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Vážení spoluobčané!
V roce 2013 – a to právě před rokem – se přes na-
še město přehnala povodeň, která se dotkla města 
a jeho obyvatel. Poškodila mnoho objektů i komu-
nikací, způsobila problémy v dopravě i v podniká-
ní, znepříjemnila provoz škol, státních i městských 
institucí, obchodů i život mnoha rodinám. Naštěstí 
nezabíjela a díky vám všem, i pomocníkům a dob-
rovolníkům z celé republiky, jsme její následky 
překonali a škody napravili.

Povodeň přišla v době, kdy se měly – tak, jako 
každoročně na začátku června – konat slavnosti 
Dny Kralup. Místo radovánek u řeky, místo kon-
certů a soutěží, jsme do ulic vyrazili s lopatami 
a čerpadly.

Doufám, že letošní červen bude jiný a že si po-
hodové dny opravdu užijeme. A tak si vás všechny 

dovoluji pozvat ve dnech 4. – 8. června k bohaté-
mu stolu plnému nabídek zábavy, sportu i veselí, 
a to na kralupská hřiště, k řece Vltavě – ta snad 
bude klidná a vlídná – do kulturního domu Vltava 
i na místa ostatních akcí. 

Plný program i s termíny a místy zahájení na-
jdete ostatně na dalších stránkách našeho Zpra-
vodaje. Doufám, že se s mnohými z vás ve městě 
potkám. 

Do Kralup jsem pozval i naše zahraniční 
a tuzemské kolegy starosty a lidi z partner-
ských měst i z měst, která nám pomohla v ča-
se nejtěžším a těším se, že jim naše město 
ukáže i svou vlídnější tvář, než tomu bylo 
před rokem. 

Tak hezké dny a dobrou zábavu!

PeTr holeček, sTarosTa kraluP nad vlTavou

ABONENTKY
na podzimní divadelní 

sezónu v KD Vltava jsou

v prodeji od 2. 6.
Neváhejte, počet abonentních 

míst je limitován!
Více informací na straně 11.

Dny Kralup 20 1 4
                           4. – 8. června

plus
podrobný

PROGRAM

DNŮ KRALUP 2014

Chcete se zúčastnit 

molitanové 
bitvy? 

Budete mít možnost v neděli 
29. června! Podrobnosti 

najdete na straně 13.
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Vážení a milí čtenáři,
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Veřejné jednání 
zastupitelstva města
se koná 

ve středu v 17 hodin 
v hlavní zasedací místnosti  
MěÚ Kralupy nad Vltavou

v květnu především sportovní fanoušci a mi-
lovníci nejrychlejší kolektivní hry prožívali dra-
matické a napínavé okamžiky, kdy minimálně 

od televizních obrazovek „hnali“ 
naše hokejisty k nejlepšímu možné-
mu výsledku na MS 2014 v Bělorusku. 
I bramborová pozice může všechny 
fanoušky potěšit, vždyť Češi skončili 
lépe, než mnohé větší země... 

V červnu už tolik stresu zažívat ne-
budeme, neboť na MS ve fotbale se 

naši reprezentanti neprobojovali. A tak se ales-
poň všichni můžete soustředit na akce, které se 
konají v našem městě. Náročný bude zejména 
první červnový týden a víkend. Program Dnů 
Kralup je opět pestrý, zajímavý a lákavý, věřím, 
že nebudete vědět, kam se vydat nejdříve. Ale 
ani koncem měsíce se nebudete nudit, aktivit 
v Kralupech i okolí je připraveno hned několik.

S nezvykle vysokým počtem červnových po-
zvánek ale souvisí, bohužel, i počet dalších pří-
spěvků, které se na 36 stran tohoto čísla neveš-
ly. Jedná se hlavně o příspěvky ze škol a sportu. 
Články si ale můžete přečíst na webu města, 
v rubrice Kralupský Zpravodaj. Děkuji všem 
za pochopení.

V závěru bych ráda popřála všem žákům 
a studentům úspěšné zakončení školního 
roku, ať mají ze svého vysvědčení jenom radost 
a pokud nějaká známka nebude úplně ta nej-
lepší, věřte, není to žádná tragédie, i když v ten 
moment to tak vypadá. Prázdniny všechny 
chmury odnesou a rodiče to pochopí, protože 
si vzpomenou na svoje vysvědčení! :o)

Krásný červen plný radosti, zdraví a úsměvů 
přeje 

radka saláková, 

redakTorka kz

Po:  Lobeček - tenisové kurty .................. 14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ................. 15:00 - 15:50 
Út: Hostibejk .......................................... 16:00 - 16:30
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Lobeč - Purkyňovo nám. ................... 16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 Cukrovar - hala ................................ 16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
St:  U gymnázia ...................................... 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. .................................... 15:00 - 15:50

Čt: Lidové nám. ...................................... 14:00 - 14:50 
 Mlýnská ul. ....................................... 15:00 - 15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ................ 14:00 - 14:50
 Zeměchy .......................................... 15:00 - 15:50

tERmÍny mobilnÍCH SvoZŮ
čERvEn
2. 6. - 6. 6. .....................bioodpad                                     
16. 6. - 20. 6. .................rozměrný odpad z domácností  

čERvEnEC
30. 6. - 4. 7. ...................bioodpad
14. 7. - 18. 7. .................rozměrný odpad z domácností     

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávního celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. Náklad: 2850 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 30. 5.  Uzávěrka letního dvojčísla čísla: 20. 6. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 1. 7. 2014. 

adresa:
hůrka 1041

schůzka se koná:
24. 6. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

StáNKOvé tRhy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 11. a 25. 6. 2014

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání stánkových trhů 
uzavřeno parkoviště naproti Kulturnímu domu Vltava.

◆ Zhotovitelem akce „Rekonstrukce zastávek 
veřejné dopravy“ byla vybrána společnost RYBÁŘ 
stavební s.r.o. z Mělníka, za cenu 2.939.11,47 Kč 
bez DPH.
◆ Město Kralupy nad vltavou vyhlásilo výběrové 
řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Dálkový 
monitoring médií a energií pro objekty města“ 
a „Rekonstrukce dvora ZŠ V. Havla“. 
◆ Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
s firmou HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o. Zmíněná 
firma má výhradní právo umisťovat na území města 
směrovky komerčních cílů instalované na sloupech 
veřejného osvětlení a samostatných sloupcích. 
◆ Rada města schválila využití služeb asociace 
„Záchranný kruh“ a umístění informačního boxu 
na stránkách města za celkovou cenu 1.815,- Kč 
vč. DPH ročně (http://infobox.zachranny-kruh.cz/).
◆ Místa s kontejnery na separovaný odpad 
v lokalitách sídlišť V Zátiší a Cukrovar budou 
doplněna o kontejner na textilní odpad. Odbor 
životního prostředí MěÚ dostal za úkol navrhnout 
třetí lokalitu v Lobečku na umístění kontejneru. 
◆ Rada města schválila převzetí záštity nad  
5. ročníkem projektu „Na kole dětem“, použití znaku 
města a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 
◆ JSDh Kralupy nad vltavou se podařilo získat 
dotaci na nákup nového terénního vozu pro JSDH 
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS Středočeského kraje. Dotace dosahuje částky 
790.000,- Kč. 
◆ RM schválila vítězným uchazečem akce „Pojištění 
majetku města“ společnost Česká pojišťovna, a. s., 
IČ: 45292956, za cenu 14.993.753,- Kč bez DPH 
po dobu pěti let.

◆ RM vzala na vědomí aktualizovaný seznam ko-
munikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě 
Kralupy nad Vltavou. Stavební uzávěra se týká 34 ulic 
a 21 chodníků s převážně novými povrchy. 
◆ RM schválila bezúplatné využití louky v Mikovi-
cích SDH Minice pro pořádání hasičské soutěže dne  
28. 6. 2014 od 7:30 do 17:00 hodin.
◆ RM schválila vypovězení nájemní smlouvy na tr-
hy v Lobečku, a to ke dni 30. 6. 2014. Důvodem byla 
snižující se úroveň trhů a časté stížnosti občanů. Po-
slední trhy v Lobečku na Seifertově nám. se budou 
konat dne 25. června 2014.
◆ v informačním centru MěÚ Kralupy nad 
vltavou můžete nově zakoupit: turistickou vizitku 
(12,- Kč) a pexeso s kralupskými motivy (10,- Kč).

Úřední hodiny informačního centra MěÚ Kralupy 
v červenci a srpnu 2014
Pondělí .............................................. 8:00 - 18:00
Úterý ................................................. 8:00 - 15:00
Středa ............................................... 8:00 - 18:00
Čtvrtek .............................................. 8:00 - 15:00
Pátek ................................................. 8:00 - 14:00

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

11.června
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Podmínky prodeje:
Žadatel předloží záměr využití 
objektu (bližší specifikace, roz-
sah provedení stavebních úprav 
a pohledovou studii stavby) a na-
bídku kupní ceny. S kupujícím 
bude uzavřena Smlouva o smlou-
vě budoucí kupní a smlouva ná-
jemní, kde se kupující zaváže 
realizovat svůj záměr do doby 
3 let od podpisu této smlouvy. 
Nájemné je stanoveno ve výši 
10,- Kč / m2 / po dobu prvního 
roku, v dalších dvou letech se ce-
na zvyšuje na 50,- Kč / m2 / rok. 
Kupní smlouva bude uzavřena 
po vydání kolaudačního souhla-
su k danému záměru. 

Způsob podání nabídky:
Žádost o prodej budovy s pozem-
kem lze podat doporučeně poš-
tou na adresu MěÚ v Kralupech 
n. Vlt., Palackého nám. 1, 278 01 
Kralupy n. Vlt. nebo osobně 
do podatelny Městského úřadu 
v Kralupech nad Vltavou nejpoz-
ději do 11. 6. 2014 do 12:00 hodin. 
Nabídka musí obsahovat osob-
ní údaje žadatele, záměr využi-
tí objektu s rozsahem provedení 
stavebních úprav a pohledovou 
studií, nabízenou kupní cenu 
a potvrzení ekonomického od-
boru MěÚ Kralupy n. Vlt. o bez-
dlužnosti žadatele vůči prodá-
vajícímu.

Obálky budou opatřeny adre-
sou odesílatele a zřetelně ozna-
čeny nápisem „PRODEJ budovy 
č.p. 68 v Kralupech nad Vltavou 
- NEOTVÍRAT“. 

Otevírání obálek proběhne 
na veřejném zasedání zastupi-
telstva města v Kralupech nad 
Vltavou dne 11. června 2014. 

Bližší informace podá H. Le-
sáková, odbor realizace in-
vestic a správy majetku MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, tel.: 
315 739 806.

Zadavatel si vyhrazuje právo 
nevyhlásit vítěze nebo zrušit 
výběrové řízení v kterémkoliv 
stadiu. 

Budova bývalé kralupské školy je ke koupi

v současné době z již získaných dotačních prostředků probíhají akce:
 dotace do výše 
� dokončení rekonstrukce komunikací v Lobečku 19.000.000,- Kč
� zateplení ZŠ 28. října, Mikovice 5.000.000,- Kč
� zateplení budovy Bytového podniku Kralupy n. Vlt. v Lobči  2.200.000,- Kč
� zateplení administrativní budovy TSM  2.100.000,- Kč

ve stavu výběru dodavatelů jsou akce:
� rekonstrukce autobusových zastávek 4.700.000,- Kč
� výstavba infocentra na terasách Masarykova mostu 9.900.000,- Kč
� zateplení budovy ZŠ praktické 3.500.000,- Kč

Dále město podalo žádosti o získání dotačních prostředků na akce:
� modernizace stanovišť separovaného sběru
� zateplení a rekonstrukce budovy č.p. 6 na Palackého náměstí
� zateplení a rekonstrukce budovy AZ Centra v Třebízského ul.
� zateplení a rekonstrukce Skautského domu Bára
� zateplení a rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Mikovicích
� zateplení a rekonstrukce objektu na hřišti v Mikovicích
� zateplení a rekonstrukce objektu sauny na zimním stadionu
� zateplení a rekonstrukce budovy školy v přírodě v Mokrosukách
� výstavba dopravního hřiště v zahradě ZŠ Třebízského včetně 
    rekonstrukce sportovního hřiště
� II. etapa rekonstrukce objektu plaveckého bazénu
� nákup zametacího a kropícího vozu na chodníky pro TSM

v přípravě na podání žádostí o dotace jsou akce:
� výstavba bezbariérového chodníku v ulici Hybešova
� rekonstrukce zeleně na Hostibejku
� rekonstrukce Seifertova náměstí
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Zastupitelstvo města dne 29. dubna 2014 schválilo záměr 
města - prodej budovy č.p. 68 s pozemkem parc. č. st. 60 
o výměře 232 m2. Jedná se o budovu „staré školy“, kterou 
naleznete vedle budovy technoparku (bývalých mlýnů). 
Prodej proběhne obálkovou metodou. 

Evropské peníze pro Kralupy v roce 2014
i v tomto roce budou v našem městě investovány nemalé finanční prostředky z fondů evropské unie. město se dlouhodobě 

drží investiční strategie, která je zaměřena především na opravu nemovitého majetku, na který jsou vypisovány dotační 
programy z regionálního operačního programu a z operačního programu životní prostředí. 

V období let 2009 – 2014 město Kralupy nad Vltavou získalo z evropských a státních dodatčních titulů do rozpočtu více jak 
173.000.000,- Kč.  Z toho bylo z Operačního programu vzdělávání určeno pro rozvoj základních škol 14.839.000,- Kč, pro rozvoj 
sociálních služeb 2.711.000,- Kč, na pokrytí škod po povodních 7.217.000,- Kč.   Libor Lesák, místostarosta Kralup nad vltavou

Park na Seifertově náměstí také 
volá po rekonstrukci
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Vbřeznovém zpravodaji jsme 
informovali o dalším prů-

běhu akce „Modernizace míst-
ních komunikací v Kralupech 
nad Vltavou – lokalita Lobeček“. 
S potěšením musím konstatovat, 
že koncem dubna byla dokon-
čena další etapa – ulice Revo-
luční. Komunikace je již zpro-
vozněna od ulice Gagarinova až 
k ulici I. Olbrachta. V průběhu 
měsíce května byla dokončena 
i oprava chodníku a veřejného 
osvětlení na straně komunikace 
k sídlišti. 

Zahájeny byly práce na po-
slední etapě, a to tř. Legií. Tato 
etapa se provádí ve dvou fá-
zích – od ulice Karolíny Světlé 
k ulici Revoluční (dokončeno 

do začátku června) a zbýva-
jící část od křižovatky s uli-
cí Mostní po ulici Karolíny 
Světlé (bude probíhat do kon-
ce června). 

To znamená, že řidiči musí 
počítat s tím, že od počátku 
června nebude odbočení do tř. 
Legií z Mostní ulice možné. 
I v rámci této etapy se bude 
provádět celková oprava obou 
chodníků a veřejného osvětlení. 
Po celou dobu výstavby je hlav-
ní objízdná trasa vedena ulicí 
Masarykova.  

Nadále prosíme občany o tr-
pělivost a ohleduplnost na ob-
jízdných trasách.

Ing. Marek CzeChMann, 

MísTosTarosTa kraluP n. vlT.

Koncem května byla zahájena komplet-
ní rekonstrukce horkovodu, který vede 

městem ze Synthosu až do Lobče. Co je 
důvodem této rekonstrukce, jaký je před-
pokládaný termín ukončení zemních prací 
a jak ovlivní tato rekonstrukce život obča-
nů v Kralupech, se dozvíte níže. Autorem 
odpovědí je Sławomir Czuchrij, Head of 
energy production in Synthos.

„Tamero Invest s.r.o. provádí rekonstruk-
ci a modernizaci horkovodní sítě dálkové-
ho vytápění v Kralupech n. Vlt., která je 
ve vlastnictví Tamero Invest s.r.o. Práce za-
hrnují, mimo jiné, výměnu stávajícího kaná-
lového vedení horkovodů za zemní bezka-
nálový systém předizolovaného potrubí.

Důvodem pro výměnu potrubí je jeho 

technicky zastaralý stav (síť byla vybudo-
vána v 70. a 80. letech minulého století) 
a poškození tepelné izolace potrubí během 
povodní. Současný stav sítě způsobuje zvý-
šené tepelné ztráty, tím zhoršuje ekonomiku 
provozu horkovodního systému a navíc tak 
má negativní dopad na životní prostředí.  
Stávající horkovodní síť bude nahraze-
na novým potrubím, instalovaným bez-
kanálovou technologií. Použito bude pře-
dizolované potrubí s nejvyšším stupněm 
tepelné izolace, které má velmi vyso-
kou životnost předpokládanou na 30 let.  
Doba trvání výstavby, včetně přípravných 
prací, byla stanovena na 13 měsíců. Pří-
pravné práce začaly již v roce 2013. Do-
končení stavby je plánováno na konec roku 

2014. Zemní práce budou realizovány ješ-
tě v průběhu června 2014, dalším krokem 
bude pokládka potrubí a následovat bude 
samotné přepojování spojené s přerušením 
dodávek tepla určených pro přípravu teplé 
užitkové vody. 

Přerušení dodávek tepla bude probí-
hat v červenci a srpnu 2014. Přesné ter-
míny odstávek budou odběratelům ozná-
meny společností Tamero Invest s.r.o. 
písemně v dostatečném předstihu, po pře-
dání detailního plánu výstavby zhoto-
vitelem firmou Elte Ústí nad Labem.   
Rekonstrukce bude realizována takovým 
způsobem, aby byly minimalizovány ne-
gativní dopady na naše odběratele tepelné 
energie.“

Vkvětnu proběhla demolice 
přístaveb garáží a přilehlé-

ho nižšího objektu (dřívější kan-
celáře sociálního odboru MěÚ 
na Palackého nám. č. 6), která 
je součástí postupné revitaliza-
ce centra města. Uvedenou de-
molicí architektonicky nehod-
notných a nesourodých objektů 
dochází k propojení bývalého 
areálu městského úřadu s no-

vě budovaným Technoparkem. 
Plocha bude opatřena novými 
povrchy ze zámkové dlažby, no-
vým veřejným osvětlením a ko-
munikačně i esteticky bude pří-
mo navazovat na okolní lokalitu. 
Současně bude tento prostor po-
skytovat i několik parkovacích 
míst pro občany.

 MarCela horčIčková, 

vedouCí odboru rI a sM

Stavební úpravy v centru města

Rekonstrukce horkovodu v Kralupech

Pokračování rekonstrukce komunikací
– třída Legií
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Stav rekonstrukce třídy 
Legií ke dni 20. 5. 2014.
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Prostranství u domu 
č.p. 6 při úpravách
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Zahájení letní sezóny městského koupaliště v Lobečku - sobota 31. 5. 2014.

otvírací doba: 
červen – září ........................................ PO – PÁ 10.00 – 19.00 hod.
  SO – NE 10.00 – 20.00 hod.
vstupné:
Dospělí ................................................. 90,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 60,- Kč
Děti do 5 let .......................................... 25,- Kč
Děti 5 – 15 let, ZTP, ZTP/P ................... 60,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 40,- Kč
Kondiční plavání ................................... 30,- Kč

Ranní kondiční plavání ve všední dny
od pátku 16. 6. ..................................... 6.15 – 8.00 hod.

