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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Zastupitelé Kralup nad Vltavou se na svém 
březnovém jednání mimo jiného zabý-

vali záměrem výstavby nového víceúčelové-
ho areálu v bývalé pískovně u Strachova. 
Město již vstoupilo do jednání s majitelem 
pozemku, který (jak jsme informovali v břez-
novém vydání Zpravodaje) zaváží vytěženou 
pískovnu inertním materiálem a mezi městy 
Kralupy a Veltrusy roste kopec, který by měl 
být majitelem pouze ozeleněn.

Vzhledem k reakcím občanů a jedinečnos-
ti této lokality schválilo zastupitelstvo záměr 
kopec od soukromé osoby odkoupit a pro-
měnit ho na rekreační areál, který by sloužil 
široké veřejnosti. Projekt nového areálu by 

tak plynule navázal na nedávno dokončený 
park na Strachově a celý tento prostor by se 
spojil v jeden velký víceúčelový a v našem 
regionu ojedinělý areál. 

Zhotovitelem projektové dokumentace byla 
schválena Ing. arch. Evelína Veselá z Kralup-
ské projekční kanceláře s. r. o. Projekt bude 
zahrnovat: odpočinkovou zónu s občerstve-
ním, celoroční lyžařskou sjezdovku (v létě 
umělý povrch, v zimě dle sněhových pod-
mínek), startovací rampu pro letecké mode-
láře, tobogán pro děti ukončený pískovištěm 
a dětským hřištěm a kolem celého kopce bu-
de vyasfaltována stezka pro kolečkové brus-
le, koloběžky apod. V jednání je i výstavba 

dřevěné rozhledny s kaučukovými doplňky, 
která by architektonicky a tematicky dopl-
nila celý komplex. Současně bylo schváleno 
vybudování nové autobusové zastávky MHD 
„U Kopce“ na lince 257102 - Kralupy nad Vlta-
vou, žel. st. - Nelahozeves - Veltrusy - Kralupy 
nad Vltavou, žel. st., jejíž výstavba bude finan-
cována z již získané dotace z ROP Střední 
Čechy na modernizaci zastávek MHD. 

Zastupitelé města věří, že tato investice, 
která bude stěžejní investicí roku 2015, bu-
de opět účelně využita ku prospěchu a spo-
kojenosti velké spousty občanů Kralup, ale 
i blízkého okolí.  Hugo kopecký, 

MěÚ kralupy nad VltaVou

Nový volnočasový areál u Kralup
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Dále v tomto čísle:
Než upálíte čarodějnice 
 str. 6

O kralupském sportu 
a klubech str.  10

Výsledky ankety Sportovec 
Kralup n. Vlt. 2013 str. 11

Zemřel významný kralupský 
historik str. 13 

Vyražte na Okoř bez oře  
 str. 31

ZRUŠENÉ PŘEDSTAVENÍ

ve středu 23. 4. 2014
bude ze zdravotních důvodů 
hlavní představitelky

bohužel zrušeno 
představení NEZLOBÍŠ SE…?     
Zakoupené vstupenky vracejte, 
prosím, do pokladny KD Vltava,
a to nejpozději do 23. 4. 2014.

Děkujeme za pochopení!

››››››››

relax PARK

STRACHOV

ZRUŠENo

Omlouváme se za pozdní distribuci tohoto čísla z technických důvodů.
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,
◆ Ve čtvrtek 24. 4. 2014 budou zrušeny úřední 
hodiny pro veřejnost na odboru sociálních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
◆ Rada města schválila podepsání několika 
dodatků ke smlouvám o dílo:
1. doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace 
v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou – Mikovice“ 
za cenu 14.520,- Kč vč. DPH. 
2. doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace v ulici 
Za Humny, Zeměchy“ za cenu 25.410,- Kč vč. DPH. 
3. doplnění projektu veřejného osvětlení do projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace 
v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za cenu 25.410,- 
Kč vč. DPH. 
4. doplnění projektu kanalizace do projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace 
v ulici V Uličce, Kralupy nad Vltavou – Mikovice“ 
za cenu 73.810,- Kč vč. DPH. 
5. doplnění projektu mostu (most jižní – větší) 
do projektové dokumentace akce „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za cenu 
164.560,- Kč vč. DPH. 
6. doplnění projektu mostu (most severní – menší) 
do projektové dokumentace akce „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Josefa Janury, Zeměchy“ za cenu 
104.060,- Kč vč. DPH. 
◆ RM schválila záměr demolice objektu č.p. 65 
v areálu bývalého Aera (Trojanova ulice) a současně 
odbor realizace investic a správy majetku dostal 
za úkol zajistit „Dokumentaci bouracích prací 
bývalého areálu Aero v Kralupech nad Vltavou, 
na pozemku parc. č. 69/1, objekt č.p. 65“. 
◆ MUDr. D. Randák předložil Radě města Kralupy 
nad Vltavou závěrečnou zprávu o realizaci programu 
v roce 2013 – Program pro rodinné příslušníky 
osob majících problémy s návykovými látkami 
a patologickým hráčstvím. 
◆ Komise sociální, zdravotní a prevence 
kriminality doporučila RM rozdělení finančních 
prostředků jednotlivým kralupským základním 
školám na „Minimální preventivní program“. Každá 
škola si ve své režii vede preventivní akce pro 
své žáky. Od města obdrží celkem 195.000,- Kč. 
Částka činí cca 108,- Kč na žáka. Rada města přijala 
doporučení komise a schválila rozdělení finančních 
prostředků šesti kralupským základním školám. 
◆ Odbor životního prostředí provedl kontrolu 
stavu dřevin na Hostibejku nad ulicemi Dobrovského 
a Přemyslova. Stromy v majetku města nejsou 
v havarijním stavu a zjevně neohrožují majetek ani zdraví 

nebo životy osob. Kořenový systém dřevin nenarušuje 
skalní masiv, tudíž není příčinou zvýšení eroze. 
◆ Rada města jmenovala Ing. arch. Vlastu 
Poláčkovou, zpracovatelku územního plánu města 
Kralupy nad Vltavou, členkou „Komise pro centrum 
města a výstavbu nového MěÚ.“
◆ Rada města schválila vyhlášení výběrových 
řízení na tyto akce: „Rekonstrukce sociálních zařízení 
ZŠ Komenského“ a „Rekonstrukce zastávek veřejné 
dopravy, Kralupy n. Vlt.“.
◆ RM schválila dodavatelem tří služebních vozů 
zn. Škoda (pro městskou policii, Dům dětí a mládeže 
a pro potřeby MěÚ) společnost Auto Kralupy, a. s. 
za celkovou cenu vč. DPH 1.382.216,- Kč. Díky 
poptání všech tří vozidel je cena nižší zhruba 
o 400.000,- Kč oproti veřejně dostupným cenám 
Škody Mladá Boleslav. 
◆ RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem a obcí Nelahozeves k zajišťování 
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. 
◆ Rada města neschválila povolení vjezdu 
automobilům na louku za koupalištěm v době pouštění 
modelů letadel a vrtulníků leteckými modeláři.
◆ RM schválila prázdninový provoz mateřských 
škol v Kralupech nad Vltavou v měsíci červenci 
a srpnu 2014. 
MŠ Dr. E. Beneše - uzavřena od 1. do 31. 7. 2014. 
MŠ Gen. Klapálka - uzavřena od 1. do 31. 8. 2014. 
ZŠ a MŠ Třebízského - uzavřena od 1. 7. 
do 31. 8. 2014.
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Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

zdravím vás v letním čase (snad jste všichni změ-
nu 30. 3. zaznamenali a s hodinou časovou ztrá-
tou se už vyrovnali) a přeji vám příjemnou zába-

vu s dubnovým Zpravodajem. 
Jak je již kralupskou tradicí, i v tom-

to čísle Zpravodaje najdete aprílový 
článek. Jeho námět mi byl takříkajíc 
shůry dán, během několika minut 
jsem měla o obsahu jasno. A věřím, že 
kdyby obsah článku nebyl psán s nad-
sázkou, že by hodně občanů opravdu 

potěšil. Kdo ví, možná se tento nápad stane ně-
kdy v budoucnu realitou. 

A co dalšího v tomto čísle najdete? Několik 
důležitých informací z kralupské radnice, ať se to 
týká nové koncese k prodeji lihu, svozu bioodpa-
du, investičních akcí ve městě či plánované údrž-
by komunikací a s tím spojené nutné přeparko-
vání vozidel. 

V dubnu oslavíme Velikonoce a spousta kra-
lupských organizací, ale i těch z okolí, pro vás 
připravilo několik kulturních a společenský akcí. 
Pozvánky na převážnou většinu z nich najdete 
na stránkách Zpravodaje. A protože poslední du-
ben patří ohňům a sletům čarodějnic, připravili 
jsme pro vás i pokyny a pravidla, která jsou nut-
ná dodržovat v souvislosti s rozděláváním ohňů.

Přeji vám všem pohodové prožití aprílových 
dnů, držím palce, abyste si všechny svátky a tra-
dice užili ve zdraví a do sytosti a loučím se krát-
kou glosou:

Koncem dubna, jak se praví, 
všechny ženské svátek slaví.
Podle staré tradice
zapalují hranice.
Než nastoupí vládu květen,
proletí se ještě světem. 
nezapoMenutelnou filipojakubskou noc VšeM 

přeje redaktorka čarodějka salákoVá radka

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. IČ: 00353574. Náklad 2800 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 1. 4. 2014. Uzávěrka květnového čísla: 18. 4. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 30. 4. 2014.

adresa:
Hůrka 1041

schůzka se koná:
29. 4. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

STáNKOVé TRhy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 2., 16. a 30. 4. 2014

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

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny 
v úterý 8. 4. 2014 bude Infocentrum MěÚ 
v provozu pouze od 14:30 do 18:00 hodin. 
Upozorňujeme, že po dobu přerušení 
dodávky elektrického proudu bude uzavřen 
vstup do budovy MěÚ a nepůjdou ani pevné 
telefonní linky. Děkujeme za pochopení.
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Rada města kralupy nad vltavou 
projednávala pokračování akce 
„Chodníky a parkovací stání v lokalitě 
lobeček“, která běží souběžně s akcí 
„Modernizace místních komunikací 
v kralupech nad vltavou – lokalita 
lobeček“, na kterou byla získána 
dotace ve výši 18.574.453,89 kč 
z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.

