, protože neudrží váhu prud-
ce padajícího těla. Udeřením hlavy o dno 

se poškodí krční obratle a přeruší mícha. 
Člověk v podstatě okamžitě ochrne. Ob-
vykle už ani nemůže vyplavat na hladi-
nu a utopí se, protože na úrovni čtvrtého 
krčního obratle vychází z míchy brániční 
nerv, kterým je řízené dýchání. Lidé, kteří 
si poraní míchu v této oblasti, přestanou 
dýchat v důsledku ochrnutí mezižeberních 
svalů a bránice. Zachránit je může pouze 
okamžitá pomoc, zahájení nepřímé srdeční 
masáže a umělé dýchání, protože zraněný 
sám dýchat nedokáže. Do pěti minut by 
pak měl být postižený napojen na dýcha-
cí přístroj, jinak umírá. Poranění páteře je 
v této chvíli druhotné. Avšak v případě, 
že je zraněný člověk při vědomí, bolí ho 
páteř a může hýbat končetinami, je třeba 
zvýšit opatrnost. Skokan bude mít poraně-
nou páteř, ale nemá porušenou míchu. Při 
nevhodné manipulaci s páteří by se mohla 
poranit i mícha a člověk ochrne. Každé lé-
to pak skončí v ČR na invalidním vozíku 
spousta dětí, mladých a dospělých.

Jednou z dalších příčin úrazu či smrti 
je přepínání svých sil a neopatrnost. Jed-
ním příkladem za všechny je případ ze dne  
5. června 2015, kdy v 18:15 hodin na linku 
156 požádalo OO PČR Kralupy o výjezd 
hlídky MP k řece Vltavě na straně Lobeč-
ku, kde mělo dojít k tonutí. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, která na místě 
zjistila, že došlo k tonutí 14letého chlapce 
z Černuce, který si šel se svými kamarády 
zaplavat do řeky, ale zřejmě z důvodu přece-
nění svých sil již nemohl doplavat ke břehu. 
Naštěstí se i v dnešní době najdou lidé, kteří 
nejsou lhostejní k pomoci druhým. Třicetile-
tý Kralupan Ladislav Hruška neváhal a pro 
chlapce do vody skočil a zachránil mu tak 
život. Následně byl chlapec již při vědomí 
převezen RZS do slánské nemocnice. 

Je třeba si také uvědomit, že i řeka, která 
protéká naším městem, umí být užitečná 
a vlídná, ale také záludná a nebezpečná. 
Její silný proud s průměrným průtokem  
149,96 m3 vody za sekundu mluví za vše...

Druhý ročník akce „Bezpeč-
ně s Městskou policií Kra-

lupy nad Vltavou“ je za námi 
s celkovou účastí 1.247 návštěv-
níků a návštěvničat, což je té-
měř trojnásobek minulého roč-
níku. Doufáme tímto, že se Vám 
naše akce líbila a užili jste si 
ji stejně, jako my. Účelem této 
akce bylo mimo jiné ukázat ob-

čanům práci strážníků, ale ta-
ké projevit naši „lidskou tvář“, 
o které mnohdy občané pochy-
bují. Chceme se i prostřednic-
tvím těchto podobných akcí 
přiblížit občanům a získat tím 
lepší náhled na městskou policii 
nejen jako na orgán k prosazo-
vání práva. 

děkujeme...

Vměsíci červnu opět proběh-
la pravidelná bezpečnostně-

preventivní akce na kontrolu 
nalévání alkoholu mladistvým 
osobám, kde byly zjištěny tři 
podnapilé mladistvé osoby, kte-
ré nadýchaly v rozmezí od 0,363 
– 0,623 promile alkoholu. Tato 
skutečnost byla předána k další-
mu opatření na příslušný odbor 
při MěÚ na vědomí a zjištění 
pachatelé přestupku (podání al-
koholických nápojů mladistvé 
osobě) postoupeni k dalšímu 

opatření taktéž na MěÚ Kra-
lupy. 

Měsíc červen je také ukonče-
ním přednášek na středních, zá-
kladních a mateřských školách, 
Farní charitě a klubech důchod-
ců, kde bylo v tomto školním 
roce uskutečněno a odprezen-
továno celkem 136 hodin před-
nášek. 

bc. teReZa dobRoVolná

manažeR pReVence kRiminality

městská policie 

kRalupy nad VltaVou

Akce „Bezpečně s Městskou policií 
Kralupy nad Vltavou“ je za námi 

Prevence kriminality

VysVětliVky:

oo pČR kRalupy – ObvOdní Oddělení POlicie ČR KRaluPy n/ vlt.

RZs – Rychlá záchRanná služba

mp – MěstsKá POlicie KRaluPy nad vltavOu

měÚ kRalupy – MěstsKý úřad KRaluPy nad vltavOu

iZs – integROvaný záchRanný systéM

PoděKování
Velké poděkování a uznání patří Ladislavu Hruškovi za záchranu života 

chlapce tonoucího se v řece Vltavě dne 5. června 2015. Děkujeme...
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prevence

Statisíce lidí čekají na termín 
své dovolené, aby na delší či 

kratší dobu opustili svá obydlí 
a užili si zasloužený odpočinek. 
Bohužel na toto období čekají 
i lidé, kterým nedotknutelnost 
obydlí a majetku nic moc ne-
říká. Neváhají se do některých 
takto dočasně opuštěných by-
tů a domů vloupat. Pachatelé 
vloupání do bytů a domů svoji 
trestnou činnost páchají v kte-
roukoliv denní i noční dobu, 
a mnohdy je neodradí ani to, že 
obyvatelé domu nebo bytu jsou 
např. na zahradě nebo v noci 
spí v jiné části bytu nebo domu. 
Této majetkové trestné činnosti 
se v mnoha případech dopouš-
tějí organizované skupiny pa-
chatelů s působností na velkém 
území republiky. Stává se, že 
majitelé ani nepoznají, že u nich 
byl nezvaný host, a na toto při-
jdou až po delší době. Nebo 
naopak již na první pohled je 
vidět, že nezvaný host je navští-
vil, neboť jsou poničené dveře 
a okna a v místnostech pacha-
tel zanechal značný až nepo-

chopitelný nepořádek. Za roky 
2012 až 2014 bylo na území ČR 
spácháno v průměru více jak 
4.100 vloupání do bytů a více 
jak 5.700 vloupání do domů. Ne-
malá část těchto případů spadá 
do období dovolených.

Nyní je vhodná doba na vy-
lepšení zabezpečení bytu nebo 
domu pro toho, kdo by chtěl své 
obydlí lépe ochránit. V součas-
né době existuje nepřeberné 
množství možností, jak svůj 
majetek zabezpečit. Dá se začít 
výměnou staré zámkové vložky 
na vstupních dveřích za novou 
a bezpečnější, nebo, zejména 
v panelových domech ve vyš-
ších patrech, výměnou celých 
dveří za bezpečnostní včetně 
zámkového mechanismu, za-
budování mříží, různého elek-
tronického zabezpečení a ka-
merových systémů. Instalací 
některého ze zabezpečovacích 
zařízení je možné snížit riziko 
vloupání, nebo zloděje od jeho 
úmyslu úplně odradit. Pachatelé 
vnikají do obydlí zejména přes 
dveře, okna a balkony. Neváha-

jí však do domu vniknout přes 
střechu nebo i vybouráním čás-
ti zdi. 

nezapomeňte také 
na obezřetnost:
} na svou nepřítomnost zbytečně ne-
upozorňujte a zejména na sociálních 
sítích nezveřejňujte, kdy, kam a na jak 
dlouho odjíždíte,
} zbytečně nezanechávejte v obyd-
lí větší množství finanční hotovosti, 
šperky, PIN u platební karty. Pokud 
ano, uložte do trezoru,
} neuváženě neupozorňujte na své 
majetkové poměry,
} na schránky a zvonky uvádějte pří-
jmení v množném čísle a bez titulů,
} o svém odjezdu informujte pouze pří-
buzné a případně sousedy, kteří vám 
budou vybírat poštovní schránku.
když po návratu z dovolené zjistíte, 
že se vám do obydlí někdo vloupal, 
snažte se dodržet následující do-
poručení: 
} do bytu nebo domu nevstupujte, za-
volejte Policii ČR a vyčkejte do jejich 
příjezdu,
} když už do objektu vstoupíte, např. 
uzavřít okna v nepříznivém počasí, 

nechť vstoupí pouze jeden člen rodi-
ny, na nic nesahá a vrátí se zpět,
} nepořádek v bytě nebo domě v žád-
ném případě před příjezdem policistů 
neuklízejte, 
} nesahejte na věci, o kterých víte, že 
nejsou na svém místě a po vás je mu-
sel mít v ruce pouze pachatel, mohlo 
by dojít k znehodnocení nebo poško-
zení daktyloskopických stop,
} na prohlídku bytu a domu a zjištění, 
co vám bylo odcizeno nebo poškoze-
no bude čas, až svou práci dokončí 
kriminální technik a bude ukončeno 
ohledání místa činu. Kvalitní vyhledání 
a zajištění stop a jejich vyhodnocení je 
mnohdy jediným důkazem, že na mís-
tě byla konkrétní osoba.

Policie ČR přeje všem pohodo-
vou dovolenou a šťastný a bez-
problémový návrat domů.

josef HoužVic, oddělení tisku 

a pReVence pČR mělník

N ení to žádné heslo ani slogan, ale pouze prav-
divé konstatování mnohých z nás. Policie ČR 

často upozorňuje na skutečnost, že občané by si 
svůj majetek měli chránit a zabezpečit ho. Bohužel 
v případě osobních automobilů považuje mnoho li-
dí svá vozidla za jakousi úschovnu či trezor na své 
věci. I naše město láká množství osob, které si 
„vydělávají“ nepoctivou prací.

A co se nejvíce krade? 
Pracovní nářadí. To nechávají řemeslníci přes noc 
ve svých vozech a málokdy zůstane na svém místě. 
Ve městech je spousta dělníků, živnostníků, kte-
ří v rámci svých pracovních povinností přespávají 
na ubytovnách. V jejich vozech, převážně dodáv-
kách, zůstává přes noc nářadí, které má znač-
nou finanční hodnotu. Zlodějům přijde vhod každá 
bruska, vrtačka, šroubováky, vrtací kladiva, úhlové 
brusky, kabely a další a další nářadí. Je potřeba, 
aby si majitelé uvědomili, že i oni jsou odpovědni 
za jejich případnou ztrátu a snažili se tomu předejít. 
Pokud je možnost, tak využít uzavřených dvorů ná-
ležejících k ubytovnám, objektů střežených parko-
višť či vzít nářadí z vozů do objektu ubytování, aby 
se co nejvíce předešlo jejich případným ztrátám.

Mezi další nešvary dnešní uspěchané doby pa-
tří i nezodpovědní nakupující. Není vyjímkou, kdy 
si občan ve svém voze nechá na sedadle příruční 
tašku s doklady s tím, „že si jde jen pro rohlíky 
a hned je zpátky“. I to „hned“ stačí zloději na odci-
zení platebních karet, osobních dokladů a dalších 
věcí. Nemluvě o tom, že nechat na sedadle tašku 
s notebookem, je jako by tam jeho majitel dal ce-
dulku „vem si mě, jsem tvůj“. Lidé by si měli dávat 
pozor na své věci. Jsou chvíle, kdy ať se snažíme 
sebevíc a svůj majetek si chráníme, jako třeba ka-
belky na ramenou, tašky v rukách a další, přesto 
o ně díky neuvěřitelné drzosti a agresivitě zlodějů 
přijdeme. To jsou situace, které příliš neovlivníme. 
Ale heslo, že „auto není trezor“, bychom měli do-
držovat a předejdeme případným starostem a pro-
blémům a následným výčitkám.

shrnutím několik rad:
} neponechávejte ve vozidle nic, co by přilákalo 
oči pachatele (doklady, klíče, cennosti, tašky – byť 
prázdné, elektroniku, využívejte u vestavěných rádií 
odnímatelný panel)
} parkujte v garážích, střežených parkovištích, 
na osvětlených místech

} vozidlo si řádně zkontrolujte (uzavřená okénka, 
zavazadlový prostor, uzamčené dveře, využijte bez-
pečnostní systémy vozidla)
} pánové, noste si finanční hotovost a doklady v ná-
prsních kapsách, ženy nenechávejte si peněženky 
navrchu kabelky
} noste zvlášť finanční hotovost (nenoste větší ob-
nos) a doklady
} NIKDY nenoste zároveň platební kartu s jejím PIN 
kódem
} kabelky, batohy, kufříky si pečlivě hlídejte (ne-
nechávejte ani okamžik bez dozoru, držte pokud 
možno tyto věci u těla)

 
Proto by touto cestou policisté nejenom z obvod-

ního oddělení Policie ČR v Kralupech nad Vltavou, 
ale i policisté z Oddělení tisku a prevence Územního 
odboru PČR Mělník a ostatních obvodních oddělení 
Policie ČR chtěli občany upozornit na všechny tyto 
skutečnosti, znovu oprášit jejich ostražitost a aby 
byli trochu ke svým věcem zodpovědnější. Policisté 
udělají vše, co je v jejich silách a zákonných pravo-
mocích, aby těch, kteří Vám znepříjemňují v tomto 
ohledu život, bylo co nejméně. 

oddělení tisku a pReVence, Úo pČR mělník

Cením si svůj majetek

Čas dovolených se blíží
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KnIhovnA / reGIonáLnÍ MUzeUM

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

regionální muzeum mělník, náměstí míru 54, tel.: 315 630 936, 
e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz

I o letních prázdninách máte možnost navštívit v našem okres-
ním městě několik výstav v Regionálním muzeu. 
Otvírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin.

Do 23. srpna probíhá interaktivní výstava léto bu-
diž pochváleno! - nahlédnete do volného letního 
času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka 
a jeho okolí v první třetině 20. století. Pomocí dobo-
vých materiálů a fotografií zavítáme do vyhledáva-
ných letovisek Mšenska a Kokořínska, na mělnickou 
plovárnu a mezi trampy či na letní byt. Výstavu v in-
teraktivním duchu provází zážitkové programy pro 
děti, při kterých Bety a Loty cestují do prvorepubli-
kových časů. Termíny doprovodných programů najdete na webu muzea.
3. 7. – 6. 9. Začalo to angličáky – výstava sbírky autíček Marti-
na Švece, která obsahuje téměř 2.000 modelů. Představeny bu-
dou modely sportovní, policejní, hasičské, nákladní, ale i veterán-
ské a klasické osobní vozy v různých měřítkách a několika značek.  
Z historie malé železnice aneb železniční hračky - dlouhodobá vý-
stava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a sou-
pravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1960. 
Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláč-
ků na elektrifikovaném modelu kolejiště. Nejmenší návštěvníci ma-
jí možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou 
sestavit modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.