UPoZoRnĚnÍ: Provoz krytého bazénu končí v neděli 15. 6. 2014. fo
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KRalUPSKé KoUPalištĚ ZaHajUjE PRovoZ

ANkeTA

martina, 40 let:
Naše celá rodina chodí na kou-
paliště v Kralupech. Líbí se nám 
tam (hlavně dětem) a není to 
daleko, takže tam mohu zajít 
i ve všední den po práci. Dce-
ra závodně plave (miluje vodu), 
takže v bazénu anebo potom 
na koupališti jsme skoro po-
řád. :o)

libor, 31 let:
Já se rád chodím koupat v létě 
do Kralup na koupaliště, pro-
tože tam je krásně čistá voda 
a hezké prostředí, kde se dá 
příjemně relaxovat.

alena, 12 let:
V létě se nejraději koupu v pří-
rodě, na přehradách, když je-
deme s rodiči na výlet nebo 
dovolenou. Tady v Kralupech 
na koupaliště nechodím, pro-
tože je to tam na mě moc mo-
derní a všude plno lidí.

lukáš, 11 let:
Já chodím nejraději v Kralu-
pech na koupaliště, protože 
tam je super tobogán a ko-
nečně můžu i na tu velkou 
klouzačku. Moc se mi tam lí-
bí. Vždycky tam potkám kama-
rády, spolužáky nebo je tam 
se mnou aspoň moje ségra. 
Taky někdy chodíme ke zná-
mým do bazénu, ale koupališ-
tě je lepší.

bořek, 51 let:
V létě se moc k vodě nedostanu, 
ve volném čase mám stále dost 
práce kolem domu a na zahra-
dě. Když už je moc velké teplo, 
ochladím se v malém bazénu 
na dvorečku, na veřejná koupa-
liště většinou nejezdíme.

ondřej, 24 let:
Rád se koupu na koupácích, 
kde je možnost stále doplňovat 
pitný režim. :o) Koupák Kralupy 
nebo Cítov jsou fajn.

jana, 40 let:
Koupeme se na zahrádce 
v malém nafukovacím bazén-
ku, děti se osvěžují pod roz-
prašovačem, občas chodíme 
na kralupské koupaliště a v ne-
poslední řadě máme bezvadné 
sousedy s bazénama... :o)
 
Zuzana, 38 let:
Koupeme se v bazénu u bará-
ku. Důvodem je jeho dostupnost 
a možnost ovlivnit kvalitu vody.

jarka, 38 let: 
Nejspokojenější jsem doma 
na zahradě v bazénu. V sou-
kromí je klid a pohodlí. Na do-
volené dávám přednost pískov-
ně, jezu, řece nebo moři. Když 
jsem na cestách, chci toho co 
nejvíc vidět a vyzkoušet. Ležet 
celý den na koupališti nebo být 
u aquaparku, to ne…

kam se chodíte v létě 
koupat a proč? Vážení majitelé psů, vám, co jste 

stále nezaplatili místní poplatek 
za psa, bude zaslána složenka 
s výzvou k úhradě dlužné částky. 
Pokud tak neučiníte, dojde k navý-
šení částky a zahájení správního 
řízení. Doporučujeme zaplatit po-
platek v co nejbližší době.

ZPŮSOb PLAceNí POPLAtKU:
- hotově na pokladně MěÚ Kra-
lupy n. Vlt., Palackého náměstí 1, 
přízemí; poštovní poukázkou ne-
bo bezhotovostním převodem 
na účet vedený v KB, číslo 19-
624 171/0100. Za účelem identi-
fikace platby je nutno použít vari-
abilní symbol přidělený správcem 
poplatku, případně vypsat čtyřčíslí 
1341 a jméno a příjmení majitele 
psa.

UPOZORNĚNí – poplatek za psa
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Naše město se díky odstartování akce 
„Instalace první sochy Josefa Švejka 

v českých zemích“ úspěšně zviditelnilo 
v mnoha médiích. Reakce jsou velice přá-
telské a pozitivní, a to i ze zahraničí. Tato 
skutečnost se příjemně zobrazila i na účtu 
veřejné sbírky. Děkujeme touto cestou všem, 
kteří přispěli!!

Od 22. 4. 2014 (zahájení sbírky) do 20. 5.  
(den redakční uzávěrky) postupně přibyla 
částka ve výši 72.424,- Kč. Další příspěvky 
od Kralupanů, přátel našeho města a pří-
znivců dobrého vojáka Švejka jsou samo-
zřejmě velice vítány…

Přispívat lze na č. účtu veřejné sbírky: 
4444226666/0100 (zřizovatelem a správcem 
veřejné sbírky a účtu je město Kralupy nad 

Vltavou, výsledná socha bude ve vlastnic-
tví a péči města). Přispět lze i do sbírko-
vé pokladničky v infocentru MěÚ nebo 
přes pokladnu MěÚ (dárce obdrží potvr-
zení). Možné je i uzavření darovací smlou-
vy (fyzické i právnické osoby), tel. kontakt: 
315 739 856. 

Dosud bylo ve světě instalováno třináct 
soch Josefa Švejka. 

V České republice zatím nebyla odhale-
na žádná...

Pojďme to společně změnit!! 
Podrobné informace o projektu, novinky 

a aktuální finanční stav sbírky lze sledovat 
na: www.mestokralupy.cz/svejk. k. h.

Veřejná sbírka na sochu Josefa Švejka 
v Kralupech se úspěšně rozeběhla

STAV SBÍRKY ke dni 20. 5. 2014  72.424,- Kč

Po celé naší republice se v pá-
tek 23. května otevřely kos-

tely, kaple, modlitebny, a to čas-
to na místech, kde bývá jindy 
zavřeno. Stejně tak tomu bylo 
i v kralupské farnosti, kdy se 
Noc kostelů konala v kostele Na-
rození sv. Jana Křtitele v Kralu-
pech – Zeměchách, který byl 
veřejnosti zpřístupněn na ten-
to jeden večer po mnoha letech 
od jeho uzavření. 

V programu byla nejen volná 
prohlídka kostela, ale i několik 
hudebních vystoupení a samo-
zřejmě duchovní zastavení, mot-
litba a závěrečné požehnání.

Barokní, jednolodní kostel Na-
rození sv. Jana Křtitele nechala 

postavit v letech 1723-1733 zbož-
ná majitelka panství Zvoleněves 
Anna Marie Toskánská. Později 
byla ke kostelu přistavena samo-
statně stojící zvonice.

Jednou ze zajímavostí míst-
ního kostela je, že v presbytáři 
byla v minulosti umístěna vzác-
ná pozdně gotická dřevořezba 
od neznámého autora „Poslední 
večeře Páně“, původně pochá-
zející z pražské Betlémské kap-
le. Dnes je reliéf v Národním 
muzeu. 

V 80. letech 20. století byl kos-
tel trvale uzavřen a přestaly se 
zde konat bohoslužby. Následně 
se stal kostel opakovaně terčem 
zlodějů, a co zbylo z  cenněj-

šího vybavení, bylo převezeno 
do depozitáře.  

Kostel prodělal četné opravy 
v 19. i ve 20. století, naposledy 
v r. 2001 byla provedena izola-
ce a odvodnění a v letech 2004 

– 2005 byla obnovena fasáda 
a byla provedena oprava stře-
chy vč. statického zajištění. Kos-
tel v současné době není volně 
veřejnosti přístupný.

radka saláková

Noc kostelů 2014
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Výsledky voleb
Ve dnech 23. – 24. května 2014 pro-

běhly v naší republice volby do Ev-
ropského parlamentu – volby s mottem 
„JEDNAT. ROZHODOVAT. OVLIVŇO-
VAT.“ Za Českou republiku usedne 
do lavic Evropského parlamentu 21 čes-
kých zástupců z celkového počtu 751 
poslanců, kteří budou v příštích pěti 

letech zastupovat zájmy svých voličů. 
Jak dopadly volby v našem městě?

K volbám mohlo v našem volebním okrs-
ku přijít 14.210 voličů. Při volební účasti 
16,23 % bylo platných 2.288 hlasů. Výsled-
ky voleb v Kralupech vidíte v grafu. 

Celorepubliková účast v evropských vol-
bách dosáhla 18,20 %. radka saláková

ANO 2011
17,79 %

tOP09, StAN 
17,40 %

ČSSD
13,68 %

KSČM
11,06 %

ODS
8,65 %

Piráti
6,16 %

Svobodní
5,64 %

SZ – 4,11 %

kostel Narození sv. Jana 
Křtitele v Zeměchách
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V letošním roce se podařilo poskytnout 
zdarma preventivní péči dětem z Kra-

lup na několika mateřských školách, a to 
v rámci projektu Prevence specifických po-
ruch učení pro dobrý start do školy, který 
realizuje Lexik, vzdělávací centrum a peda-
gogicko-psychologická poradna, s.r.o. z Roz-
tok u Prahy. 

Brzké odhalení vývojových nerovnoměr-
ností u dětí v předškolním věku je důležité 
právě pro klidný vstup do školních lavic. 
Již čtvrtým rokem vytváříme systém včasné 
péče pro děti předškolního a mladšího škol-
ního věku, abychom ještě před nástupem 
do školy pomohli dětem přípravu na školní 
docházku usnadnit. 

Pomoc poskytujeme nejen v našich pro-
storách v Roztokách, ale i přímo v mateř-
ských školách. Věnujeme se také rozvoji 
grafomotoriky, a to nejen v rámci progra-
mu Lexiček v MŠ, ale i během indivi- 

duálních konzultací. Cílem je pomoci dětem 
lépe zvládat motorickou dovednost a také 
najít radost ze spontánní tvorby.

Naší snahou je poskytovat komplexní péči 
za spolupráce s renomovanými odborníky. 

Svýše uvedenou obavou se rodiče často 
obracejí na pracovníky Semiramis o. s. 

Rádi by slyšeli univerzální návod, jak v ta-
kovém případě postupovat, co ověřit, co 
nezanedbat a především, jak dítěti pomoci. 
Na úvod je třeba říci, že milující rodič má 
zájem o své dítě a přirozenou součástí to-
hoto vztahu je i strach. Není nic špatného 
na faktu, že své podezření sděluje odbor-
níkovi, že vyhledává informace a sezna-
muje se s možnostmi nápravy nežádoucího 
stavu. To, že dítě bere drogy, nemusí být, 
alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto 
existují signály, které napovídají, že něco 
není v pořádku. Proto je dobré o těchto 
věcech vědět.  

mezi typické příznaky patří
� změny chování a nálad 
� únava, ospalost, vyčerpanost organismu
� slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné
     společnosti
� tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství
� paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace
� nechuť k jídlu, hubnutí

� celková změna životního stylu v krátké době
� ztráta původních zájmů, problémy ve škole
� prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fy-
zické projevy, jako změna velikosti zorniček, 
dech páchnoucí např. toluenem, červené běl-
mo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách 
aj., je podezření více než oprávněné.

Co dělat při podezření či zjištění, 
že dítě užívá drogy?
Především nepanikařit. Je dobré mít přehled 
o základních druzích drog, jejich účincích, 
způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekč-
ních nemocech, zákonech atd. 

Je třeba s dítětem mluvit - na místě jsou 
přímé otázky typu: proč s drogami začal, 
jaké pocity mu droga přináší apod. Dob-
ré je jasně prezentovat svůj postoj k dro-
gám.

Nevyčítat, nekázat a hlavně naslouchat. 
Vyhledat odborníky (s dítětem i bez) - navrh-
nou optimální způsob řešení, popř. předají 
kontakty na léčebná zařízení.

Pomoc, moje dítě asi bere drogy!

Kontakty na Semiramis o. s.:

K-centrum Mladá boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468, 
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Po-Pá od 10 do 17 hodin

Poradenství pro uživatele návykových 
látek, výměnný program a sběr 
odhozených injekčních stříkaček:

centrum terénních programů 
Středočeského kraje 
Tel.: +420 724 087 925, +420 728 245 196, 
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Anonymní drogová poradna: 
www.os-semiramis.cz                                      

 pečuje o děti i dospělé
v dnešní době mnoho rodičů čelí otázce, 
zda se jejich dítě vyvíjí přiměřeně věku, zda 
správně mluví, jestli se může zlepšit ve škole 
důslednější přípravou nebo zda již čelí 
závažnějšímu problému.

V Lexiku nabízíme speciálně pedagogic-
kou diagnostiku, psychologické poradenství 
a diagnostiku, reedukaci, logopedii a fyzio- 
terapii. Zaměřujeme se na pomoc dětem 
a jejich rodinám nejen v oblasti specific-
kých poruch učení, ale je pro nás důležité 
soustředit se na rodinu jako celek, proto 
nabízíme také rodinnou terapii a poraden-
ství. 

Pokud byste se potřebovali poradit s na-
šimi odborníky, stačí se objednat na tel. 
739 035 000 nebo napsat na poradna@le-
xik.cz, či se přímo zeptat našich odborníků 
na poradna-online@lexik.cz.

V naší pedagogicko-psychologické poradně 
vám zajistíme všechna potřebná certifikova-
ná potvrzení dle platných právních předpi-
sů, jak pro předškoláky, tak i školáky.

za kolekTIv lexIk, 

Mgr. lenka červenková, 

ředITelka
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Těžba uhlí v okolí Kralup

Kamenné uhlí má svůj pů-
vod v prvohorách, v obdo-

bí, které geologové nazývají 
permokarbon. V té době vznik-
ly dnešní zásoby uhlí. Začátek 
permokarbonu je kladen do po-
čátku údobí před 350 miliony 
let. Uhlí vznikalo přeměnou 
organického materiálu v anor-
ganický během milionů let. Or-
ganickým materiálem byla bio- 
masa tehdejších rostlin, jako 
jsou přesličky, plavuně a kap-
radiny. Dokladem toho jsou 
četné otisky uvedených rostlin 
v hlušině, kterou většinou tvo-
ří vrstevnatý lupek před kaž-
dou, dnes již zaniklou, šach-
tou. Podmínkou vzniku uhlí 
bylo nejenom velké nakupení 
rostlinných těl na dnech močá-
lů a jezer, ale hlavně následné 
překrytí této masy sedimenty, 
které zabránily rozkladným 
procesům a za nepřítomnosti 
kyslíku vedly ke karbonizaci.

Kralupy jsou součástí rakov-
nicko-kladenské pánve, která 
se táhne po levé straně Záko-
lanského potoka přes Zákola-
ny, Otvovice, Minice a Mikovi-
ce až do Kralup. V Kralupech 
permokarbon prostupuje spod-
ní částí Hostibejku a pokračuje 
až k Vltavě a dále podle Dvo-
řákovy stezky k nelahozeves-
kým tunelům. Zde také byla 
poslední štola. Při stavbě pod-
mokelské dráhy v letech 1845 
až 1850 byla překopána a zasy-
pána. Je málo známo, že tam, 
kde je dnes kralupské sídliště 
Hůrka, bývala malá hora (tedy 
zdrobněle hůrka), do které za-
sahovala část permokarbonské 
vrstvy. Obyvatelé Přemyslovy 
a Podřipské ulice, kteří měli 
hůrku hned za svými dvory, 

si zde kopali pro vlastní spo-
třebu uhlí.

Za vlády velkovévodkyně 
Anny Marie Františky Toskán-
ské (1672-1741), majitelky zvole-
něveského panství, ke kterému 
patřily i Otvovice a Mikovice, 
známé stavbou sousoší Bolest-
né Panny Marie na mikovic-
ké křižovatce, lidově nazýva-
né „štátue“, bylo na její příkaz 
v roce 1717 pátráno po uhlí. 
Zámecký úředník Jan Hoser 
skutečně uhlí nalezl u miko-
vické panské cihelny a brzy 
nato v daleko mocnějších vrst-
vách v celém otvovickém údolí. 
Dokonce bylo pátráno po uhlí 
i na pravé straně Zákolanského 
potoka v údolí Rusavka. Uhlí se 
zde nenašlo a vchody do slují 
byly zasypány. Ke konci druhé 
světové války byly štoly obno-
veny, ale ne pro těžbu uhlí, ný-
brž jako úkryty pro obyvatele 
před blížící se frontou.

Ve větším měřítku se začalo 
kopat od roku 1767. Počet ša-
chet pak stále přibýval. V li-

teratuře se uvádí, že v době 
rozkvětu těžby zde bylo 40 
štol a 13 malých dolů. Štoly 
bývaly až 200 metrů dlouhé 
a sledovaly sklon sloje, tedy 
uhelné vrstvy o mocnosti ko-
lem jednoho metru. Karbon-
ské vrstvy zapadaly pod úh-
lem 5 až 10 stupňů k severu. 
Zřejmě kopírovaly dno pravě-

kých jezer. Doly měly hloub-
ku až 50 metrů.

V letech 1781 až 1784 by-
la ve výstavbě terezínská pev-
nost. Tato nákladná stavba vy-
žadovala velké množství uhlí 
na pálení cihel. Uhlí z otvovic-
kých šachet se vozilo do přísta-
vu v Lobči, kde se nakládalo 
na lodě. Zásoby otvovického 
uhlí se v té době značně vy-
čerpaly. V roce 1800 se kra-
lupský rychtář Antonín Slabý, 
kterého nám dodnes připomíná 
pomníček s křížem naproti po-
hřebnímu ústavu, rozhodl pře-
dělat kamna na otop uhlím. Byl 
v Kralupech první. V roce 1815 
otevřel Dr. Moser v Otvovicích 
sklárnu a využil tak blízkou 
štolu, z které mohly vyjíždět vo-
zíky s uhlím přímo do huti.

V 19. stol. se díky vynálezu 
parního stroje začal rozvíjet 
průmysl, a tak narostla poptáv-
ka po uhlí. Šachty z okolí Otvo-
vic, Minic i Mikovic dodávaly 
novým továrnám uhlí až do do-
by, kdy byla v roce 1856 otevře-

v listopadovém čísle loňského roku přinesl Zpravodaj příspěvek ing. Blanky nedbalové 
z odboru životního prostředí měÚ kralupy o sesuvu půdy v mikovicích, který odhalil 
otvor do neznámé štoly. v dubnovém Zpravodaji letošního roku uvádí tatáž autorka, 

jaké byly vypracovány plány na zabezpečení starých důlních děl. dnes si řekněme více 
o historii těžby uhlí v okolí kralup v minulosti.

Mikovické a minické štoly zakreslené do mapy Googlu.

Téměř zasypaný vchod do štoly v Minicích.
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Z linky 156:

☛ Dne 10. 4. v 8:08 h. na l. 156 oznámil pan 
S., že v ul. Lutovítova u lesa stojí osobní 
vozidlo, které nemá zadní koncová světla 
a je odemčeno. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která provedla lustraci poznávací značky 
na OO PČR Kralupy, kde bylo zjištěno, že se 
vozidlo nachází v celostátním pátrání. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byla 
celá věc předána hlídce OO PČR Kralupy.

☛ Dne 20. 4. v 00:05 h. na l. 156 oznámila paní 
Z., obsluha baru v ul. Podřipská, že byla před 
několika minutami přepadena dvěma muži 
romské národnost. Oba muži po paní Z. měli 
žádat hotovost pod pohrůžkou násilí, konkr. 
podřezání krku. Žena mužům vydala hotovost 
ve výši 300,- Kč a poté oba utekli. Na místo 
byla vyslána hlídka MP a hlídka OO PČR 
Kralupy, která si následně celou věc převzala 
pro podezření ze spáchání trestného činu. 
Hlídka MP dále prověřila přilehlé okolí, zda 
se zde nenacházejí pachatelé dle uvedeného 
popisu, bohužel s negativním výsledkem.

☛ Dne 24. 4. v 9:50 h. na l. 156 oznámila paní 
M., zaměstnankyně Dvořákova gymnázia, že 
před gymnázium přijel žlutým taxi s českými 
vlaječkami nějaký muž, napsal bílou 
barvou nějaký nápis na přilehlou pozemní 
komunikaci a poté ujel. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila nápis cca 1,5 m 
vysoký a 40 m dlouhý s textem: „Rok 1989 

je podvod řízený estébáky“. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu sprejerství byla 
věc postoupena na OO PČR Kralupy. 

☛ Dne 29. 4. ve 20:50 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP před 
nádraží ČD, kde by mělo docházet ke krádeži 
jízdního kola. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila muže, který poté, co spatřil 
přijíždějící služební vozidlo MP, nasedl 
na jízdní kolo a snažil se ujet. Hlídka MP 
muže dostihla na přilehlém parkovišti, kde 
byl muž zadržen za pomoci donucovacích 
prostředků. Následně bylo zjištěno, že výše 
uvedené kolo, na kterém se muž snažil ujet, 
má zjevně přeštípnutý lankový zámek. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byl 
muž předveden na OO PČR Kralupy, kde si 
jej převzali k dalšímu opatření. 