Dne 1. 10. 2013 byla stavba předána vy-
branému zhotoviteli, firmě STRABAG, 

a. s., která do termínu 13. 12. 2013 dokonči-
la 1. část, a to ulici I. Olbrachta v rozsahu 
od křižovatky ul. Ke Koupališti ke křižovat-
ce s ul. Karsova. 

Dokumentace na rekonstrukci chodní-
ků v Revoluční ulici obsahuje vybudování  
18 parkovacích míst včetně pokácení  
11 stromů stojících v místě výstavby.

V listopadu 2013 proběhla anketa mezi 
obyvateli v lokalitě Lobeček ohledně kácení 
či zachování stromů podél komunikace.

Výsledky ankety nebyly jednoznačné, ba 
naopak. Značné části respondentů byly jas-
né následky zachování stromů, což by zna-
menalo zákaz parkování v Revoluční ulici 
z důvodu nedostatečné šíře komunikace, 
která by nedovolovala podélné parkování 
a zároveň obousměrný provoz. Této situace 
si jsou vědomi i kralupští radní, kteří na-
konec schválili pokračování rekonstrukce 

chodníků a parkovacích míst dle projektové 
dokumentace. Tudíž 11 vzrostlých stromů 
bylo pokáceno. 

Dalším důvodem k pokácení stromů je 
i plánovaná rekonstrukce plynovodu v ce-
lé levé části Lobečku. V ulici Revoluční je 
plynovod uložen ve vzdálenosti cca 1 metr 
od vzrostlých stromů. Při rekonstrukci ply-
novodu dle energetického zákona (z důvodu 
zachování bezpečnostních pásem) by stro-
my nakonec musely být nejpozději do roku 
2016 pokáceny. 

Jako kompenzace bude vysázena nová 
městská zeleň na druhé straně chodníku 
směrem k bytovým domům. Druh zeleně 
bude projednán s obyvateli této lokality. 

Dne 24. 2. 2014 byly zahájeny stavební 
práce v úseku křižovatky ulic I. Olbrachta 
a ulice Revoluční s pokračováním v ulici 
Revoluční směrem k ulici třída Legií. Do-
končení této akce je naplánováno do konce 
srpna 2014.

lenka MoraVcoVá, 

MěÚ kralupy n. Vlt.

Chodník u komunikace 
Na Velvarské silnici

V KZ jsem se dočetl, co se plánuje ke zlepšení chod-
níků a komunikací ve středu města, ale stále se za-
pomíná na okrajové části. Ani na letošní rok 2014 
v plánu města zatím není nic. Jediná ulice v Kralu-
pech, která nemá chodník, je Velvarská silnice, ač je 
tam velice silný provoz. Již před 5 lety nabízel řešení 
Ing. Čapek z téže ulice, ale nic se nestalo, pouze 
tam byl postaven pomník. O bezpečnost lidí z této 
lokace se asi nikdo nezajímá. Též křižovatka je tam 
řešena nelogicky. Místní lidé, a hlavně děti, se zde 
bojí chodit a přecházet. To se snad stále čeká, až 
zde někdo přijde o život, aby se s touto neúnosnou 

situací začalo něco dít? Apeluji tímto na ignoraci 
příslušných složek, které by tamní problémovou 
situaci mohly konečně řešit ku spokojenosti míst-
ních občanů. Břetislav Srb

Reakce Libora Lesáka, 
místostarosty Kralup nad Vltavou

V letošním roce proběhne výstavba nového chodní-
ku v lokalitě U Křížku od komunikace Nad Vsí ke ko-
munikaci Na Velvarské silnici. Součástí výstavby 
bude i zřízení nového přechodu Na Velvarské silnici 
tak, aby bylo umožněno bezpečné přecházení přes 
komunikaci k nově zřízené autobusové zastávce 
a na chodník okolo statue.

Nad dopisy čtenářů

Stromy musely ustoupit nejen parkovacím místům
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Granty na podporu zájmových 
aktivit jsou rozděleny
V řádném termínu bylo na adresu MěÚ Kralupy 
nad Vltavou doručeno 104 obálek s žádostmi 
o grant. Rada města dne 11. 3. 2014 schválila 
přidělení jednotlivých příspěvků. 

Částky nad 50.000,- Kč byly navrženy 
ke schválení zastupitelstvu města, které pro-
běhlo dne 19. 3. 2014. Zároveň bylo schvalo-
váno navýšení rozdělované částky z přebytku 
hospodaření roku 2013. 

Úspěšní žadatelé byli obeznámeni s výsled-
ky a vyzváni k podpisu smluv. Seznam uspo-
kojených žadatelů naleznete na www.mesto-
kralupy.cz. Lenka Moravcová, 

MěÚ Kralupy n. Vlt.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, množí se nám po městě nešvar, kterým je úprava chodníku před vjezdem do garáží a na pozemky občanů. 

Upozorňujeme tvůrce těchto zásahů do majetku města, že se dopouštějí přestupku a ve správním řízení jim může být udělena pokuta.
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Zdá se mi podezřelé, že často nefungují parkova-
cí automaty na Palackého nám. Jak je možné, že 
jsou tak poruchové? Jak mám reagovat, když ne-
stíhám obíhat další parkovací automaty, protože 
jsem např. přijel na schůzku přesně na čas a ne-
počítal s tím, že bude parkovací automat mimo 
provoz? A tím pádem za parkování nezaplatím...

Ing. Petr Šára, ředitel Technických služeb města 
Kralupy nad Vltavou, odpovídá:
V současné době je ve městě celkem šest parkova-
cích automatů, a to v ulici Žižkova u lékárny a u re-
staurace, v ulici Palackého u kostela, na Palackého 
nám. u drogerie, v ulici Jiráskova pod viaduktem 
a na parkovišti v Nerudově ulici.

V roce 2013 byla hlášena porucha parkovacích 
automatů v 58 případech. Z provedené kontroly bylo 
zjištěno, že ve 25 případech byly parkovací automa-
ty funkční, ač byla porucha hlášena. V mnoha přípa-
dech dochází k poruchám nedodržením postupu při 
platbě, který je uveden v návodu umístěném na par-
kovacím automatu. Nejčastěji dochází k tomu, že 
je ucpána vhazovací klapka. K této poruše dochází 
tím, že jsou vhazovány mince rychle po sobě, nebo 
dokonce i současně dvě najednou. 

U parkovacích automatů je prováděna údržba 
minimálně 1x týdně.

Nahlášené závady jsou řešeny v co nejkratší do-
bě, nejdéle následující pracovní den ráno. Pokud 
dojde k nefunkčnosti automatu, lze poplatek za par-

kování zaplatit u nejbližšího parkomatu v dosahu  
2 - 3 min. chůze. Závady většího rozsahu jsou řeše-
ny firmou, která nám zajišťuje servis. V roce 2013 
byl nutný zásah této firmy v 8 případech, z toho 1x 
z důvodu poškození automatu vandaly a 1x po po-
vodni v měsíci červnu. V tomto případě bylo rozhod-
nuto o výměně celého automatu v Jiráskově ulici. 

Mimo nákup nového parkovacího automatu byly 
v roce 2013 náklady na opravy parkovacích auto-
matů jen servisní firmou téměř 100.000,- Kč. Vel-
mi často dochází k poškození návodů a informací 
umístěných na parkovacích automatech, které prů-
běžně obnovujeme.

Parkovací automaty jsou při správném zacházení 
funkční a mohou být i nadále v provozu.

Vprosinci loňského roku byl v Přemyslově ulici 
vybudován u přechodu pro chodce nový se-

mafor. Hlavním cílem pro zvolení tohoto řešení by-
lo zajistit bezpečný přechod v uvedeném úseku, 
zejména zajištění bezpečného přecházení dětí při 
cestě do školy z lokality ul. Lutovítova.

Jedná se o nepřehledný úsek sinice III/10148, 

zejména ve směru jízdy do centra města. Sema-
for je řešen již jako bezbariérový. K semaforu byl 
nainstalován zpomalovací bezpečnostní prvek. 
Řidiči jedoucí rychlostí vyšší než 50 km/h jsou 
zastaveni pomocí semaforu, na kterém se roz-
svítí červená. 

Bezpečnost provozu v této ulici již od června loň-

ského roku zajišťuje úsekový měřič rychlosti. Insta-
lací semaforu tedy došlo ke zvýšení bezpečnosti 
v této frekventované ulici, a to v úseku, který je již 
mimo radarem měřený úsek.

Miroslav hořejší, vedoucí 
odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou

1. 4.
U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, 
V Hliništi, Lidové nám., sídliště Hůr-
ka

3. 4.
Ladova, Cukrovar - I. část (Tyršova 
a podél čp. 1063 – 1066), Zátiší – 
sídliště, V Zátiší

4. 4.
Zátiší - parkoviště I., Na Turské louce, 
V Olších (od Mánesovy k fotb. hřišti)

7. 4.
Štefánikova, U Transformátoru, Cuk-
rovar - II. část (od Fortuny po penzi-
on), Zátiší – parkoviště II.