PrázDnInoVý ProVoz
oddělení pro dospělé  oddělení pro děti
Pondělí 8.00-11.30 / 12.30-18.00 8.00-11.30 / 12.30-17.00
Středa     8.00-11.30 8.00-11.30
Čtvrtek  12.30-18.00

studovna
zavřeno od 29. 6. do 31. 7.,  
provoz od 3. 8. do 30. 8.
Pondělí  8.00-11.00 / 12.30-18.00
Středa 8.00-11.00
Čtvrtek 8.00-11.00 

BAzAr učeBnIc V KnIhoVně 
Pro velký zájem se v knihovně uskuteční další ročník bazaru učebnic.  
Nevíte, co s nepotřebnými učebnicemi? Přineste je do knihov-
ny a my zprostředkujeme jejich prodej dalším studentům.  
Knihy označené polepkami s cenami a jménem můžete předávat v knihov-
ně v prázdninových provozních hodinách studovny od pondělí 17. srpna 
do čtvrtka 27. srpna. Také na přiložený (tištěný) seznam učebnic neza-
pomeňte uvést ceny, své jméno a kontakt.
prodej bude probíhat od středy 2. září do pátku 18. září 2015.
V případě zájmu bude bazar prodloužen do 25. září.
Další informace na telefonním čísle studovny 315 729 554.

pro Dospělé čtenáře

jo nesbo:
policie
10. díl krimi série 
o detektivu Harrym 
Holeovi.

edith holá: 
o ženách a o lásce
Syrový a bolest-
ný příběh tří žen, 
dvou matek a jed-
né dcery, o pro-
blematice náhrad-
ního mateřství, 
ženské psychice, 
lásce, touze a hle-
dání sebe sama.

lars kepler:
stalker
Policii někdo pošle 
krátké video na-
točené přes okno, 
na kterém si ne-
známá žena ob-
léká punčocháče. 
Následujícího dne 
je žena nalezena 
mrtvá... Pátý díl série, jejíž hlavní 
postavou je komisař Joona Linna. 

jan Bauer: 
vražedná mše
Detektivní ro-
mán z doby vlá-
dy Václava IV.

pro Dětské čtenáře

sonja kaiblinger: 
smrťák harry
Případ ztracených 
duchů - nejoblíbe-
nější postavička 
ze světa duchů 
dobývá čtenářská 
srdce i prodejní 
žebříčky v Evropě.

sandra vebrová:
Ducháčkovic rodina, aneb 
tajemství půlnoční mlhy
Rodinu Ducháč-
kových už zná-
te! Tatínek Ml-
živoj, maminka 
Blanka a jejich 
svérázné děti Si-
mon, Olívie a Bu-
bi budou tento-
krát prožívat příhody, které 
spojuje tajemný mlžný opar.

lenka rožnovská: 
Co zavinil kolumbus 
Už jste se někdy 
ztratili? Josífek ví, 
jaký je to pocit. 
Pozná ale také, 
že když se ztratí-
te, nemusí být nic 
ztraceno. Naopak. 
Můžete najít kamaráda a zachránit 
třeba Kolumba... Pro všechny děti, 
které milují vlaky a dobrodružství, 
je tu příběh o jedné nečekaně kom-
plikované prázdninové cestě, kte-
rá se promění v záchrannou akci.

čtení na prázdniny
V prvním pololetí letošního 
roku jsme pro čtenáře 
kralupské knihovny zaevidovali 
přes tisíc svazků knih. Přijďte 
si vybrat z červnových novinek 
čtení na letní měsíce.
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MěStSKé MUzeUM

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

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

POZVánKA nA MĚSíC ČeRVeneC A SRPen

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Výstava: UDÁLOSTI Z JARA 1945 V KRALUPECH 
(19.3. – 9.5.2015)

30.4. Děkujeme, že uchováváte a připomínáte 
historii.  (podpisy nečitelné)

6.5. Díky za obsáhlý a poutavý výklad spojený 
s neméně poutavou prohlídkou,
vřelé díky zástupkyni ředitele muzea.        
 Účastníci návštěvy Sokol Libeň.

9.5. jsem tu po druhé, tentokrát s vnukem z Ml. 
Boleslavi, „pamětnice“ tehdy 3 letá, bydlící 
za PETROLEJKOU, rodiče i já jsme přežili v polích…
Alena S…… Kralupy

Fanda, Lukáš, Ml. Boleslav

8. Muzejní noc s překvapením (4.6.2015)

4.6. Krásné místo! Tomáš Pekárek

4.6. Bylo to tu hezké TÁTA a KRISTÍ

Letošní 8. Muzejní noc v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt. 
4. 6. 2015 sestávala hlavně z tématiky myslivecké, z ochrany 

zvěře a přírody. Návštěvníci (malí i velcí) byli přítomni slavnost-
ní vernisáži výstavy StŘípKy z MySlivoSti a mohli po celou 
dobu trvání muzejní noci zdolávat různé zajímavé úkoly, hádan-
ky, doplňovačky – z oborů nejen mysliveckých. Pro soutěžící bylo 
„překvapením s odměnou“ pasování různých mysliveckých hod-
ností z rukou pohádkových čertů, vlastně kouzelných myslivců 
z hradu Houska. iVeta bendíkoVá
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chystáMe nA záŘí: 

10. 9. – 8. 11. 
Výstava k 80. výročí založení 
kralupského skautingu.

18. - 19. 9.
XX. ročník festivalu poezie 
a přednesu Seifertovy Kralupy

Do 8. 8. 

trvá výstava střípky 
Z MyslIvostI

ve DneCh státníCh svátků
5. a 6. 7. BuDe MuZeuM 
uZavřeno.

Podívejte se, jaká byla 8. Muzejní noc s překvapením
Pohádkové pasování 

na myslivce

Kdo uhodne správnou 
šišku jako první?

Stromy a šišky  
- co k čemu vlastně patří?
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ArcheoLoGIe

V jednotlivých pravěkých kulturách lidé 
obvykle své mrtvé pohřbívají do země 

nebo je spalují a popel ukládají do země. v ně-
kterých kulturách jsou možné oba způsoby 
pohřbu. v kultuře knovízské je situace kom-
plikovanější. většina populace je pohřbívána 
do popelnicových hrobů. nejvíce jich u nás 
bylo objeveno v hostíně, ale i ve vepřku, do-
lanech a Kralupech. 

výjimeční jedinci jsou pohřbíváni do země 
často s bohatou výbavou (zvláště v západních 
Čechách). v naší pražsko-slánské oblasti byl 
takovýto hrob nalezen zatím jen jeden. v ho-
lubicích v roce 1889. tehdy objevil p. Ant. 
polák na svém poli kostrový hrob v kamen-
né skříňce. hrob byl navíc ještě zavalen dal-
ším kamením. podle nálezce ho byly tři vo-
zy. Mrtvý měl u sebe bronzový nůž a jehlici. 
nedaleko odtud byly na poli nalezeny ještě 
nádoby ve střepech a v nich popel a spálené 
kosti. I v tomto případě mohlo jít o žárové 
hroby kultury knovízské. 

v některých pravěkých kulturách objevují 
archeologové občas lidské kostry v odpadních 
jamách na sídlištích. zatím si nedovedeme vy-
světlit, proč se nejvíce těchto tzv. „nerituál-
ních“ pohřbů nachází právě na knovízských 
sídlištích. co se pod názvem „nerituální“ po-
hřby skrývá? Jsou to lidské kostry bez veškeré 
piety pohozené do jámy mezi odpadky, často 
rozčtvrcené, ale i lidské kosti se stopami po od-
řezávání masa (rituální lidojedství). z naší ob-
lasti je takovýchto „pohřbů“ známo několik. 
první byly objeveny již na počátku minulého 
století ve vepřku. další pak i jinde na Kralup-
sku. 

objevují se i nálezy několika koster v jedné 
odpadní jámě. U nás byly tyto případy ob-
jeveny zatím na třech místech. v kralupské 
dýhárně byl v jedné odpadní jámě dospělý 
muž ležící na břiše, větší dítě skrčené na bo-
ku a malé dítě. v debrně byly části těl nej-
méně pěti jedinců v jedné jámě. při výzkumu 
ve vepřku byl v roce 1992 prozkoumán hro-

madný pohřeb sedmi lidí v odpadní jámě. Je 
to zatím druhý nebo třetí největší hromadný 
hrob v knovízské kultuře v Čechách. Antro-
pologický rozbor koster potvrdil, že se nejed-
ná o příslušníky jedné rodiny. 

nerad bych končil vyprávění o lidu s kultu-
rou knovízskou tak chmurně. proto jej uzavřu 
vyprávěním o keramice. Ačkoliv ještě tehdy 
nepoužívali hrnčířský kruh, vyráběli „v ruce“ 
tak pěknou keramiku, která je někdy nazývána 
„pravěkým porcelánem“. Skutečně, jejich, jak 
bychom dnes řekli stolní nádobí, zvláště šálky, 
jako třeba ty nalezené v ptz, mají střep silný 
pouze 1-2 mm. velké nádoby o obsahu několi-
ka desítek litrů mají zase stěny silné několik 

centimetrů. Mezi jejich keramikou se objevu-
jí i neobvyklé tvary. v kralupském městském 
muzeu si můžete prohlédnout třeba „etážovi-
tou nádobu“. 

pro nádoby s tenkou stěnou se musela při-
pravit hlína s jemným pískem a pro silnostěnné 
nádoby zase s pískem hrubším. v roce 1992 se 
při archeologickém výzkumu ve vepřku poda-
řilo objevit skládku takto připravených koulí 
pro výrobu keramiky. 

A ještě jednu zajímavost v souvislosti s kera-
mikou se tam podařilo odkrýt. při vypalování 
keramických nádob se musí bedlivě sledovat 
teplota. to se zřejmě tehdy nepovedlo a nádoby 
místo aby se vypálily, tak jejich stěny změkly 
a zbortily se. tak hrnčíři celou vsádku nádob 
vyhodili do jámy s odpadky. 

Ještě o jedné zajímavosti týkající se nádob 
bych vám chtěl říci. U některých současných 
kmenů žijících na primitivní úrovni zjistili 
vědci zajímavou věc. při určitých důležitých 
jednáních a slavnostních příležitostech se ná-
doby, ze kterých se pilo, po obřadu zakopa-
ly do země, aby již nikdo další z nich nemo-
hl pít. I v našich končinách se našlo několik 
takových keramických souborů zakopaných 
na knovízských sídlištích. Jako třeba šálky 
v ptz a v Lužci. ve vepřku to bylo šest kusů 
misek, které byly zakopány do země, nasklá-
dány na sebe podle velikosti, nejmenší dole 
a největší nahoře. zde se také našly jako první 
u nás v roce 1893 kadluby (formy) na odlévání 
bronzových jehlic. 

co se týká bronzů, tak i jinde se našlo něko-
lik souborů bronzových předmětů: v dřínově 
bronzový nůž, jehlice a náramek, ve vepřku jeh-
lice, oboustranná břitva a bronzové kroužky, 
v hostíně břitva a náramky, v Mlčechvostech 
zlomky srpů, tyčinky a kroužky. 

doba bronzová pomalu končí a na předním 
východě již nastupuje nový kov – železo. zatím 
prvním jeho „poslem“ objeveným v Čechách je 
ve slitině bronzu zatavená železná tyčinka na-
lezená v praze.    VáclaV fencl

Seriál: Obrázky z pravěkého Kralupska

Hromadný pohřeb (Vepřek)

Nádoba deformovaná žárem (Vepřek)

díl desátý

Kultura knovízská 
1.300 - 800 př. Kr. (2. část)
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Výročí Mistra Jana Husa
Právě před sto lety, přesně řečeno 6. července 1915, uprostřed válečné vřavy první světové války prožívaly Kralupy 

slavnostní událost. Bylo to odhalení pomníku Mistra Jana Husa při příležitosti 500. výročí od jeho upálení.

Bylo to jistě s vědomím a souhlasem rakous-
kých úřadů, které v rámci Rakousko-Uher-

ska byly nutně orientovány katolicky. V Rakousku 
platilo „čí vláda, toho náboženství“ a habsburský 
rod byl po celá staletí přísně katolický. Ve všech 
školách visel na stěnách učeben nejenom portrét 
císaře, ale i kříž s tělem Krista. A jako v dobách 
komunismu se uvědomělost prokazovala účastí 
v průvodech na 1. máje, za Rakouska se loajalita 
k režimu prokazovala návštěvou kostela.

Katolická církev označila Husa jako kacíře, byl 
exkomunikován a jako kacíř byl v Kostnici 6. čer-
vence 1415 upálen. Pro katolické Rakousko byl 
nutně jako kacíř nepřijatelný. Kletba trvala téměř 
šest set let, a teprve za našich časů v roce 1999 
prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti 
Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. 

Vraťme se ale ke vzniku kralupského pomníku Mi-
stra Jana Husa. Vše začalo vznikem „Zemědělského 
a okrašlovacího spolku“, v jehož čele stál Antonín 
Boruta (1846-1926), dědeček básníka Jaroslava Sei-
ferta. Spolek byl založený v roce 1902. Jeho smyslem 
byla veřejně prospěšná činnost. Členové spolku se 
starali o zalesnění tehdy zcela holého vrchu Hosti-
bejku. K jejich zásluhám patří i vznik „Řemeslnicko-
čtenářské besedy“. Spolek založil v letech 1912 až 
1914 v lokalitě „Na Františku“ okrasný park. Z „Ře-
meslnicko-čtenářské besedy“ se v roce 1908 vyčlenil 
„Pěvecko-hudební spolek“, který pak byl iniciátorem 
stavby pomníku Mistra Jana Husa v tomto parku. 

Pomník navrhl známý kralupský architekt Anto-
nín Karban, tentýž, který vlastním nákladem po-
stavil vyhlídkový altánek na vrcholu Hostibejku. 
Podle návrhu architekta Karbana pomník zhotovil 
sochař a kameník Břetislav Vobořil. Mnoho pomní-

ků na kralupském hřbitově pochází právě od něho. 
Měl velkou kamenickou dílnu v Chelčického ulici 
mezi ulicí Přemyslovou a Vrchlického. Za pomník 
s kovovým reliéfem, který mu dodala firma Astl, 
si účtoval 585 korun 62 haléřů. Bohužel, původní 
pomník se do dnešní doby nezachoval. Dlouho bylo 
v parku jen prázdné místo a teprve v roce 1999 
byl slavnostně odhalen nový pomník Mistra Jana 
Husa s reliéfem od akademického malíře a socha-
ře Josefa Hvozdenského. V horní části pomníčku 
září pozlacený kalich. Pod ním je vlastní reliéf. Pod 
reliéfem je vytesán do kamene nápis:    
MISTR JAN HUS
HLEDEJ pravdu, SLYŠ pravdu
UČ SE pravdě, MILUJ pravdu

PRAV pravdu, DRŽ pravdu
BRAŇ pravdu, AŽ DO SMRTI
Na dolní části pomníku je vytesáno: „V prvém roce 
války evropské postavil „FIBICH“. 

Upálení „kacíře“ Jana Husa vedlo k české 
náboženské reformaci a k husitským válkám. 
Za první republiky se stal 6. červenec státním 
svátkem. K Husovi se hlásil, jak známo, prezident 
T. G. Masaryk, ne pro jeho nespravedlivé odsou-
zení a mučednickou smrt, ale pro jeho mravní 
poctivost a lásku k pravdě. Je málo známo, že 
heslo „Pravda vítězí“ převzal Masaryk z dopi-
su Jana Husa. Heslo je na prezidentské vlajce  
od 30. března 1920. ing. josef stupka
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Pomník Mistra Jana Husa 
v roce 1999 při odhalení. 

Vpříštím roce by mělo do-
jít k rekonstrukci Hostiví-

tovy ulice, která vede z Lobče 
na vrch Hostibejk. Opraven bu-
de nejen povrch vozovky, ale ta-
ké kanalizace, která je zde ještě 
původní z roku 1976.