☛ Dne 3. 5. v 8:40 h. na l. 156 oznámil pan 
L., zaměstnanec sběrných surovin v ul. 
V Pískovně, že se do sběrny dostavil muž, 
který má u sebe pytel s kovovými předměty, 
které zřejmě pochází ze hřbitova. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zajistila pytel 
plný kovových předmětů, které dle vzhledu 
zřejmě skutečně pocházejí z nějakého 
hřbitova. Z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Kralupy, která si muže převzala 
k dalšímu opatření.

na uhelná dráha z Buštěhradu 
do Kralup. Výhodnější doprav-
ní cestě a mnohem kvalitnější-
mu kladenskému uhlí nemohly 
zdejší šachty konkurovat, a tak 
byly postupně rušeny. 

Každá štola nebo důl měly 
svoje jméno. Většinou byly po-
jmenovány po některém kato-
lickém světci, s výjimkou dolu 
Felix u Otvovic. Křestní jmé-
no latinského původu znamená 
česky šťastný, ale důl Felix, kte-
rý živil dvacet horníků, šťastný 
nebyl. V roce 1907 se do štoly 
provalila voda a šest horníků 

zahynulo. Na staroslavný hřbi-
tov na Budči je doprovodil fa-
rář Josef Štemberk z Kolče. Poz-
ději se stal farářem v Lidicích, 
kde byl v době heydrichiády 
10. června 1942 zastřelen. Těž-
ba na dolu Felix byla na dlou-
hou dobu zastavena a obnove-
na až za druhé světové války. 
Podobně byla za druhé světové 
války obnovena štola v horní 
části minického lesa s názvem 
Bohemia. Minické uhlí mělo 
ale nízkou kalorickou hodnotu 
a po spálení obsahovalo velké 
množství popela. 

Na přiloženém obrázku jsou 
oranžovými značkami zobraze-
ny štoly, které byly ještě v le-
tech 1899 až 1923 v provozu. 
Na mapu je zakreslil geometr 
pro majitele „kutišť“, kterou by-
la společnost Junger a Blaneta. 
Některé šachty však v té době 
již patřily i kladenskému kame-
nouhelnému těžařství. Šachty 
byly překresleny do interneto-
vé mapy Google Earth. Velký 
počet šachet ve svahu minické-
ho lesa nad kladenskou silnicí 
v té době již připomínaly jen 
haldy hlušiny a propadlá půda 

nad štolami. Za druhé světové 
války opuštěné štoly posloužily 
uprchlíkům z transportu smr-
ti, který zastavil v Kralupech 
28. dubna 1945. V dubnu by-
ly ještě chladné noci a v hlu-
bokých štolách bylo poměrně 
teplo. Jeden z uprchlíků, mladý 
Polák, zde zemřel a jeho kama-
rádi ho pohřbili do průrvy pro-
padlé štoly nad jejich úkrytem. 
Dlouho zde místo jeho posled-
ního odpočinku označoval dře-
věný kříž. Dnes není po něm 
ani památky.

Ing. josef sTuPka

Podvodníci opět 
v Kralupech!
› Dne 22. 4. 2014 v 9:33 h. se na služebnu MP do-
stavil pan K., který uvedl, že jeho tchán, kterému je 
84 let, byl telefonicky kontaktován neznámou ženou, 
která uvedla, že je zaměstnancem firmy O2 telefo-
nica a nabízí úspornější tarif pro volání z mobilního 
telefonu. Dále měla žena uvést, že se dnes kolem 
12. hodiny u tchána pana K. zastaví zaměstnanec 
firmy, který donese novou smlouvu k podpisu. Pan 
K. se telefonicky dotázal na firmu O2, zda se tyto 
praktiky realizují prostřednictvím jejich zaměstnan-
ců. Na toto bylo panu K. sděleno, že nikoliv a zřej-
mě se jedná o podvodné jednání. Dozorčí služba 
MP pana K. poučila o dalším postupu a doporučila 
mu, aby pan K. setrval se svým tchánem v jeho do-
mě do příchodu údajného zaměstnance firmy O

2. 
Ve 12:21 h. oznámil na l. 156 pan K., že údajný za-
městnanec firmy O2 se nachází u jeho tchána v mís-
tě jeho bydliště. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila muže, který nebyl zaměstnancem firmy 
O2, ale zprostředkovatelské firmy pro levnější volání 
z mobilního telefonu. Tchán pana K. služby přítom-
ného muže na místě odmítl a strážníci muže obvinili 
z přestupku za porušení nařízení města o zákazu 
podomního prodeje a uložili mu blokovou pokutu. 

Strážníci zadrželi 
opilého řidiče
› Dne 18. 5. 2014 ve 3:37 h. prováděla hlídka MP 
hlídkovou činnost v ul. Mostní, kde zjistila na při-
lehlé komunikaci ul. Dr. E. Beneše osobní vozi-
dlo, které touto ulicí zjevně kličkovalo. Hlídka MP 
řidiče tohoto vozidla zastavila v ul. U Jeslí. Řidič 
vozidla se nejdříve odmítl podrobit orientační de-
chové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. 
Přibližně po 20 minutách si toto řidič vozidla roz-
myslel a dechové zkoušce se podrobil. Na měří-
cím zařízení byla zjištěna orientační hodnota 1,44 
promile. Pro podezření ze spáchání trestného činu, 
byl muž převezen na OO PČR Kralupy, kde byl opě-
tovně podroben dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem 2,2 promile. Mu-
že si poté policisté převzali k dalšímu opatření. 

Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům či partnerům 
akce „Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“, 
která proběhne v rámci Dnů Kralup. Jsou to: Auto Kralupy 
a.s., Century 21 – realitní kancelář, Farní charita Kralupy  
n/Vlt., BESIP, ÚAMK, Ing. Jiří Lněníček - Kavárna Long-
berry, Art´s Café Kafíčko – Kavárna, Reklama Mazochová 
– výroba reklamy, tónování autoskel, Městská policie Praha 
– Útvar psovodů, SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.

bC. Tereza dobrovolná

Manažer PrevenCe krIMInalITy

MěsTská PolICIe kraluPy nad vlTavou
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KNiHOvNa / MuzEuM

Představení:

Abonentky – podzim 2014

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

Upozorňujeme na mimořádný 
provoz dětského oddělení

v pátek 27. června od 8.00 do 11.00 hodin.
Odpolední provozní hodiny zůstávají 

beze změny (12.30 – 17.00).
Dále upozorňujeme na uzavření 
oddělení pro dospělé čtenáře 

v sobotu 28. června 2014.
O prázdninovém provozu vás 

budeme informovat v červencovém 
vydání Zpravodaje.

UPOZORŇUJEME

Cestujte s turistickými  
a cykloturistickými mapami
Nabídku map najdete v oddělení pro dospělé čtenáře:

Zahrada evropy: Lednicko-valtický areál; Cykloráj 
Ralsko; Novohradské hory;
Národní park Podyjí: Thayatal; Labské pískovce: 
Národní park České Švýcarsko;
babiččino údolí: Kuks, Jaroměř, Česká Skalice, 
Náchod, Nové Město nad Metují;
Českolipsko: Bezděz, Česká Lípa, Doksy, Dubá, 
Mimoň, Úštěk, Zákupy, Žandov

Společenské deskové hry
 v knihovně

Registrovaným čtenářům 
knihovny nabízíme no-

vou zajímavou službu – půj-
čování deskových společen-
ských her od společnosti 
ALBI.  Hry si můžete půjčit 
na dobu 14 dní v oddělení 
pro děti a mládež, kde se do-
zvíte bližší informace.

nabízíme rodinné hry:
Umí prase lítat? - Cestovní 
verze oblíbené hry pro děti, 
ve které je hlavním úkolem 
rozpoznat správné vlastnosti 
zobrazených zvířat. 
Pirátské kostky - Staň se tím 
nejlepším pirátem! Vezmi si 
jednu pirátskou kartu a poté 

pomocí štěstěny hoď tu nej-
cennější kombinaci kostek. 
Quixo – Vytvořte vítěznou 
pětici křížků nebo koleček.
Osadníci z Katanu - Osad-
níci z Katanu jsou legendou 
ve světě deskových her, kte-
rá si získala přízeň milionů 
hráčů po celém světě.

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

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

program na čerVen 2014

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

24. 4. 2014: TYRŠ NAPSAL A ŘÍDIL SE HESLEM:
„MUSÍME MÍT SPRÁVNÝ SMĚR A CÍL.“
VY JSTE ZDE NA SPRÁVNÉ CESTĚ Jan ...
 SOKOL MÜNCHEN

6.5. Sokolíci děkují za moc hezkou výstavu 
a originální materiály, 
které se jen tak nevidí. Dušan Drahoňovský

10.5. Děkuji za krásnou výstavu – děkuji za sebe 
a za svého tatínka sokola – bratra Vladimíra 
KŘTĚNA
 Zdeňka Lorencová roz. Křtěnová

Děkujeme za krásnou výstavu. Mohli jsme 
zavzpomínat na řadu našich kamarádů a známých.
 Čapkovi

3. 6. – úterý  17:30 hodin
KONceRt absolventů ZUŠ

5. 6. – čtvrtek 18:30 hodin
Vernisáž výstavy: chvAtĚRUby 
– hRAD NebO ZáMeK?

5. 6. - čtvrtek  
 17:00 – 22:.00 hodin

7. MUZeJNí NOc S PŘeKvAPeNíM
Podrobnosti na straně 17. 
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y 3 představení
y přednostní právo na vstupenky
y nejlepší vámi vybraná sedadla budou stejná na všechna představení
y káva, nebo voda na divadelním baru zdarma 
y ušetříte čas i peníze
! ABonenTKY nenÍ možné RezeRVoVAT !

Abonentka v ceně 

900,- Kč zahrnuje:

Představení: Úterý 23. září – 19:30 hodin

Agentura Harlekýn
JEan BaRBiER: 
V Paříži Bych tě  
nEčEkala, tatínkU

Komedie o dobrodružství sympatického 
venkovana v Paříži.

ČeSKá PReMiéRA

Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, 
Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Miroslava 
Pleštilová, Jan Šťastný / Jan Čenský, František 
Skopal / Martin Sochor, Barbora Šťastná Petrová 
/ Malvína Pachlová.
Sympatický venkovan, výběrčí přímých daní ze za-
padlého provinčního městečka Spálené Poříčí nad 
Seinou, se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji 
dceru a navštíví ji v Paříži... Autor Jean Barbier patří 
v současné době mezi nejznámější autory konver-
začních komedií ve Francii. Toto představení nabízí 
dvě hodiny emocí a smíchu.

Od 2. do 30. 6. 2014 si můžete v pokladně předprodeje  
KD vltava (otevřeno denně od 15:30 do 20:00 hodin) 
zakoupit abonentky na podzimní sezónu v KD vltava. 
Jejich počet je omezen – ke koupi je 70 ks – neváhejte!
vstupenky na jednotlivá představení budou 
v prodeji až od července 2014.

Úterý 9. prosince – 19:30 hodin

Studio Dva
kRistOf MagnUssOn: kUtlOch  
anEB i MUži MaJí sVé dny

Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek 
/ Roman Štabrňák, Kryštof 
Hádek / Václav Jílek, Michal 
Slaný / Petr Bláha.
Velmi komická černá komedie plná 
ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Doba je v krizi, svět 
je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je 
všeobecně známo, ale pozor: i mu-
ži jsou v krizi! Přicházejí postupně 
o svá poslední výsadní práva a po-
zice neohrožených vládců vesmíru. 
Jedno z posledních míst mužského 
sebevědomí a sebeurčení se na-
chází v kotelně pod supermarke-
tem Happycentrum…

Úterý 21. nebo středa 22. října – 19:30 hodin

Divadlo A. Dvořáka Příbram
ZdEněk JiROtka: 
satURnin

Hrají: Martin Písařík, Anna Fixová, Vladimír Se-
nič, Jaroslav Someš, Pavel Nový, Kateřina Fixová, 
Vojtěch Záveský, Vladimír Mrva, Petr Florián, Jiří 
Vojta, Helena Lapčíková.
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědeč-
ka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny 
a Milouše vrací diváky do dob plných nostalgie 
a úsměvného nadhledu, kdy džentlmeni, oblečení 
do tenisových obleků, řešili své problémy ve sně-
hobílých rukavicích...

Cena: 900,- Kč

V prodeji od 2. do 30. 6.

Abonentky – podzim 2014
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prOGraM KD vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kass.kralupy.cz. 
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. Tel. č. 315 726 101. 

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

PRoGRam na čERvEn

Sobota 14. 6.   17:00 hodin

tANeČNí KONceRt 
tPS ZUZANy ŠtARKOvé

Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert Ta-
nečního a pohybového studia Zuzany Štarkové 
a jeho hostů z Pražské taneční konzervatoře 
a SOŠ. vstupné: 80,- Kč

Sobota 14. 6.    22:00 hodin

DS tyL RAKOvNíK 
- ŠAKALí LétA
Přestavení v rámci festivalu (nejen) amatér-
ských divadel Za vodou.
Bližší informace na str. 16. 
  vstupné: 50,- Kč

Úterý 10. 6.    19:30 hodin

tANČíRNA
Další z oblíbených tanečních večerů pro 
všechny, kterým jaro vlilo radost do žil. Slo-
vem provází taneční mistr Jan Kvasnička.

vstupné: 70,- Kč; 120,- Kč pár

Středa 11. 6.   19:00 hodin

KONceRt  
JAKUbA SMOLíKA

Všichni, kdo mají rádi příjemné melodie, si ur-
čitě užijí koncert tohoto oblíbeného zpěváka.
 vstupné: 250,- Kč

Čtvrtek 12. 6.   17:00 hodin

tANeČNí KONceRt 
ZUŠ veLvARy  
A SKUPiNy GiNevRA
Srdečně vás zveme na taneční koncert velvar-
ské ZUŠ, jejíž taneční skupina Velvarské Roš-
ťandy letos slaví 20 let svého působení. V prv-
ní části programu se představí děti z celého 
tanečního oboru se svými vystoupeními. 
V 18 hodin začne koncert skupiny Ginevra 
s tanečními vstupy. 

vstupné: 80,- Kč

Ohlédnutí za jarním  
koncertem

Čtvrtek 19. 6.  17:30 hodin

tANeČNí KONceRt 
ZUŠ KRALUPy

Setkání žáků tanečního oboru, rodičů, přá-
tel a tanečních žánrů. Takový bude výroční 
koncert tanečního oboru Základní umělecké 
školy v Kralupech. Žáci lektorek Šárky Ku-
želové a Silvie Hodkové vám svými výkony 
zpříjemní červnový večer. Návštěvníci mo-
hou prostřednictvím dobrovolného vstupného 
podpořit ZUŠ.

vstupné: dobrovolné

Skupina Ginevra  
se představí  
v Kralupech  
12. 6. 2014.
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PřiPravujeme
31. 8. Pohádková zahrada – Sváťovo dividlo
14. 9. Slavnost burčáku
11. 11. Akustický koncert Petra Koláře – jedinečný zážitek 
 a možnost slyšet nádherný hlas P. Koláře v plném rozsahu.
18. 11. Caveman - slavnou one man show o tom, co dělá 
 muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
 námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
 obou pohlaví, uvedeme v náhradním termínu.

P rávě před 20 lety byla zalo-
žena na ZUŠ Velvary taneč-

ní skupina VeRo, která pravidel-
ně reprezentuje ZUŠ na různých 
soutěžích a dalších tanečních 
akcích. Během svého působení 
obdržela za své výkony hodně 
medailí a diplomů, mnoho dětí se 
zúčastnilo i mistrovství ČR. Sku-
pina VeRo také často vystupuje 

na různých charitativních akcích 
pořádaných ve spolupráci s hu-
dební skupinou Ginevra.

U příležitosti oslav 20. naroze-
nin skupiny VeRo jste srdečně 
zváni na koncert tanečního obo-
ru ZUŠ Velvary, který se koná 
v KD Vltava 12. 6. od 17 hodin. 

Druhou část programu tvoří 
koncert skupiny Ginevra.

ZUŠ Velvary slaví i v Kralupech

PoděKoVánÍ
Děkujeme restauraci a baru Barakuda za vynikající catering koncertu 
Michala Horáčka, který proběhl 20. května v KD Vltava.

Neděle 29. 6.  15:00 hodin

hURá, PRáZDNiNy!

Děti i dospělci, pozor! To tu ještě nebylo! Oslavíme příchod prázdnin 
ve velkém. Molitanovou bitvou rytířů. Rytíři s Housova mlýna vás 
vtáhnou do středověku. Utkají se děti proti dospělým, všichni proti 
všem. Čtyři hodiny zábavy v 30minutových blocích. Porážka nemine 
pouze nudu a špatnou náladu! 
Pro všechny děti sladká nanuková odměna od firmy Bidvest. Dále 
na vás čekají soutěže a dílničky, skákací hrad, představí se Kočičí 
útulek Devět životů. A pak již... Hurá, prázdniny! vstupné: 35,- Kč
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou  
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

BONY A KLID 2
Česko, 2014, 12+, 90 min.

Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je 
utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes? Způsobů, jak 
vydělat „rychlý prachy“, je pořád dost. Stačí vědět, jak na to – podvody 
s dotacemi, úplatky, tunelování, krádeže...

DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Česko, animovaný, 62 min.

Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky: O starém psu Bodříkovi, 
Cvrček a pavouk, Štaflík a Špagetka – šachy, Velbloudí nápady, Jak 
štěňátko dostalo chuť na med, Statečné kuřátko, Hroší maminka je 
tatínek, Krtek zahradníkem.

GODZILLA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 119 min.

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým 
nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život 
vědecká arogance lidí...

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Francie / USA, 2014, titulky, 103 min.

Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň 
monacké kněžny Grace Kelly (Nicole Kidman). Snímek zobrazuje období, 
ve kterém se Grace vzdává své herecké kariéry, aby se stala vládkyní 
na plný úvazek...

HURÁ DO PRAVĚKU
USA / Jižní Korea, 2012, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 82 min.

Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě toho nejhoršího z nejhorších. T-rexe! 
K jejich překvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako mláďata 
a tak začíná jejich dobrodružství...

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Hazel a Augustus jsou dva svérázní teenageři, které spojuje záliba v čer-
ném humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně zamává. 
Jejich vztah je výjimečný i vzhledem k místu, kde se potkali. Zamilovali se 
do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj s rakovinou...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 105 min.

Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

KHUMBA
Jižní Afrika, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože 
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Vydává se do nebezpečného, ale 
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal 
zpět respekt své rodiny... 

NA HRANĚ ZÍTŘKA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 114 min.

Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí 
na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí...

RIO 2
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 101 min.

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké 
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými...

SOUSEDI
USA, 2014, titulky, 15+, 96 min.

Drsná komedie a nikdy nekončící jízda – na jedné straně plotu parta 
vysokoškoláků v čele s vyrýsovaným Teddym, kteří si každý večer užívají 
extrémně hlučné párty. Na straně druhé mladý pár, který si na předměstí 
přijel užívat klid... 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, 2013, titulky, 12+, 114 min.

Film o stoletém Allanu Karlssonovi, který se za dobu svého života nechtěně 
stal hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. Shodou náhod 
se mu do rukou dostane kufr plný peněz a tak začíná jeho další příběh... 

THE LOFT
USA, 2014, titulky, 15+, 108 min.

Snímek vypráví příběh o skupině pěti lidí, kteří společně sdílejí byt pro 
svá nemanželská dobrodružství. Kamenem úrazu se stává okamžik, kdy 
se v bytě objeví tělo neznámé ženy...

TRANSFORMERS: ZÁNIK
USA / Čína, 2D/tit., 3D/dab., 140 min.

Automechanik  Cade (Mark Wahlberg) žije sám s dospívající dcerou 
na farmě v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky. Jeho život 
se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, 
vyklube Transformer...

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
USA, 2014, titulky, 15+, 116 min.

Od tvůrců filmu Méďa přichází do našich kin další drsná komedie, 
tentokrát z divokého západu. Když Albert vycouvá ze souboje, opustí ho 
snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat. Musí tak 
najít svou ztracenou důstojnost, což ve městě, kde se vás snaží zabít 
opravdu vše, není tak jednoduché...

VŠIVÁCI
Česko, 2014, 12+, 98 min.

Špičkový neurochirurg Mikuláš se utápí v bludném kruhu milostných do- 
brodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán 
z Afghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy. Spory bratrů Rohanů se točí 
kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je ovlivňují...