8. 4.
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Jež-
kova, Čechova - od Tomkovy, Zátiší – 
parkoviště III.

10. 4.
Hakenova, Družstevní, nám. Mládež-
níků, Cesta Brigádníků, J. Wolkera, 
K. Čapka

11. 4.
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, 
Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, 
Josefa Hory, Klicperova

14. 4.
Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vltav-
ská, Lidická, Cukrovar - III. část (par-
koviště čp. 1088 – 1071), U Cukrova-
ru + parkoviště, Sladkovského

15. 4.
Libušina, Trojanova, Havlíčkova, Ry-
bova, Na Hrádku, Jodlova, Žižko-
va, Nádražní, Palackého, Palackého 
nám., Husova, Jungmannova

17. 4.
Máchova, Makarenkova, Kyjevská, 
Varšavská, Tylova, nábř. J. Holu-
ba, K. Světlé, Raisova, Tomáškova,  
M. Gorkého, tř. Legií

18. 4.
Cukrovar - IV. část (parkoviště od čp. 
1067 – 1070), Smetanova, Lutovíto-
va, Nerudova, sídliště Minice

22. 4.
J. Palacha, Dvořákovo nám., Rubešo-
va, Masnerova stezka, Erbenova

23. 4.
B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, 
Sídliště, nám. J. Seiferta, Krakovská

24. 4.
Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Kap-
lířova, Prokopova, Sokolská, Lobeč, 
Hostivítova, Nad Lobčí, Na Vyhlídce, 
Nad Skalou, Podháj
25. 4.

I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny, Ze-
měchy

28. 4.
Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Ho-

rymírova, V Zahradách, U Sociálního 
domu, Na Poláčku  

29. 4.
nábř. J. Rysa, U Stadionu, Šrámko-
va, V. Jirsíka, A. Slavíčka, Máchova, 
Alšova – po Třebízského, Šmeralova, 
škola Třebízského, Předmostí

30. 4.
Třebízského, U Dýhárny, Za Školou, 
Mezi Hřišti, Okrajová, V Olších, Má-
nesova, Kmochova, Mikovická

5. 5.
Sládkova, V Sadech, Školní, Na Zá-
ruce, Mlýnská, P. Bezruče, Na Staré 
Mlýnské cestě, Luční, Krátká, Slunná, 
Česká, Nad Zámkem, J. Spitze, Horní, 
Na Vršku, Příčná, Spojovací, Nová, 
Ke Studánce

6. 5.
parkoviště Hůrka II., Rákosová, U Kříž-
ku, Na Jáně, Nad Vsí, Pod Hradištěm

7. 5.
parkoviště Chelčického, parkoviště 
za jízkem, drážní domy, Štefánikova 
- parkoviště 

Plán blokového čištění města
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ukládá provést čištění po zimní údržbě na silnicích iii. třídy a na místních 

komunikacích nejpozději do 31. května. na základě tohoto zákona byl zpracován harmonogram čištění (viz níže). 

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné do-
pravní značení a přispěli tak k bezproblémovému úklidu města. Nerespektování 
dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s městskou policií.

V zájmu TSM je město uklidit v co možná nejkratším termínu, proto je reálné, 
že plán může být operativně změněn, o čemž budou obyvatelé včas informo-
váni dopravním značením.

zeptali jste se nás

Poruchovost parkovacích automatů 

Jak funguje nový semafor v Přemyslově ulici?
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Před 3 lety zavedlo naše měs-
to novou službu pro své ob-

čany týkající se svozu bioodpa-
du přímo z domácností. Během 
tří let se do projektu přihlásilo 
téměř 350 občanů, kteří své bio-
odpady pocházející z domácnos-
ti ukládali do speciální biopo-
pelnice, kterou měli pronajatou 
nebo odkoupenou od svozové 
společnosti. Svoz probíhal 1x 
za 14 dnů a za 3 roky fungová-
ní této služby se tímto sběrem 
vytřídilo téměř 450 tun biood-
padu, který byl následně uložen 
na kompostárnu v Úholičkách.  

I letos bude město Kralupy 
nad Vltavou tuto službu pro své 
občany zajišťovat. Nově bude 
svoz bioodpadu provádět spo-
lečnost Regios, a. s., která byla 
vybrána na základě výběrového 
řízení na následující dva roky. 

Noví zájemci se mohou při-
hlásit na MěÚ Kralupy nad Vlta-

ToužíTe po pejskovi? ADopTujTe ho z krAlupského úTulku!

sultán ben

střední kříženec, pes, narozen v roce 2011. již umí chůzi 
na vodítku a pracujeme na výcviku jeho přivolání a celkově 
základní poslušnosti. k lidem je kontaktní, vhodný 
do domku se zahradou. je zvyklý na kotec a boudu.

kříženec pudla, pes, narozen přibližně 2/2005, 41 cm,  
11,5 kg. je mazlivý, při ošetření je klidný, na vodítku chodí 
dobře, v kotci je čistotný, s ostatními psy nemá problém. 
vhodný do bytu i domku se zahradou. v levém oku má zákal, 
hůř na něj vidí.

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.

V sobotu 19. 4. 2014 pořádáme od 10 do 13 hodin společné setkání přátel útulku 
s juDr. klárou long slámovou, známou advokátkou, angažující se v boji za práva zvířat.

bude možno se jí zeptat na cokoliv k této problematice, ale čeká vás i společné venčení našich pejsků, prohlídka nových 
vnitřních prostor útulku a malé pohoštění. Těšíme se, že nás přijdou navštívit i majitelé s našimi bývalými svěřenci: 

doufáme, že se přijedete pochlubit i vy, kteří máte od nás nějakého krasavce či krasavici!

Sběr BIOODPADU pokračuje i v letošním roce
vou, odboru životního prostředí, 
kde dostanou veškeré informace 
o této službě. Kontaktní osobou 
je paní Helena Traxlová (tel.: 
315 739 944). 

Občané, kteří si biopopelnici 
odkoupili od společnosti Jena, 
jsou do svozu zahrnuti automa-
ticky a nemusí se již znovu na-
hlašovat.

Svoz bude probíhat vždy 
ve středu 1x za 14 dnů v ob-
dobí od dubna do listopadu. 
Datum prvního svozu připadá 
v tomto roce na středu 2. dubna 
2014 a poslední svoz proběhne 
ve středu 26. listopadu 2014.

Cena za roční pronájem bio- 
popelnice o objemu 240 litrů 
je 293,- Kč za rok a u 120 li-
trové nádoby je cena stanove-
na na 184,- Kč za rok včetně 
DPH.

Zájemci si také mohou speci-
ální nádobu odkoupit do svého 
vlastnictví od dodavatele služby. 

CENA BIOPOPELNICE:
120 litrů -  1.089,- Kč včetně DPH 
240 litrů -  1.320,- Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bio- 
odpadu na kompostárnu bude 
stejně jako v předcházejících le-
tech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

A CO VŠEChNO JE MOžNO 
DO BIONáDOB UKLáDAT?
› listí, tráva, plevel
› zbytky rostlin: kořeny a listy zeleni-
ny, květiny apod.
› kousky větví keřů a stromů (po-
sekané, nastříhané, pořezané nebo 
zpracované štěpkovačem)
› spadlé ovoce
› zbytky zeleniny a ovoce
› čaj, káva
› skořápky ořechů 
› exkrementy drobných domácích 
zvířat 

Helena traxloVá, odbor žiVotníHo 

prostředí MěÚ kralupy nad VltaVou

ODPAD
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Povinnost vlastnit koncesi k prodeji al-
koholických nápojů se netýká prodeje 

piva, vína, medoviny a ovocných destilátů 
získaných pěstitelským pálením. Podnikatel, 
který o koncesi ve stanovené lhůtě nepo-
žádá, nebude oprávněn alkoholické nápoje 
prodávat. Po uplynutí lhůty bude každá žá-
dost o koncesi zpoplatněna správním po-
platkem. 

Problematika nákupu a prodeje alkoho-
lických nápojů (lihu) je upravena zákonem 
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. 
Vzhledem k častým dotazům přinášíme nej-
důležitější informace plynoucí z tohoto zá-
kona pro konečné prodejce alkoholických 
nápojů. 

Všechny alkoholické nápoje musí být 
označeny kontrolní páskou (tzv. kolkem), 
a to tak, aby při otevření došlo k porušení 

pásky. Neznačeným lihem se rozumí mimo 
jiné líh neznačený kontrolní páskou, zna-
čený porušenou kontrolní páskou, znače-
ný nesprávně umístěnou kontrolní páskou, 
značený kontrolní páskou, která nemá ná-
ležitosti stanovené zákonem a prováděcím 
právním předpisem, značený kontrolní pás-
kou zaevidovanou na jinou osobu, než kte-
rá líh označila, značený kontrolní páskou 
určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, 
nebo značený kontrolní páskou, kterou lze 
bez jejího porušení snadno odstranit. Kont-
rolní páskou není třeba značit spotřebitelská 
balení o objemu do 0,06 litru.

Konečný prodejce lihu je povinen naku-
povat líh ve spotřebitelském balení pouze 
od registrovaného distributora lihu nebo 
registrované osoby povinné značit líh. Tu-
to skutečnost bude povinen prokázat kont-

rolnímu orgánu. Nepřichází tedy v úvahu 
nákup (a následný prodej) lihu z různých 
supermarketů či maloobchodů, které nejsou 
distributory lihu.

Maximální objem spotřebitelského balení 
lihu byl snížen – je jím nádoba o objemu 
do 1 litru z jakéhokoli materiálu, nebo ná-
doba o objemu 1 – 3 litry, pokud je vyro-
bena ze skla. Tedy již žádné velkoobjemové 
plastové barely. 