Předtím je ale nutné vybu-
dovat objízdnou trasu do této 
lokality. Její výstavba byla za-
hájena v červnu a dokončena 
by měla být 15. srpna 2015. 
Výběrové řízení na tuto akci 
vyhrála společnost STAVEB-

NÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
z Mělníka.

Panelová cesta propojí Hál-
kovu ulici (od parkoviště před 
panelákem) s ulicí Nad Lobčí 
a v době rekonstrukce Hostivíto-
vy ulice bude průjezdná jedno-
směrně, řízená semaforem.

Prosíme občany a návštěv-
níky Kralup, aby respektova-
li zákaz vstupu na staveniště 
a předešli tak případným ne-
příjemným zraněním.

Radka HoleŠtoVá

pietní zastavení 
u pomníku Mistra 

Jana Husa proběhne 
v pátek 3. 7. 2015 v 9:00 
hodin v Husově parku 

u sídliště cukrovar. 

Hostivítovu ulici čeká rekonstrukce
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Vyústění cesty 
v ulici Nad Lobčí

Začátek objízdné 
komunikace



12. 9. Sváťovo dividlo - pohádkové překvapení 
v rámci Slavnosti burčáku. Vstupné: děti 30 Kč; dospělí 50 Kč

4. 11. – 16.30 h. divadlo Evy Hruš-
kové a Jana PřEučila: šíPková růžEnka
Rodinná pohádka známého televizního dramaturga a autora 
mnoha pohádek Jiřího Chalupy pro nejmenší děti s mnoha 
písničkami a krásnými loutkami. Děti dostanou krátkou 
lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na ple-
se, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomo-
hou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek 
i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová, 
autorka Večerníčků a známého dětského televizního pořadu 
Kostičky. Pohádka je plná krásných písniček od hudebního 
skladatele Jaromíra Klempíře. Vstupné: 60 Kč

14. 11. PoHádkové PřEkvaPEní v rámci 
SvatomartinSké SlavnoSti

1. 12. – 16.30 h. andělSko-čErtov-
Ské SEtkání Tradiční karneval andílků a čertíků plný 

soutěží, zpěvu a radosti. Pro všechny děti je připravena 
mikulášská nadílka. Počet balíčků je omezen, rezervujte 
si vstupenky předem.  Vstupné: děti 65 Kč; dospělí 50 Kč

14. 12. – 16.30 h.
divadýlko mrak: vánoční PoHádka anEb 
o vánocícH a zaklEté čEPičářcE
Pohádka začíná v chaloupce hodné a usměvavé čepičář-
ky Marjánky, která má jeden veliký sen – stát se bohatou 
princeznou. Ovčák Toník má Marjánku rád, snesl by jí třeba 
modré z nebe, ale místo dukátů nosí jen červená jablíčka 
a písničky, ze zlata má jen srdíčko.
Celý lidský svět hlídá spokojený Anděl. Jednoho dne se však 
na zemi zjeví ďábel a svým bohatstvím očaruje Marjánku 
v zlou a chamtivou. Nešťastnému ovčákovi Toníkovi se zjeví 
Anděl a poradí, aby odvedl Marjánku do Betléma, protože 
tam se má narodit král všeho dobra, Ježíšek.
Když Marjánka ve chlévě uvidí novorozeně, pochopí, jak 
ošklivé je být zlým člověkem, prosí Toníka i děti za odpuštění 
a zlo ztratí svou moc.
Na závěr představení se ozdobí stromeček, všichni si zazpí-
vají koledy a připomenou vánoční zvyky a obyčeje, v sále se 
rozhostí kouzlo Vánoc a úplně nakonec vylosujeme vítěze 
razítkové soutěže „Z pohádky do pohádky“.

Vstupné: 60 Kč

22. 9. – 16.30 h. divadýlko kuba: 
StoP PoHádka, anEb Jak 
zacHránit PrincEznu 
V příběhu se pokusíme společnými 
silami projít s hrdinou příběhem 
a splnit úkol – osvobodit princeznu. 
Děti poznají motivy známých 
pohádek, ale zažijí je možná 
v novém světle. S pomocí 
proměnlivých loutek, 
variabilní scény a rekvizit se 
rozehraje stop pohádka – 
vždy po několika minutách 
oba herci vyzvou 
děti ke spolupráci 
na příběhu. A co 
nakonec uvidíte, závisí 
skoro stejně na vás 
jako na nich.

Vstupné: 60 Kč

10. 10. – 15.00 h. divadElní SPolEk 
tyl říčany: o Jankovi zE mlýna a cEcilcE 
zE zámku anEb lESní PoHádka Pohádková hra 
o čtyřech dějstvích. Kdo se bojí, nesmí do lesa! A když už 
do lesa jde, nesmí pyšně a bezmyšlenkovitě slíbit cokoliv! 
Podaří se zachránit mladou Cecilku ze spárů zlého a vychyt-
ralého čaroděje? Snad to v pohádce napsané na klasické 
motivy dobře dopadne a Cecilce se dostane ženicha, které-
ho bude mít opravdu ráda. Vstupné: 60 Kč

15. 10. – 16.30 h. HallowEEnSká 
zaHrada Kdo se nebojí, ať s námi podnikne halloween-
skou výpravu po zahradě u kulturního domu. Připravili jsme 
pro vás strašidelné disciplíny a soutěže, opečeme na oh-
níčku buřtíky (svoji oblíbenou značku si přineste s sebou), 
vyhodnotíme nejlepší masku. Při dešti bude akce přesunuta 
do velkého sálu KD Vltava. Vstupné: 35 Kč

POdziM 2015

milé děti, i pro letošní podzim a zimu jsme pro vás uvařili hrnec plný 
pohádek a karnevalů. opět můžete sbírat razítka za každé navštívené 
představení či karneval v kulturním domě vltava a před vánoci vás čeká 
slosování o ceny, které věnovala společnost  Global kralupy s.r.o. 
Pro zařazení do slosování stačí 5 razítek!

 Podzimní sezóna 2015



pozvánKy

 Podzimní sezóna 2015

12. 9. – 14:30

SLAVNOST BuRčáku
Již popáté společně oslavíme narození burčáku, lahodného a léčivého 
nápoje. Přijďte ochutnat ten letošní a také spoustu dalšího: burčák a ví-
no z Vinotéky Na Františku, grilované dobroty, delikatesní sýry, sladkosti. 
Představí se Sváťovo dividlo, heligonkáři, kejklíři a různá lidová řemesla. 
Na děti čekají výtvarné dílničky. 

18. a 19. 9.

SEIfERTOVy kRALuPy
jubilejní 20. ročník festivalu přednesu a poezie

� dílny a workshop pro děti a mládež
� přehlídka vítězů dětské recitační soutěže za přítomnosti herce Jana 
Přeučila
� Jak na příšery – interaktivní autorské divadelní představení pro děti
� Všichni Teigeho muži – pořad příběhů z literárního období poetismu
� pietní zastavení u hrobu J. Seiferta za přítomnosti herečky a recitátorky 
Valérie Zawadské
� vyhlášení výsledků autorské soutěže „Seifertovy kralupy“
� Cestami lásky – literární kompozice, v níž se prolínají písně a poezie

13. 10.

POdZIMNÍ kONcERT kOMORNÍHO 
ORcHESTRu dVOřákOVA kRAjE 
milovníci vážné hudby se mohou těšit na další příjemný večer plný krásných 
melodií v podání kODk pod vedením prof. Václava mazáčka.

14. 10. – 19:00 

ONdřEj HAVELkA A MELOdy MAkERS 
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí! když zaválí hot-
jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy křepčí! Fungl nový 
výběr podmanivých kusů, českých i amerických, v koncertní show Ondřeje 
Havelky a jeho melody makers: kDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING!

19. 10. – 20:00 

PARTIčkA
Oblíbená improvizační show, ve které se skvělými výkony představí michal 
Suchánek, richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel Dangl a mari-
án Čurko. Předprodej vstupenek v kD Vltava a na www.ticketstream.cz.

25. 10. – 14:00 

kRALuPSký TALENT 2015 
6. ročník dětské pěvecké soutěže. Přijďte si poslechnout nadějné mladé 
zpěváky a užít si velmi příjemné odpoledne. V porotě zasedne tradičně 
i některá z českých hvězd.

11. 11. – 19:30 

kONcERT kyTARISTy LuBOMÍRA BRABcE
Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům. Je mu 
vlastní stylově pestrý repertoárový rejstřík, kterým naplňuje své početně 
bohaté recitály i vystoupení s předními orchestry. Je tedy jisté, že vás čeká 
velice silný kulturní zážitek.

14. 11. 

SVATOMARTINSká SLAVNOST 
Tradiční slavnost s průvodem sv. martina a veselicí. Ochutnávka svatomar-
tinských vín a dalších dobrot. Pohádka pro děti. 

8. 12. – 19:00  kino vltava

cESTOVATEL jIřÍ kOLBABA 
A ExOTIcká dIASHOw 
Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel rádia Impuls a vi-
ceprezident Českého klubu cestovatelů Vás prostřednictvím svých jedineč-
ných fotografií provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní 
úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství, 
poznání, exotiky a tajemna. 

Ochutnávka z podzimní sezóny 

v kulturním domě Vltava aneb 

na co se už teď můžete těšit

Základní taneční kurzy pro mládež
První lekce v nové sezóně proběhne v neděli 6. září 2015. Odpolední 
taneční kurzy začínají v 18:00 hodin, večerní kurzy ve 20:15 hodin. 
Kurz obsahuje 10 základních lekcí, dvě prodloužené a jeden věneček. 
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.

Stále přijímáme páry do odpoledních kurzů. Cena: 2.000 Kč / osoba.
Další informace získáte v kanceláři KD Vltava, 1. patro, nebo na tel. 
č. 315 727 827.

Jitka Košťálová, produkční KD Vltava
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ANT-MAN
2015, USA, 2D/tit., 3D/dab.

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopností 
zmenšit své fyzické rozměry a současně znásobit svou sílu, musí pomoci 
svému mentorovi doktoru Hanku Pymovi (Michael Douglas) ochránit 
tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana. Pym a Lang 
jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat 
a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.

BEZ KALHOT XXL
2015, USA, titulky, 12+, 115 min.

Děj filmu navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrchol-
nou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tam-
py se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně 
s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel 
reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 
2015, USA / Velká Británie, titulky, 12+, 119 min.

Bathsheba Everdene je krásná a také hodně svéhlavá. Žije 
ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. století. Brzy se ovšem dostane 
do situace, kdy se bude muset rozhodnout mezi třemi naprosto odlišnými 
muži. Film je natočen podle knižní předlohy Thomase Hardyho.

DOMÁCÍ PÉČE
2015, Česko, 92 min.

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci 
na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních 
pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít 
hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana 
Vilhelmová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad 
i sebe samu. To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který 
na tyhle „hňupoviny“ nevěří.

MÉĎA 2
2015, USA, titulky, dabing, 125 min.

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit 
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit 
vlastní dítě! Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn nevadí, že je její 
manžel chlupatý po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než ona. 
On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže jaksi technicky - plyšák 
a lidská bytost... Nakonec se rozhodnou pro umělé oplodnění... 

MIMONI
2015, USA, animovaný, dabing, 91 min.

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

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
2015, USA, titulky, 12+ 

Ethan Hunt (Tom Cruise) vyráží na další těžkou misi. Tentokrát má 
spadeno na mýtickou organizaci Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní 
agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků 
zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti 
Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě, shromáždí své 
zkušené parťáky (Simon Pegg, Ving Rhames a Jeremy Renner) a pokusí 
se profesionální teroristy zastavit. 

ODEBRAT Z PŘÁTEL
2014, USA, titulky, 15+, 83 min.

Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu 
neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se 
sťala na jednom večírku. Kráska veřejnou potupu neustála a spáchala 
sebevraždu. V den výročí její smrti se partička jejích spolužáků „sejde“ 
na videochatu. Do jejich skupiny se ale nabourá neznámý uživatel 
s přezdívkou Billie227 a zjišťuje, kdo vlastně video na internet umístil. 
Ostatním pomalu začíná docházet, že tu něco nehraje a Billie227 se snaží 
získat informace doslova přes jejich mrtvoly. 

PAPÍROVÁ MĚSTA
2015, USA, titulky, 12+ 

Adaptace románu spisovatele Johna Greena - hrdinou příběhu je Quentin 
Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád 
nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe 
na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další 
dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj 
zanechala určité stopy.

TERMINÁTOR GENISYS
2015, USA, titulky, 12+, 126 min.

Návratem do roku 1984 dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese 
zjišťuje, že Sára není bezbranná servírka, ale pořádná ranařka, kterou 
žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už 
pár let dělá společníka. Jenže tahle zdánlivá výhoda může být k ničemu, 
protože Skynet má „prsty“ všude a rozhodně chce zabránit tomu, aby 
tahle nesourodá trojice namalovala lidstvu růžovou budoucnost.

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

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku 
svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají 
vynikající talent nacházet si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností 
se dál snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom 
naprostí exoti. A nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až 
moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým...

20.  22. 7. KINO NEHRAJE
 23.  ČT 20:00  ANT-MAN 130 KČ

 24.  PÁ 17:00  ANT-MAN                           DAB. 165 KČ

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

 25.  SO  14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BEZ KALHOT XXL 110 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

 26.  NE  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  PAPÍROVÁ MĚSTA 110 KČ

   20:00  MÉĎA 2                                           TIT. 120 KČ

27.  29. 7. KINO NEHRAJE

 30.  ČT 20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 
                                                               PREMIÉRA  120 KČ

 31.  PÁ 17:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

   20:00  DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 110 KČ

1.  8. 7. KINO NEHRAJE

 9.  ČT 20:00  TERMINÁTOR GENISYS                 PREMIÉRA 120 KČ

 10.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT    140 KČ

   20:00  ODEBRAT Z PŘÁTEL 110 KČ

 11.  SO 14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 DAB. 120 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS       TIT. 150 KČ

 12.  NE  14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 TIT. 120 KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

13.  15. 7. KINO NEHRAJE

 16.  ČT  20:00  BEZ KALHOT XXL                              PREMIÉRA 110 KČ

 17.  PÁ 17:00 TERMINÁTOR GENISYS 120 KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

 18.  SO 14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BEZ KALHOT XXL 110 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS 120 KČ

 19.  NE  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 DAB. 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA
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ANT-MAN
2015, USA, 2D/tit., 3D/dab.

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopností 
zmenšit své fyzické rozměry a současně znásobit svou sílu, musí pomoci 
svému mentorovi doktoru Hanku Pymovi (Michael Douglas) ochránit 
tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana. Pym a Lang 
jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat 
a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.

BEZ KALHOT XXL
2015, USA, titulky, 12+, 115 min.

Děj filmu navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrchol-
nou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tam-
py se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně 
s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel 
reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 
2015, USA / Velká Británie, titulky, 12+, 119 min.

Bathsheba Everdene je krásná a také hodně svéhlavá. Žije 
ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. století. Brzy se ovšem dostane 
do situace, kdy se bude muset rozhodnout mezi třemi naprosto odlišnými 
muži. Film je natočen podle knižní předlohy Thomase Hardyho.