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 132 min. 

Kompletní sestava X-Men bojuje ve válce o přežití svého druhu. 
Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm 
můžou spojit síly hrdinové původní trilogie X-Men a jejich mladší Já 
z filmu X-Men: První třída...

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Česko, 2014, 12+, 77 min.

Zakázané uvolnění je další film Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se 
dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky 
nalijí, až když je ten správný čas...

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet si 
trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále Auroru krutou kletbu. 
Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém středu narůstajícího konflik-
tu mezi lesním královstvím...

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 21.  SO 14:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 125,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE   
     DĚTI 135,- KČ / DOSP. 155,- KČ

   20:00 VŠIVÁCI 110,- KČ

 22.  NE 14:30  HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA  100,- KČ

   20:00  GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 100,- KČ

23. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24.  ÚT 19:00  MET – RŮŽOVÝ KAVALÍR 300,- KČ / 250,- KČ ZTP

 25.  ST 20:00 VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

26.  ČT 20:00 HAPPY DAYS V KINĚ: STUD. 100,- KČ / 150,- KČ 
    TRANSFORMERS: ZÁNIK   PREMIÉRA 
 27.  PÁ 17:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK   150,- KČ

   20:00 VŠIVÁCI 110,- KČ

 28.  SO 14:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 120,- KČ / DOSP. 140,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   20:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK  120,- KČ

 29.  NE 10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 125,- KČ

   17:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK     150,- KČ

   20:00  VŠIVÁCI 110,- KČ

30.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 1.  NE 14:30 KHUMBA   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  GODZILLA 110,- KČ

   20:00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 120,- KČ

2. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3.  ÚT 20:00  STOLETÝ STAŘÍK,  
    KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 120,- KČ

 4.  ST 20:00  SOUSEDI 110,- KČ

 5.  ČT 20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA   PREMIÉRA  130,- KČ

 6.  PÁ 17:00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 120,- KČ

   20:00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 120,- KČ

 7.  SO 14:30 KHUMBA DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE    
     DĚTI 140,- KČ / DOSP. 165,- KČ

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 8.  NE 14:30 HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00 ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 105,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00  BONY A KLID 2 110,- KČ

9. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 10.  ÚT 20:00  THE LOFT 90,- KČ

 11.  ST 20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA 100,- KČ

 12.  ČT 20:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU  PREMIÉRA 
     120,- KČ

 13.  PÁ 17:00  X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST    140,- KČ

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 14.  SO 14:30  RIO 2  DĚTI 90,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

   20:00  GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 110,- KČ

15.  NE 10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY (2. DÍL) 60,- KČ

   14:30 KHUMBA   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA   130,- KČ

16. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 18.  ST 20:00  HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 120,- KČ

 19.  ČT 20:00 VŠIVÁCI  PREMIÉRA 110,- KČ

 20.  PÁ 17:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVENFacebook  
Kino Vltava

BONY A KLID 2
Česko, 2014, 12+, 90 min.

Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je 
utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes? Způsobů, jak 
vydělat „rychlý prachy“, je pořád dost. Stačí vědět, jak na to – podvody 
s dotacemi, úplatky, tunelování, krádeže...

DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Česko, animovaný, 62 min.

Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky: O starém psu Bodříkovi, 
Cvrček a pavouk, Štaflík a Špagetka – šachy, Velbloudí nápady, Jak 
štěňátko dostalo chuť na med, Statečné kuřátko, Hroší maminka je 
tatínek, Krtek zahradníkem.

GODZILLA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 119 min.

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým 
nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život 
vědecká arogance lidí...

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Francie / USA, 2014, titulky, 103 min.

Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň 
monacké kněžny Grace Kelly (Nicole Kidman). Snímek zobrazuje období, 
ve kterém se Grace vzdává své herecké kariéry, aby se stala vládkyní 
na plný úvazek...

HURÁ DO PRAVĚKU
USA / Jižní Korea, 2012, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 82 min.

Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě toho nejhoršího z nejhorších. T-rexe! 
K jejich překvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako mláďata 
a tak začíná jejich dobrodružství...

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
USA, 2014, titulky, 12+, 125 min.

Hazel a Augustus jsou dva svérázní teenageři, které spojuje záliba v čer-
ném humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně zamává. 
Jejich vztah je výjimečný i vzhledem k místu, kde se potkali. Zamilovali se 
do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj s rakovinou...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 105 min.

Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

KHUMBA
Jižní Afrika, 2013, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože 
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Vydává se do nebezpečného, ale 
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal 
zpět respekt své rodiny... 

NA HRANĚ ZÍTŘKA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 114 min.

Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí 
na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí...

RIO 2
USA, 2014, animovaný, 2D/dab., 3D/dab., 101 min.

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, 

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké 
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými...

SOUSEDI
USA, 2014, titulky, 15+, 96 min.

Drsná komedie a nikdy nekončící jízda – na jedné straně plotu parta 
vysokoškoláků v čele s vyrýsovaným Teddym, kteří si každý večer užívají 
extrémně hlučné párty. Na straně druhé mladý pár, který si na předměstí 
přijel užívat klid... 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, 2013, titulky, 12+, 114 min.

Film o stoletém Allanu Karlssonovi, který se za dobu svého života nechtěně 
stal hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. Shodou náhod 
se mu do rukou dostane kufr plný peněz a tak začíná jeho další příběh... 

THE LOFT
USA, 2014, titulky, 15+, 108 min.

Snímek vypráví příběh o skupině pěti lidí, kteří společně sdílejí byt pro 
svá nemanželská dobrodružství. Kamenem úrazu se stává okamžik, kdy 
se v bytě objeví tělo neznámé ženy...

TRANSFORMERS: ZÁNIK
USA / Čína, 2D/tit., 3D/dab., 140 min.

Automechanik  Cade (Mark Wahlberg) žije sám s dospívající dcerou 
na farmě v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky. Jeho život 
se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, 
vyklube Transformer...

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
USA, 2014, titulky, 15+, 116 min.

Od tvůrců filmu Méďa přichází do našich kin další drsná komedie, 
tentokrát z divokého západu. Když Albert vycouvá ze souboje, opustí ho 
snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat. Musí tak 
najít svou ztracenou důstojnost, což ve městě, kde se vás snaží zabít 
opravdu vše, není tak jednoduché...

VŠIVÁCI
Česko, 2014, 12+, 98 min.

Špičkový neurochirurg Mikuláš se utápí v bludném kruhu milostných do- 
brodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán 
z Afghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy. Spory bratrů Rohanů se točí 
kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je ovlivňují...

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 132 min. 

Kompletní sestava X-Men bojuje ve válce o přežití svého druhu. 
Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm 
můžou spojit síly hrdinové původní trilogie X-Men a jejich mladší Já 
z filmu X-Men: První třída...

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Česko, 2014, 12+, 77 min.

Zakázané uvolnění je další film Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se 
dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky 
nalijí, až když je ten správný čas...

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 97 min.

Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet si 
trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále Auroru krutou kletbu. 
Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém středu narůstajícího konflik-
tu mezi lesním královstvím...

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 21.  SO 14:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 125,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE   
     DĚTI 135,- KČ / DOSP. 155,- KČ

   20:00 VŠIVÁCI 110,- KČ

 22.  NE 14:30  HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA  100,- KČ

   20:00  GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 100,- KČ

23. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 24.  ÚT 19:00  MET – RŮŽOVÝ KAVALÍR 300,- KČ / 250,- KČ ZTP

 25.  ST 20:00 VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

26.  ČT 20:00 HAPPY DAYS V KINĚ: STUD. 100,- KČ / 150,- KČ 
    TRANSFORMERS: ZÁNIK   PREMIÉRA 
 27.  PÁ 17:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK   150,- KČ

   20:00 VŠIVÁCI 110,- KČ

 28.  SO 14:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2   DĚTI 120,- KČ / DOSP. 140,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   20:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK  120,- KČ

 29.  NE 10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 125,- KČ

   17:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK     150,- KČ

   20:00  VŠIVÁCI 110,- KČ

30.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 1.  NE 14:30 KHUMBA   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  GODZILLA 110,- KČ

   20:00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 120,- KČ

2. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3.  ÚT 20:00  STOLETÝ STAŘÍK,  
    KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 120,- KČ

 4.  ST 20:00  SOUSEDI 110,- KČ

 5.  ČT 20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA   PREMIÉRA  130,- KČ

 6.  PÁ 17:00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 120,- KČ

   20:00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 120,- KČ

 7.  SO 14:30 KHUMBA DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE    
     DĚTI 140,- KČ / DOSP. 165,- KČ

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 8.  NE 14:30 HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00 ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 105,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00  BONY A KLID 2 110,- KČ

9. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 10.  ÚT 20:00  THE LOFT 90,- KČ

 11.  ST 20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA 100,- KČ

 12.  ČT 20:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU  PREMIÉRA 
     120,- KČ

 13.  PÁ 17:00  X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST    140,- KČ

   20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 14.  SO 14:30  RIO 2  DĚTI 90,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

   20:00  GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 110,- KČ

15.  NE 10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
    DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY (2. DÍL) 60,- KČ

   14:30 KHUMBA   DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   20:00  NA HRANĚ ZÍTŘKA   130,- KČ

16. PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 110,- KČ

 18.  ST 20:00  HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 120,- KČ

 19.  ČT 20:00 VŠIVÁCI  PREMIÉRA 110,- KČ

 20.  PÁ 17:00  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 120,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAYS!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří mohou 
po předložení studentského průkazu zhlédnout film za sníženou 
cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.
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pOzváNKa, iNzErCE
Červen je tu a s ním už čtrnáctý ročník 
divadelního festivalu Za Vodou, který pořádá 
Divadelní spolek Scéna za velké podpory MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, KD Vltava a firmy Bidvest, 
za což jim patří velký dík.

Klubovna DS Scéna opět ožije a můžete se 
těšit na profesionální i amatérská divadla 
z různých koutů republiky. 

F estival zahájí v pátek v 19 hodin A Studio Rubín z Prahy autorskou komedií 
Petra Kolečka v režii Daniela Špinara Zakázané uvolnění, ve které excelují 

Hana Vágnerová, Zuzana Stavná a Jana Stryková / Tereza Hofová a kterou si 
vybral režisér Jan Hřebejk i k filmovému zpracování. Po takové smršti vtipů 
se přesuneme do našeho divadelního stanu, kde bude zajištěné i občerstve-
ní a představí se Vám Divadelní Scéna Montmartre s autorským projektem 
Podbrdští géniové aneb Cimrman nebyl sám, ve kterém jistě oceníte příběhy 
z Podbrdského regionu podané originálním a humorným způsobem. Pátek za-
končíme stylově, a to premiérou našeho souboru, která bude velkým překva-
pením, je tedy třeba ji vidět a ne o ní číst. 

Sobotní odpoledne bude ve znamení dětského Divadelního jarmarku, kde 
si Vaše ratolesti budou moci vyzkoušet divadelní kostýmy a jako pravé hvěz-
dy zapózovat u divadelních kulis. Následovat bude pohádka A pak se to sta-
lo! Studia Damúza, které sdružuje absolventy Divadelní akademie múzických 
umění Praha, takže se nejen děti, ale i dospělí, mohou těšit na talentované 
herečky a jejich příběh o neposlušných dětech. Po pohádce uspořádáme kej-
klířský průvod, kterým dojdeme k Vinotéce Na Paloučku, kde proběhne další 
divadelní představení pro děti, tentokrát DS Scéna zahraje své Teatro Tyjátját-
ro plné kouzel, soutěží a cirkusových výstupů. 

Poslední část festivalu začne v 19 hodin představením Komedie 2013 praž-
ského souboru Zuzky na Kafi, kde se Vám představí i jedna kralupská herečka. 
Která to bude, to musíte zjistit tím, že přijdete.  Tato hra byla doporučena 
na Národní přehlídku činoherního a hudebního divadla Volyně 2014. Pokračovat 
budeme s profíkama z Liberce, kteří se svým souborem F.X. Kalba zpracovali 
své vlastní zážitky o tom, jak to dopadlo s jejich netradičním marketingovým 
nápadem. Název představení Cela již mnohé napoví… A na závěrečné předsta-
vení se přesuneme do KD Vltava, protože Šakalí léta v podání 50 herců a hu-
debníků by se nám do klubovny opravdu nevešla. Toto představení bylo nomi-
nováno na Národní přehlídku činoherního a hudebního divadla Volyně 2014.

Program bude opravdu nabitý, zážitky neopakovatelné, tak jen doufáme, že 
dorazíte i Vy! vaše DS Scéna Kralupy

PROgRaM VE ZkRatcE:
Pátek 13. 6. – klubovna DS Scéna
19:00 ..... A Studio Rubín – Zakázané uvolnění
20:30 .... Montmartre – Podbrdští géniové
22:30 .... DS Scéna Kralupy

Sobota 14. 6. 
12:30 ..... Divadelní jarmark před klubovnou DS Scéna
14:30 ..... Damúza – A pak se to stalo! před klubovnou DS Scéna
 (následuje kejklířský průvod k Vinotéce Na Paloučku)
16:00 ..... DS Scéna Kralupy – Teatro Tyjátjátro – Vinotéka Na Paloučku
19:00 ..... Zuzky na Kafi – Komedie 2013 – klubovna DS Scéna
20:30 .... F.X.Kalba – Cela – klubovna DS Scéna
22:00 .... DS Tyl Rakovník - Šakalí léta – KD Vltava

Počet míst v klubovně omezen, doporučujeme včasný příchod, 
rezervace není možná.

představení - 50,- Kč;
divadelní jarmark – dobrovolné

Vstupné

DS Tyl Rakovník 
- Šakalí léta

Zakázané uvolnění  
- A Studio Rubín
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                           4. – 8. června

SLAVNOSTI MĚSTA DNY 
KRALUP N. VLT. 2014 
PODPORUJÍ:

STředA 4. čeRVNA
08:00 FLORbALOvÝ tURNAJ pro žáky 2. stupně kralup-
ských škol
místo konání: ZŠ Václava Havla
u zúčastnit se mohou dva smíšené týmy z každé školy

09:00 – 17:00 beZPeČNĚ S MĚStSKOU POLicií 
KRALUPy NAD vLtAvOU
místo konání: ulice V Luhu, před sportovní halou
u kralupští strážníci připravili zajímavý program, u které-
ho se rozhodně nebudou nudit dospělí ani jejich ratolesti. 

Pro dospělé jsou připraveny simulátory dopravní ne-
hody či brýle simulující opilost, ukázky zákroků strážníků 
MP a služebního psa, k vidění budou i služební zbraně 
a můžete si porovnat hodnotu na tachometru vašeho 
vozidla s hodnotami naměřenými na měřícím zařízení pro 
kontrolu rychlosti vozidel (radaru). 

Pro malé návštěvníky budou připraveny nejrůznější 
atrakce, zábava a radovánky v podobě skákacích hradů, 
trampolíny, dopravního hřiště, omalovánek s dopravní 
tematikou či malování na obličej nebo střelby na terče. 

Na akci bude také probíhat soutěž s pěknými cenami. 
Zpříjemnit pobyt si budete moci různým občerstvením 
s posezením. 

Rozhodně se na této akci nudit nebudete!

15:00 ZAhAJOvAcí ZAhRADNí SLAvNOSt  
DNŮ KRALUP
místo konání: zahrada DPS na Cukrovaru
Po celou dobu zahajovacího programu bude probíhat: 
výstava děl ručních prací klientů DPS, kondiční cvičení 
na nově vybudovaném hřišti s rehabilitačními prvky, 
opékání buřtů na ohni.
15:00 zahájení slavností starostou Petrem Holečkem
15:05 zahájení Olympiády pro seniory – slalom s chodít-
ky, hod gymbalem, turnaj v kroketu, přetahování lanem
od 16:00 se představí a vystoupí: 
u ZŠ Třebízského: Country tanec žáků 7. tř. pod vedením 
paní učitelky Schmidtové, recitace básně J. Žáčka žáky 
1.A K čemu jsou holky a kluci na světě, taneční vystou-
pení žáků 1.B na píseň J. Šlitra a J. Suchého Malé kotě, 
píseň Christiano Minello - Když se narodíme - výběr žáků 
6.A a 7.A
u ZŠ Generála Klapálka: pod vedením paní učitelky Rena-
ty Němečkové se představí žáci 2., 3. a 4. tříd, s panem 
školníkem Miroslavem Parátkem společně zahrají na ky-
taru a flétny a zazpívají.
u DDM: taneční vystoupení hip hopu pod vedením Petra 
Krbce
u TS Naděje: taneční vystoupení „S mámou je fajn“ - děti 
do 8 let a „Venézia“-  mladší junioři
17:00 vyhlášení výsledků Olympiády pro seniory
17:15 zahájení turnaje v petanque
17:15 k tanci a poslechu zahraje orchestr KralupSwing
18:15 k poslechu zazpívá orchestr Senior minichór

16:00 bĚh DO hOStibeJcKÝch SchODŮ
místo konání: schody pod Hostibejkem
pořádá KČT Kralupy nad Vltavou
16:00 zahájení
17:30 vyhlášení vítězů

17:00 ČtyŘLíSteK v POháDce
místo konání: KD Vltava
u výpravná pohádka - Čtyřlístek kamarádů se vypraví 
za dobrodružstvím do pohádky. Dostanou se do ní společ-
ně ve snu, díky profesorově neobyčejnému vynálezu. Vel-
ká vichřice, která je po cestě přepadne, odvane každého 
do jiného koutu pohádkové země.

Fifinka potká Jeníčka a oba natrefí na zlou Ježibabu, 
která na ně dostane zálusk. Pinďa zabloudí do spícího 
království a předběhne v záchraně princezny Růženky 
trošku přihlouplého rytíře Ruprechta. Bobík se zamotá 
do reje bubáků a strašidel v čertově mlýnu. A Myšpulín se 
zaplete s drakem Bestyášem a vdavekchtivou princeznou 
Majdalenkou. 

19:00 – 20:00 UKáZKy JUDA A ZáKLADy  
SebeObRANy od 15 let
místo konání: tělocvična Juda, ul. tř. Legií
 

čTVRTek 5. čeRVNA
16:00 AKADeMie DDM
místo konání: sportovní hala na Cukrovaru
u zveme rodiče, pedagogy, představitele města, zájemce 
o zájmové útvary DDM i širokou veřejnost na ukázky 
práce vedoucích zájmových útvarů DDM a jejich svěřenců. 
Akademii bude uvádět moderátor Karel Voříšek, vítěz 
ankety TýTý.

17:00 - 21:00 ČAJ O Páté
místo konání: Ametystová čajovna v Podřipské ul. 
u v místě, kde vládne klid, soulad a pohoda, tak jak si 
čínská tradice žádá, vám při dobrém čaji k tanci a posle-
chu zahraje skupina KOSÍ BRATŘI.
u během této akce proběhne sběr textilu pro módní 
bazárek

17:00 - 21:00 PRvNí DObROČiNNÝ MÓDNí bAZáReK, 
neboli Dejte starým kouskům nový význam
u máte Vy nebo Vaše děti ve skříních kousky oblečení, 
které je Vám líto vyhodit, ale máte pocit, že do koše vlast-
ně vůbec nepatří a mohly by někomu udělat radost? Při-
neste je do Ametystové čajovny a podpořte náš bazárek. 
Ten proběhne v sobotu 7. 6. při slavnostech Dny Kralup 
na pravém břehu Vltavy pod Masarykovým mostem. Vaše 
módní kousky jsme připraveny přijmout i po individuální 
domluvě. Kontaktujte Renču (606 579 598) nebo Míšu 
(777 632 391).

17:00 – 22:00 vii. MUZeJNí NOc S PŘeKvAPeNíM
místo konání: Městské muzeum Kralupy, Vrchlického ul.