V případě prodeje lihu rozléváním je mož-
no rozlévat pouze z jednoho spotřebitelské-
ho balení o objemu do jednoho litru (obal 
ze skla) jednoho druhu alkoholu na jednom 
prodejním místě, nejvýše ze tří spotřebitel-
ských balení jednoho druhu opatřených 
jednocestným uzávěrem na jednom pro-
dejním místě.

V provozovně se nesmí nacházet alkohol 
určený k soukromé spotřebě.

Bližší informace získáte na www.celnis-
prava.cz, nebo na www.mfcr.cz.

bc. zdeňka bőHMoVá, Vedoucí odboru 

obecní žiVnostenský Úřad

Poslední dubnový den je spojován s tra-
dicí pálení čarodějnic. Pořadatel musí 

však pamatovat na určité povinnosti a pra-
vidla, kterých se musí držet. Všichni organi-
zátoři pálení čarodějnic jsou (dle § 5, odst. 
2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů) povinni 
předem oznámit akci, s přijatým protipožár-
ním opatřením, na příslušnou stanici Hasič-
skému záchrannému sboru Středočeského 
kraje. V Kralupech nad Vltavou útvar HZS 
naleznete v Přemyslově ulici čp. 935, tel.: 
950 896 011, e-mail: ps.kralupy@sck.izscr.cz. 
Dále můžete využít elektronický formulář 
(nejen pro nahlášení pálení čarodějnic, ale 
i v jiných situacích) na stránkách http://
hzssk.webrex.cz/.

Povinností pořadatele sice není oznámit 
akci na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 
ale žádáme o zaslání informace na e-mail 
mesto@mestokralupy.cz. Zajistíme předání 
informací městské policii, Policii ČR a sbo-
rům dobrovolných hasičů. 

Připomeňme si základní pravidla, 
kterých se při otevřeném ohni musíme držet:
› místo ohniště musí být mimo dosah hořlavých 
látek (mimo dosah lesa, stohu, suchého stromoví či 
keřů, nerozdělávat oheň na suché trávě atd.), 
› dbejte na bezpečnou vzdálenost od jakékoli bu-
dovy,

› sledujte povětrnostní podmínky a srážky v před-
chozím období,
› nerozdělávejte oheň vysoce hořlavými látkami 
(benzín atd.),
› mějte při ruce hasící materiál (vodu, zeminu atd.),
› pořadatel opustí místo ohniště až po úplném 
uhašení. 

lenka MoraVcoVá, 

MěÚ kralupy nad VltaVou

Informace k prodeji lihu
upozorňujeme všechny podnikatele, kteří v rámci svého živnostenského 
oprávnění prodávají alkoholické nápoje, že lhůta k podání žádosti o živnost 
koncesovanou „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ uplyne dne  
17. 4. 2014. tento den je posledním dnem k podání žádosti.  

Než upálíte čarodějnice...Kralupští zastupitelé se učili 
pracovat s novými tablety

Při veřejném jednání Zastupitelstva města Kra-
lupy n. Vlt. ve středu 19. března byly poprvé vy-
užity nové tablety. Tyto velmi zásadně urychlí, 
jakož i zpřehlední sčítání hlasů na konci jednot-
livých usnesení kralupských zastupitelů.

Po celou dobu zasedání byl zastupitelům 
k dispozici informatik MěÚ David Kořínek, jež 
je autorem příslušného počítačového programu, 
který jednotlivé výsledky jak bezpečně zpracuje, 
tak tyto ihned zobrazí na velké LCD obrazovce 
nad hlavami zastupitelů. Počítačový program 
obratem nahlásí výsledek a dle počtu přítom-
ných zastupitelů vykalkuluje, zda-li bylo přísluš-
né usnesení přijato či nikoliv.  (mat)

Informatik Kořínek radí s obsluhou tabletu za-
stupiteli Stanislavu Slabyhoudkovi, vlevo přihlí-
ží zastupitel, někdejší starosta, pan Pavel Rynt.
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Od července loňského roku, 
kdy byla přestavba budovy 

mlýna na VTP zahájena, postu-
povala stavba v zásadě v soula-
du s harmonogramem. Ke konci 
loňského roku však v některých 
sektorech budovy došlo k pro-
jevům statických poruch v pů-
vodním smíšeném zdivu budovy 
bývalého mlýna. Stavební práce 
v těchto sektorech byly tedy do-
časně zastaveny a celý objekt 
provizorně zajištěn. Ihned byla 
projednána možná řešení k ná-
pravě nastalé situace, byl infor-
mován stavební úřad a město. 

V lednu proto pokračovaly 
stavební práce jen v některých 
sektorech. Současně odborníci 
ve spolupráci se statikem určili 
způsob efektivní nápravy vznik-
lé situace. Po provedení static-
kého zpevnění původního zdiva 
budou stavební práce v těchto 
sektorech opět obnoveny. Pro-

dleva se však projeví v prodlou-
žení termínu dokončení stavby, 
nicméně stále platí, že stavební 
práce budou ukončeny během 
druhého pololetí tohoto roku.

„Na VŠCHT Praha a na Fa-
kultě stavební ČVUT Praha pro-
bíhala v loňském roce i počát-
kem letošního roku řada jednání 
o konkrétních vědecko-výzkum-
ných a inovačních činnostech 
určených pro nový VTP. Součas-
ně sestavujeme řešitelské týmy 
pro každé výzkumné oddělení,“ 
informoval doc. Ing. Milan Po-
spíšil, CSc., prorektor pro strate-
gie a rozvoj VŠCHT Praha. Při-
blížil také plánované odborné 
zaměření parku. „Mladí vědci 
se budou v Kralupech zabývat 
inovacemi klasických i struktu-
rálně nových stavebních materi-
álů, aplikacemi vyspělých tech-
nologií, využíváním odpadních 
surovin a stanovením jejich eko-

ve čtvrtek 13. 3. 2014 poctila 
naše město vzácná návštěva 
z německého partnerského 
města Hennigsdorf. 

V letošním roce oslavíme již 
40. výročí od uzavření part-

nerské smlouvy s tímto městem. 
Partnerství spočívá převážně 
v přátelských návštěvách předsta-
vitelů měst, sportovních oddílů, 
dobrovolných hasičů, městských 
strážníků atd., ale i ve vzájemné 

pomoci, jako například při niči-
vých povodních. 

Hennigsdorfská delegace 
v Kralupech navštívila poprvé 
novou budovu městského úřa-
du a projednala s kralupským 
vedením přípravy oslav výročí 
partnerství, které proběhnou 
v rámci oslav Dny Kralup nad 
Vltavou 2014 a Stadt-fest Hen-
nigsdorf 2014.

lenka MoraVcoVá, 

MěÚ kralupy n. Vlt.

Výstavba VTP je v polovině

logické nezávadnosti. V labora-
tořích se budeme také věnovat 
konstrukčním a izolačním poly-
merním materiálům, expertizám 
renovací budov a památkových 
objektů, mikrobiálním kontami-
nacím, požární odolnosti staveb-
ních materiálů a budov a řadě 
dalších témat, která, jak věříme, 
najdou zájemce mezi stavebnic-
kými firmami.“ 

Úsilí odborníků obou vyso-

kých škol směřuje k tomu, aby 
po dokončení stavby, instalaci 
potřebné infrastruktury, vybave-
ní místností a laboratoří mohly 
nové vědecké týmy, v nichž na-
jdou své místo i studenti, zahájit 
práci a přinést nové myšlenky, 
nápady a výrobní postupy nejen 
do stavebnictví a výroby staveb-
ních materiálů, ale i do souvise-
jících technických oborů. 

aleš soukup, VšcHt praHa
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Stavba vědecko – technického parku (vtP) v centru kralup 
nad vltavou, který se bude zabývat stavební chemií, má 
za sebou prvních 8 měsíců intenzivních stavebních prací.

Staveniště v polovině 
března 2014.

KrAlUPy NAVšTíVIlA DelegAce 
z partnerského města Hennigsdorf
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2. dubna
9:00 – 13:00 hodin – Dvořákovo náměstí

3. dubna
7:30 – 14:00 – Alšova, Máchova, Třebízského, nábř. J. Rysa, 
Krakovská, Kyjevská, Makarenkova, Tylova, Varšavská,  
Vodárenská, Přesmostí, Šmeralova

4. dubna
7:30 – 14:00 – Alšova, U Cukrovaru, V Luhu, sídl. Cukrovar

8. dubna
7:30 – 14:30 – Grégrova, Jiráskova, Jungmannova, Kaplí-
řova, Nerudova, Palackého nám., S. K. Neumanna, Sokol-
ská, sídl. Hůrka

10. dubna
7:30 – 12:30 – Havlíčkova, Komenského nám., Na Hrádku, 
Rybova, Žižkova, Mostní, nábř. J. Rysa

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou 
nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 

Bližší informace www.cezdistribuce.cz 
Zákaznická linka 840 840 840

Oznámení 
o přerušení 
dodávky elektřiny
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Na těchto územích byla hornická činnost 
poměrně rozsáhlá. Hornickou činnost 

můžeme popsat jako kutání, dobývání či 
kopání nebo narušování terénu za účelem 
získávání suroviny, jako je například čer-
né uhlí. Přesně definovaný pojem hornic-
ká činnost a práce prováděná hornickým 
způsobem je stanoven zákonem č. 61/1988 
Sb. v platném znění. Uvedení čísla zákona 
je jednak jakousi profesionální deformací 
a jednak pro ty, které by problematika těžby 
třeba více zajímala.   