DOMÁCÍ PÉČE
2015, Česko, 92 min.

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci 
na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních 
pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít 
hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana 
Vilhelmová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad 
i sebe samu. To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který 
na tyhle „hňupoviny“ nevěří.

MÉĎA 2
2015, USA, titulky, dabing, 125 min.

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit 
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit 
vlastní dítě! Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn nevadí, že je její 
manžel chlupatý po celém těle a navíc měří o metr a půl míň než ona. 
On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže jaksi technicky - plyšák 
a lidská bytost... Nakonec se rozhodnou pro umělé oplodnění... 

MIMONI
2015, USA, animovaný, dabing, 91 min.

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

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
2015, USA, titulky, 12+ 

Ethan Hunt (Tom Cruise) vyráží na další těžkou misi. Tentokrát má 
spadeno na mýtickou organizaci Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní 
agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků 
zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti 
Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě, shromáždí své 
zkušené parťáky (Simon Pegg, Ving Rhames a Jeremy Renner) a pokusí 
se profesionální teroristy zastavit. 

ODEBRAT Z PŘÁTEL
2014, USA, titulky, 15+, 83 min.

Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu 
neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se 
sťala na jednom večírku. Kráska veřejnou potupu neustála a spáchala 
sebevraždu. V den výročí její smrti se partička jejích spolužáků „sejde“ 
na videochatu. Do jejich skupiny se ale nabourá neznámý uživatel 
s přezdívkou Billie227 a zjišťuje, kdo vlastně video na internet umístil. 
Ostatním pomalu začíná docházet, že tu něco nehraje a Billie227 se snaží 
získat informace doslova přes jejich mrtvoly. 

PAPÍROVÁ MĚSTA
2015, USA, titulky, 12+ 

Adaptace románu spisovatele Johna Greena - hrdinou příběhu je Quentin 
Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád 
nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe 
na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další 
dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj 
zanechala určité stopy.

TERMINÁTOR GENISYS
2015, USA, titulky, 12+, 126 min.

Návratem do roku 1984 dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese 
zjišťuje, že Sára není bezbranná servírka, ale pořádná ranařka, kterou 
žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už 
pár let dělá společníka. Jenže tahle zdánlivá výhoda může být k ničemu, 
protože Skynet má „prsty“ všude a rozhodně chce zabránit tomu, aby 
tahle nesourodá trojice namalovala lidstvu růžovou budoucnost.

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

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku 
svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají 
vynikající talent nacházet si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností 
se dál snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom 
naprostí exoti. A nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až 
moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým...

20.  22. 7. KINO NEHRAJE
 23.  ČT 20:00  ANT-MAN 130 KČ

 24.  PÁ 17:00  ANT-MAN                           DAB. 165 KČ

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

 25.  SO  14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BEZ KALHOT XXL 110 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

 26.  NE  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  PAPÍROVÁ MĚSTA 110 KČ

   20:00  MÉĎA 2                                           TIT. 120 KČ

27.  29. 7. KINO NEHRAJE

 30.  ČT 20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 
                                                               PREMIÉRA  120 KČ

 31.  PÁ 17:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

   20:00  DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 110 KČ

1.  8. 7. KINO NEHRAJE

 9.  ČT 20:00  TERMINÁTOR GENISYS                 PREMIÉRA 120 KČ

 10.  PÁ  17:00  JURSKÝ SVĚT    140 KČ

   20:00  ODEBRAT Z PŘÁTEL 110 KČ

 11.  SO 14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 DAB. 120 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS       TIT. 150 KČ

 12.  NE  14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 TIT. 120 KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

13.  15. 7. KINO NEHRAJE

 16.  ČT  20:00  BEZ KALHOT XXL                              PREMIÉRA 110 KČ

 17.  PÁ 17:00 TERMINÁTOR GENISYS 120 KČ

   20:00  ŽIVOT JE ŽIVOT 100 KČ

 18.  SO 14:30  MIMONI    120 KČ / 140 KČ

   17:00  BEZ KALHOT XXL 110 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS 120 KČ

 19.  NE  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA 2                                                 DAB. 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA
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AMY
2015, Velká Británie, titulky, 90 min.

První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy 
Winehouse, která na začátku tisíciletí jedinou deskou přepsala dějiny 
popové hudby.

BOJOVNÍK
2015, USA, titulky, 12+, 120 min.

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je profesionální boxer. Jeho kariéra dosáhla 
vrcholu ve chvíli, kdy se stal šampiónem velterové váhy. Pocit vítězství 
mu však zhatí rodinná tragédie a život se mu náhle začne rozpadat 
na kusy. Zdá se, že nejtěžší boj ho teprve čeká.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
2015, USA 

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci 
specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, 
jenž má v úmyslu ovládnout svět.

HITMAN: AGENT 47
2015, USA, titulky, 15+

 Agent 47 - elitní nájemný vrah byl pomocí genetiky stvořen jako 
dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel 
na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně jeho krku. Posledním 
cílem Agenta 47 je korporace, která chce vytvořit armádu zabijáků, jejichž 
schopnosti předčí dokonce i jeho vlastní.

IRACIONÁLNÍ MUŽ
2015, USA, titulky, 96 min.

Profesor filozofie 
Abe Lucas 
(Joaquin Phoenix) 
si prochází 
existenciální 
krizí a nedaří se 
mu nalézt smysl 
života. „Nedokážu 
si vzpomenout, 
proč žiju,“ říká. 
Obrat nastává, 
když se zamiluje 
do své krásné 
studentky (Emma 
Stone).

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
2015, USA, titulky

Příběh se odehrává na počátku 60. let dvacátého století na vrcholu 
studené války. Agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin bojují proti záhadné 
zločinecké organizaci, která si podmaňuje svět prostřednictvím šíření 
jaderných zbraní a různých moderních technologií. 

MALLORY
2015, Česko, 101 min.

Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka 
přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 
13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních 
peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života.

MALÝ DRÁČEK
2014, Německo, animovaný, dabing, 80 min.

Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, 
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar 
je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, 
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, 
pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí síly 
k záchraně jejich nádherného ostrova.

PIXELY
2015, USA, titulky 

Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží obrazové záznamy klasických 
videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou technikou, která 
se těmito hrami přímo inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí 
povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, šampiona videoher z 80. let 
Sama Bennera (Sandler), který se nyní věnuje instalacím domácích 
kin, aby stanul v čele bývalého videoherního týmu (Dinklage a Gad), 
mimozemšťany porazil a zachránil planetu.

V HLAVĚ
2015, USA, dabing, 102 min.

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena 
ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její 
otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, 
není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými 
emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem.

VYKOLEJENÁ
2015, USA, titulky, 12+, 122 min.

Nová komedie z dílny Judda Apatowa, kterou i sám zrežíroval, vypráví 
o žurnalistce Amy (Amy Schumer), která si po vzoru svého otce užívá 
divokého nevázaného života a poslední, o co stojí, je nějaký romantický 
dlouhodobý vztah.

22.  SO  14:30  V HLAVĚ 100 KČ

   17:00  PIXELY    165 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

23.  NE 14:30  MALÝ DRÁČEK 100 KČ / 125 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA            2D/TIT. 120 KČ

   20:00  MALLORY 90 KČ

24.  26. 8. KINO NEHRAJE

27.  ČT 20:00  HITMAN: AGENT 47                   PREMIÉRA 110 KČ

28.  PÁ 17:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

29.  SO  14:30  V HLAVĚ     130 KČ

   17:00  HITMAN: AGENT 47 110 KČ

   20:00  PIXELY 130 KČ

 30.  NE  14:30  MIMONI     120 KČ / 140 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA            2D/DAB. 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

31. 8.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 1.  SO 14:30  V HLAVĚ 105 KČ / 130 KČ

   17:00  ANT-MAN 120 KČ

   20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

 2.  NE  14:30 V HLAVĚ    140 KČ / 165 KČ

   17:00  MÉĎA                                                 2 DAB.  120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

3.  5. 8. KINO NEHRAJE

 6.  ČT 20:00  VYKOLEJENÁ                                  PREMIÉRA 110 KČ

 7.  PÁ  17:00  NESMRTELNÝ 110 KČ

   20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

 8.  SO  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  PAPÍROVÁ MĚSTA 110 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS    150 KČ

 9.  NE  14:30  MALÝ DRÁČEK 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

   20:00  AMY 90 KČ

10.  12. 8. KINO NEHRAJE
 13.  ČT 20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/TIT. 
                                                                  PREMIÉRA 120 KČ

 14.  PÁ  17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/DAB. 120 KČ

   20:00  BOJOVNÍK 120 KČ

 15.  SO  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA                                                 2 DAB. 120 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/TIT. 120 KČ

 16.  NE  14:30  V HLAVĚ    135 KČ / 155 KČ 

   17:00  ANT-MAN    130 KČ

   20:00  IRACIONÁLNÍ MUŽ 110 KČ

17.  19. 8. KINO NEHRAJE
20.  ČT 20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.          PREMIÉRA 110 KČ

21.  PÁ  17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/DAB. 120 KČ

   20:00  PIXELY 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

Pozn.: Popisky k filmům, 
které jsme hráli již 
v červenci, najdete 
na předchozí dvoustraně 
a na webu kina Vltava.
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AMY
2015, Velká Británie, titulky, 90 min.

První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy 
Winehouse, která na začátku tisíciletí jedinou deskou přepsala dějiny 
popové hudby.

BOJOVNÍK
2015, USA, titulky, 12+, 120 min.

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je profesionální boxer. Jeho kariéra dosáhla 
vrcholu ve chvíli, kdy se stal šampiónem velterové váhy. Pocit vítězství 
mu však zhatí rodinná tragédie a život se mu náhle začne rozpadat 
na kusy. Zdá se, že nejtěžší boj ho teprve čeká.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
2015, USA 

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci 
specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, 
jenž má v úmyslu ovládnout svět.

HITMAN: AGENT 47
2015, USA, titulky, 15+

 Agent 47 - elitní nájemný vrah byl pomocí genetiky stvořen jako 
dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel 
na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně jeho krku. Posledním 
cílem Agenta 47 je korporace, která chce vytvořit armádu zabijáků, jejichž 
schopnosti předčí dokonce i jeho vlastní.

IRACIONÁLNÍ MUŽ
2015, USA, titulky, 96 min.

Profesor filozofie 
Abe Lucas 
(Joaquin Phoenix) 
si prochází 
existenciální 
krizí a nedaří se 
mu nalézt smysl 
života. „Nedokážu 
si vzpomenout, 
proč žiju,“ říká. 
Obrat nastává, 
když se zamiluje 
do své krásné 
studentky (Emma 
Stone).

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
2015, USA, titulky

Příběh se odehrává na počátku 60. let dvacátého století na vrcholu 
studené války. Agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin bojují proti záhadné 
zločinecké organizaci, která si podmaňuje svět prostřednictvím šíření 
jaderných zbraní a různých moderních technologií. 

MALLORY
2015, Česko, 101 min.

Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka 
přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 
13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních 
peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života.

MALÝ DRÁČEK
2014, Německo, animovaný, dabing, 80 min.

Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, 
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar 
je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, 
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, 
pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí síly 
k záchraně jejich nádherného ostrova.

PIXELY
2015, USA, titulky 

Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží obrazové záznamy klasických 
videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou technikou, která 
se těmito hrami přímo inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí 
povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, šampiona videoher z 80. let 
Sama Bennera (Sandler), který se nyní věnuje instalacím domácích 
kin, aby stanul v čele bývalého videoherního týmu (Dinklage a Gad), 
mimozemšťany porazil a zachránil planetu.

V HLAVĚ
2015, USA, dabing, 102 min.

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena 
ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její 
otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, 
není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými 
emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem.

VYKOLEJENÁ
2015, USA, titulky, 12+, 122 min.

Nová komedie z dílny Judda Apatowa, kterou i sám zrežíroval, vypráví 
o žurnalistce Amy (Amy Schumer), která si po vzoru svého otce užívá 
divokého nevázaného života a poslední, o co stojí, je nějaký romantický 
dlouhodobý vztah.

22.  SO  14:30  V HLAVĚ 100 KČ

   17:00  PIXELY    165 KČ

   20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

23.  NE 14:30  MALÝ DRÁČEK 100 KČ / 125 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA            2D/TIT. 120 KČ

   20:00  MALLORY 90 KČ

24.  26. 8. KINO NEHRAJE

27.  ČT 20:00  HITMAN: AGENT 47                   PREMIÉRA 110 KČ

28.  PÁ 17:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 110 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

29.  SO  14:30  V HLAVĚ     130 KČ

   17:00  HITMAN: AGENT 47 110 KČ

   20:00  PIXELY 130 KČ

 30.  NE  14:30  MIMONI     120 KČ / 140 KČ

   17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA            2D/DAB. 120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 110 KČ

31. 8.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 1.  SO 14:30  V HLAVĚ 105 KČ / 130 KČ

   17:00  ANT-MAN 120 KČ

   20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

 2.  NE  14:30 V HLAVĚ    140 KČ / 165 KČ

   17:00  MÉĎA                                                 2 DAB.  120 KČ

   20:00  DOMÁCÍ PÉČE 120 KČ

3.  5. 8. KINO NEHRAJE

 6.  ČT 20:00  VYKOLEJENÁ                                  PREMIÉRA 110 KČ

 7.  PÁ  17:00  NESMRTELNÝ 110 KČ

   20:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

 8.  SO  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  PAPÍROVÁ MĚSTA 110 KČ

   20:00  TERMINÁTOR GENISYS    150 KČ

 9.  NE  14:30  MALÝ DRÁČEK 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 120 KČ

   20:00  AMY 90 KČ

10.  12. 8. KINO NEHRAJE
 13.  ČT 20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/TIT. 
                                                                  PREMIÉRA 120 KČ

 14.  PÁ  17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/DAB. 120 KČ

   20:00  BOJOVNÍK 120 KČ

 15.  SO  14:30  MIMONI 100 KČ / 125 KČ

   17:00  MÉĎA                                                 2 DAB. 120 KČ

   20:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/TIT. 120 KČ

 16.  NE  14:30  V HLAVĚ    135 KČ / 155 KČ 

   17:00  ANT-MAN    130 KČ

   20:00  IRACIONÁLNÍ MUŽ 110 KČ

17.  19. 8. KINO NEHRAJE
20.  ČT 20:00  KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.          PREMIÉRA 110 KČ

21.  PÁ  17:00  FANTASTICKÁ ČTYŘKA              2D/DAB. 120 KČ

   20:00  PIXELY 130 KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

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



K Z

 červenec / srpen 201522 

rozhovor

maRtin benda je úspěšný a talentovaný bubeník. Po prázdninách 
půjde do sedmé třídy kralupské základní školy na Komenského náměstí. 
Odmalička bydlí v Úžicích a můžete ho znát z účinkování v rodinné kapele 

Metal Kidz anebo také z televizní obrazovky, kdy se v roce 2010 objevil 
v soutěži Česko Slovensko má Talent! V poslední době však zazářil jako 

student Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou, kdy letos 
v květnu vyhrál celostátní kolo soutěže na bicí nástroje.