17:00 – 17:10 zahájení VII. MUZEJNÍ NOCI
17:15 – 17:45 1. blok vystoupení souboru historického 
tance MARIANE
18:30 – 18:45 vernisáž výstavy: CHVATĚRUBY – HRAD 
NEBO ZÁMEK?
18:45 – 19:15 2. blok vystoupení souboru historického 
tance MARIANE
19:15 – 19:30 skupina historického šermu PALAESTRA, 
menší souboje na nádvoří muzea
20:00 – 21:00 PALAESTRA - hlavní vystoupení – šer-
mířské souboje, palné zbraně a ohnivá show; vše v parku 
před gymnáziem
17:00 – 22:00 JARMARK na nádvoří, prohlídky stálých 
expozic (s průvodcem i bez), kvíz „JSI POZORNÝ, NÁ-
VŠTĚVNÍKU?“ - pracovní listy s odměnou
17:00 – 19:00 PRAVĚKÁ DÍLNA nejen pro děti

PáTek 6. čeRVNA
9:00 – 15:00 hRy PRO DĚti A MLáDeŽ
místo konání: městské koupaliště v Lobečku (v přípa-
dě nepřízně počasí bude akce přesunuta do DDM, ZŠ 
Komenského a tělocvičny DDM V Zátiší)
u Dům dětí a mládeže ve spolupráci se ZŠ Komenského 
zve všechny na městské koupaliště. Děti si budou moci 
zahrát kuželky, plážový volejbal, florbal, fotbal, lovit ry-
bičky, skákat v pytli atd. Připravena bude trampolína a tři 
skákací hrady. Předškoláci si mohou u paní učitelek  
ze ZŠ Komenského vyzkoušet zápis nanečisto.
Vstup na koupaliště po celý den zdarma! 

16:00 AteLiéRy POD ŠiRÝM NebeM 
místo konání: zahrada KD Vltava 
u přijďte společně tvořit – společně pobýt – oživit 
kralupské ulice tvůrčím procesem – společně vytvářet, 
objevovat a zakoušet „VŠECKY KRÁSY MĚSTA“. YMCA 
Kralupy zve všechny náhodné i nenáhodné kolemjdoucí – 
děti i dospělé.

16:00 ORieNtAČNí bĚh
místo konání: hřiště TJ Sokol
u start: 16:30 – 17:45 intervalový pro kategorie A a B; 
libovolný pro kategorie C a D
Kategorie:
A – nejdelší trať, cca 6 km, pevné pořadí kontrol;
B – pro děti od 10 do 14 let, trať cca 2 km, pevné pořadí 
kontrol; 
C – pro pohodáře nebo rodiče s dětmi, volitelný počet 
a pořadí kontrol;
D – pro nejmenší, minizávod na hřišti Sokola.

17:00 ZUŠLechtĚNí UMĚNíM
místo konání: KD Vltava
u ZUŠ Kralupy nad Vltavou připravila několik vystoupení 
napříč svými obory: pěvecký sbor, soubor zobcových 
fléten Claresco, houslový soubor, soubor příčných fléten 
Flauto melodico, kvartet zobcových fléten Flauto piccolo, 



společné představení žáků LDO s tanečním souborem 
a pěveckým sborem Cantanti bravi, kytarový soubor, duo 
elektrických kytar, klarinetové trio, čtyřruční hra na klavír, 
premiérové vystoupení školního dechového orchestru, 
výtvarný obor vystaví několik svých prací.

18:00 veRNiSáŽ vÝStAvy GRAFiKA A ZNáMKy
místo konání: galerie VK37 v Lobči
u vystavuje Martin Srb, významný rytec českosloven-
ských, českých a slovenských poštovních známek. 

20:00 OLDieS PáRty
místo konání: loděnice Kotva
u diskotéka s hudbou 60. – 90. let. Hraje DJ Honza 
Lukavský, DJ rádia Relax.

SObOTA 7. čeRVNA
08:00 – 19:30 KRALUPSKÝ POháR v AeRObiKU
místo konání: sportovní hala na Cukrovaru
u dopoledne soutěž typu Master class - cvičení podle 
lektora, odpoledne Kralupský pohár - soutěž sól, dvojic 
a minitýmů v komerčním, basic a profi aerobiku.

09:00 MeMORiáL SiMONy MAchANOvé – 22. ročník 
místo konání: hřiště na Sokolišti
u utkají se ligová a extraligová družstva 
kadetek a juniorek Slavia VŠ Plzeň, 
Hlincovka České Budějovice, Mikulova 
Praha, VO TJ Kralupy nad Vltavou, DVK 
Komárno, VSK Baník Sokolov a Střešo-
vice Praha.

9:00 – 16:00 tURNAJ StOLetí
místo konání: fotbalové hřiště Čechie
u fotbalový turnaj pod záštitou starosty 
města Petra Holečka. Hrají týmy v malé 
kopané s hráči 5+1 na obou polovinách 
hřiště.

09:00 - 19:00 PáDLOváNí NA DivO-
Ké vODĚ s juniorskými mistry světa 
Andulkou Koblencovou a Pavlem Šupolíkem
místo konání: umělá slalomová dráha Veltrusy
u sjíždění slalomového kanálu na raftech s odborným 
instruktorem, výuka pádlování na kajaku, na souši dopro-
vodný program pro děti.

10:00 – 15:00 FiLiPíNSKé KALi
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým 
mostem 
u ukázky bojového umění – umění preferujícího použití 
chladné zbraně, ale i neozbrojený boj + workshop pro 
zájemce.

10:00 – 15:00 tiGeR - JiU JitSU
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým 
mostem 
u ukázky tradičního japonského sebeobranného umění 
boje beze zbraně, které využívá kopů, úderů, různých me-
tod škrcení, vychylovacích technik, hodů a páčení kloubů. 
Jiu Jitsu je vhodné pro reálnou sebeobranu a zároveň 
je to výborná pohybová průprava pro ty, kteří se chtějí 
udržovat v dobré fyzické a psychické kondici. Jiu Jitsu je 
vhodné pro děti i dospělé. Spodní věková hranice u dětí je 
sedm let. Pro děti mladší sedmi let je vhodnější zabývat 
se různými pohybovými průpravami. Tyto děti by neměly 
používat techniky pák a hodů.

10:00 – 15:00 víKeND S KRALUPSKÝM hOKeJeM
místo konání: parkoviště před zimním stadionem
u soutěž pro děti i dospělé, střelba na přesnost, ukázka 
přípravy hokejistů na zimní sezónu, práce s různými 
pomůckami.

10:00 – 17:00 hiStORicKÝ MOtORáČeK
u vyhlídkové jízdy historickým motoráčkem do okolí Kra-
lup (Velvary, Nelahozeves, Olovnice, Úžice nebo Otvovice). 

Jednotné jízdné: 10,- Kč; děti 6-15 let 5,-Kč (prodej jízde-
nek až ve vlaku). Jízdní řád najdete na www.zmz.cz.

10:00 – 17:00 KRALUPSKá MíLe
místo konání: loděnice Kotva
u závody rychlých lodí, tradiční akci Dnů Kralup,  
moderuje Aleš Švarc, moderátor z rádia Relax
11:00.........zahájení exhibicí vodních lyžařů;
11:30.........povinný trénink všech závodníků;
12:00.........závod kategorie veteránů;
12:30.........první kolo závodu kat. B1;
12:50.........exhibice vodních lyžařů;
13:20.........první kolo závodu kat. B2;
13:40.........první kolo závodu kat. B3;
14:00.........exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou;
14:30.........první kolo závodu kat. B4;
14:50.........druhé kolo závodu kat. B1;
15:10.........exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou;
15:40.........druhé kolo závodu kat. B2;
16:00.........druhé kolo závodu kat. B3;
16:20.........exhibice vodních skútrů;
16:40.........druhé kolo závodu kat. B4;
17:00.........exhibice vodních skútrů;
17:30.........vyhlášení výsledků závodů a předání cen;
18:00.........slosování tomboly a předání hlavních cen.

10:00 – 17:00 cvČ PALOUČeK váS bAví
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým 
mostem
10:00 – 10:30 vystoupí hvězdy Kralupského talentu 2014
10:30 – 12:00 posezení s dechovkou
12:00 – 12:30 relaxační kavárna - předváděcí akce 
Tupperware a Salonu Flumen
12:30 – 13:45 představí se hvězdy Kralupského talentu 
2014, mistři Evropy v YOYO - Z. Hýbl a R. Kučera, Párty Klub
13:45 – 15:15 Křeslo pro hosta - Bára Štěpánová + 
KralupSwing
15:15 – 16:30 Křeslo pro hosta - René Kujan - beseda 
s ultramaratoncem a spojencem Sportovního klubu 
vozíčkářů Praha. 
Po celou dobu budou účastni Sportovci klubu vozíčkářů 
Praha se svou prezentací a sbírkou. 

10:00 – 17:00 PRvNí DObROČiNNÝ MÓDNí bAZáReK, 
neboli Dejte starým kouskům nový význam
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým mostem 
u bazárek / dražba textilu. Zastavte se na našem stánku, 
nakupte zajímavé kousky pro sebe nebo své nejbližší 
a podpořte tím charitativní projekt klubu Sportovních 
vozíčkářů Praha. Více info: Renata Fohlová, e-mail: renata.
fohlova@humanconnection.cz, tel.: 606 579 598.

10:00 – 17:00 ZábAvNé AtRAKce PRO DĚti
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým 
mostem

10:00 – 16:00 DíLNy PRO DĚti
místo konání: dětský stan na pravém břehu Vltavy pod 
Masarykovým mostem
u kouzlit budeme z různobarevných papírů, klubíček 
ani zbytky látek nezůstanou stranou a více se už dozvíte 
přímo u dílniček.

Vítáni  jsou všichni, kteří vlastníma rukama rádi tvoří nově 
a originálně. 
u ceNtRUM MAtÝSeK o.p.s. / AZ školka: aktivity a tvo-
ření pro děti, občerstvení, informace pro rodiče ohledně 
AZ školky a pořádaných kurzů.
u FARNí chARitA KRALUPy: malování na obličej, 
erbrash tetování, řemeslné dílničky, prodej keramiky 
a drobností z dílny Farní charity Kralupy.

13:00 – 15:00 FLAiR cUP KRALUPy 2014
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým mostem 
u Mistrovství ČR barmanů v míchání nápojů

13:00 - 18:00 AteLiéRy POD ŠiRÝM NebeM 
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým 
mostem 
u přijďte společně tvořit – společně pobýt – oživit 
kralupské ulice tvůrčím procesem – společně vytvářet, 
objevovat a zakoušet, „VŠECKY KRÁSY MĚSTA“. 

15:00 - 18:00 2. ROČNíK OtevŘeNéhO tURNAJe 
v KUbbU
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým mostem 
u YMCA Kralupy zve všechny náhodné i nenáhodné 
kolemjdoucí - děti i dospělé - na volné hraní KUBB.

16:30 – 01:00 KRALUPSKÝ hUDebNí 
FeStiváLeK
místo konání: pravý břeh Vltavy pod 
Masarykovým mostem 
u moderuje Dan Adam, moderátor 
z rádia Relax
16:30 Wabi Daněk
18:00 Chamber Worcester
19:30 The Spankers
21:00 U-Cee and The Flavour band
22:30 SKYLINE 
24:00 Škwor

18:00 hUDebNí vyStOUPeNí Komorní-
ho orchestru žáků ZUŠ Hennigsdorf pod 

vedením Ronnyho Heinricha
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

23:45 OhŇOStROJ
místo odpalu: levý břeh řeky Vltavy u Masarykova mostu

Neděle 8. čeRVNA
09:00 tURNAJ NADĚJí
místo konání: hřiště na Sokolišti
u 3. ročník turnaje volejbalu starších žákyň. Hrají: 
Příbram, Kladno, Benešov, Tábor, 15. ZŠ Plzeň, Hlincovka 
České Budějovice a dva týmy Kralup nad Vltavou.

09:00 – 17:00 ShOW LetecKÝch MODeLŮ  
A vyhLíDKOvé Lety vRtULNíKeM
místo konání: louka za městským koupalištěm
u vyzkoušení modelu za asistence instruktora, prohlídka 
vystavených modelů, řízení modelů na simulátoru, 
ukázka akrobacie modelů, soutěž pro děti o věcné ceny. 
Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno. Více info na www.
renomodelhobby.cz
Vyhlídkové lety vrtulníkem - 500,- Kč / 5 minut letu / 
jedna osoba

10:00 - 14:00 StRONGMAN KRALUPy 2014
místo konání: Seifertovo nám., před KD Vltava
u moderuje  Dan Adam, moderátor rádia Relax
u 2. ročník soutěže silných mužů a žen
u prezentace závodníků v 09:00 a 13:00 
u kategorie: strongwoman, fitness - příchozí veřejnost 
(rozdělení do a nad 105 kg); strongman – amatéři + novici 
(pro začínající strongmany); strongman do 105 kg (všichni 
závodníci startují dohromady, vyhlašovat se bude katego-
rie bez omezení tělesné hmotnosti a kat. do 105 kg).
u disciplíny: Press medley (tlaková kombinace - kláda, 
axel, jednoručka) – opakování do 1 minuty;  Farmers walk 



PlaVBy lOdí

SObOTA 8. čeRVNA

2x loď viking (kapacita 6 osob) 
cena plavby: 60 min. – 160,- Kč / 1 osoba starší 3 let;

120 min. – 210,- Kč / 1 osoba starší 3 let

10.00 .......Viking 1000 (60 min.) 
10.30 .......Viking 800 (60 min.) 
11.00 .......Viking 1000 (60 min.) 
11.30 .......Viking 800 (60 min.) 
12.00 .......Viking 1000 (60 min.) 
12.30 .......Viking 800 (60 min.) 
13.00 .......Viking 1000 (60 min.) 
13.20 .......Viking 1000 (60 min.) 
13.40 .......Viking 800 (60 min.) 
14.00 .......Viking 1000  (60 min.) 
14.20 .......Viking 1000  (60 min.) 
14.40 .......Viking 800 
(2 hodiny přes plavební komoru) 
15.00 .......Viking 1000  (60 min.) 

15.30 .......Viking 1000  (60 min.) 
16.00 .......Viking 1000  (60 min.) 
16.30 .......Viking 1000  (60 min.) 
16.50 .......Viking 800  (60 min.) 
17.10 .......Viking 1000  (60 min.) 
17.30 .......Viking 1000  (60 min.) 
17.50 .......Viking 800  (60 min.) 
18.10 .......Viking 1000  (60 min.) 
18.30 .......Viking 1000  (60 min.) 
19.00 .......Viking 800  (60 min.)
Z každé prodané  
palubenky bude věnováno 
10,- Kč Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Praha.

Velký dík náleží partnerům:

Místo vyplutí: areál 
loděnice Kotva na pravém 
břehu řeky Vltavy. Plavby 
si lze rezervovat od 1. 6. 
2014 na tel.: 777 798 231

(farmářská chůze) – vzdálenost do 1 minuty; tyre flip 
(převracení pneumatiky) – opakování do 1 minuty; truck/
car pull (tahání náklaďáku/automobilu); Loading race 
(vykládací závod - vykládání říčního kamene, pytle písku, 
kovadliny, sudu a koule na paletový stůl) - do limitu  
1,5 minuty. Předběžné váhy disciplín pro odpolední část –  
Log – 85 kg, Axel – 80 kg, Jednoručka – 50 kg, Farmers 
walk – 110 kg, Tyre Flip – 300 kg, Truck Pull – 6 t, Říční 
kámen – cca 60 kg, pytel písku – cca 80 kg, kovadlina, 
sud - cca 63 kg, koule – cca 115 kg.

Bližší informace: http://strongmankralupy.strongman-
team.eu. Událost na Facebooku: www.facebook.com/
events/1437954936447723/

10:00 – 14:30 tURNAJ 3 na 3 
místo konání: atletické hřiště u zimního stadionu
u Basketbalový klub Kralupy Junior pořádá turnaj  
3 na 3 pro veřejnost, soutěže ve střelbě na koš. V případě 
špatného počasí bude program přesunut do sportovní haly 
na Cukrovaru. 

10:00 – 15:00 víKeND S KRALUPSKÝM hOKeJeM
místo konání: Seifertovo nám., před KD Vltava
u soutěž pro děti i dospělé, střelba na přesnost, ukázka 
přípravy hokejistů na zimní sezónu, práce s různými 
pomůckami.

10:00 AiR bAG JAM
místo konání: pravý břeh Vltavy pod Masarykovým mostem 
u exhibiční ukázky skoku bikových kol do obřího air 
bagu. Představí se závodníci z celé ČR. Zúčastnit se 
mohou i všichni odvážní příchozí starší 18 let.
10:00 přípravy a testování;
11:00 tréninkové jízdy a zkoušky;
do 15:00 ukázky a exhibice; 
16:00 – 17:00 soutěž o best trick.

10:00 StUDeNtSKÝ MAJáLeS
místo konání: loděnice Kotva
13:00 předávání cen vítězům II. ročníku fotografické 
soutěže Naše město objektivem. 
Od 10:00 do 20:00  otevřen Art stan, kde budou vysta-
vovat účastníci foto soutěže, žáci ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
a další výtvarníci.
u program bude začínat vystoupením žáků a studentů 
z kralupských škol a zájmových organizací. Zhruba 
od 13:30 hodin se představí další kapely: Metal Kidz, 
The OXX, GotHigh, Dilated, Holden Caufield, Evelynne, 
Intepret neznámý a vyvrcholením celého programu bude 
vystoupení kapely Vypsaná fiXa.
u hostem Majálesu je Komorní orchestr žáků ZUŠ Hen-
nigsdorf pod vedením Ronnyho Heinricha.

10:00 – 17:00 AqUAZORbiNG A NAFUKOvAcí DĚtSKé 
hŘiŠtĚ
místo konání: loděnice Kotva

14:30 – 16:30 POháDKOvÝ (Ne)LeS S ROLNiČKOU
místo konání: tůň v Lobečku u na pravém břehu Vltavy
u milé děti, u lobečské tůně na vás čekají vaši loutkoví 
kamarádi z divadélka Rolnička v čele s Kašpárkem, 
kteří vás provedou plněním veselých úkolů. Na konci 
pohádkové cesty vás za nasbíraná razítka za vykonané 
úkoly čeká odměna. Start je u cesty k tůni naproti 
cukrárně od 14:30 do 15:15 hodin. 

15:00 – 21:00 biG ShOcK PeNALty FLOORbALL
místo konání: sportovní hala na Cukrovaru 
u florbalový turnaj v nájezdech, do kterého se lze 
stále registrovat na mailu fbckralupy@centrum.cz nebo 
na telefonu 720 56 55 56. Registrovat se mohou volně 
složené trojice hráčů (vždy jeden brankář a dva střelci). 
Brankářská výstroj bude k zapůjčení na místě.

na všechny akce – v rámci 
oslav dnů Kralup – je vstup

ZDARMA

a cO dalšíhO nás čEká?
12. 6. NA KOLE DĚTEM / CYKLOTOUR
místo a čas srazu: 15:00 - 15:30 Palackého nám. 1,  
před městským úřadem
u 5. ročník tradiční veřejné cyklotour. K akci, jejímž cílem 
není jen získání finančních prostředků na pomoc a podporu 
onkologicky nemocných dětí, ale také udělat něco pro zdraví, 
se přidá i celá řada známých osobností. Účast v cykloprůvo-
du je vítána. Více informací na www.nakoledetem.cz.

29. - 30. 8. KOTVA NA FEST
místo konání: loděnice Kotva
u disco, hudební a pivní festival. Zábava pro celou rodinu. 

u organizátor akce: Klub vodních sportů Kralupy a Cafe 
restaurant Kotva
u info na www.kvsk.cz, www.caferestaurantkotva.cz

30. 8. MEMORIÁL J. VACHALCE / KRALUPSKÝ KILOMETR
místo a čas konání: loděnice Kotva, registrace závodníků 
od 09:00 do 09:30, start 10:00
u cílem konání této akce je obnovit tradici v plavání Kralup-
ského kilometru, který se plaval od původního železničního 
mostu u Chvatěrub až k Masarykovu mostu v Kralupech nad 
Vltavou již kolem roku 1945. Závod je určen pro každého 
staršího 18 let, plavecky zdatného a snad trochu otužilého.

PrograM dnů kraluP 2014 PřIPravIla: 
lenka Císlerová
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Další informace najdete na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 734 621 386, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Konec školního roku se nám nezadržitelně 
blíží. Připomínáme Vám aktivity, které u nás 
budou probíhat během letních prázdnin 
letošního školního roku.