Tak tedy hornická činnost byla v Mi-
kovicích a Minicích jednou z nejrozsáh-
lejších v otvovické oblasti. První zmín-
ka je již z roku 1688. Další zmínky jsou 
ve spojitosti se jménem kněžny Anny Tos-
kánské, majitelky Zvoleněvského panství, 
na začátku 18. století, kdy dala souhlas 
k hledání uhlí. Z důvodu zrychlování prů-
myslového růstu a zvyšující se spotřebě 
paliv, došlo ke konci 18. století k rozvoji 
dolování uhlí. Dle archivních materiálů je 
uváděno, že se otvovické doly staly v té-
to době největšími doly středních Čech. 
Po zrušení vrchnostenského monopolu 
na uhlí v roce 1789 rychle rostla síť ma-
lých i větších těžařů uhlí zejména pro po-
třeby kovářů a třeba i Otvovické sklárny. 
Štola nazývaná Bohemia byla v Minicích 
dle dostupných podkladů v provozu až 
do roku 1946. Řada opuštěných slojí se 
na konci druhé světové války stala na ma-
lou chvíli dokonce útočištěm, nebo jak 
uvádí Ing. Stupka, dočasným domovem 
pro uprchlíky z dubnového transportu 
smrti projíždějícím nádražím v Kralupech 
nad Vltavou.

Při ověřování Otvovické uhelné oblas-
ti byly v Minicích dohledány a následně 
dokumentovány zbytky hornické činnosti 
v průběhu roku 2004. Části důlních děl 
byly popsány a vyhodnocovány s ohledem 
na jejich bezpečnost. Některé části důlních 
děl podlehly zubu času a splynuly s okolní 
přírodou a terénem. Části některých ote-
vřených „děr“ nazývaných štoly však byly 
vyhodnoceny jako rizikové a bezprostředně 
ohrožující život a zdraví zejména lidí. Za-

čaly přípravné práce na přípravě zajištění 
těchto propadů, děr a trhlin. V květnu 2009 
byla vypracována dokumentace na zjištění 
jednotlivých štol a propadlin. Postupně byl 
projednáván plán na zabezpečení starých 
důlních děl ohrožujících bezpečnost a zdra-
ví lidí s jednotlivými vlastníky pozemků 
a správními úřady včetně ochrany přírody, 
ochrany lesa nebo ochrany půdy. Základ-
ní zabezpečovací práce byly provedeny již 
v roce 2009. Na základě získaných všech 
potřebných povolení a získání finančních 
prostředků byly práce na zabezpečení za-
počaty začátkem roku 2014 a dokončeny 
by měly být v průběhu prvního čtvrtletí 
tohoto roku. 

Práce probíhají na základě zadání společ-
nosti Palivový kombinát, státní podnik. Pro 
zabezpečení podzemních prostorů starých 
štol je používána popílková suspenze s cer-
tifikací pro použití k těmto účelům. Jedná 
se o kapalnou látku, která vyplní otvory 
a následně ztuhne. Po ztuhnutí nedochází 
k jejímu dalšímu rozplavování. Její složení 
je kontrolováno tak, aby neobsahovala žád-
né složky, které by mohly byť jen ohrozit 
jakost podzemních nebo povrchových vod. 
K ohrožení podzemních vod v okolních 
studních nedojde. S přihlédnutím k ochra-
ně dalších jednotlivých složek životního 
prostředí byly vydány pro provádění pra-
cí podmínky vyjádřením k záměru vyda-
ným MěÚ Kralupy n.Vlt., odborem život-
ního prostředí tak, aby v žádném případě 
nedošlo k poškození životního prostředí. 
Vzhledem k podnětům na zvýšený provoz 
nákladních automobilů byl systém dopravy 
materiálu k zajištění propadlin projednán 
s vedením města a stanoveny podmínky 
pro provoz nákladních automobilů při pro-
vádění prací.    

ing. nedbaloVá blanka, MěÚ kralupy n. Vlt., 

 odbor žiVotníHo prostředí 

použitá dokumentace: „Plán likvidace 
propadlin následkem hornické činnosti 
v minulosti“, GSP s.r.o. Ostrava a knihy 
Ing. Josefa Stupky, zejména kniha „Zají-
mavosti o Kralupech nad Vltavou“  

Navzdory deštivé sobotě se i letos se-
šli kralupští skauti na Hostibejku, aby 

udělali něco pro přírodu. Přestože počasí  
15. březnu nepřálo, skauti opět ukázali, že 
dokážou fungovat za každého počasí. Tra-
diční úklid lesa proběhl tento rok o něco 
dříve než v předešlých letech a tak nezbývá 
než doufat, že to nebude mít vliv na dobu, 
jak dlouho Hostibejk vydrží bez odpadků. 
Bohužel, ti, co smetí do lesa přinášejí, fun-
gují také za každého počasí a celoročně.

za ekologickou koMisi jindřicH HaVlík

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOMě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOMě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

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

teRmín mobilního sVoZu

Duben
7. 4. - 11. 4. bioodpad   
21. 4. - 25. 4. rozměrný odpad z domácností 

kvěTen
5. 5. - 9. 5. bioodpad
19. 5. - 23. 5. rozměrný odpad z domácností  

RoZpis stAnoViŠŤ 
mobilního odpAdu 

PODěKOVáNí 
místním skautům
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Někteří lidé jsou natolik „pilní“, že 
nelení a odnesou svůj domovní odpad do lesa.

Propadliny v Minicích
Město kralupy nad vltavou je v současné době tvořeno několika částmi. 
Patří mezi ně kralupy, lobeček, lobeč, Minice, Mikovice a Zeměchy. ti, co 
se zajímají o historii kralup, ví, že období 19. a začátek 20. století znamenalo 
pro město velký průmyslový rozvoj. v širším slova smyslu lze říci, že 
kralupsko sousedí s kladenskem. kladensko a okolí je známé výskytem uhlí. 
Jednou z oblastí zájmů z hlediska těžby uhlí je i otvovická oblast zasahující 
na současné území města kralupy nad vltavou v jeho jižních a jihozápadních 
částech, v Mikovicích a Minicích. 
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Městský úřad kralupy nad vltavou, 
odbor životního prostředí vykonává 
činnost vodoprávního úřadu 
s povinnostmi a právy přesně 
stanovenými ve vodním zákoně.

CO VŠEChNO SI MůžETE NEBO MUSíTE ZAříDIT 
NA ODBORU žIVOTNíhO PROSTřEDí Z hLEDIS-
KA VODy:
Například povolení k odběru povrchové a pod-
zemní vody, povolení stavby vodního díla včetně 

☛ Dne 22. 2. v 11:38 h. na l. 156 oznámil pan 
D., že u lávky pro pěší a cyklisty na straně Lo-
bečku se poblíž svahu povaluje opilý mladík. 
Pan D. má obavu, aby nespadl do řeky Vltavy. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se spo-
jila s oznamovatelem a tento uvedl, že mladík 
již odešel na druhou stranu řeky k sídlišti Cuk-
rovar. V 11:50 h. na l. 156 oznámil pan G., že se 
nějaký mladík válí u baru na sídlišti Cukrovar 
po zemi a štěká. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila velmi opilého mladíka. Toho-
to strážníci zvedli ze země a mladík následně 
odešel směrem do svého bydliště.

☛ Dne 23. 2. v 10:19 h. na l. 156 oznámila paní 
H., že v ulici tř. Legií viděla nějaké muže, kte-
ří zřejmě vykrádali opuštěný dům a poté, co 
na ně zakřičela, muži nasedli do vozidla a od-
jeli. Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s oznamovatelkou, která uvedla popis 
mužů a vozidla s registrační značkou. Strážní-
ci dále zjistili, že výše uvedený opuštěný dům 
má vykopnuté vchodové dveře a vrata garáže, 
ze které se dle oznamovatelky ztratil starý ši-
cí stroj. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR 
Kralupy, která si celou věc převzala k dalšímu 
opatření.

☛ Dne 28. 2. v 11:33 h. na l. 156 oznámil pan 
Z., že za areálem Synthosu u Veltrus nalezli jeho 
kolegové vyvržené vnitřnosti a uhynulou srnu, 
chycenou v drátěném oku. Jelikož se místo na-
cházelo mimo katastrální území Kralup a zcela 
zjevně se jednalo o podezření ze spáchání trest-
ného činu, byl pan Z. odkázán na l. 158.

☛ Dne 3. 3. ve 21:40 h. na l. 156 oznámil stráž-
ník mimo službu, že na sídlišti Cukrovar u „myší 
díry“ viděl 2 muže s kárkou, na které měli na-
loženy nějaká železná plotová pole. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila 2 Romy, 
kteří měli na kárce naložené 4 kusy železné-
ho oplocení, které odcizily z rekonstruovaného 
dětského hřiště na sídlišti Cukrovar. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu byli oba muži 
předvedeni na OO PČR Kralupy, kde si celou 
věc převzali k dalšímu opatření. 

☛ Dne 4. 3. v 15:17 h. na l. 156 oznámila paní V., 
že v bývalém hotelu Adriana jsou slyšet nějaké 
rány a zřejmě zde někdo řeže železo. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zde zjistila pana 
G., který řezal železné zábradlí a jiný železný 
šrot. Pro podezření ze spáchání trestného činu 
pana G., který je strážníkům velmi dobře znám, 
byla na místo přivolána hlídka OO PČR Kralupy, 
která si pana G. převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 4. 3. v 19:41 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o spolupráci při pátrání po řidi-
či a ostatních spolujezdcích osobního vozidla 
po dopravní nehodě v ulici U Dýhárny. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která společně s hlíd-
kou PČR následně zadržela 3 osoby, které byly 
účastníky výše uvedené dopravní nehody. Hlíd-
ka MP poté prověřila okolní příjezdové komu-
nikace, po kterých měl údajně čtvrtý účastník 
nehody utéci, avšak s negativním výsledkem. 