Úspěšní mladí 

Martin Benda, 12 let
Úžice / Kralupy nad vltavou

(autentický přepis rozhovoru)
Martine, jaké jsi měl pocity, když jsi vyhrál 
okresní, krajské i celostátní kolo soutěže?
V okresním kole jsem měl jenom jednoho 
protivníka, to byl můj kamarád ze třídy. Oba 
jsme získali první místo, ale já první místo 
s postupem, protože jsem hrál lépe povin-
nou skladbu Rukoklady Rostislava Mikešky. 
V krajském kole jsem se cítil dobře, když 
jsem dohrál, měl jsem lepší pocit ze hry, 
ale hrál po mně jeden kluk, a fakt dobře, 
takže jsem se bál, že mě porazí. Nakonec 
jsme postoupili do celostátního kola oba. On 
mě porazil o dvě desetiny bodu, takže jsem 
na celostátní kolo více trénoval a nakonec 
vyhrál. Je ale pravda, že jak jsem několik 
týdnů cvičil pořád ty samé soutěžní sklad-
by, už mě to přestávalo bavit, takže nebýt 
táty, který mě ke cvičení na bubny občas 
„dokopal“, tak by to asi bylo zlý. Takže moc 
díky tátovi.

Kdy jsi začal s bubnováním?
Když mi bylo pět, dostal jsem celou sadu bi-
cích k Vánocům. Postupně jsem dostal ještě 
dva činely a hrát jsem vlastně začal v šesti, 
takže hraju už šest let. (pozn. redakce – Mar-
tin oslavil v červnu 12. narozeniny)

Proč zrovna bubny?
Když jsem poslouchal tátovu kapelu, v které 

hrál, tak mě bicí strašně fascinovaly. Tak 
jsem si je přál od Ježíška. Chtěl jsem i ky-
taru, ale protože jsem si před Vánocemi 
uštípl kousek malíčku na levé ruce, tak hra 
na kytaru nevyšla.

Jak často musíš cvičit?
Denně. Táta mi vždycky radil, že půl hodi-
ny mám hrát nohy – samotný, na dvoušlap-
ku a půl hodiny ruce – rytmy. Hraju podle 
učebnice Josefa Tuzara.

Po kom myslíš, že máš talent?
Talent? Po nikom – táta nikdy neříkal, že 
má talent. Když jsme založili kapelu, tak se 
máma musela naučit na baskytaru, ale táta 
v kapele hrál už předtím.

Proč sis vybral zrovna metalovou hudbu?
Ovlivnili mě rodiče, od malička mi napří-
klad pouštěli Iron Maiden. V pěti letech mě 
přestala bavit Metallica, to se mi zdálo moc 
slabý a oblíbil jsem si a pořád poslouchám 
Avenged Sevenfold. Jejich první bubeník 
byl v roce 2008 vyhlášen nejlepším bube-
níkem na světě.

Jaké další koníčky stíháš?
Hraju na počítači, chodím s klukama ven, 
natáčím na youtube různá videa (hlavně 
o počítačových hrách) – když si to s kámo-

šema zpětně pouštíme, tak se dost smějeme 
a jsem rád, že jsem natočil takováhle videa, 
u kterých se někdo baví.

už víš, čím bys chtěl být?
Chci se začít věnovat programování – chci 
být programátor a i bubeník.

co bys vzkázal ostatním dětem, které by 
chtěly umět bubnovat tak jako ty?
Je to super koníček, ale musíte si sami bub-
ny vybrat – nesmí vás nikdo nutit. Ale 
nesmíte být líní a polevit. U mě to taky 
tak funguje – začínám lajdat, tak mě musí 
dávat rodiče jasná pravidla, že na počítač 
můžu až po bubnování a podobně, a za pár 
dní se dám zase dohromady a líné období 
mě opustí.

A co ti bubnování dává?
Tak hlavně rytmus, fyzičku (bicí posilují 
svaly na rukou) a dobře se na to balí hol-
ky. :o)

Přeji Martinovi, ať se mu stále daří – mi-
nimálně tak, jako doposud, splní se mu 
všechna přání a děkuji za rozhovor.

Radka HoleŠtoVá

dalŠí Část RoZHoVoRu spolu s fotogRafiemi 

najdete na www.kRalupskyZpRaVodaj.cZ.
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KrALUpSKé orGAnIzAce

Vsobotu 6. června se zúčast-
nil Dvořákův komorní sbor 

pod vedením Mgr. Pavla Holub-
ce přehlídky pěveckých sborů 
na již 15. ročníku mezinárodní-
ho festivalu nazvaném Foerste-
rovy Osenice. Sbory každoroč-
ně přijíždějí do obce Dětenice, 
jejíž částí jsou právě Osenice, 
na festival, který pořádá obec 
ve spolupráci s Unií českých 
pěveckých sborů a potomky 
Foersterova rodu. Jméno Josefa 
Bohuslava Foerstera je spojeno 
nejen s Osenicemi, kde se naro-
dil, ale i s městem Jičín a Čes-
kým rájem. 

Kralupský sbor byl nejmlad-
ším účastníkem festivalu (17 let), 
na který přijely další sbory s více 
než 150letou tradicí, jako sbor 
Bořivoj z Lomnice nad Popelkou, 
sbor Antonín Dvořák z Turno-
va, Hlahol z Nymburka, pěvecký 
spolek Jizeran ze Semil a sbor 
Smetana z Hradce Králové. 

Dvořákův komorní sbor zahá-
jil festival při ranní mši v koste-
le v Osenicích. Přehlídka jednot-
livých sborů probíhala během 
dne v letním amfiteátru školní 
zahrady bývalé Národní školy  
J. B. Foerstera, kde je dnes ote-
vřen památník Foersterova rodu. 

Vystoupení sborů bylo zakončeno 
společnými skladbami J. B. Foer-
stera - Rodné brázdy v šíř i dál, 
Aků som si, Veru si ty šohajíčku 
a V dobrém jsme se sešli. Poté 
se sbory rozjely do Foersterova 
kraje, kde od 19 hodin probíhaly 
paralelně koncerty v sokolovně 

v Dolním Bousově a kostele sv. 
Jakuba Většího v Kopidlně. 

Kralupský sbor předvedl kva-
litní výkon a pochvala od ostat-
ních sborů byla tím nejlepším 
oceněním a povzbuzením pro 
další činnost.

RndR. iVana kRausoVá, pH.d. 

Dvořákův komorní sbor na Foersterových Osenicích

Druhý Africký den - 6. září 2015
Kralupská Farní charita zve všechny 

své příznivce opět po roce k exotické-
mu setkání. Chceme využít návštěvy Je-
an-Martina Nlandu z Konga, kněze a ředi-
tele dětského domova ve vesnici Loangu, 
a uspořádat první neděli v září Africký 

den. Program festivalu se teprve dolaďuje, 
jistá je zatím mše v africkém stylu v kra-
lupském katolickém kostele, občerstve-
ní a výstava fotografií před radnicí a od-
polední divadelní a hudební vystoupení 
na některém z nově opravených míst Kra-

lup. Podrobný program zveřejníme kromě 
Zpravodaje na plakátech a na internetu.  
Zatím si zapište jen datum: 6. září. Přijďte 
zažít kousek Afriky a dozvědět se, co no-
vého se děje s kralupským projektem Naše 
děti v Kongu. magdalena ČecHloVská

Uveřejňujeme úryvek z do-
pisu, který Markéta ad-

resovala nejbližším spolupra-
covníkům. protože však mají 
děti z Konga hodně přízniv-
ců a drobných podporovate-
lů i mezi čtenáři zpravodaje, 
doufáme, že vás úryvek také 
zaujme:

…Cesta byla opravdu jiná než 
ta první. Uměla jsem si totiž 
představit, jak asi proběhne, kte-
rá místa navštívím a s kým se tam 
potkám. Nešlo o úplné objevování 
nové země. Spousta věcí a situací 
mne už nepřekvapila, i když u nás 
v Evropě to může fungovat hod-
ně odlišně. Celá cesta měla dvě 
části - pětidenní pobyt v Muan-
dě, farnosti mého hostitele kněze 
Jean-Martina Nlandu a týden-
ní návštěva v dětském domově 
v Loangu, kde je Jean-Martin 
ředitelem. Konkrétním důvodem 
mé africké cesty byl vedle sbí-

rání materiálu pro mou diplomo-
vou práci také záměr postavit pro 
sirotčinec obchůdek, který by pro 
něj byl zdrojem finančních příjmů 
a prostředkem k větší nezávislos-

ti na dárcích. Obchůdek je ale ještě 
vzdáleným cílem, představím vám 
raději projekt, který je daleko men-
ší, ale stejně smysluplný a který 
vzešel z diskuzí mezi mnou, Jean-

Martinem, vychovatelkou Césari-
ne a dalšími přáteli: Chtěli bychom 
v Kongu nakoupit další pole a začít 
chovat domácí zvířata, která by dě-
tem přinesla obživu i finance...

Markéta debroise, koordinátorka projektu 
naše děti v Kongu, píše o své cestě do Afriky
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Jménem svým i výboru Sdružení rodáků 
a příznivců města Kralupy nad Vltavou 

bych chtěla popřát našim členům i příz-
nivcům pěkné letní dny, prožité v klidu 
a pohodě. 

Prožité tak, abychom se mohli ve zdraví 
sejít v úterý 1. 9. ve 2. patře DPS na Cukrova-

ru, kdy se budete přihlašovat na autobusový 
zájezd, který plánujeme na 16. září na zámek 
Chyše a do Klášterce nad Ohří. Upřesníme 
v zářijovém Zpravodaji a v přihláškách.

Srdečně zdravíme a doufáme ve Vaši pří-
zeň. Mějte se dobře, přátelé!

bedřiŠka fabiánoVá

SDRužENí RODáKů 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

kRáSNOu dOVOLENOu
 A PřÍjEMNÉ PROŽITÍ LETNÍcH MĚSÍcŮ

Výroční slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské 
zahradě v Praze – koncert a další kulturní program 
s duchovním odkazem, konaný 6. července od 16 
hodin. Na programu bude autorská hudba, scénické 
dialogy živého „Jana Husa“ se současníky, interaktiv-
ní dílny pro rodiny s dětmi a další. Akci pořádá spolek 
České studny.
Betlémskou kapli (lapidárium), kde se bude v čer-
venci a srpnu konat výstava „Za svou pravdou stát“. 
Výstava výtvarných děl bude doprovázena unikátním 
multimediálním projektem známé české výtvarnice 
Zdeňky Čechové nazvaným „Odkaz mistra Jana 
Husa“. Tato audiovizuální projekce je česko-anglická 
a bude mít svoji premiéru na vernisáži výstavy  
6. července. Tuto výstavu pořádá spolek Jan Hus 600.

Nebo si udělejte jen letní vycházku pražskými ulič-
kami, zastavte se v kavárně a užívejte letní pohodu.

organizační výbor kpp

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy přeje svým členům a čtenářům Zpravodaje 

Doporučujeme navštívit akce k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa:

Blahopřejeme prostřednictvím 
této rubriky všem našim 

spoluobčanům, kteří se dožívají 
v červenci a srpnu 2015 

významných životních jubileí. 
Přejeme jim hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti!

Výzva pro jubilanty 
a jejich rodinné 
příslušníky
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nemůžou zaměstnanci Městského úřa-
du v Kralupech nad Vltavou navštěvo-
vat jubilanty, tak jako doposud. 

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

Kontaktní adresa: Městský úřad Kra-
lupy nad Vltavou, Jaroslava Daňhelová, 
odbor sociálních věcí, školství a kultury, 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, tel. 315 739 866, e-mail: jaro-
slava.danhelova@mestokralupy.cz. 
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Jan Hus v Karolinu

V červenci oslaví 92. narozeniny  
paní MArIe MAršálKoVá 
 – srdečně gratulujeme!

V září plánujeme návštěvu zámku Chyše

nezAPoMeňte

v sobotu 18. 7. startuje ve 13 hodin  
6. ročník závodu na kanoích, kajacích 

i jiných plavidlech Bohnice – Máslovice. 
více informací na www.maslovice.cz
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A ni jsme se nenadáli a uběhla nám po-
lovina roku. Před námi jsou prázd-

niny, doufejme, s příjemným letním po-
časím a my se trochu za tím pololetím 
ohlédneme. 

Jsme rádi, že se nám většina našich 
plánovaných akcí (přednášky, besedy, 
tanečky a zpívánky, naše posezení v klu-
bu a oblíbené výlety) povedly. Zvlášť ten 
poslední do jižních Čech, na Šumavu 
k Černému jezeru byl nádherný. Zájem 
o něj byl takový, že bychom téměř obsa-
dili dva autobusy, a tak podle úsloví „kdo 
dřív přijde, ten dřív mele“, nedostalo se 
na všechny. 

Jedna věc nás však stále mrzí. I přes 
atraktivitu našich akcí, možnost popoví-
dat si s vrstevníky v klubu, zajít si s přá-
teli do cukrárny, kavárny nebo hospůdky, 
vydat se s nimi za krásami naší země, se 
nám nedaří přilákat do našich řad více 
nových členů. I nad tím budeme v letních 
měsících přemýšlet. A vy, kteří o činnost 
v klubu máte zájem, i ti, kteří o tom pře-
mýšlíte, neváhejte přijít kdykoliv v úte-
rý od 13.30 hodin, nebo zavolejte na tel. 
728 720 763 pana Koláře.

Přejeme všem krásnou dovolenou, krás-
né prázdniny a hodně krásných zážitků.

 členové MKD

Městský klub důchodců
Navštěvujeme různé kouty 
naší vlasti
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 5. 6. HATALíKOVá Milena .................. 90 let
 6. 6. BARTLOVá Jarmila ..................... 82 let
 14. 6. VáVROVá Eva ................................74 let
 15. 6. SWIETOŇ František .................... 80 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky
„Neplačte, že odešel,
ten klid a mír mu přejte
a vzpomínky jen v srdci svém 
mu stále zachovejte.“
Dne 28. 6. uplynulo pět 
let, co nás nečekaně 

opustil ve věku nedožitých 30 let MartIn 
DoBrovoDskÝ. 
 S láskou vzpomíná bratr a rodiče

19. 7. 2015 uplyne rok od úmrtí mé sestry 
paní květy ryChtaříkové († 69 let) 
a 41 let od úmrtí mé matky paní Blaženy 
kosové († 64 let). 
 Vzpomíná Eva Čermáková s rodinou

Kralupy nad 
Vltavou – lobeč, 

Purkyňovo 
nám. 228

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

převážně českých grafiků. Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2014. 

zVe nA VýstAVu JAnA KAVAnA: znáMKoVá tVorBA
Do kralupské Galerie Vk37 se po roce vrátil akademický malíř a grafik Jan kavan. Oproti 
loňské výstavě jeho volné grafické tvorby je tentokrát možno zhlédnout jeho práce 
z oboru umění užitého. konkrétně to jsou návrhy poštovních známek. V jeho pojetí jsou 
tyto miniatury chápány jako nositelky kulturních poselství. Vícevrstevné kompozice 
se snaží o maximální sdělení na minimální ploše. Ať už jsou námětem osobnosti, 
historická či lidová architektura, technické památky, nebo úkoly typu „Povinná školní 
docházka“, vždy se na ploše pouhých několika centimetrů snaží zaujmout a poučit. 
Na převedení výtvarného návrhu do podoby definitivní známky se podílí ještě mnoho 
specialistů. kromě profese tiskařské a všeho, co s tím souvisí, jsou to především 
rytci, kteří v mnoha případech svým mistrovstvím posvětí definitivní vyznění. To vše je 
možno si na výstavě ověřit. ProDeJní VýstAVA PotrVá Do 31. srPnA 2015

PŘIPrAVuJeMe: 15. září od 18 hodin vernisáž výstavy fotografií PAVlA Váchy

poděkování  
pečovatelkám Dps
Dovolte, abychom s odstupem času poděkovaly všem 
pečovatelkám Domu s pečovatelskou službou 1181 
v Kralupech. Vzhledem k tomu, že se často v médiích 
dovídáme o necitlivém chování vůči seniorům, o to víc 
si vážíme obětavého a lidského přístupu i pomoci, které 
ony věnovaly našim maminkám - paní MarII kune-
šové a paní anně koreCké po celých 9 let, co zde 
pobývaly.