Letní „Az školka“ 
„AZ školka“ je určená dětem, které „AZ školku“ běžně nenavštěvují, ale 
jejich rodiče potřebují zajistit během některých prázdninových dní hlídání. 
Letní „AZ školka“ funguje až od druhého týdne v červenci, tj. od 7. 7. 2014!
cena: 2.200,- Kč / týden včetně stravy a pitného režimu

Příměstské tábory
Každoročně u nás probíhají příměstské tábory. Můžete si vybrat 
z mnoha různých témat (více na www.centrumkralupy.cz). 

tiP PRo váS!!! Informujte se u svých zdravotních pojišťoven,  
zda máte nárok na finanční příspěvek.

 Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny!!! 

Vážení milovníci a příznivci opery, rádi bychom vás pozvali na pro-
mítání záznamu opery Růžový kavalír z budovy Metropolitní opery 
v New Yorku.  

Hlavními tématy Straussova díla s komickým dějem jsou láska a in-
triky ve Vídni osmnáctého století. V roli maršálky - kněžny z Werden-
bergu - se představí Renée Fleming a jejího mladého milence ztvární 
Susan Graham. Další pěvecké party pod dirigentskou taktovkou Jame-
se Levinea zastanou například Kristinn Sigmundsson a Thomas Allen.  
Záznam je rozdělen do tří dějství. Přestávka je mezi prvním a druhým 
dějstvím. 

meT v kině vltava

růžový kavalír, úterý 24. 6. 2014, 19:00 hodin
kino vltava, vstupné: 300,- Kč; 250,- Kč ZTP
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v Kralupech-lobči, 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 2013. 

Martin Srb: významný rytec československých, českých a slo-
venských poštovních známek se od svého vstupu do světa 
umělecké rytiny poštovních známek v roce 1989 velmi rychle 
zapsal do povědomí sběratelů čs. známek a všech dalších mi-
lovníků umění poštovní známky a její rytiny. 
Od roku 1992 představuje své práce na mnoha výstavách 
a poštovní známky, na kterých se podílí, získávají četná 
ocenění na domácí i zahraniční scéně. V současnosti pra-
cuje jako designér ve Státní tiskárně cenin.

Prodejní výstava potrvá do 30. 7. 2014.

hUDebNí DOPROvOD: žáci ZUŠ Kralupy nad Vltavou

20. čERvna od 18 Hodin 
koncert pěveckého dua mAImA
maika Nováková a mascha
Hudební projekt MAIMA vznikl přede-
vším díky touze hrát, zpívat, bavit sebe 
i ostatní, rozdávat radost a dobrou nála-
du. Hudební vystoupení vám zprostřed-
kuje emotivní zážitek prostřednictvím 
nejznámějších retro hitů různých hudeb-
ních žánrů. Tyto jsou však prezentová-
ny v současném a moderním stylu, který dokáže strhnout každé obecenstvo. 
DALŠí iNFORMAce: www.maima.cz

vernisáž výstavy mARTIN SRb - grafika, známky

6. čERvna od 18 Hodin 

Vzávěru dubna se konalo 
v pořadí již šesté Orientál-

ní vítání sluníčka, kde prezento-
valy svůj taneční um kurzistky 
TŠ Rasha Kralupy n. Vltavou 
a její hosté - Kamilah a Vero-
nika Akiya Kosařová z Plzně. 
Neméně milými hosty se stali 
členové taneční skupiny DDM 
pod vedením své lektorky Lucie 
Rohanové. Velký dík za realiza-
ci večera plného hudby a tance 
patří MěÚ v Kralupech nad Vl-
tavou, který akci podpořil gran-
tem ve výši 10.000,- Kč. 

Taneční skupina Rasha 
Group Kralupy nad Vltavou bu-
de ve dnech 12. - 13. 7. 2014 své 

město reprezentovat na Mezi-
národním folklórním festivalu 
v Klatovech, kde pod záštitou 
Její Excelence velvyslankyně 
Marockého království paní 
Souriye Otmani bude zahajovat 
festivalový galavečer arabský-
mi folklórními tanci. Rády by-
chom touto cestou poděkovaly 
sponzorům: Ametystové čajov-
ně, firmě Peritus Petra Krejči-
říka a firmě Hodinové man-
želky paní Markéty Kasalické, 
kteří nám přispěli na realizaci 
kostýmů k tancům na tuto vý-
znamnou společensko-kulturní 
událost roku.

za TŠ rasha Mgr. IveTa jIrasová

Orientální tanec 
v Kralupech
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Zleva: tanečnice Kamilah, Iveta Jirasová/Rasha, Veronika Akiya Kosařová 
na Orientálním vítání sluníčka v Kralupech.

❱❱❱❱❱
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v červnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let Šesták Oldřich
92 let Kasalický Václav
90 let Čepek Josef
 Svačinová Libuše
 Vlčková Helena
 Hnilička Václav
85 let Malotínská Hana 
 Králová Danuše
 Tejček Josef
 Hofmanová Jarmila
 Ing. Kočí Jaroslav
80 let Dobešová Marie 
 Kulhan Jiří

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na vycházku do Valdštejnské zahrady a uličkami malé Strany
KDy? V sobotu 14. června 2014 (s průvodcem Porta Praga, paní PhDr E. Havlovcovou)

Valdštejnská zahrada je jed-
na z nejvýraznějších staveb 
českého raného baroka. 
Nachází se v Praze na Malé 
Straně a je součástí areálu 
Valdštejnského paláce, 
který byl ustaven jako sídlo 
Senátu Parlamentu České 
republiky.

Zahrada byla budována 
souběžně se stavbou paláce 
a původně byla komponována v italském stylu. Již 
v této době byl její součástí rybníček, v jehož středu 
nebyl ostrůvek se sochami, ale pravděpodobně 
fontána. V 18. století byla zahrada pozměněna 
do přírodnější formy a po rekonstrukcích v 50. a 90. 
letech 20. století se její vzhled přiblížil k původnímu 
pojetí. 

Na její východní straně je dominantní sala terrena. 
Trojosá kolosální otevřená stavba, odpovídající svou 

výškou Hlavnímu sálu, 
neměla v době vzniku a ani 
později obdoby. Bohatá 
zeleň je doplněna třemi 
kašnami, kopiemi původních 
Vriesových soch a reliéfními 
vázami. Většina původních 
soch v zahradě byla součás-
tí Valdštejnovy sbírky.

Po prohlídce zahrady 
bude vycházka pokračovat 

dále Tomášskou ulicí na Malostranské náměstí, kde 
si připomeneme významné stavby a osobnosti.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 (9:11) hod. 
na Masarykovo nádraží. Odtud metrem do stanice 
Malostranská. Zde se sejdeme s ostatními a paní 
průvodkyní v 10:00 až 10:15 hod.

Tato vycházka bude financována z grantu MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Ilona Očenášková

občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

Zveme své členy a příznivce ve středu  
18. června na autobusový zájezd do Pod-

ještědského muzea Karolíny Světlé v Čes-
kém Dubu, na zámek Berchtold u Velkých 
Popovic a do Kosmonos k návštěvě tamní 
Lorety.

V muzeu lze vidět sbírky literárně histo-
rické, národopisné, přírodovědné a vztahu-
jící se k historii města. V obsáhlé knihovně 
díla K. Světlé.

Miniatury hradů a zámků uvidíme 
na zámku Berchtold. Ne každý z Berchtoldů 
se proslavil jako hrabě Bedřich Berchtold, 
který se dožil 95 let. Byl spoluzakladatelem 
Národního muzea a Spolku českých léka-
řů a významným cestovatelem, oddaným 
své vlasti.

Pro kulturní účely se dnes využívá Lore-
ta v Kosmonosech, původně poutní místo. 
Patří k architektonickým skvostům Kos-
monos. Lorety se stavěly v době barokní 
jako napodobenina domu, v němž bydlela 
P. Maria v Nazaretu. Pražská Loreta byla 
postavena kapucíny v sedmnáctém a osm-
náctém století.

Vybíráme 200,- Kč první úterý v měsíci, 
tj. 3. 6. 2014. Přihlásit se můžete též tele-
fonicky na č. 315 704 145. Podrobnosti při 
placení. Legitimace s sebou! Sejdeme se 
k odjezdu v Minicích a po známých zastáv-
kách míříme k místu určení.

PS: Ve středu 11. června vás společně 
s Klubem seniorů Kaučuk zveme na besedu 
s JUDr. J. Havlem na téma „Nový občanský 
zákoník“.

Těšíme se na vás, zachovejte nám přízeň!
 vaŠI „rodáCI“

SDRUžeNí RODáKů 
a příznivců města

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

zámek Berchtold 
u Velkých Popovic

Pozvánka na vernisáž a koncert
Srdečně zveme všechny rodiče, bývalé i sou-
časné žáky a všechny ty, kteří mají zájem 
v pondělí 2. 6. 2014 od 16 hodin do prostor 
ZŠ Václava Havla, kde si můžete prohlédnout 
práce žáků 1. i 2. stupně. 
Od 16:30 hodin vystoupí pěvecký sbor žáků 
pod vedením paní učitelky Wagnerové, který 
v 17 hodin vystřídá pěvecký sbor TUTTI CAN-
TATE z Veltrus. 

těšíme se na vaši návštěvu. 
Žáci a učitelé ZŠ václava havla

ZŠ a MŠ třebízského
zve na červnové akce
HURá nA PRázdnInY
zahradní slavnost pořádáme 
v pátek 20. 6. od 15:00 hodin. Žáci 
i učitelé se rozloučí s uplynulým 
školním rokem. Zveme tímto 
všechny žáky, rodinné příslušníky, 
přátele školy i bývalé absolventy.

VYŘAzenÍ ABSoLVenTŮ 
A PASoVánÍ 
PŘedŠKoLáČKŮ 
nA ŠKoLáKY
proběhne ve čtvrtek 26. 6. 2014 
od 17:00 hodin. Přijďte se podívat!
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Drazí přátelé,
máme za sebou nejen rozkvetlý, ale už 
i odkvetlý máj, letos si příroda opravdu 
pospíšila. Vždyť nám již na zahrádkách 
dozrávají první jahody… 

Ani my v klubu jsme nelenili, každé úte-
rý jsme měli pěkná vystoupení, m.j. dětí 
z mateřské školy, břišních tanečnic, velmi 
pěkné bylo pásmo písní z první republiky 
pod názvem ,,Ku Praze uhání vlak“, kte-
ré přednesl Senior minichór. 

Také zájezd se nám povedl, všem se vel-

mi líbil. Těšíme se již na ten příští 28. červ-
na, kdy zamíříme na sever, prohlédneme 
si zámek v Sychrově, navštívíme Jablonec 
nad Nisou a Zoologickou zahradu v Li-
berci. Zúčastníme se oslav „Dnů Kralup“, 
přivítáme děti ze ZUŠ Kralupy, zahraje 
nám a spolu si zazpíváme s paní harmo-
nikářkou.

Dětem přejeme pěkné vysvědčení, hezké 
prázdniny a nádherné počasí.

 Krásnou dovolenou 
přejí členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Ve středu 11. června by oslavil 
významný občan Kralup, mistr 
ve vzpírání a zubní laborant 
pan vácLAv SyROvÝ své 80. 
narozeniny. Vzpomínají: dcera 

Kateřina a sestra Ludmila s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. 6. 2014 by oslavil  
85. narozeniny náš spoluobčan, 
kamarád, bratr, švagr, strýc, 
pan JiŘí JeLíNeK, rodák 
z Rosic u Brna, který  

od 50. let žil a pracoval jako chemik 
v Kaučuku Kralupy nad Vltavou. Prosíme 
tímto o tichou vzpomínku. Čest jeho památce. 
Rodina Jelínková, Brno, Rosice u Brna

Dne 20. 6. to bude rok, 
co nás navždy opustil náš 
milovaný otec pan MiROSLAv 
ŠKAbRADA z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomínáme! 

Dcera Mirka a syn Pavel s celou rodinou

 11. 4. ZáVODSKÝ Pavel, Ing. .................. 79 let

 28. 4. ŠTROS Ladislav ................................ 80 let

 1. 5. FORMáNKOVá Věra ...................... 84 let

 1. 5. ŠPIČKOVá Ludmila ......................... 88 let

 3. 5. KUCKO Václav .................................. 53 let

 5. 5. PíGL Josef .......................................... 95 let

 9. 5. KLíMA Jaromír ................................. 65 let

 10. 5. HÝBL Radomír ................................. 82 let

 10. 5. DONáT Jaroslav .............................. 62 let

 17. 5. ŠVeHLOVá Ludvíka........................ 75 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Členky Senior minichóru se sbormistrem Mgr. Pavlem Ryntem a starostou Kralup Petrem Holečkem 
po úspěšné premiéře kabaretního pásma písní 1. republiky. 
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Děkujeme za poskytnutí neinvestičního 
příspěvku na naši činnost v roce 2014 

v částce 4.250,- Kč, kterou použijeme na kul-
turní a poznávací zájezdy po naší vlasti, 
pořádané Klubem seniorů č. l. 

Jsme rádi, že tuto možnost máme, sami 
bychom finančně nezvládli náklady spo-
jené s cestováním po hradech a zámcích. 
Rovněž tak drobností oceňujeme děti ze 
školky, které nám zpříjemní některá naše 
čtvrteční posezení.

Ještě jednou děkujeme za pochopení a po-
moc v naší zájmové činnosti a věříme, že 
nám MěÚ Kralupy nad Vltavou zachová 
přízeň i v roce příštím. Přejeme vám zdraví 
a úspěch v náročné práci.

Přehled naší činnosti v roce 2014
Pravidelně se scházíme každý čtvrtek, 
někdy je to setkání s kulturním progra-
mem, např. dětičky z mateřské školky nás 

vždy potěší a rozveselí nejen připraveným 
pásmem písniček a básniček, ale pouhou 
svojí přítomností osvěží naše posezení. 
Sbíráme jim víčka od PET lahví, aby se 
umístily na předním místě jako vloni. Dě-
tičky nám namalovaly velikonoční pohle-
dy a vajíčka. Máme velkou radost z jejich 
přítomnosti. 

V dubnu jsme byli na prvním letošním 
zájezdu na zámku Ctěnice, v Loučeni 
a moc se nám líbilo Muzeum cukrovarnic-
tví v Dobrovicích, úžasná výstava i slov-
ní doprovod - tam jsme si uvědomili, jak 
moc jsme osobně zažili. Počasí nám přálo, 
kolektiv báječný, takže se těšíme na další 
výlet v květnu. 

Díky přispění alespoň malé částky z pod-
pory města můžeme zájezdy absolvovat. 

Hezké jaro a nastupující léto všem lidem 
dobré vůle přejí důchodci.

za klub důChodCů čís. 2 sTaňková jIřIna

Poděkování městskému úřadu

POHOTOVOST 
V KRALUPECH
V sobotu 7. 6. 2014 bude zahájen provoz 
ambulantní lékařské pohotovostní 
služby (LPS) v Nemocnici s poliklinikou 
v Kralupech nad Vltavou. Ordinace LPS je 
umístěna v prvním patře po levé straně. 
LPS bude fungovat pouze o sobotách 
a nedělích od 8:00 – 20:00 hodin. 

tel. č. na lPS: 721 205 136
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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

PřiHlášKy na nový 
šKolnÍ RoK
Již v průběhu měsíce června si můžete v DDM po-
dat přihlášku do zájmových útvarů na nový školní 
rok.

Jako novinku vám nabízíme zájmový útvar  
tvůrčí psaní. Kroužek je určen pro děti, které rády 
píší a hrají si se slovy. Děti, které nebaví opisovat 
texty z nejrůznějších internetových stránek a chtěly 
by umět tvořit vlastní básně, povídky, pohádky, po-
věsti apod. Žáci se specifickými poruchami učení 
mají šanci se zbavit strachu ze psaní, vyjadřování 
apod. Kroužek je zaměřen na rozvoj tvůrčí činnos-
ti žáků. Pomůže naučit žáky užívat slova a tvořit 
vlastní texty.

Psát umí každý, pokud ví jak. Naučte se zajíma-
vé způsoby psaní, které vám zaručí vždy úspěch. 
Řiďte se tím, co cítíte a přestaňte koukat na to, co 
říkají ostatní. Takto nám kroužek představila jeho 
vedoucí Mgr. Michaela Vintrychová.

SobotnÍ KURZ
Kurz batiky za studena a tisku na textil se koná 
v sobotu 21. června od 13 hodin. Cena za kurz 
je 400,- Kč. V ceně jsou barvy a pomůcky. Textil 
(trička, tašky atd. si přineste s sebou).

tanEčnÍ SoUStřEdĚnÍ
Ve dnech 8. - 11. května se uskutečnilo v Mokro-
sukách pod vedením Petra Krbce taneční soustře-

dění zájmového útvaru Hip-hop. Děti zde trénovaly 
na krajské kolo Středočeského tanečního poháru.
Na soustředění trénovaly třífázově, ale i tak jim zbý-
val čas na hry a procházky v okolní krásné přírodě, 
zpěv a posezení u táboráku. Všem dětem se zde 
moc líbilo a odjížděly spokojené.

Foto (viz. dole) ze soustředění berte jako pozván-
ku pro své děti na akce DDM v Mokrosukách.

StřEdočESKý 
tanEčnÍ PoHáR
Dne 23. 4. 2014 pořádal Dům dětí a mládeže 
ve sportovní hale na Cukrovaru Středočeský taneční 
pohár, kterého se zúčastnilo celkem 16 tanečních 
skupin z celého okresu. Všechna taneční vystoupení 
byla na velmi dobré úrovni. Tříčlenná porota neměla 
vůbec jednoduché rozhodování. Do krajského ko-
la, které se konalo 21. 5. v Čáslavi, postoupily tyto 
choreografie:

Kategorie skupiny, 1. stupeň
1. místo Beginning of us - ZŠ Kralupy nad Vltavou
2. místo  Klauniáda - ZŠ Kralupy nad Vltavou
3. místo Návrat rebelů - DDM Neratovice

Kategorie mini týmy, 2. stupeň 
1. místo Power - ZŠ Neratovice
2. místo Trift shop - DDM Kralupy nad Vltavou

Kategorie skupiny, 2. stupeň  
1. místo Drumsticks - ZŠ Kralupy nad Vltavou
2. místo Zlobivé kočky - DDM Kralupy nad Vltavou
3. místo Get sexy - DDM Mělník

Kategorie mini týmy, SŠ
1. místo Trojúhelník přátelství 
 - DG a SOŠE Kralupy

Kategorie skupiny, střední školy 
1. místo Last change - DDM Kralupy nad Vltavou

2. místo Party time - Gymnázium Neratovice

Z Čáslavi tanečníci z Kralup přivezli tato umís-
tění ve svých kategoriích: 1. místo – Trojúhelník 
přátelství; 2. místo - Beginning of us; 3. místo – 
Drumsticks; 4. místo – Klauniáda, Last change;  
12. místo – Zlobivé kočky. Gratulujeme!
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Studenti Dvořákova gymná-
zia a Střední odborné školy 

ekonomické se rozhodli uspo-
řádat akci „Na gymplu to ži-
je!“, protože i oni chtějí přispět 
ke zvelebení prostor školy, obo-
hatit novými svazky knih školní 
knihovnu – a to právě prostřed-
nictvím získaných peněz. 

Tato akce proběhne 12. června 
2014 od 15:30 hodin na zahradě 
Dvořákova gymnázia a návštěv-
níci se mohou těšit na bohatý 
program. Účast na akci přislíbi-
lo mnoho kapel (např. Maima, 
Splašený hrábě, Made in Gara-
ge) a skupina ARTVOX, která 
získala Českého slavíka za Ob-
jev roku 2012. Jistě pobaví také 
barmanská show v podání On-
dřeje Slapničky a spol. nebo vy-
stoupení tanečnic z TS Naděje. 

Studenti si pro Vás dále připra-
vili stánky s občerstvením a sa-
mozřejmě nebude chybět ani 
vynikající guláš - vařený kuchař-
kami, které připravují na kralup-
ském gymnáziu vyhlášené mis-
trovské kousky. Také zde najdete 
stánek s líčením Mary Kay a stá-
nek se zábavou pro malé děti. 