Z linky 156:

vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou

RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n/ Vlt.
MP – městská policie 

Celou věc si dále převzala hlídka OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 5. 3. v 18:30 h. na l. 156 oznámila paní 
H., že u kostela na Palackého náměstí leží ně-
jaký muž na zemi. Na místo byla vyslána hlíd-
ka MP, která zjistila, že muž si po pádu na zem 
zřejmě poranil rameno a nemůže hýbat rukou. 
Muži byla přivolána RZS, která jej následně 
převezla do slánské nemocnice. 

☛ Dne 7. 3. v 13:24 h. na l. 156 oznámila paní 
V., že u spořitelny na Palackého náměstí sedí 
nějaký muž s berlemi u betonových květináčů, 
kterému se údajně při cestě do nemocnice 
udělalo nevolno. Na místo byla vyslána hlíd-
ka MP, která zjistila, že se jedná o 65letého 
muže, který má silnou artrózou a nemůže se 
bolestí hýbat. Strážníci muže naložili do slu-
žebního vozidla a převezli jej do kralupské 
nemocnice, kde jej následně předali RZS. 

☛ Dne 7. 3. v 18:01 h. na l. 156 oznámila za-
městnankyně OD Penny v ulici Chmelova zá-
chyt zloděje na prodejně. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že se jedná o známého 
pana S. Následnou lustrací na OO PČR Kra-
lupy bylo zjištěno, že pan S. byl již v minulos-
ti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, 
a proto byl předveden na OO PČR Kralupy, kde 
si jej převzali k dalšímu opatření. 

☛ Dne 10. 3. v 14:28 h. na l. 156 požádala 
pracovnice MěÚ v Kralupech n/Vlt. o příjezd 
hlídky MP z důvodu problému s nějakým mu-
žem ve vestibulu úřadu. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se spojila s již přítomnými 
policisty PČR. Dle sdělení mělo dojít ke slov-
ní rozepři mezi panem M. a zaměstnancem 
úřadu v okamžiku, kdy pan M. sebral uvede-
nému zaměstnanci úřední spis a chtěl odejít. 
Celou věc si převzala hlídka OO PČR Kralupy 
k dalšímu opatření. 

☛ Dne 18. 3. v 13:58 h. na l. 156 oznámil 
zástupce ředitelky MP, že v ulici V Pískovně 
vezou 2 osoby na kárce nějaký železný po-
klop. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila muže a ženu, kteří na kárce převáže-
li do sběrných surovin železné víko kanálo-
vé vpusti. Lustrací na OO PČR Kralupy bylo 
zjištěno, že uvedený muž nemá na území ČR 
platné vízum, proto byl následně předveden 
na OO PČR Kralupy, kde si jej převzali k dal-
šímu opatření. 

co se stalo...
› Dne 19. 2. v 6:40 h. strážník MP na dozorčí službě 
zaznamenal přes kamerový bod v ul. Tylova muže 
ležícího na zemi. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která byla v 6:43 h. odvolána s tím, že věc si 
bude řešit hlídka OO PČR Kralupy. Následně bylo 
zjištěno, že se jedná o 74letého muže, který skokem 
ze střechy věžáku dobrovolně ukončil svůj život. 
› Dne 4. 3. v 00:44 h. se na služebnu MP v ulici 
Hálkova dostavil muž, který záhy zkolaboval a upa-
dl na zem. Dozorčí služba MP muži poskytla první 
pomoc a přivolala na místo RZS, která si muže pře-
vzala k ošetření. Následně bylo muži orientační de-
chovou zkouškou naměřeno 1,38 promile alkoholu. 
RZS muže převezla do slánské nemocnice.

Prevence kriminality
› Dne 21. 2. a 14. 3. proběhla bezpečnostně - pre-
ventivní akce na kontrolu nalévání alkoholu mla-
distvým osobám v restauračních a zábavních pod-
nicích, přítomnosti mladistvých osob v prostorách 
určených pro výherní automaty a hazardní hry, dále 
pak na kontrolu dodržování zákona o pozemních 
komunikacích a vybraných lokalit s možným vý-
skytem závadových osob. V průběhu akcí bylo cel-
kem zkontrolováno 139 osob, 17 zábavních podniků 
a restaurací, kde byly zjištěny 4 podnapilé děti, dále 
12 lokalit a 16 vozidel.
› Dne 13. 3. byl zahájen pilotní projekt „schránka 
důvěry“ na našich základních školách. Jako prv-
ním „průkopníkem“ uvedeného projektu se stala 
praktická základní škola v ulici Jodlova, kam byla 
schránka umístěna k potřebám samotných žáků 
školy. Do schránky se mohou děti svěřovat se svými 
problémy, starostmi či nápady, které budou násled-
ně vyhodnoceny a zpracovány manažerem preven-
ce kriminality při Městské policii v Kralupech nad 
Vltavou. Do pilotního projektu je dále zařazena ZŠ  
V. Havla v ulici Revoluční, avšak záměrem projektu 
je zapojit většinu škol na území našeho města. 
    BC. TEREZA DOBROVOLNá

MANAžER PREVENCE KRIMINALITy

MěSTSKá POLICIE KRALUPy NAD VLTAVOU

POžár Ve šKOlce
V úterý 25. 3. ráno zasahovali hasiči v MŠ v ulici 
Dr. E. Beneše. Došlo k požáru v kumbálu u žluté 
třídy. Evakuováno bylo 34 dětí a 8 dospělých. 
Naštěstí nikdo neutrpěl zranění. Škoda se ihned 
po události odhadovala na 300 tisíc Kč. Případ 
dále vyšetřuje policie.
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KralupSKÝ Sport

v poslední odpovědi pro kTz jste řekl, že 
kralupskému sportu nic nechybí, jak jste to 
myslel?
Je to tak, v Kralupech je přibližně 40 spor-
tovních klubů, to samo je odpověď, a když 
navíc vezmu v potaz, že kluby víceméně 
působí v městských zařízeních a město  
za 4 roky působení naší společnosti nene-
chalo žádný sport v Kralupech padnout, je 
vše jasné. Každoročně  přerozdělovaná do-
tace do sportu ze strany města má finanční 
sílu a podporu  pro všechny kluby. Samo-
zřejmě existují sporty, které mají vysokou 
provozní nákladovost klubu nebo sportovce 
anebo je zde zatížení obojí.
s kterými sporty provozně spolupracujete?
V současné době provozujeme hokejový 
areál, ale sportů je tam více: hokej, kraso-
bruslení, aerobik, box, moderní pětiboj pro 
běhy a střelbu, ženský i mužský florbalový 
klub a v červnu pomůžeme založit atletic-
ký oddíl.

Areál Mikovice jsme v roce 2010 předělali 
s pomocí nově vzniklého kralupského rag-
byového klubu na ragbyový areál, klubu se 
velmi daří. Tehdy byl v jednání i fotbal, ten 
ale s námi nechtěl v projektu pokračovat.

V lednu 2013 nám bylo dáno do provozní 
správy nádherné letní koupaliště, osobně 
myslím nejhezčí v Čechách a krytý bazén 
se sportovní halou.

Zde jsme podpořili s plavci projekt plavec-
ké školy vedené klubem, v hale dostali více 
prostoru i jiné sporty, jako florbal chlap-
ci i dívky a sálová kopaná, samozřejmě 
basketbal zde má stále svoje pevné místo. 
V bazénu nabízíme již vodní aerobik samo-
statně a díky nové technologii, kdy máme 
v dětském bazénku mořskou sůl z Jadranu 
místo klasického chemického chloru, jsme 
začali provozovat plaveckou školičku pro 
děti od 1 roku vždy v pátek. Myslím, že to 
má úspěch. Jednou za 14 dní nabízíme ho-
dinu pro kralupské seniory zdarma.
jaká je vyhlídka vývoje cen pronájmů 
do budoucna?
Pokud by se nezvyšovala v posledních le-
tech DPH, tak by naše cena i v minulosti 
zůstala stejná. Ale zvýšení cen se projevilo 
právě kvůli DPH. O udržení cen se budeme 
snažit i do budoucna.

jak, vždyť všude kolem nás se zdražuje?
Pomocí nových nápadů a možností s nový-
mi technologiemi se ušetří, nebo je mož-
nost tím růst provozních nákladů zasta-
vit a ceny pro návštěvníky udržet. Máme 
v tomto směru od vedení města podporu. 
Příkladem je kogenerace, výměníková sta-
nice, nová ledová plocha, která byla již 
nutností. Na led a novou plochu je slyšet 
jen chvála. Ano, náklady na provoz kaž-
doročně stoupají, tak jako u každého Kra-
lupana doma, když se podívá na složenky, 
tak i my musíme hledat další možnosti. 
Město se snaží do sportovišť investovat 
velké prostředky, které v letech minulých 
evidentně investovány nebyly.
A jaká je provozní situace v kralupské 
sportovní od doby jejího vzniku?
Městu Kralupy se snažíme jeho pomoc vra-
cet v ušetřených čistých provozních nákla-
dech oproti rokům, kdy sportoviště provo-
zovaly příspěvkové organizace. Město tak 
může každoročně ušetřené provozní inves-
tice vložit do jiných projektů anebo přilepšit 
sportovištím koupí nové technologie.
jaká to může být částka?
Za první čtyři roky fungování Kralupské 
sportovní bylo ze strany města na provozní 
náklady sportovišť dáno naší společnosti 
skoro o 23 milionů korun méně, než by bylo 
pravděpodobně třeba pro provoz příspěvko-
vých organizací.

jak vidíte budoucnost sportovních klubů? 
Žádný nezanikl a v našich provozovaných 
sportovištích 4 kluby vznikly. Je však prav-
da, že doba je velmi zlá se sponzory všude, 
pro každého a některé sporty to mají vel-
mi, někdy až existenčně těžké. Myslím tím 
hokej, plavání, ale pokud vím i sporty jako 
basketbal. V těchto klubech to nemají vů-
bec jednoduché a věřím, že město zvládne 
sportovní kluby podržet, jak to v posledních 
letech vždy dokázalo. Na druhou stranu 
se město nemůže stávat maminkou, která 
všechno a vždy zaplatí, to by byl začátek 
konce asi i pro město. Těžká situace, kte-
rá by měla mít přesně stanovená pravidla 
a v dlouhodobém horizontu několika let, 
aby obě strany věděly, na čem jsou a klu-
by věděly, s čím mohou počítat a co si tím 
pádem mohou dovolit.