Vždy jsme se setkávaly s pochopením, vzornou pé-
čí, nikdy nechyběl úsměv, popovídání ani povzbuzení, 
neboť zde sociální pracovnice dělají víc, než je jejich 
pracovní povinností.

Dík patří i paní ředitelce M. Beritové, která vždy vyšla 
vstříc našim požadavkům a zajímala se i o zdravotní stav 
našich maminek. Nelze opominout ani péči vrátných, 
které v poslední době ochotně kontrolovaly nemocné ješ-
tě pozdě večer a snažily se jim usnadnit nelehký osud.

Maminky už nejsou mezi námi, ale my cítíme, že si 
vedení penzionu a všechny pečovatelky naše poděko-
vání určitě zaslouží.

Přejeme vám všem pevné zdraví, duševní pohodu 
a spokojenost, abyste mohly i druhým rozdávat stejně 
jako našim maminkám.

Děkují dcery Blanka němcová 
a Milena Musilová
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lesan - MěstskÝ Útulek pro psy 
kralupy nad vltavou – na hrombabě
 Monika kolková, u  Cukrovaru 1075, 
278 01 kralupy nad vltavou, 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275
www.utulek-kralupy.estranky.cz

kříženec německého ovčáka 
a labradora, pes, narozen přibližně 
v 12/2010.  Byl nalezen a odchycen 
venku, kde se několik dní potuloval 
u popelnic. Frank je milý, kontaktní 
a klidný. na vodítku chodí dobře, 
umí sedni a na kotec byl zřejmě 
zvyklý. vhodný do domku se 
zahradou.

kříženka německého ovčáka, fena, 
narozena přibližně v 12/2012. 
Do útulku byla přivezena strážníky 
Mp. Dorinka měla na krku 
obojek se svým jménem, jinak 
nic. v útulku byla zprvu bázlivá,  
postupně k nám získala důvěru. 
na psy v kotcích nevyjíždí.

frank
DOrinka

nevíte, kam s dětmi o prázdninách? Přece do Az centra,  
vítáme mezi sebe jak děti předškolního věku, tak i školáky.

Přijímáme děti do školky!
AZ školka o prázdninách nezavírá. Náš provoz funguje 

nepřetržitě po celé léto! A co je důležité, jsme tu pro všechny 
děti, bez ohledu na to, zdali nás svými úsměvy již obdarovávají, 
nebo zdali se jedná o nové tvářičky. Přesvědčte se sami, že děti 

si s námi léto opravdu užijí.

stále přijímáme přihlášky na příměstské tábory
Pro starší děti pořádáme během letních prázdnin celkem 
8 turnusů tradičních příměstských táborů. Ještě zbývají 

poslední volná místa! Přijímáme přihlášky i v průběhu prázdnin! 
Nenechte si ujít plno zábavy a dobrodružství a zažijte atmosféru 
jako na tradičních pobytových táborech. Hraní her, sportování, 

opékání vuřtů u nás nechybí!

spuštěny zápisy na školní rok 2015/2016
Již nyní máte příležitost si vybrat z různorodé nabídky našich 
kurzů! Pro děti i dospělé jsou zápisy otevřené. Nečekejte až 

na září a nahlédněte pod pokličku AZ centra už nyní.

Více informací a přihlášení:
třebízského 524, 278 01 kralupy n/vlt., tel.: 734 621 386,  

email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 
www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 
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hodnocenÍ reStAUrAce

terassa cafe bistro, Palackého náměstí, Kralupy
Místo si tato kavár-

na, restaurace či 
bistro uměla vybrat. za-
myslete se - které mís-
to v Kralupech můžeme 
nazývat centrem nebo 
srdcem Kralup? Žádné, 
vždyť nemáme ani ná-
městí, odpovědí mnozí. 
I to ale bude, a to právě 
v bezprostředním okolí 
terassy, kterou majitelé 
otevřeli vedle nové rad-
nice v roce 2014.

A nebyla by to terassa 
bez venkovní terasy s jed-
ním s, která se v teplých 
dnech stává volbou číslo 
jedna. Interiér restaurace 
je v Kralupech zatím to nej, 
co jsem měl možnost vidět. 
nábytek i doplňky jsou pří-
jemně sladěny do jednoho 
moderního designu a stále 
voní novotou. 

Ale ze vzduchu se ani 
oskar nenasytí, takže co dobrého mají na/v 
terasse?

tak nejprve něco pro zdraví. Čerstvý de-
tox džus (55 Kč) vypadá slibně! Bohužel ale 
jen to, v danou chvíli totiž neměli ovoce 
a nakonec prý ani odšťavňovač. zvolil jsem 

tedy limonádu s hrstí ma-
lin za 48 Kč, za tu cenu to 
doufám nebude něco jako 
malinovka, co vám obarví 
jazyk! obával jsem se zby-
tečně, opravdu obsahovala 
maliny. A taky na můj vkus 
až moc ledu. 

z denní nabídky, kterou 
jsem našel na venkovní ta-
buli, jsem si opět zvolil po-
lévku a dvě jídla. hodnotit 
se musí dle stejných krité-
rií. naštěstí jsem urostlý 
mužský, takže se to větši-
nou obejde bez nejapných 
komentářů. 

zelňačka (35 Kč) jako je-
diná polévková možnost, 
ale dobrá volba. většinou 
si ji sice dávám v zimě, ale 
proč ne. Byla výborná. 

Méně dietní a více diet- 
ní pokrm, jinými slovy pi-
kantní směs s bramboráč-
ky (95 Kč) a Římská tres-

ka s bulkou (115 Kč). pikantní zeleninová 
směs s kuřecím svou chutí evokovala lečo, 
ale s bramboráčky si dobře rozuměla. treska 
s chutným (leč studeným, což byl pravdě-
podobně záměr) rajčatovým přelivem, do-
plněna bílým domácím pečivem, byla chu-

ťově neotřelá. nepřecpal bych se po ní, ale 
po tom já, při své profesi degustátora, ani 
netoužím.

nápisy v restauraci jako např. My MáMe 
WIFI, ALe pŘeSto SpoLU MLUvÍMe jen 
podtrhnou tu správnou náladu. Stejně tak 
jako pestrá nabídka různorodých nápojů - 
kávou počínaje a míchanými nápoji konče. 
v zimě potěší zázvorový čaj nebo domácí pe-
čený čaj do konvičky. 

terassa nabízí i snídaňové menu, takže 
když doma (nebo jinde) ráno po náročném 
večeru nenajdete nic k snědku, hurá do bis-
tra! hlavní pult se celý den dobrotami jen 
hemží, stačí si vybrat. 

restaurace přijímá i stravenky, ale pou-
ze modré. 

toalety jsou čisté a bezbariérové, tedy vyš-
ší. to může lehce ztížit danou „práci“ malým 
hostům, kteří jsou v kavárně vítáni, pokud 
jsou vychovaní, jak tvrdí další nápaditý ná-
pis na zdi bistra. Myslí tu ale i na ně, dětský 
koutek s hračkami je tu plně využívaný.

Slunce svítí jako prase, a já sedím na te-
rasse! 
HeZké léto a dobRou cHuť přeje oskaR sucHaR! 

8. díl

Hodnocení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kde se V kRalupecH dobře Vaří?
Těšíte se na další díl seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských restaurací? Náš 
degustátor Oskar Suchar ochutnal chutné - i jiné obědy a přichází s informacemi, které 
možná ještě nemáte! Již hodnocené restaurace najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

SERIÁL

Zelňačka

Římská treska  
s bulkou

Pikantní směs  
s bramboráčky
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ddM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
podklady připRaVila gabRiela junáŠkoVá
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Přeji všem zaměstnancům a externím 
pracovníkům Domu dětí a mládeže 

krásnou a slunnou dovolenou  
a děkuji jim za jejich práci.

Marie Blažková, ředitelka DDM

Kam ve volném čase v novém školním roce?
Samozřejmě do DDM Kralupy nad Vltavou. 
Nabízíme bohatou, pestrou a zajímavou pa-
letu zájmových útvarů na nový školní rok. 
Kde jinde naleznete výtvarné obory, ta-
nec pro všechny věkové skupiny, jezdectví 
a ošetřovatelství koní, kytaru, tvůrčí psaní, 
aikido, žonglování nebo třeba fotografování 
a mnoho dalších pod jednou střechou? 

Podrobný rozpis všech zájmových útvarů si 
můžete prohlédnout již nyní na našich we-
bových stránkách, kde si také můžete stáh-
nout přihlášku. Osobně ji lze vyzvednout 
v budově DDM od 24. srpna. Zájmové útvary 
začínají 21. září 2015. Těšíme se na Vás!
kompletní seznam ZÚ bude také součástí zářijo-
vého čísla Zpravodaje.

PoDěKoVání
DDm děkuje firmě Bidvest Czech repub-
lic s.r.o. za sponzorský dar ke Dni dětí.

Děkuji paní ředitelce Zš komenského 
Mgr. jiřině hereinové a všem pedago-
gům, kteří se podíleli na spolupráci při 
soutěžích a hrách na koupališti dne 5. 6. 
2015. tato akce byla součástí Dnů kralup. 
 Marie Blažková, ředitelka DDM

Družstvo DDM Kralupy získalo na Turnaji století 
krásné 2. místo. 

Recitační soutěž 
Seifertovy 
Kralupy 2015
Dne 10. 6. 2015 pořádal Dům dětí a mlá-

deže v Kralupech nad Vltavou 9. roč-
ník recitační soutěže Seifertovy Kralupy. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 36 dětí nejen 
z kralupských škol, ale i z Mělníka. 

V kategorii předškoláci zvítězil Sebasti-
an Hartl z MŠ Dr. E. Beneše, v kategorii 
1.-3. ročník ZŠ byli vítězové dva: Michae-
la Jurková a Kamila Štropová, obě ze ZŠ 
Komenského. V kategorii 4.-5. ročník ZŠ 
zvítězila Veronika Gažáková, v kategorii 
6.-7. ročník Valerie Soukupová. Obě opět 
ze ZŠ Komenského. Kategorie 8.-9. ročník 
ZŠ zůstala neobsazena. V kategorii střed-
ních škol se vítězem stal Martin Nejedlý 
z GJP Mělník.

Vítěze si můžete přijít poslechnout 
na jubilejní 20. ročník festivalu Seifer-
tovy Kralupy 2015, který se uskuteční  
18. září s hosty Evou Hruškovou a Janem 
Přeučilem.
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šKoLy

Iv letošním roce se žáci Zá-
kladní školy Václava Havla 

v Kralupech nad Vltavou zú-
častnili charitativního projektu 
Čtení pomáhá. Spojením příjem-
ného s užitečným se nám po-
dařilo nashromáždit na našich 
účtech 59.250 Kč. Tuto částku 
jsme pak poukázali na několik 
charitativních projektů, které se 
nabízely. 

Jsme rádi, že jsme svým čte-
ním pomohli dobré věci. Nejlep-
šími čtenáři v letošním roce se 
stali žáci 9. B, kteří sami získali 
téměř 19 tisíc korun. Na dru-
hém místě skončili žáci 8. B, 
poděkování však patří všem. 
Vzhledem k výsledku a zájmu 
žáků budeme určitě svým čte-
ním pomáhat i v příštím škol-
ním roce.  mgR. maRtin luksík

ZŠ VáclaVa HaVla

Se slzami v očích se v červ-
nu rozloučili páťáci a jejich 

rodiče se ZŠ 28. října v Miko-
vicích.

Za pět let škola prošla celko-
vou rekonstrukcí a kromě pří-
jemné rodinné atmosféry malé 
školy nabízí i moderní zázemí 
podporující nové trendy ve vý-
uce.

Za všechny žáky i rodiče dě-
kuji všem členům učitelského 
sboru i ostatním zaměstnan-
cům školy. Zejména děkujeme 
paní učitelce Provazníkové, kte-
rá se dětem věnovala s neuvě-
řitelným nasazením nad rámec 
svých povinností, nejen během 
vyučování, ale i ve svém vol-
ném čase. kateřina oČenáŠkoVá

ZŠ 28. října

Letošního, v pořadí již 9. roč-
níku recitační soutěže Sei-

fertovy Kralupy, kterou město 
vzdává hold jednomu z nositelů 
Nobelovy ceny, se poprvé za její 
existenci zúčastnily i děti z ma-
teřské školy. 

Jaroslav Seifert jezdíval 
do Kralup za rodiči z matčiny 
strany a je zde také pohřben. 
Jeho poezie nebyla primárně 
určena dětem. I známá sbírka 
Mamince, která čtenáři zpro-
středkuje básníkovy návraty 
do dětství a vzpomínky na ma-
minku, je pro děti předškolního 
věku těžko uchopitelná. I přesto 
z ní učitelky vybraly a rodiče se 
s dětmi naučili čtyři básně, se 
kterými se děti Mateřské školy 
Dr. E. Beneše do soutěže při-
hlásily. 

Maruška Londkevich, Emička 

Rychtaříková a Patriček Marsa 
doplnili báseň Vlaky vlastními 
rekvizitami (konvičkou, dráž-
ním semaforem a květináčem 
s muškáty), aby pak na jejím sa-
motném konci zapískali na píš-
ťalky. 

Výrazně přednesl známou 
a v kraji kolem Řípu oblíbenou 
báseň Hora Říp Sebastian Hartl. 

Sebastian kladl při recitaci 
básně důraz na každé předne-
sené slovo, pečlivě odděloval 
předložky i spojky. 

Barborka Pavlíčková ho pak 
doplnila něžnou básní s názvem 
Píseň. A nakonec vystoupilo sil-
né a hlasově velmi výrazné trio 
Martínek Suchomel, Anička Pe-
trová a Terezka Turková s básní 
Koníček. 
Jak vnímaly děti recitaci 
svých starších kamarádů ze 
základních a středních škol? 
„Ta je pěkná a velká. A má hez-
ké vlasy.“ Maruška L. 
Jak se jim líbily básničky? 
„Tahle byla trochu smutná a tro-
chu veselá a trochu o lásce.“ 
Ema R. 
A jak hodnotily samy sebe? 
„Oni dělají přestávky, protože si 
to nepamatují. My vyhrajeme, 
protože přestávky neděláme!“ 
Patrik M. 

mgR. paVla kickoVá, 

ředitelka mŠ dR. e. beneŠe

mŠ dR. e. beneŠe

Čtení vyneslo 59.250 korun

Rozloučení se školou a poděkování
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Seifertovy Kralupy poprvé s mateřinkou
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Ema Rychtaříková, Patrik Marsa 
a Marie Londkevich na recitační 
soutěži Seifertovy Kralupy 2015.
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SoKoL

tělocvičná jednota soKol Kralupy nad Vltavou

Jodlova 16, 
Kralupy nad vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokolkralupy@seznam.cz

www.sokol.kralupy.cz

Zkuste se jich s námi zbavit 
cvičením spirální stabiliza-

ce páteře podle MUDr. Richar-
da Smíška, který se této metodě 
věnuje přes 30 let.