Vstupné je dobrovolné a mů-
žete si zde zakoupit i věci s moti-
vem DG a SOŠE. A pokud bude-
te chtít posedět, před hudebním 
pódiem budou připravené deky 
a zastřešené lavice, které při po-
slechu hudby a pojídání dobré-
ho jídla určitě přijdou vhod. 

Rádi bychom pozvali vás 
všechny. To proto, abyste podpo-
řili nejen Dvořákovo gymnázi-
um, ale také naše studenty, kteří 
s touto akcí měli mnoho práce. 
Můžete tak přispět na školu, kte-
rá by se v Kralupech nad Vl-
tavou měla udržet minimálně 
dalších 90 let!

Závěrem bychom Vás chtěli 
požádat o laskavost: pokud má-
te doma nějaké knížky, které už 
nečtete, překážejí Vám a chtěli 
byste nám je darovat, prosím, 
přineste je na tuto akci také. 
Bude zde stánek naší knihov-
ny, u kterého můžete knihy ode-
vzdat nebo také přispět finanč-
ně. andrea ProCházková, 7.g

Vážení rodiče a příznivci školy, milí žáci.
Jsme velmi rádi, že v průběhu měsíce květ-
na naši školu reprezentovalo v národních 
kolech několik našich žáků ze tří umělec-
kých oborů. V hudebním to byl Filip Ko-
marov ze třídy pana profesora Zdeňka Dvo-
řáka, v literárně - dramatickém oboru pak 
Marek Hanousek a Anna Štětková ze třídy 
pana učitele Jana Bouchnera, do národní-
ho kola přehlídky výtvarných oborů pak 
byly porotou vybrány práce žáků všech tří 
našich pedagogů (Dáša Chladová, Jitka Jes-
línková a Matěj Růžička). Všem soutěžícím 
i jejich pedagogům gratulujeme.

Přijímací zkoušky
Všem těm, kteří se nedostavili k přijímacím 
zkouškám v závěru května, sdělujeme, že 
tak ještě mohou učinit prostřednictvím elek-
tronické přihlášky, kterou najdou na www.
zuskralupy.cz, nebo osobně v budově sídla 
školy v Riegrově ulici 181 v době Dnů ote-
vřených dveří ve dnech 16. 6. až 20. 6. 2014. 

Doporučujeme vám však termín přijímací 
zkoušky napřed dohodnout prostřednictvím 
telefonních čísel 603 14 51 59 (zástupkyně 
ředitele školy), 603 14 39 49 (ředitel školy) 
nebo 603 14 51 16 (zástupce ředitele pro ko-
lektivní výuku v ZŠ a MŠ Třebízského).

Zveme vás…
Naše škola pořádá v červnu kromě mnoha 
třídních přehrávek i koncerty veřejné. Dne 
3. 6. 2014 proběhne v kralupském muzeu 
od 17:30 hodin druhý absolventský koncert 
žáků hudebního oboru. Naše škola rovněž 
několikrát vystoupí v rámci Dnů Kralup. 

V KD Vltava dne 18. 6. 2014 proběhne 
představení literárně - dramatického oboru, 
které začíná v 18:00 hod., den nato se v těch 
samých prostorách uskuteční vystoupení ta-
nečního oboru, které začíná v 17:30 hod.

letní dílny
Stále trvá možnost přihlášení zájemců 
do letních výtvarných, kytarových a nově 

i dramatických dílen. Bližší informace o díl-
nách včetně elektronické přihlášky najdete 
na adrese http://artus2.webnode.cz/letni-dil-
ny-2014. Termín uzávěrky je 15. 6. a pláno-
vaná kapacita dílen je téměř naplněna.  

nová nabídka spolku artuš
Spolek Artuš, jehož hlavní činností je pod-
pora ZUŠ Kralupy nad Vltavou, zvažuje 
od září 2014 v případě dostatečného zájmu 
rozšíření nabídky výuky o výuku pro do-
spělé jak v hudebním, tak v tanečním obo-
ru. Bližší informace získáte u ředitele školy 
na tel. čísle 603 14 39 49. V současné době 
již pod hlavičkou Artuše probíhá výuka hry 
na zobcovou flétnu Veselé pískání, výuka 
základů keramiky a pohybová výchova pro 
děti mladší pěti let. 

Přejeme vám všem pohodové prožití 
červnových dnů a těšíme se na shleda-
nou.

luboŠ harazIn, ředITel Školy

základní uMěleCká Škola  kraluPy nad vlTavou

dg a soŠe

I v létě se v naší škole učí

více naleznete na stránkách 
www.dgkralupy.cz nebo na Facebooku

pod názvem „Na gymplu to žije!“.
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Projektu Den 
MAY DAY – NE 
palmě olejné 
v pražské ZOO 
se zúčastnili 
žáci 6.A ZŠ 
Gen. Klapálka.
Seznámili se  
s problematikou 
pěstování 
palmy olejné 
a dopadem 
na životní 
prostředí 
a zdraví 
člověka.

zŠ 28. října

zŠ koMenského

zŠ gen. klaPálka

zŠ PrakTICká

zŠ a MŠ Třebízského

Na Komendě se 16. 5. uskutečnil Food revolution day. Ve spolupráci s Chefparade-školou vaření se 
žáci 9.A seznámili se současnými kulinářskými trendy a uvařili zdravé dobroty.
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Děti z 1. stupně ZŠ praktické zavítaly do Liberce, 
do zábavního parku iQLANDIA, kde zažily 
zemětřesení, vichřici, tanec blesků i pocity 
kosmonautů ve vesmíru.

Žáci 4. třídy ZŠ 28. října v Mikovicích 
absolvovali Cestu kolem světa za… 
týdenní školu v přírodě v Hraběticích 
v Jizerských horách.

Děti v mateřské školce  
v Třebízského ulici prožily jeden 
květnový týden barevně - každý 
den s jinou barvou a jinou aktivitou.

Celé články k fotografiím najdete na www.mestokralupy.cz v rubrice kralupský zpravodaj.

Okénko do kralupských škol
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Vneděli 27. dubna 2014 se 
v areálu TJ Sokol Kralupy 

uskutečnily již podruhé (jaro 
2013) závody všestrannosti župy 
Barákovy. K soutěžení se přihlá-
silo kolem 80 malých i větších 
sokolíků z těchto jednot: Cítov, 
Mšeno, Lysá nad Labem a Kra-
lupy nad Vltavou.

Do celkové všestrannosti patří 
sportovní gymnastika, šplh, pla-
vání a atletický čtyřboj. Ve spor-
tovní gymnastice a šplhu se 
závodilo den předtím v Podě-
bradech. 

Po prezenci a rozdání star-
tovních čísel se všichni závod-

níci odebrali do krytého bazénu 
změřit síly v plaveckých disci-
plínách. Po úspěšném plavání 
se vrátili zpět na sokoliště, kde 
ve 12 hodin začaly jednotlivé at-
letické disciplíny tvořící čtyřboj: 
hod kriketovým míčkem, skok 
daleký, sprint (50 m a 60 m), 
vytrvalost (300, 600, 800 nebo 
1500 m). Na malých i velkých 
závodnících bylo vidět, jak si 
každým dalším pokusem zlep-
šují své výkony a mají radost 
z dosaženého výsledku. 

Nastala nejtěžší chvíle pro 
rozhodčí - sečíst všechny vý-
sledky a vyhlásit vítězné spor-

tovce v jednotlivých kategoriích.  
Ti nejlepší získali krásné me-
daile, diplomy, praktické věcné 
ceny a hlavně postup do celore-
publikové soutěže.

Poděkování patří župě Baráko-
vě i všem rozhodčím, startérům, 
zapisovatelům (asi 20 sokolům), 
kteří se zasloužili o hladký prů-
běh celého sportovního dne. 

Největší poděkování patří 
sympatické cvičitelce z TJ Sokol 
Kralupy Petře Holoubkové, která 
ač poprvé, tak obratně zvládala 
roli hlavní rozhodčí celých žup-
ních závodů.

IveTa bendíková 

tělocvičná jednota SoKol Kralupy nad vltavou

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

Rok 2014 = 130 let tJ Sokol Kralupy - cO Je ČeSKé, tO Je heZKé

www.sokol.kralupy.cz

župní závody všestrannosti
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tJ SOKOL KRALUPy NAD vLtAvOU

HLEDÁ NOVé CVIčITELE
Chtěli byste se věnovat vlastnímu  
cvičebnímu oddílu nebo pomáhat  
při různých cvičeních s dětmi? 
› přijďte se podívat za námi
› vhodné i pro studenty
› vyškolíme, připravíme, zaplatíme!!
Kontakt - tel.: 605 332 787
e-mail: jana_nova@email.cz

Klub českých turistů 
MTB Kralupy nad Vltavou pořádá

za podpory města Kralupy nad Vltavou
Mtb orientační závod dvojic – horská kola - 9. ročník

PReZeNtAce: základna KČT, Ke Koupališti 182, 8:30 – 9:30 hodin 
PŘihLáŠKy: do 19. 6. 2014 na http://kralupska-turistika.cz/mtb/
mtbo/, v případě nenaplnění kapacity (max. 120 závodníků) závodu 
i přímo u prezentace. 
StARtOvNé: 50,- Kč / osoba splatné při prezentaci. Členové KČT 
Kralupy a sponzoři – zdarma. 
StARt i cíL: turistická základna KČT
KAteGORie: mužské dvojice (M), dámské dvojice (D), 
smíšené dvojice (MD)  
KOLA: doporučujeme horská či treková kola  

MAPOvé PODKLADy: mapa bude barevná se zakreslenými kont-
rolami a popisem umístěných kontrol. Mapa Podřipsko – KČT č. 9. 

Závod je určen od věkové hranice 10 let (záleží na uvážení rodičů). 
Děti 10-14 let musí jet ve dvojici s osobou starší 15 let, včetně pí-
semného souhlasu zákonného zástupce.  
DALŠí iNFORMAce: 
Šimek Karel, mobil: 736 506 774, e-mail: karel.simek@klikni.cz 
Ing. Vejrosta Zdeněk, mobil: 736 506 821, 
e-mail: zdenek.vejrosta@synthosgroup.com 

v neděli 22. 6. 2014



K Z

červen 201428

SpOrt

Vneděli 1. června se v Kralu-
pech nad Vltavou, na hřišti 

v Mikovicích, koná výjimečný 
turnaj pro nejmladší ragbisty vě-
kových kategorií U7 a U9. Jedná 
se již o druhý ročník této akce, 
která se v květnu loňského roku 
odehrála v Úžicích. 

Za vzájemné spolupráce tre-
nérů všech zúčastněných klu-
bů proběhne turnaj, kde si dě-
ti budou moci vyzkoušet hru 
v družstvech složených z hrá-
čů a hráček různých klubů. Za-
hrají si v týmech světových vel-
mocí bez ohledu na klubovou 
příslušnost. 

Cílem je, aby si i nejmlad-
ší děti vyzkoušely hru s jiný-
mi spoluhráči, než na které 
jsou zvyklé z tréninků a běž-
ných regionálních turnajů.  
Právě na turnajích nejmenších, 
kde se stále rozrůstá základna 
pro náš sport, máme největší 
možnost ukázat širší veřejnos-
ti aspekty ragby, jako je kama-
rádství, fair play a respekt me-

zi hráči, trenéry i rozhodčími. 
Společnou snahou všech je děti 
udržet u sportu jako takového 
a v co nejširší míře podpořit roz-
voj českého ragby. Začít musí-
me právě u našich nejmladších, 
kteří mohou být příslibem pro 
budoucnost ragby v Čechách.  
Díky podpoře všech zúčastně-
ných a města Kralupy nad Vlta-
vou bude součástí turnaje také 
Dětský den s ragby, kde bude 
formou her naše krásná hra 
představena nejširší veřejnosti.

roberT voTIPka

Třetí květnový víkend bojovali 
judisté o medaile na meziná-

rodních závodech v německém 
Aue. Celkem se závodů zúčast-
nilo kolem 500 závodníků z Ně-
mecka, České republiky a Švý-
carska. Kralupy reprezentovalo 
celkem jedenáct borců a velmi 
se jim dařilo.

První místo a zlatou medaili 
si domů dovezli Michal Novák 
v kategorii starších žáků a Lu-
káš Gleich v kategorii mladších 
žáků. Druhé místo vybojovala 

v kategorii mláďat Alexandra 
Kopecká. Na třetím místě se 
v kategorii přípravka umístili 
Adam Bednář a Jan Pospíchal, 
za mladší žáky Marek Novák 
a v kategorii dorostu Adam Sví-
tek a Václav Kurský. 

Všem zúčastněným patří velká 
poklona. Bojovali v těžkých zá-
pasech, ale soupeřů se nezalekli 
a do jednoho odvedli kvalitní 
výkon. Pro medaile šli unavení, 
ale šťastní – a o tom sport je.
 Magdalena bednářová

Dětský den s ragby!

Turnaj v judu v Aue
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váTřetí místo 
obsadil 

kralupský 
judista (vpravo) 
Jan Pospíchal.
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Nejmladší kralupské volejbalistky z pří-
pravky získaly ve finále krajského mi-

nivolejbalu titul v kategorii modrého mini. 
Děvčata v sestavě Eliška Kořínková, Kris-
týna Válková a Viktorie Momutová si to 
za výkony v celé sezóně rozhodně zaslou-
žila. Navíc ještě ve žlutém mini obsadili 
kralupští druhé místo (J. Kubišta, I. Justová, 
V. Nováková).

Mladší žákyně úspěšně završily pouť 
Krajským přeborem. V nadstavbové části 
bojovaly čtyři nejúspěšnější týmy základní 
části soutěže. Ve dvou turnajích v květnu 
neztratila kralupská děvčata ani set a vybo-
jovala mistrovský titul. Gratulujeme!

Další gratulace patří kadetkám. Ty si za-
čátkem května zajely zahrát do partner-
ského města Kralup – Komárna. Tamní 

Dievčenský volejbalový klub pořádá v rám-
ci „Komárenských dní“ pravidelné setká-
ní špičkových družstev z Čech, Slovenska 
a Maďarska. Letos přijal pozvání ještě výběr 
Budapešti a další maďarský oddíl – Tatabá-
nya. Naše dívky obhajovaly loňské vítězství. 
Předváděly parádní výkony a přivezly domů 
po roce opět zlato.

PeTr slaPnIčka

oddíl volejbalu tj Kralupy pořádá nÁBOR chlapců
do přípravky volejbalu

Chlapci narození v roce: 2005, 2006, 2007

datum konání náboru: úterý 17. června 2014 v 17:00 hodin

místo konání: volejbalová hřiště na Sokolišti u nemocnice
(v případě špatného počasí v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka)

S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv a dobrou náladu

Co vás čeká: všeobecné testy (krátký běh, hod míčem, skok do dálky z místa apod.), 
práce s míčem

volejbal v Kralupech: oddíl chlapců se zakládá v Kralupech po delší době ale: naše dívky patří již řadu let k nejlepším 
v kraji a poslední dobou také dokonce k nejlepším v republice (mladší žákyně vyhrály Krajský přebor, starší žákyně hrají 
Český pohár, mistrovství republiky, kadetky a dorostenky 1. ligu). Dívky se také pravidelně zúčastňují několika turnajů, 
starší pak i mezinárodních (Dánsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko), kde obsazují přední místa. Takže něco 
takového čeká i vás, kluci. :-) PŘiJĎte, tĚŠíMe Se NA váS!

T o tenkrát v čtyřicátom pátom, když 
Plzeň osvobodil Patton... 

Stejně jako Honza Vyčítal, i plzeň-
ský pětibojařský oddíl pod vedením 
pana Jaroslava Voldřicha každoročně 
vzpomíná na generála Pattona. 

Dvanáct oddílů z celé ČR se letos 
3. května opět sešlo v Plzni na Slo-
vanech na Pattonově memoriálu,  
3. závodu Českého poháru mládeže. 

Ceny z rukou jeho vnuka, sedmde-
sátiletého George Pattona Watterse, 
převzali čtyři žáci kralupské ZŠ Vác-
lava Havla - M. Martínková za 1. místo 
v kat. U13, A. Čiperová za 1. místo 
v kat. U11, V. Laurová a V. Zelenka 
za 3. místo v kat. U11. 

Kralupský pětibojařský oddíl re-
prezentovalo několik dalších spor-
tovců, kteří i když medaili nezískali, 
si do Plzně v tuto chladnou květnovou 
sobotu přijeli zasportovat a vzpome-
nout si, třeba právě s Honzou Vyčí-
talem a G. P. Wattersem, na konec 
druhé světové války. 

...s tanky a děly, na jeepech bílý 
hvězdy měly... luCIe čIPerová

Kralupští zvítězili i v Plzni
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Další úspěchy kralupských volejbalistek

Aktuální informace na webu www.kralupskevolejbalistky.org, 
kralupský volejbalový rozcestník: www.kralupyvolejbal.cz.

Pokud by se někdo chtěl, ale nemohl náboru zúčastnit, volejte: Zuzana Vargová – tel.: 721 639 281. Další info u Z. Vargové.
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Družstvo jsme složili během září roku 
2013, kluci z ročníků 2001 až 2004 za-

plnili svým elánem celé basketbalové hřiště. 
V počtu 22 hráčů jsme zvládali první kroky 
každého basketbalisty. Pravidelná docházka 
na tréninky, dostatečný počet zápasů v se-
zóně (celkem 40) a postupný rozvoj kondice 
a basketbalových dovedností. To byly základ-
ní atributy pro zlepšování tohoto týmu. 

Trenéři Martin Škroukal, Jirka „Hříbek“ 
Svoboda  a Mirek Komínek pracovali s týmem 
přes větší věkové rozdíly krok za krokem.

Jestliže na začátku sezóny jsme dostáva-
li „výprasky“ kolem 100 bodů, od února se 
hráči již dokázali prosazovat individuálně 
a objevovaly se první prvky spolupráce.

Vše vyvrcholilo vítěznými dvojzápasy 
na Kladně a doma s Berounem. Celkově 
jsme obsadili osmé místo z 10 družstev. Ale 
pořadí v tomto věku není důležité. Hráče 
musí basket bavit, musí si ho užívat a mít 
pocit, že v týmu nejsou páté kolo u vozu. 
Podařilo se nám přesvědčit nejlepší hráče 
týmu, aby zapojili začínající hráče do hry. 

A to se projevilo na zlepšeném výkonu 
jak hráčů, tak týmu. Hráči již znají pojmy 
„horník“, „vyhazovač“, „vyvážeč“ a „bukař“. 
V další sezóně je čekají nové pojmy a nové 
prvky basketbalu.

Uvidíme, jaký bude zájem nových hráčů, 
ale připravujeme do další sezóny dva týmy 
U13 a U15.

Děkujeme všem rodičům za podporu a po-
moc s dopravou na mistrovská utkání.

Tak ať se daří, trenéři!
renáTa ProCházková

Letošní mistrovství světa 
ve vodním slalomu v kate-

goriích do 23 let a juniorů se ko-
nala v Austrálii na trati v Penri-
thu. Účastnila se jich i česká 
reprezentace, v které jsou dva 
zástupci kralupského oddílu. Za-
tímco pro sedmnáctiletou Annu 
Koblencovou to byla již několi-
kátá vrcholná akce, pro stejně 
starého Pavla Šupolíka to byla 
premiéra. 

Ve středu 23. dubna jako první 
zasáhl do bojů Pavel. Do kvalifi-
kace v nejnabitější a nejvyrovna-
nější kategorii kajakářů vlétl bez 
respektu a i přes drobnou chybu 
a penalizaci hned na druhé brá-
ně byl po první jízdě na 2. mí- 
stě. Druhou absolvoval jen 
o málo pomaleji a bez penali-
zací a nakonec skončil pátý.

O den později se vydala 

do vln i Andulka ve dvoukolové 
kvalifikaci singlů juniorek. Prv-
ní jízda jí ovšem nevyšla a jed-
na neprojetá brána ji posílala 
hluboko do pole poražených. 
Ve druhé jízdě se už dokázala 
popasovat s tratí o poznání zdat-
něji a do semifinále se dostala 
z třetího místa.