Na druhou stranu, i když na rozdělová-
ní peněz mezi jednotlivé sporty může mít 
každý úplně jiný názor a i já mám svůj, 
tak zatím postrádám často od některých 
zástupců klubů slovo „děkuji“ za zaslanou 
dotaci na účet klubu ze strany města. Asi 
je to dáno tím, že v minulosti zde v Kra-
lupech měl každý vše zadarmo a ještě 
dostával dotaci na přilepšenou a ve chví-
li, kdy Kaučuk již není Kaučukem a pol-
ský majitel raději sponzoruje svoje kluby 
v Polsku než kralupské, tak nastal obrov-
ský finančně provozní tlak na provozová-
ní sportovišť ze strany města a Kralup-
ská sportovní v podstatě vznikla do této 
situace a musela řešit přechod sportov-
ních klubů z fungování na sportovištích 
„zadarmo“ do dnešních provozních pod-
mínek a přitom i provozně si sama řešit 
situaci vůči městu, aby její vytvoření bylo 
pro město efektivní.  
na závěr, co nám přinese letní sezóna?
Doufám, že sluníčko a ne povodně… Vloni 
jsme na koupališti vytvořili „kuřácké zóny“, 
aby nekuřáci a rodiče s dětmi byli na čer-
stvém vzduchu. Tento rok přibude pokrytí 
areálu wi-fi, ranní plavání bude pokračovat 
od 6 do 8 hodin, o prázdninách přibude 
vodní aerobic v rámci vstupu několikrát 
týdně, změny dozná parkování u koupališ-
tě a některé technicko-provozní záležitosti. 
Budeme se na vás těšit!

rozHoVor s... Vladimírem lánským, jednatelem kralupské sportovní spol. s r. o.

Pátá sezóna Kralupské sportovní
kralupská sportovní spol. s r. o. byla založena 1. 2. 2010 a obhospodařuje zimní stadion, víceúčelovou sportovní halu 
a víceúčelové hřiště, ragbyové hřiště v Mikovicích, plavecký krytý bazén se sportovní halou a areál letního koupaliště.  
v jejím čele stojí pan vladimír lánský. v únorovém vydání kralupského televizního zpravodajství jste měli možnost  
(a stále na internetu máte) zhlédnout besedu o kralupském sportu. nyní bychom na televizní rozhovor navázali.



Pátek 21. března byl ve městě nad 
Vltavou svátkem všech lidí se spor-

tovní duší. Právě oni měli již svůj šestý 
galavečer nazvaný Sportovec Kralup nad 
Vltavou. A že je to oslava jaksepatří, do-
svědčil i plný dům digitálního kinosálu. 
Během večera bylo odměněno za své 
sportovní výsledky a práci pro sport 
v roce 2013 devatenáct nominovaných 
v pěti soutěžních kategoriích. Byl pře-
dán rovněž Pohár starosty města, Cena 
kralupské veřejnosti a dvě mimořádná 
ocenění. Téměř dvě a půl hodiny dlouhý 
program večera byl složený z původních 
televizních medailónků nominovaných 
sportovců a dotočených bonusů. Večer 
zastřešovaly dvě tematické roviny. Kres-
lené vtipy domácího karikaturisty Pavla 
Rychtaříka, které jsou neodmyslitelnou 
součástí identity večera od jeho prvního 
ročníku – tentokrát s námětem Kralupá-
ka (největšího kralupského sportovce) 
na cestách. Pod drobnohledem se ocit-
la práce pětice nominovaných trenérů, 
kteří se vyjadřovali v anketních příspěv-
cích na různá zajímavá témata, např. ja-
ké mají zkušenosti s tím, když rodiče 
suplují trenéry, jakou v kariéře uděla-
li největší chybu či jaký se jim povedl 
majstrštyk, nechyběla ani s úsměvy při-

jatá bakalářská douška ze zákulisí jed-
notlivých oddílů. Moderátorská dvojice 
Hanka Bozděchová a Aleš Švarc bravur-
ně propojila předtočený program s reál-
ným děním v sále. Během večera byla 
znovu z jiného úhlu pohledu vysvětlena 
filosofie ankety, jejíž hlavní myšlenky or-
ganizační výbor Sportovce Kralup shrnul 
do zcela jasně formulovaných myšlenek, 
které byly v podobě „papírové perga-
menu“ jako „Kralupákovo jedenáctero“ 
přiloženy do Almanachu, který je také 
tradičně programem i pamětí kralup-
ské sportovně – kulturně – společenské 
show. Končilo se ve stylu pořadu „Nikdo 
není dokonalý“ a Kralupané se po zhléd-
nutí ankety nominovaných dozvěděli, co 
značí ono tajemné latinské sousloví Iso-
buthus kralupensis, na které byli tázáni. 
Smyslem ankety je totiž lidi nejen spo-
jovat, inspirovat, ale svým specifickým 
způsobem i vzdělávat. Právě poznání, 
že vymřelý štír z období karbonu, ob-
jevený v Kralupech na Červené hůrce, 
nese v sobě kralupskou pečeť, bylo 
krásnou metaforickou tečkou nad míru 
vydařeného večera. Ocenění sportovci 
pak s ostatními oslavovali své úspěchy 
na diskotékové after party.

JINDŘICH KOHM

šeSTé gAlAVečerNí DěJSTVí 
sportovců se vydařilo
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Jednotlivec do 15 let:
1. místo Svobodová Michaela moderní pětiboj
2. místo Kozelka Vojtěch turistický závod
3. místo Svítek Adam judo
4. místo  Knězů Tereza krasobruslení
5. místo  Helebrantová Kristýna basketbal

Jednotlivec 16 – 50 let:
1. místo Koblencová Anna kanoistika
2. místo  Stránský Vojtěch MTBO
3. místo   Truhlář Luboš triatlon
4. místo  Mihula Jiří plavání 
  Štěpán Martin alpské lyžování

Jednotlivec nad 51 let:
1. místo   Krejčová Eliška stolní tenis
2. místo   Vejrosta Zdeněk outdoor running
    - turistický závod
3. místo  Veselý Ivan benčpres

Kolektiv do 15 let:
1. místo    Berková Kateřina, Martínková Marie
  oddíl moderního pětiboje
2. místo  TJ Kralupy
  oddíl volejbalu, starší žákyně
3. místo   BK Kralupy Junior mladší žákyně

Kolektiv od 16 let:
1. místo  BK Kralupy Junior, ženy
2. místo  TJ Kralupy, kanoistika
  – trio Šupolík - Koblencová - Bárta
3. místo   FBC Kralupy n/ V., dorost

Trenér roku:
1. místo  Prell Pavel kanoistika
2. místo    Hronová Katarína judo
3. místo  Cimler Jiří FBC Kralupy n/ V.
4. místo  Kubištová Jitka volejbal
5. místo  Kaiser Josef HK Kralupy

Mimořádné ocenění:
Kujan René – běžec, ultramaratonec
ASPV Kralupy, volejbalový oddíl žen

Síň slávy:
Ing. Čermák Jaromír – basketball

Pohár starosty:
Cimler Jiří – FBC Kralupy n/ V.

Cena veřejnosti:
Kozelka Vojtěch – KČT Kralupy n. Vlt.

1. Anketa Sportovec Kralup nad Vltavou má lidi spojovat,  
 ne rozdělovat!

2. Největší zodpovědnost za nominace sportovců v rámci svého 
 oddílu nese jeho vrcholný představitel, který za klub podává 

 nominaci formou draftu napříč soutěžními kategoriemi.

3. Galavečer má inspirovat nejmladší a potěšit či připomenout 
 zasloužilé veterány.

4. Záměrem ankety je představovat celou škálu sportovních  
 odvětví nejširší veřejnosti.

5. V této anketě je v pořádku, když mistra světa porazí oblastní 
 přeborník. Nejde zde o vítězství v neporovnatelných kategoriích  

 a sportech. Jde o setkávání, poznávání a inspiraci!

6. Než se začnete rozčilovat nad nominacemi, seznamte  
 se s pravidly a filozofií ankety.

7. Anketa oslavuje přístup fair play, cení si nezištnosti a empatie. 

8. Každý Kralupák má právo do ankety nominovat jakéhokoliv 
 domácího sportovce.

9. Anketa uchovává sportovní paměť města, snaží se doceňovat 
 historii a pozitivně ovlivňovat budoucnost.

10. Úsměv na tváři, potěšení na srdci, pookřání duše, vyvolání 
 pocitů zdravé hrdosti a patriotismu zúčastněných - to  jsou 

 hlavní cíle organizátorů galavečera.