Jedná se o uvolnění a prota-
žení zkrácených a oslabených 
svalů za pomoci pružných lan 
ve stoje i v sedu. Jedná se ta-
ké o prevenci proti bolestem 
zad, kloubů, hlavy. Cvičení je 
vhodné po operaci páteře, vede 
k nápravě skoliózy u dětí i do-
spělých, vadného držení těla, 
plochých nohou. Je dobré jako 
kondiční trénink pro sportující 
děti i dospělé.

V hodinách vás povedou cer-
tifikované cvičitelky a fyziote-
rapeutka. Cvičíme v sokolov-
ně v Kralupech nad Vltavou. 
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 19 HODIN 
I O PRÁZDNINÁCH. 

těŠíme se na Vás!

Pětiboj pro předškoláky i Krtečkovy 
závody proběhly úspěšně

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

Článek a fotogalerii  
k závodům najdete na:

q
q
q

Máte bolesti zad, 
hlavy a kloubů?
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Sport

Dokončení ze str. 1

Jaký sport dělal roman šebrle aktivněji 
ve věku těchto malých hokejistů?
Hrál jsem fotbal za Rychnov. A také spous-
tu jiných sportů. I atletiku jsem zkoušel ja-
ko malý, ale jen občas, reprezentoval jsem 
školu. 

Jaká je Vaše nejsilnější disciplína? 
Já jsem měl všechno relativně vysoko posta-
vený – skok do dálky – 8,11, skok do výšky 
– 2,15 a oštěp 70 m – to je na oštěpaře dost, 
ale byl jsem i celkem rychlý. 

A nejsilnější disciplína v životě? 
V životě? To netuším… asi třeba čestnost.

Jak si nyní udržujete fyzičku? 
Když jsem s kariérou skončil, tak jsem asi 
osm měsíců nic nedělal, ale když jsem se 
podíval do zrcadla a viděl, jak přetékám, 
donutilo mě to začít se sebou něco dělat. 
Od té doby každý den běhám (kromě víken-
du) a dvakrát týdně posiluju, udržuju se.  

často jste vidět i na golfovém hřišti. čím Vás 
dostal golf? 
Je to zajímavý sport, který když si zkusíte 
a celkem vám půjde, chytí vás a začnete ho 
hrát. Soutěžíte sám se sebou a pořád se mů-
žete zlepšovat. Chodíte na stejné hřiště, ale 
pokaždé dáte jinou hru. Variabilita úderů je 
nekonečná, nikdy to nezahrajete stejně. 

nechybí Vám po Vaší profesionální atletické 
kariéře v golfu více adrenalinu? 
Je to něco úplně jiného, ale ten adrenalin 
tam také trochu je. Když chcete zahrát dob-
ře a jamka je úzká, vpravo je voda a vlevo 
aut, nebo když patujete krátký pat. 

Když tady vidíme budoucí mladé hokejisty 
- neláká Vás trénovat děti nebo mládež 
v atletice? 
Manželka trénuje děti dvakrát týdně. Po-
kud bych to chtěl dělat opravdu aktivně, je 

na to třeba více času a já ho teď, bohužel, 
moc nemám, televize a uvádění zpráv je 
časově náročné. 

děkuji Za RoZHoVoR! Hana boZděcHoVá

 
Další osobností pozvanou na Grand Prix 
Romana Šebrleho byl hokejista Michal Broš, 
bývalý mistr světa, čtyřnásobný mistr ČR 
a dvojnásobný mistr finské ligy, který se 
po završení své aktivní sportovní kariéry 
stal sportovním manažerem místního kra-
lupského hokejového klubu.

Kralupský oddíl Tiger – Jiu 
Jitsu se vypravil do Němec-

ka na velké mezinárodní závo-
dy Americké asociace NAGA. 
Tato organizace pořádá závody 
po celém světě a jsou známy 
svou vysokou kvalitou a obsa-
zeností. Sjíždí se na ně lidé růz-
ných národností, a to i z klu-
bů, které jsou velmi proslulé 
svými zápasníky a instruktory 
(ATOS BJJ, Checkmat BJJ). Kro-
mě zmíněných oddílů se objevili 
na závodech v Německu právě 
i bojovníci z Kralup, kteří tam 
vyrazili získat nové zkušenosti, 
reprezentovat Českou republiku 
a nasát atmosféru velkých me-
zinárodních závodů. 

Po dlouhé cestě do Dortmun-
du a rychlém vybalení přišla 

na řadu registrace a vážení. Již 
večer před samotnými závody 
bylo vidět, že organizace bude 
fungovat na jedničku. Všichni 
naši závodníci se do své váho-
vé kategorie vešli bez problémů, 

a tak jsme se s klidem mohli 
připravit na velký den. 

Samotné závody probíhaly 
téměř celou sobotu. Závodní-
ci byli rozděleni do mnoha ka-
tegorií podle věku, hmotnosti 

a technické úrovně. Soutěžilo 
se ve dvou disciplínách, s ki-
monem (GI) a bez kimona (No-
GI). 

Zpět do Kralup jsme nepřije-
li s prázdnou. Michal Pop su-
verénně vybojoval zlato v ju-
niorské kategorii, Petr Holouš 
stříbro v dospělých a Martin 
Vořechovský bronz v kategorii 
„directors“. V silně obsazené 
kategorii blue belt obsadili Jiří 
Král a Jan Vořechovský čtvrtá 
místa. Ze závodů jsme přijeli 
spokojeni a naplněni zážitky. 
Tímto chceme poděkovat Měs-
tu Kralupy za podporu, bez níž 
by bylo uskutečnění celé akce 
velice obtížné.  

jan VořecHoVský, 

www.tigeR-jiujitsu.cZ

Grand Prix Romana Šebrleho v Kralupech

Kralupští zápasníci přivezli medaile z Německa
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Členové Tiger Jiu Jitsu po úspěšných závodech v Německu.

FO
TO

: E
L

d
A

R
 „

yA
K

u
ZA

“ 
R

A
F

IG
A

E
V



K Z

 červenec / srpen 201532 

Sport

A je to doma! Chceme se s vámi podělit 
o velkou radost! 59 medailových umís-

tění ze šesti závodů jarní sezóny sportovní-
ho aerobiku Mistry s mistry a také ze závě-
rečného finále pro nejúspěšnější závodnice. 
Vše jen díky obětavým rodičům, kteří najez-
dili stovky kilometrů po Čechách, Moravě 
i Slezsku, abychom představili porotě naše 
sestavy. Tvrdá práce na trénincích se vypla-
tila. Trenérky Tereza Kůtová, Tereza Pšenič-
ková, Veronika Králová, Jaroslava Špačková 
a Petra Klozová vedly své svěřenkyně až 
ke stupínkům nejvyšším.

Máme tedy celkem 22 zlatých, 20 stříbr-
ných a 17 bronzových medailí ze soutěží 
singlů, dvojic, trojic a skupinové show. Pro 
náš poměrně malý klub je to vynikající sbír-
ka. V celkovém hodnocení klubů jsme se 
díky všem našim závodnicím dostali na vý-
borné 5. místo. 

Zlatou sezónu prožila starší trojice - Ve-
ronika Lhotková, Marika Julie Gregorová 
a Denisa Řezníčková. Podobně na tom byla 
mladší trojice - Aneta Hrušková, Kristýna 
Pakandlová a Sára Částková, která obhajo-
vala loňský titul. Až na jedno stříbro byla 
stále zlatá. Obě trojice se mohou pyšnit ti-
tulem mistryně ČR 2015. 

Ještě jednu mistryni ČR máme v mlad-
ších singlech. Během všech jarních závodů 
sbíraly medaile hlavně Kristýna Pakandlo-
vá, Denisa Řezníčková a Aneta Hrušková. 
Dokonce na třech závodech nastala situace, 
že tato děvčata zaplnila stupně vítězů a sou-
peřkám nedala šanci. Ve finálovém závodu 
se nakonec stala mistryní ČR Aneta Hruš-
ková, stříbro získala Kristýna Pakandlová. 

Nejlepší starší singlistkou se stala Veroni-

ka Lhotková, která si celou sezónu udržova-
la medailová umístění a ve finále dostala 
stříbro. Podobně se vylepšila i Marika Julie 
Gregorová, která ve finále dostala bronz.

Ani nejmladší závodnice nezůstaly poza-
du. Sestry Amálie a Julie Svobodovy odvá-
žely vždy ze soutěží medaile. Tereza Hráčo-
vá, Tereza Nemejovská a Tereza Štěpánková 
také přispěly do medailového seznamu. 

Nové a nejmladší závodnice se předsta-
vily se skladbou Dalmatínci. Jistě budou 
následovat naše úspěšné sportovkyně v ná-
sledující sezóně.

Zatímco se v Praze bojovalo o finálo-
vé tituly, v Kralupech nás reprezentovala 
na soutěži o Kralupský pohár Tereza Vepř-
ková. I ona nedala soupeřkám šanci a od-
nášela si zlato.

I když máme velmi úspěšné závodnice, 
rádi přijmeme do svých řad nové děti. Buď 
nejmenší děti od 5 let do přípravky, anebo 
zkušené závodnice do pravidelného trénin-
ku. Přijďte se podívat, začínáme už první 
týden v září 2015. Cvičíme v tělocvičně kra-
lupského gymnázia v pondělí, středu a pá-
tek od 16 do 18 hodin. Podrobné informace 
na webu: http://studioatak.webnode.cz/ 

mgR. petRa kloZoVá

Úspěšný finiš Studia ATAK v soutěži sportovního aerobiku 
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Sestry Amálie a Julie 
Svobodovy 
- skladba  
Dalmatínci
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Katka pochází z Kralup, v současnosti 
studuje plzeňské sportovní gymnázium 

a jejím největším sportovním koníčkem je 
pětiboj. Do loděnice ji přišel osobně podpo-
řit její hrdý tatínek.

Letošního třetího ročníku obnoveného 
Kralupského kilometru se zúčastnilo cel-
kem 19 plavců a plavkyň. Teplota vody byla 
17 °C, teplota vzduchu 25 °C a bylo lehce 
větrno i částečně pod mrakem. Vyhlašová-
ny byly tři plavecké kategorie, muži, ženy 
a dorostenky.

Mužskou kategorii s přehledem vyhrál 
čtyřiapadesátiletý Petr Holeček (15:28) 
z Odolena Vody následovaný Kryštofem 
Kinlem (15:50) a kralupským starostou Pe-
trem Holečkem (20:20). 

Kategorii žen vyhrála Zuzana Holinko-
vá (17:49) následovaná Lenkou Pechovou 
(20:58) a kralupskou plaveckou veteránkou 
Alenou Fohlovou (25:26).

V kategorii dorostenek s přehledem vy-
hrála letošní celková vítězka Kralupského 
kilometru Kateřina Berková (14:01) před 
Alžbětou Berndtovou (16:05) a mladičkou 
Dominikou Vojtovou (24:43).

Zbylých 10 plavců a plavkyň obdrželo 
diplom za účast.

Kralupský kilometr se již tradičně plave 
jako memoriál kralupského plavce a leti-
tého předsedy kralupských rybářů Jiřího 
Vachalce, jehož žena se osobně zúčastnila 
předávání všech cen. Na důstojném průbě-
hu plaveckého závodu se výrazně podíleli 
vedoucí pracovníci MěÚ Kralupy, kralupští 
dobrovolní hasiči se svým člunem a další 
dobrovolníci z členů Klubu vodních spor-
tů Kralupy pod kralupským Masarykovým 
mostem. maRtin tlustý

Absolutní vítězka uplavala letošní 
Kralupský kilometr za 14 minut
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Letošní 3. ročník Kralupského kilometru, který se plave od bývalého mostu 
pod dýhárnou do loděnice Kotva, s přehledem vyhrála šestnáctiletá Kateřina 
Berková (14:01).

Kateřina 
Berková

Činnost kroužku pro tento 
školní rok končí a děti ji 

úspěšně završily na závodech 
v lezení na obtížnost. Na Kla-
denské stěně se utkaly s dět-
mi z jiných oddílů a vybojovaly 
krásná místa. Kamila Štropová 
získala 2. místo v kategorii 7-9 
let a její sestřička Julie Štropová 
jako nejmladší závodník v této 
kategorii místo páté. V kategorii 
10-12 jsme obsadili také druhé 
místo a to díky výsledku Ro-
zárky Rubešové. Za chlapce si 
Filip Grižák vysloužil 5. místo. 
Adélka Haňurová se jako jediná 
zúčastnila kategorie nejstarších 
dětí a dolezla až na místo první. 
Všem dětem děkujeme a těšíme 
se na jejich další úspěchy. 

Kladno ovšem není jediné 

místo, kde se závodí. Každý, kdo 
rád leze, mohl změřit své síly 
na již tradičním závodě Výstup 
na Komendu. I zde chceme po-
děkovat všem závodníkům a sa-
mozřejmě sponzorům závodu. 
Celou akci provázela velmi pří-
jemná atmosféra a každý závod-
ník ze sebe vydal maximum. 

V amatérech se na stupně ví-
tězů postavila Irena Zmeškalová 
a Ivana Kopecká za ženy a Pe-
tr Vlach, Tomáš Valter a Martin 
Petříček za muže. V profesioná-
lech zvítězila Anetka Loužec-
ká, následovala ji Eliška Zýková 
a Adélka Haňurová. Za profesio-
nály muže byl nejúspěšnější Vác-
lav Pavlíček, hned za ním Radek 
Jícha a následoval Jiří Šindelář.

  eliŠka ZýkoVá, Ho kRalupy

Úspěchy a dění v horolezeckém oddíle

Lezení finálových cest - Výstup na Komendu

FO
TO

: E
L

IŠ
K

A
 Z

ýK
O

Vá
 

Vítězové mužské 
kategorie

Tři nejlepší ženy
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Na úplný závěr volejbalové 
sezóny 2014/2015 odehrá-

ly kralupské volejbalistky ještě 
čtyři turnaje. V sobotu 6. červ-
na na kurtech na sokolišti pro-
běhl 23. ročník mezinárodního 
Memoriálu Simony Machanové. 
Letos s účastí tří zahraničních 
družstev juniorek z Německa, 
Polska a Slovenska. Naše děv-
čata skončila na šestém místě. 
V neděli 7. června se tamtéž 
hrál Turnaj nadějí – 4. ročník 
kategorie starších žákyň. Kralup-
ská děvčata tentokrát zabojovala 
a obsadila první dvě místa. 

Během víkendu 13. – 14. červ-
na odjely žákyně ještě do Bu-
dapešti, kam byly pozvány 

na mezinárodní turnaj. Byl sice 
vypsán pro juniorky, ale ty se již 
kvůli povinnostem souvisejících 
se závěrem školního roku ne-
dokázaly dát dohromady. Naše 
omladina ale ostudu rozhodně 
neudělala a předváděla pěkné 
výkony. V nabité maďarsko-pol-
sko-slovenské konkurenci obsa-
dily dívky páté místo. 