V pátek trať patřila závodní-
kům do 23 let. Pavel se svými 
staršími kolegy Ondřejem Cvik-

lem a Jiřím Prskavcem společně 
předvedli solidní jízdu a skon-
čili na „nejhorším možném“  
4. místě s odstupem 1,43 vt. 
na vítěze a pouhé jedné deseti-
ny na bronzové Slováky. 

Po sobotním týmovém závodu 
kajaků se však výše jmenovaná 
trojice radovala z titulu junior-
ských mistrů světa.

Neděle byla posledním dnem 
mistrovství a pro Andulku byla 

dnem nejsladším. V singlkanoi 
získala bronzovou medaili. Re-
prezentační trenéři ji dále za-
řadili jak do týmu do 23 let, 
tak mezi juniorky a v obou pří-
padech z toho byla zlatá me-
daile. 

Tím mistrovství skončilo, Če-
ši ovládli medailové pořadí ná-
rodů ziskem pěti zlatých, čtyř 
stříbrných a jedné bronzové 
medaile, přičemž u tří zlatých 
a jedné bronzové byli členové 
našeho - kralupského - oddílu. 
Poděkování za tento úspěch pu-
tuje i na město Kralupy, obec 
Nelahozeves i některé další 
sponzory, kteří podpořili naše 
závodníky na této jinak velmi 
organizačně i finančně náročné 
akci a dopomohli jim tak k těm-
to výsledkům.

MIlan johanIdes

Vsobotu 3. května se v Havířově konaly 
poslední z pěti závodů sportovního ae-

robiku jarní série Mistry s mistry. I když 
cesta do Havířova byla dlouhá, stála za to. 
Studio ATAK se rozhodně v záplavě startují-
cích neztratilo. Závodili jsme v jednotlivky-
ních, dvojicích, trojicích i skupinové show. 
Do Havířova naše trenérky vyslaly závod-
nice s 21 sestavami v různých věkových 
kategoriích. Několikrát naše svěřenkyně vy-
stoupaly na stupně vítězů. Od některých se 
to očekávalo – trojice Sára Částková, Ane-
ta Hrušková a Kristýna Pakandlová suve-
rénním výkonem ovládala všechny závody, 
jednotlivkyně Kristýna Pakandlová a Ane-
ta Hrušková pravidelně získávaly medaili, 

ovšem 3. místo Veroniky Lhotkové v jed-
notlivkyních starší kategorie a 3. místo Te-
rezy Štěpánkové v nejmladší kategorii bylo 
velkým překvapením. Se zlatými medailemi 
ale ještě nebyl konec. Marika Julie Grego-
rová a Veronika Lhotková výborným výko-
nem v závodě dvojic nadchly porotu a také 
získaly zlato. Všechno završila skupinová 
skladba Filipojakubská noc, za níž jsme také 
dostali nejvyšší hodnocení. Odvezli jsme si 
7 krásných medailových umístění.

Součet umístění za všech pět závodů jar-
ní sezóny určil nejlepší sportovkyně, které 
postoupily do finále v Říčanech u Prahy. 
Na malý klub aerobiku je to výborná zprá-
va - patříme mezi nejlepší.  PeTra klozová

První herní sezóna - basket, U13, kluci

Medaile vylovené u klokanů

vŠechNA MeDAiLOvá UMíStĚNí
v hAvíŘOvĚ:

ZLAtO:
1. místo Filipojakubská noc 
1. místo Aneta Hrušková, Kristýna Pakandlová,
 Sára Částková - trojice B
1. místo Veronika Lhotková, 
 Marika Julie Gregorová - pár C

StŘíbRO:
2. místo Kristýna Pakandlová - single B

bRONZ:
3. místo Tereza Štěpánková - single A
3. místo Aneta Hrušková - single B
3. místo Veronika Lhotková - single C

Úspěchy Studia ATAK ve sportovním aerobiku

http://studioatak.webnode.cz
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Anička Koblencová 
na MS juniorů 2014 

v Austrálii.
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v úterý 17. 6. 2014 se můžete po celý den (7 - 20 hod.) přijít podívat, 
jak to u nás vypadá a co vše si můžete dopřát.
Bude pro Vás připraveno občerstvení 
a prodej dámských šatů zn. Smashed Lemon.
Každá nečlenka Expresky obdrží  
tento den dárek v hodnotě 1.020,- Kč!

Těšíme se na Vás!

EXPREska

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

Zveme vás na 

deN OTeVřeNých dVeří 

ke 2. výročí otevření klubu Expreska!

1.020,-  
Kč

datum čas akce
Kalendář červnových akcí 
 1. 6. ne ........10:00 ...... Bavaria cup – turnaj v ragby a Dětský den (hřiště v Mikovicích)
  10:00 ...... Kralupská voříškiáda 2014 (psí útulek Lesan)
 2. 6. po ........16:00 ...... Vernisáž výtvarných prací a koncert (ZŠ V. Havla)
 3. 6. út .........17:30 ...... Koncert absolventů ZUŠ (kralupské muzeum)

4. – 8. 6.  st - ne Dny Kralup n. vlt. 2014 (viz program na str. 17 - 19)
 6. 6. pá ........15:30 ...... Ochutnávka kávy s přednáškou (kavárna Longberry)
 7. 6. so ..........9:00 ...... Dny testovacích jízd Škoda (nábř. J. Holuba)
 10. 6. út .......19:30 ...... Tančírna (KD Vltava)
 11. 6. st .......11:00 ...... Léto s Italem (Café bistro Terassa)
  16:30 ...... Výstup na Komendu (ZŠ, Komenského nám. 198)
  17:00 ...... Veřejné jednání zastupitelstva města (MěÚ Kralupy)
  19:00 ...... Jakub Smolík – koncert (KD Vltava)
 12. 6. čt .......15:00 ...... Na kole dětem (Palackého nám. 1)
  15:30 ...... Musicfest (Dvořákovo gymnázium)
  17:00 ...... Taneční koncert ZUŠ Velvary a skupiny Ginevra (KD Vltava)
 13. 6. pá ......18:00 ...... Jarní koncert DKS (aula ZŠ Třebízského)
  19:00  ..... A Studio Rubín – Zakázané uvolnění (DS Scéna)
  20:30  ..... Montmartre – Podbrdští géniové (DS Scéna)
  22:30  ..... Za Vodou - DS Scéna Kralupy
 14. 6. so ......12:30  ..... Divadelní jarmark (před klubovnou DS Scéna)
  14:30  ..... Damúza – A pak se to stalo! (před klubovnou DS Scéna)
  16:00  ..... DS Scéna Kralupy – Teatro Tyjátjátro (Vinotéka Na Paloučku)
  17:00 ...... Taneční koncert TPS Zuzany Štarkové (KD Vltava)
  18:00 ...... Maloměstská beseda (Café bistro Terassa)
  19:00  ..... Zuzky na Kafi – Komedie 2013 (DS Scéna)
  20:30 ...... F.X. Kalba – Cela (DS Scéna)
  22:00  ..... DS Tyl Rakovník - Šakalí léta (KD Vltava)
 17. 6. út .........7:00 ...... Den otevřených dveří v Expresce Kralupy
 18. 6. st .......18:00 ...... Představení literárně-dramatického oboru ZUŠ (KD Vltava)
 19. 6. čt .......17:30 ...... Taneční koncert ZUŠ Kralupy (KD Vltava)
 20. 6. pá ......13:00 ...... 3. letní čarování (mlýn v Olovnici)
  18:00 ...... Koncert pěveckého dua MAIMA (galerie VK37)
  18:00 ...... Filmový večer – Slunovrat (louka v Mikovicích u mlýna)
 21. 6. so ......10:00 ...... Výstava růží (zámek Veltrusy)
  13:00 ...... 3. letní čarování (mlýn v Olovnici)
  13:00 ...... Kurz batiky za studena a tisku na textil (DDM)
  14:00 ...... Slunovrat – Kralupský alternativní festiválek 
   (louka v Mikovicích u mlýna)
  19:00 ...... Svatojánská noc v Máslovicích
 22. 6. ne ........8:30 ...... MTB orientační závod dvojic (KČT Kralupy)
  10:00 ...... Výstava růží (zámek Veltrusy)
  13:00 ...... 3. letní čarování (mlýn v Olovnici)
 24. 6. út .......19:00 ...... MET – Růžový kavalír (kino Vltava)
 28. 6. so ........7:30 ...... Hasičská soutěž (louka v Mikovicích)
  16:00 ...... Country – western Palouček (CVČ Palouček)
 29. 6. ne ......15:00 ...... Hurá, prázdniny! (KD Vltava)

oZnamUjEmE 
od července bude na poliklinice v ul. Dr. E. Beneše 695
otevřena ordinace klinické psychologie 

Objednávejte se, prosím, tel.: 775 511 726  
nebo 603 538 419.

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

ZŠ Nelahozeves
přijme od 1. 9. 2014  

kvalifikovaného učitele 
/ učitelku 1. stupně.

Kontakty na
www.zsnelahozeves.cz, 

tel. 315 785 037

SK Fit FOR yOU vypisuje

ZáPiS PRo šKolnÍ RoK 2014/2015
ve dnech 16. – 19. 6. od 16:00 do 17:30 h. 

v Aerobic centru (areál zimního stadionu) 
v Kralupech nad Vltavou, Mostní 812, v těchto formách:

Pohybová průprava předškolních dětí (4-6 let)
Dětský aerobik – nesoutěžní (6–12 let)

Dětský aerobik – závodní (6–12 let)
Dance for kids (7–11 let)

info: Mgr. Blanka Bělíková, fitforyou@centrum.cz
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SaLeSiaNer mieTTeX
CHemuNG s.r.o. 
Jsme prestižní dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnost, která 
se zabývá prodejem služeb (servisní pronájem prádla, textilií a sanitární 
techniky).

Hledáme vhodné kandidáty/-ky na pozici:

Pracovník/-ce expedice prádla
mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
� expedice pracovního oblečení pomocí čárových kódů
� třídění, skládání a balení dle zákaznických čísel
� jde o manuální práci kombinovanou s prací na počítači v prostorách
     prádelny
� práce je na ranní a odpolední směnu

Očekáváme:  
� samostatnost a pečlivost
� ochotu učit se novým věcem a zodpovědnost k zadaným úkolům

Nabízíme: 
� práci v perspektivní firmě
� platové ohodnocení odpovídající dané pozici
� příspěvek na stravné
� věrnostní bonusy

Pracovní životopis zašlete na adresu: 
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 221

přijme do provozovny  
Kozomín na HPP 

účetní 
s nástupem ihned

Životopisy zasílejte na e-mail: faltusova@rsmasocz.cz

Společnost RS maso cZ, s.r.o. 
Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání 

ekonomického směru, praxe na pozici 
samostatné účetní min. 3 roky podmínkou, 

velmi dobrá znalost českých účetních 
standardů včetně závěrkových operací, 

přehled o daních, uživatelská znalost 
Excelu, řidičský průkaz sk. B,  

týmový hráč, aktivní přístup k řešení 
problémů, samostatnost, spolehlivost,  

analytické myšlení, zodpovědnost.

PR-SOFTWARE.NET
Všechno za vás zařídíme
� webhosting na našich 

serverech
� výroba webových stránek
� návrh a registrace domén

webhosting@pr-software.net
tel.: 777 027 291

clt iMPORt s.r.o. 
žižkova 141, kralupy nad Vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese Žižkova 141, Kralupy nad vltavou
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

PRONAJMU 
DLOUHODObĚ gARÁž
v ulici Chmelova (u Penny)

cena dohodou
k dispozici ihned

e-mail: 
sargon@sargonczech.com

FiRma ZaBývající se kOvOvýROBOu hledÁ pRO svOu 
pROvOZOvnu v pRůmyslOvé Zóně kOZOmín u kRalup:
 zámečníka - svářeče cO2

 seřizovače ohraňovacích a výstředníkových lisů
 pracovníka marketingu s aktivní znalostí němčiny 
(každodenní komunikace s německy hovořícím zákazníkem)
Životopisy, prosím, zasílejte na e-mail: airco@maxicom.cz

PřijmEmE 
zaměstnance / brigádníky 
do truhlárny v Kralupech nad vltavou

� vyučení není podmínkou 
� šikovnost ano

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

tel.: 603 283 541, 604 204 002

Pro restaurace
v Nelahozevsi,
Chržíně 
a Cítově

hledáme 
samostatný 

personál.

Věk a vzdělání nerozhoduje  důležitá je chuť pracovat
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MD Optika – Tylova 735
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 732 492 497
e-mail: mdoptika@gmail.com
www.mdoptika.cz
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NoVá kolekCe 
slunečních brýlí na rok 2014

❱❱❱

Platí
do 30.6.

ČERVEN
PlNÝ
SleV

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 svátky 5. 7.  .....8:00 – 16:00 a 6. 7.  ................. 8:00 – 16:00 

od 12. 6. velké letní  
slevy okrasných keřů  
a vzrostlých stromů 

30 až 70
sleva

PrOdejNa Kávy
 a kavárna Longberry
objednávky a rezervace 

tel. 702 007 310

SOučáSTí KavárNy je i PrOdejNa čerSTvě PražeNé Kávy

pátek 6. 6. 2014 – 15:00 hodin
Přijďte ochutnat pět nejznámějších druhů 
kávy. Povídat o ní Vám bude majitel 
kavárny Ing. Lněníček se synem. Každý 
obdrží jako prezent 100 g kávy zdarma.
vstupné: 230,- Kč 

deGuSTaCe S PředNášKOu

Pro soukromou galerii koupím za nejvyšší ceny 
obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby, rámu, velikosti a datace vzniku,  

v rozmezí až do 40.000,- Kč, neplatíte žádné zprostředkovatelské provize. 
Vždy zaplatíme vyšší cenu než jakékoli starožitnictví nebo bazar. 

Platba v hotovosti při převzetí obrazu.
Vaše obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

volejte v dobrém na 775 392 379.

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

PrOdejNa OPěT OTevřeNa

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

S. K. Neumanna 164
Kralupy nad vltavou
(naproti parkovišti u pošty)

tel.:  602 567 731,
 602 161 322
e-mail: bazeny@mybox.cz
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Otevírací doba: Po-Pá 8.00-17.00, So 9.00-11.30

GlObAl
Kralupy s.r.o.
hračky, papír, dětský textil, dárky

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636 TĚŠÍME SE 
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10 %
Přijď se pochlubit svým 

letošním vysvědčením -  
získáš SLevU:

na tebou  
vybrané zboží!
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ZPRAcOváNí PRŮKAZU 
eNeRGeticKé 

NáROČNOSti bUDOvy

ceNA:
RD - 2.500,- až 3.000,- Kč

BD - dle velikosti
Zpracování do týdne 

od předání podkladů.

   ING. J. KAŇKA
tel.: 602 286 628

739 661 989
jaroslav.kanka@atlas.cz

ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKY

10 %

...že není v Kralupech kde si fajnově posedět?...že se všude 
kouří?...že není podnik s pěknou zahrádkou, dobrým jídlem  
a ještě lepšími drinky?...jen nuda a fádnost? Již to není pravda! 
 TCB křísí obsah slova bistro a bistro přece není bufet, 
ale přátelský klub, kde dobré JÍDLO SBLIŽUJE.

› servíruje teplé snídaně, silnou sicilskou kávu, čerstvé džusy 
› balí svačiny s sebou / tortilly, zeleninové a ovocné saláty, křupavé pečivo
 s lehkými pomazánkami
› denně vaří neotřelé polední menu KVALITA NIKOLI KVANTITA
› k čaji o páté peče zákusky, buchty, škvarkové placky, lívance
› k večeři gastro lahůdky / steaky z argentinských býčků, kuřecí sous-vide, 
 chřest z Hostína, čerstvé suroviny z českých tržišť

Připravíme vám rodinnou oslavu např. se svíčkovou pečení, přátelské setkání 
s kvalitním alkoholem a dobrým Prazdrojem, párty na jakékoli téma - přijďte ji 
k nám naplánovat, dětský koutek, free WIFI.

V červnu specials: grilované burgry na terase, tatarské bifteky, netradiční 
úpravy tofu pokud hubnete do plavek a sushi víkendy.

Pít se bude Aperol Spritz, sangria z dobrého španělského vína a čerstvého 
ovoce, mojito a detox fresh juice.

S touto pozvánkou přijďte na čerstvý mražený český jogurt, ke zdravé svačině 
podáváme s ceráliemi, corflaky, ovocem a pro děti s lentilkami za 29,- Kč.

Program v červNu
Léto s Italem: Co zahřeje Itala kromě lásky? Jídlo. Jídlo totiž sbližuje. Přijďte 
ve středu 11. června od 11:00 hodin, kdy až do večera vaříme s Italem. Pan 
Marco MOLES z Bidvest připraví čerstvé těstoviny, krevety, chobotnice a další 
překvapení z originálních surovin, italské sladké dezerty, pít se bude prosecco, 
aperol i bombardino se silným sicilským ristrettem, pro gurmány bazalkový 
sorbet a pro děti poháry.
Na TERASSE chceme podporovat seznamování, sbližování, povídání a novinky 
všeho druhu, a proto Vás zveme 14. června v 18:00 hodin na „Maloměstskou 
besedu nad šálkem inspirace” a představení manželů Novosadových z Minic 
a prací jejich ateliéru – sledujte WOBdesign.cz. Přehlídku autorských šperků doplní 
taneční show, francouzské šansony, drinky a nápadité jídlo. Přijďte i s dětmi...
HORKÝ LETNÍ VEČER NA TERASSE  S PIVEM, VÍNEM A TATARÁKEM

Terassa café bistro, Palackého nám. 1092 v budově Global, 
tel. 733 788 843, objednávky i SmS nebo FB, 

otevřeno denně od 9:00 - 22:00 a v neděli od 11:00- 20:00 hodin.



Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554
Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 723 056
info@autokralupy.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vyzkoušejte si kterýkoli model a přesvědčte se, že značka ŠKODA 
je ztělesněním prostoru, pohodlí a stylu pro všechny generace. 
Zúčastněte se Dnů testovacích jízd ŠKODA přímo ve vašem městě 
a užijte si spoustu zábavy a soutěží o ceny. Vyhrát můžete i nový 
model ŠKODA Rapid Spaceback na celý rok zdarma! 

Přijďte na Dny testovacích jízd ŠKODA a hrajte 
o nový vůz Rapid Spaceback na celý rok zdarma.

VYZKOUŠEJTE SI,
JAKÝ MODEL ŠKODA
VÁM NEJLÍP SEDNE

VYZKOUŠEJTE SI, 
JAKÝ MODEL ŠKODA
VÁM NEJLÍP SEDNE

KDY: 7. 6. 2014
KDE: nábřeží J. Holuba, Kralupy nad Vltavou

testovacijizdyskoda.cz

MRO_D2_DTJS_180x120_mladik_c6290103fc8e453e99aded69e53864da_indd   1 5/6/2014   1:10:38 AM

toUŽÍtE Po PEjSKovi? adoPtUjtE Ho Z KRalUPSKéHo útUlKU!

bERTA CLARISSA

Německý ovčák, fena, 66 cm, 35 kg, narozena 
přibližně 4/2009. do útulku byla přivezena mP 
společně se svou psí kamarádkou Gerdou, údajně 
je někdo vyhodil z auta a uvázal v Kralupech 
u gymnázia. je milá, kontaktní k lidem, na vodítku 
mírně tahá, umí sedni a dej pac.

Bílý švýcarský ovčák, fena, 70 cm, 36,5 kg, narozena 
2. 3. 2007. do útulku byla dána majitelkou z důvodu 
nesnášenlivosti ve smečce. K lidem je mazlivá, 
kontaktní, adaptabilní, na kotec je zvyklá, má 
základní výcvik, bojí se střelby, rachejtlí apod. 
vhodná do domku se zahradou k aktivním lidem, 
kteří již s plemenem mají zkušenost. Není vhodná 
ke druhým psům, napadá je.

LeSAN - MĚStSKÝ ÚtULeK PRO PSy 
Kralupy nad vltavou – Na hrombabě

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz

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

a nově také na Facebooku.