O víkendu 20. – 21. června 
ještě jeli do Českých Budějovic 
hájit barvy Kralup nejmladší 
zástupci volejbalového oddí-
lu na regionální kolo Přeboru 
ČR v minivolejbalu. Výsledky 
najdete na webu volejbalového 
oddílu.

petR slapniČka

PŘíMěstsKý táBor 
s VoleJBAleM

Pro DíVKy z PŘíPrAVKy 
I PŘíchozí

terMín: 24. - 28. 8. 2015 (od pondělí do pátku), 8-18 hodin
ročníky: 2002-2008

Místo: volejbalové kurty na hřišti TJ Sokol, Kralupy nad Vltavou
Týdenní akce pro přátele pohybových aktivit. Budeme se 

bavit nejen volejbalem, areál umožňuje uspořádat spoustu 
zábavy. Pitný režim a strava - zajištěno po celý den.

Cena: 1.500 Kč / účastník (2x svačina, oběd,  
pitný režim, výlet a další nutné výdaje).

Přihlášky budeme přijímat po 15. 5. 2015.  
Počet účastnic je omezen na dvacet.

InFo: Aleš NOVÝ, tel.: 739588242, e-mail: alesnovy67@gmail.com

Volejbalistky a volejbalisté ani v červnu nezaháleli

aktuální informace na webu www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník: www.kralupyvolejbal.cz

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
A TĚŠÍME SE NA VÁS V SEZÓNĚ 2015/2016

Závodnice TJ Kralupy Oddílu 
moderního pětiboje Kateři-

na Berková a Monika Macková 
obhájily na pražské Julisce v ne-
děli 21. června po roce titul mis-
tryň ČR kategorie U17. Obě dív-
ky předvedly vynikající výkony 
a v individuální soutěži skončily 
na stříbrném a bronzovém místě 
v pořadí Kačka, Monika. Třetí 
naše závodnice, o rok mladší 
Marie Martínková, hezky závo-
dila na konečném pátem místě 
z českých dívek. Kralupy ma-
jí v současnosti tři dívky mezi 
první pětkou dané mládežnické 
kategorie!

Zahajovací plavecký závod 
na 200 m volný způsob lépe zvlád-
la Kačka, když téměř na úrovni 
svého osobáku dohmátla v ča-
se 2:18. Monika zaostala jen 
o tři vteřiny. Nejlepší závodnice 
Martina Machová z Kladna mě-

la pouze o vteřinu rychlejší pla-
vecký čas než Kačka a Veronika 
Novotná z Příbrami. 

Před kombinovanou částí 
(běh 3 x 800 m a 3 x střelba) 
bylo tedy čelo startovního pole 

velmi vyrovnané. Martina Ma-
chová a Kačka Berková soupeři-
ly o první dvě místa a Martině 
se podařilo zvítězit díky o ně-
kolik vteřin lepší střelbě. Kač-
ka na druhém místě měla velký 

náskok před třetí v pořadí, Ma-
ďarkou Kaiser, která dokázala 
v kombinované disciplíně zabo-
jovat až z devátého místa po pla-
vání. V samostatně hodnoceném 
mistrovství ČR pak Monika bez-
pečně získala bronzovou medai-
li, zejména díky skvělé poslední 
střelecké položce. 

Obě dívky - Kačka Berková 
a Monika Macková - usilují 
o nominaci na mistrovství Ev-
ropy, které proběhne na konci 
července v Portugalsku. Již nyní 
ale šestnáctiletá Monika (díky 
pokroku v šermu) získala no-
minaci mezi čtyři dívky starší 
kategorie U19, které budou ČR 
reprezentovat na mistrovství Ev-
ropy v Praze od 8. července. 

Všichni sportovní příznivci – 
sledujte výsledky na www.pen-
tathlon.cz nebo přijďte rovnou 
fandit! petR maRtínek

Kateřina Berková a Monika Macková 
mistryně ČR v družstvech U17

Katka Berková a Monika Macková (3. a 4. zleva) na stupních vítězů pětiboje 
kategorie U17.
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Na Mistrovství České republiky ve vo-
lejbale v kategorii mladších žákyň 

obsadila děvčata z Kralup 3. místo. Velké 
poděkování patří trenérům Vaškovi Fejto-

vi a Davidu Němcovi, bez jejichž energie 
a času, který dívkám věnovali, by to pro-
stě nešlo. 

jaRmila momutoVá

Mladší žákyně třetí na mistrovství ČR!
článek o mistrovském zápase žákyň 

najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz
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Vneděli 7. 6. pořádal oddíl Si-
lového trojboje a Strongma-

nů TJ Kralupy pod záštitou měs-
ta Kralupy na náměstí J. Seiferta 
v Lobečku již 3. ročník soutěže 
silných mužů a žen Strongman 
Kralupy. Závodilo se v silově vy-
trvalostních disciplínách jako 
tahání kamionu, tlakové kombi-
naci, mrtvém tahu se speciální 
osou a automobilem, farmářské 
chůzi s železnými kufry, vyklá-
dacím závodu těžkých břemen 
a převracení pneumatiky. 

Samotná soutěž byla rozděle-
na na dopolední část pro kate-
gorie fitness / příchozí a ženy 
a odpolední část pro strong-
many do a nad 105 kg tělesné 
hmotnosti. Váhy výše zmíně-
ných disciplín byly upraveny 
pro jednotlivé kategorie tak, aby 
svojí obtížností odpovídaly silo-
vé vybavenosti závodníků.

Celkem v závodu soutěžilo 
52 závodníků, z toho 24 mužů 
a 3 ženy dopoledne a 25 mužů 
odpoledne, přičemž dva závod-
níci dorazili až ze Slovenska 
– z Bratislavy a Žiliny. Za kra-
lupský oddíl společně s hostu-
jícími členy závod zvládlo osm 
závodníků, kteří povětšinou pil-
ně trénovali již od začátku roku, 
nejprve v zimě a sněhu, posléze 
v letních vedrech.

 V dopolední části skončil 
na druhém místě Lukáš Nývlt, 
který prohrál s vítězem katego-
rie Lukášem Forejtkem z Pardu-
bic o jediný bod. Další zástupce 
oddílu Michal Vosmík se umístil 

na pěkném 11. místě, s plánem se 
pro příští závod umístit na me-
dailových pozicích. Hostující 
členka Jiřina Řočeňová v závodu 
žen obsadila bronzovou pozici. 
Na to, že před závodem si byla 
disciplíny osahat pouze jeden-
krát, je to pěkný výkon. Vítězství 
z loňska obhájila Eva Horňáková 
z Českých Budějovic, na druhém 
místě skončila slovenská závod-
nice Majka Kubičková.

V odpolední části strongmanů 
do 105 kg obhájil páté místo kra-
lupský strongman Zdeněk Tuhá-
ček, kterému na šestém místě 
dýchal na záda oddílový svěře-
nec Pavel Košťál. Na osmou příč-
ku v závodě dosáhl kralupský 
Jan Kantner, pro kterého tento 
závod byl prvním závodem si-
láků v životě. O první příčku se 
poprali Josef Makovský z Prahy 
a Petr Marek z Pardubic, oba by-
li krom první disciplíny (tahání 
kamionu) vyrovnanými soupeři, 
a tak není divu, že tato disci-
plína rozhodla o vítězství Josefa 
před Petrem. Bronz si odnesl 
Pavel Brůža z Jirkova.

V kategorii strongman nad 
105 kg za Kralupy nastoupil Petr 
Klich, který se umístil na 6. mí- 
stě, a Marek Urbánek, který 
vzhledem ke své náročné pro-
fesi a velké únavě obsadil až 
10. místo. Vítězství v kategorii 
obhájil strongman Radek Rosa 
z Batňovic, na kterého v závěsu 
dotíral slovenský Peter Supák. 
Třetí místo bral Václav Mareš 
z Loun, který si svými výkony 

a právoplatnou přezdívkou „dě-
dek“ získal diváky.

Závod proběhl bez velkých 
komplikací a zranění, všichni 
závodníci si pochvalovali záze-
mí, organizaci a pozorné diváky. 
Nepřehlédnutelnými hosty byli 
taktéž strongmani Martin Sů-
va a Honza Šleis, který se svý-
mi 170 kg jistě vyčníval z davu. 
Na závod se přišli podívat tak-

též zastupitelé města a státního 
aparátu. 

Na závěr bych chtěl poděko-
vat kolegům z oddílu a kama-
rádům za pomoc při závodu, 
hlavnímu partnerovi městu Kra-
lupy, sponzorům, moderátorům, 
závodníkům a všem, kteří se 
na závodu přičinili.

Zdeněk tuHáČek, předseda oddílu 

siloVéHo tRojboje tj kRalupy

Strongman Kralupy 2015 v podání kralupských závodníků
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Závodníci dopolední části
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Sport

Vsezóně 2014/2015 v SK FIT 
FOR YOU cvičilo celkem 

120 dětí, a to nejen v Aerobic 
centru v areálu zimního stadio-
nu v Kralupech, ale také při MŠ 
a ZŠ Chvatěruby, kde probíha-
ly hodiny aerobiku a sportovní 
průpravy pro děti, novinkou by-
ly hodiny dětského dance aero-
biku a gymnastické průpravy.

Děti se během roku zúčastnily 
závodů jednotlivců typu Master 
Class a vybojovaly krásná umís-
tění v celorepublikovém měřít-
ku. Pravidelně se na těchto sou-
těžích umísťovaly na předních 
místech Tereza Chromá, Nikola 
Kohlová, Kristýna Klimešová, 
Nikolka Labíková, Lenka Roub-
cová, Anežka Netíková a další.

Ve sbírce zlatých medailí do-
minovala dvojice komerčního 
aerobiku – Vendy Hloušková, 
Lenka Roubcová se sestavou 
Brazil FIFA 2014.

Nejúspěšnější pódiovou sesta-
vou byly „Laborantky“, které se 
staly finalistkami soutěže „Čes-
ko se hýbe“ a do finále postu-
povaly z prvního místa. S vel-

kou snahou a pílí se předvedly 
pódiové sestavy „Melon Party“ 
a „Fotbalové fanynky“.

Na závěr celé sezóny bych rá-
da poděkovala všem lektorkám 
dětského aerobiku, dětem, rodi-
čům za podporu a spolupráci 
a přeji všem krásné prázdniny 
plné odpočinku a pohody.

 Za sk ffy mgR. blanka bělíkoVá

AEROBIK s úsměvem a úspěchem

přejeme vám krásné léto, odpočinkovou dovolenou a dětem nezapomenutelné prázdniny plné pohody, sluníčka a dobrodružství. 
Šéfredaktorka radka Holeštová a grafik Jan doležálek

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti
} Rekonstrukce hlavní silnice v Kralupech jde do finále
} Umělecké obrazy z opuštěných staveb – URBEX team Kralupy
} Od půlky června se můžete po veltruském zámeckém parku 
svézt i koňským povozem

} Chvatěrubské brnkačky – festival dobré muziky
} Nepozorný cyklista skončil pod tahačem
} Své děti můžete v létě přihlásit na dětský skate kemp
a mnohé další...

Ve webové verzi Zpravodaje najdete například tyto články:
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pro voLnoU chvÍLI / Inzerce

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

Hádejte 
a BaVte Se
Jak se oblékají eskymáci??

Rychle...

Jaké má žába oči??
Vodotěsné...

Jak se japonsky řekne skokan na lyžích??
Dole Na Kaši...

Co zastaví padání vlasů??
Podlaha...

Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne 
drátu elektrického vedení??

Popelka...

Jaký je rozdíl mezi autem a nočníkem??
V autě sedí čtyři a vezou se,  

na nočníku sedí jeden a tlačí...

Co je to maximální rychlost??
Když běháš dokolečka a vidíš si záda...

Jaký je rozdíl mezi medvědem a uči-
telkou??
Medvěd tě sežere hned, učitelka tě žere roky...

Jaký je rozdíl mezi máslem a buldoze-
rem??

Zkus si natřít buldozer na chleba...

Může slon chodit na základní školu??
Nemůže, nevešel by se do dveří...

A může slon chodit na střední školu??
Nemůže, nevychodil základní!!...

Jak se smějí ufouni??
Od ufa k ufu...

Co se stane z beránka, když přijde o no-
žičky??

Obláček...

Co je to prd??
Marný pokus přírody naučit zadek zpívat...

Řešení 
tajenky: 
DMITRIJ 
KULIKOV

inzerce

SOUKROMÁ INZERCE
❱ koupíM pivní sklenice s nápisy, např. Rakovar, Pivovar Kralupy nad 
Vltavou i jiné. Děkuji za nabídku.  tel.: 732 170 454

❱ proDáM satelit Skyling 85 cm průměr, čtyři roky v provozu, karta 
zaplacena do 03/2016 - 300 programů – 2.000 Kč. Prodám sporák - plyn 
+ elektřina – 2.000 Kč a střešní držák kol na Felicii – 500 Kč. 

tel.: 606 824 003, e-mail: vu1940@seznam.cz 

❱ hleDáM levnější podnájem pro ženu (60 let) na několik měsíců z důvodu 
mimořádně složité životní situace. Děkuji za nabídky. tel.: 731 359 024

ZŠ a MŠ třebízského 
Kralupy nad Vltavou
přijMe: 
} VyCHOVAtElKu do školního 
klubu na zkrácený úvazek 
s nástupem od 1. 9. 2015.

} ASIStENtA PEDAgOgA  
pro dva žáky (úvazek 0,7)  
s nástupem od 1. 9. 2015.
Životopisy, prosíme, zasílejte na 
email: skola@skola.trebizskeho.cz
tel.: 311 284 902-3.
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KoMerČnÍ Inzerce

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

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

nyní 
nabízíme

OteVřenO:
po – pá: 8:00 – 17:30 so: 8:00 – 16:00 ne: 8:00 – 16:00
Ve svátek 5. 7. ZaVřeno, v pondělí 6. 7. oteVřeno 8:00 – 17:00

VeLKé Letní 
SLeVY 
POKRAČUjí

30 až 70
sleva

} 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

Praxe v oboru metráž – textil – galanterie výhodou
v případě zájmu zašlete životopis

na e-mail: klara.koubkova@latky.cz

HlEdá 
Prodavačku

pro prodejnu  
v kralupech nad vltavou
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KoMerČnÍ Inzerce

firma rOSana s.r.o.
HleDá řiDiče Sk. B 
na rozvoz balené vody v regionu 

kralupy nad Vltavou. 
Nabízíme hlavní pracovní poměr 

v zázemí stabilní firmy.

tel.: 777 760 255, 
e-mail: voda@rosana.cz

ÚčEtní Služby 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

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

www.ucetni-sluzby.com

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

Koever cz s.r.o.
libČice nad vltavou

PŘIJMEME:

  pracovníKy pro obSluHu StroJŮ 
na vÝrobu plaStovÝcH dílŮ 

ve tŘíSMěnnÉM provozu

POŽADUJEME:
} výuční list } Čistý trestní rejstřík } dobrá fyzická zdatnost  

} Spolehlivost } zručnost } pečlivost

NABÍZÍME:
} Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
} Zaškolení uchazečů z jiných profesí

} Nástupní plat 100 kč/hod - po zapracování pravidelný nárůst 
+ 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