11. Organizační tým ankety nedisponuje  
 třemi zlatými vlasy Děda Vševěda.

KRALUPÁKOVO JEDENÁCTERO

1) Medailisté v kategorii kolektiv do 15 let
2) Ocenění v kategorii jednotlivec nad 51 let
3) Nejlepší jednotlivci do 15 let
4) Ocenění trenéři

1 2 4

3
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KNiHovNa

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Při čtení a hodnocení příspěvků jsme se těšily na rozluštění detektivních zápletek, 
bály jsme se u povídek téměř hororových a dobře jsme se bavily při čtení 

humorných a fantasy příběhů. Ale především jsme byly překvapené, jaké nástrahy 
na knihovnice a jejich čtenáře v knihovnách čekají! 

Vítězkou literární soutěže se stala Aneta Loužecká. Druhé místo patří autorské 
dvojici Veronika Jandová a Nikola Hoffmanová. Na třetím místě se umístila 

Magdalena Sedláčková.
Velké poděkování za zaslané příspěvky patří dětem ze ZŠ V. Havla. Zvláštní cena 

byla udělena žákům této školy, Markétě Pechačové a Matěji Hronovskému. 
Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za jejich originální příspěvky. 
Současně jednáme s autory o možnosti uveřejnění autorských příběhů v některém 

z dalších vydání Zpravodaje.

Kolektiv Městské knihovny Kralupy nad Vltavou

Dětské oDDělení Počet odevzdaných 
příspěvků do literární 
soutěže, kterou naše 

knihovna vyhlásila 
v únoru, nás mile 

překvapil.

„DOPIŠ TO“
ZÁHADA 

V KNIHOVNĚ

V rámci akce 
„Březen – mě-
síc čtenářů“ 
byla v kralup-
ské knihovně 
vyhlášena 
dětským čte-
nářem roku 
2013 Tereza 
Hardtová. Druhé místo obsadila Anna Jiter-
ská. Na třetí příčce se umístila Hana liško-
vá. Nejpilnější čtenářky obdržely dárkové 
poukazy na nákup knih a poukaz na bez-
platný registrační poplatek na další období. 
Nechyběla ani sladká odměna s kytičkou. 

Čtenářkám blahopřejeme!

nové AuDioknihY v knihovně
oddělení pro dospělé: K. Tučková: 
Žítkovské bohyně, J. Irwing: Pravidla 
moštárny, R. Chandler: Král ve žlutém 
hávu, T. Capote: Snídaně u Tiffanyho,  
V. Dyk: Krysař, I. Dousková: Darda.
oddělení pro děti: A. Goldflam: Tatínek 
není k zahození a Tatínek 002, N. Nosov: 
Neználkovy příhody, H. Štáchová: 
Hurvínkovo trápení se školou, Z. Svěrák: 
Pohádky.

v sobotu 19. dubna bude uzavřeno 
oddělení pro dospělé čtenáře!

UPOZORŇUJEME

Královny 
čtenářů - Tereza 
Hardtová a Anna 
Jiterská.
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muzeum, NeKrolog

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 duben 2014

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

KoNcert cecile da coSta, 13. 2.

Díky, jako vždy úžasné….

Děkuji za krásný zážitek a pohodu – Šebestová

2. 3.  Děkujeme za krásnou a inspirativní výstavu – Vaněrkovi

KoNcert HecHt eNSemble, 11. 3.

Příjemný koncert plný krásné hudby a kvalitních výkonů,  
moc děkuji – V. Sedláčková

Do neděle 11. května
trvá výstava „CO JE ČESKé, TO JE 
hEZKé“ (130 let od založení TJ So-
kol Kralupy n. Vlt.)

2. 4. – středa 9:00 h.
KAREL KRyL:
BEZ MýTů 
A LEGEND - 
vzpomínkový 
pořad hudebního 
publicisty 
Jiřího Černého 
k nedožitým 

sedmdesátinám K. Kryla pro 
studenty gymnázia i pro zájemce 
z řad veřejnosti. Vstupné: 30,- Kč

6. 4. – neděle 13:00 – 17:00 h.
VELIKONOČNí DíLNIČKy  
PRO MALé I VELKé

Vstupné: 50,- Kč a 30,- Kč

6. 4. – neděle 15:00 h.
Komentovaná prohlídka výstavy  
„CO JE ČESKé, TO JE hEZKé“ 
- výstavou provede Iveta 
Bendíková nebo ředitel muzea 
Jan Racek. Druhá komentovaná 
prohlídka se uskuteční v neděli  
11. května 2014.

8. 4. – úterý 17:30 h.
Koncert učitelů ZUŠ KRALUPy  
NAD VLTAVOU

Ve středu 12. března zemřel 
ve věku 90 let po těžké nemo-

ci význačný občan Kralup nad Vl-
tavou, pan Otakar Špecinger.  Ale 
nebyl vlastně občanem jen Kralup, 
pro jeho spisovatelskou tvorbu ho 
za svého občana považovala spousta 
měst a obcí, zejména v Dolním Po-
vltaví. Odešel autor nespočtu histo-
rických publikací, který dovedl nejen 
vyhledat, zachytit a poutavě popsat 
historické události, ale také pro nás 
objevil a zachoval polozapomenuté 
informace ze života mnoha význam-
ných i méně známých osobností to-
hoto kraje.

Tento kralupský rodák vlastně 

nikdy nebyl spisovatelem ani his-
torikem z povolání. Ale jeho záliba 
v historickém bádání, která se pro-
jevila již za jeho gymnaziálních stu-
dií, významem a rozsahem převýši-
la jeho pracovní činnost. Odborníky 
velice ceněný a často citovaný autor 
žil v posledních letech se svou man-
želkou ve skromném kralupském by-
tě a prakticky až do svých posled-
ních dnů se nepřestal zabývat svou 
celoživotní zálibou. 

Měl jsem vzácnou příležitost po-
znat tohoto člověka i v jeho soukro-
mí, když jsme se po řadu let setká-
vali. Snad ještě s větším zaujetím, 
než s jakým o historii psal, dovedl 
o historických událostech vyprávět. 
Obdivoval jsem, jak perfektně pra-
covala přes pokročilý věk jeho my-
sl, jak si bez nejmenšího zaváhání 
vybavoval jména, data i historické 
souvislosti. Poznal jsem i člověka 
nesmírně pečlivého a systematické-
ho, který všechny podklady ze své-
ho dlouholetého historického bádá-
ní měl perfektně utříděné. A nejen 
to. V době, kdy již tušil svůj konec, 
zcela nesobecky to své duševní bo-
hatství rozdělil a připravil pro pře-
dání a k využití muzeím, knihovnám 

a dalším institucím. Velmi vzácná je 
i zachovaná rozsáhlá koresponden-
ce, která svědčí o jeho velice přá-
telských vztazích s mnoha význam-
nými osobnostmi kulturního života. 
Často se i setkával s Jaroslavem 
Seifertem, mezi jeho přátele patřil 
V. V. Štech, Miloš V. Kratochvíl a řa-
da dalších.

Jeho zálibou, o které vždy hovořil 
s ostychem, bylo malování. Přesto-
že namaloval přes tisíc olejomaleb 
a akvarelů ze svého oblíbeného kra-
je, nikdy se nepovažoval za malíře. 
Většinu svých prací rozdal a svými 
díly obdarovával všechny, ke kterým 

cítil nějakou náklonnost. Je mezi lid-
mi mnoho obrazů, kde jen nenápad-
ný štítek na zadní straně vypovídá 
o tom, kdo je jeho autorem.

Otakar Špecinger žil velice 
skromně a stejně skromně si přál, 
aby i rozloučení s ním bylo zcela 
neokázalé. V souladu s jeho přá-
ním se neuskutečnil smuteční ob-
řad a byl jen v tichosti zpopelněn. 
Možná máte i vy ve své knihovně 
některou z jeho publikací a tak, až 
si jí znovu přečtete nebo jen pro-
listujete, věnujte tichou vzpomínku 
jejímu autorovi.

Rudolf Votruba

nekrolog otakar špecinger (1923 – 2014)

Olejomalba  
O. Špecingera  

- Babky u Trosek
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vlasta Štěpánová měla výtečné 
předpoklady ke studiu a vý-

sledky tomu odpovídaly. maturitu 
složila na holešovickém dívčím ly-
ceu a odjela do švýcarského penzi-
onátu.

v té době se ve světě začalo roz-
víjet i dívčí hnutí skautingu. u nás 
- ještě za rakouského mocnářství 
- fungoval pouze chlapecký oddíl, 
vedený antonínem benjamínem 
Svojsíkem. Slečna vlasta se v tomto 
způsobu života zhlédla a začala usi-
lovat o založení dívčího oddílu. v ro-
ce 1915, tedy ve druhém roce 1. světové války, 
složila vůdcovské zkoušky, a v létě už Sasanky, 
jak první dívčí skupinu pojmenovala, strávily čtr-
náct dní na táboře na vltavě u Živohoště. u nás 
to byl daleko odvážnější počin než ve velké britá-
nii, kde skautky vznikly už v roce 1910. vedoucí 
myšlenkou dívčího skautingu bylo zrovnopráv-
nit dívku, povznést její vzdělání, prohloubit její 
znalosti a dovednosti a všestranně ženy připravit 
pro život. Ke konci 1. světové války 
vlasta vystudovala sociální školu při 
holešovickém lyceu. po válce začala 
pracovat v nově založeném Česko-
slovenském červeném kříži. tam si ji 
povolala dr. alice masaryková. 

v roce 1919 byla vlasta Štěpáno-
vá ve skautské organizaci zvolena 
pražskou zpravodajkou. poté odjela 
už jako tajemnice Červeného kříže 
studovat sociální vědy do ameriky 
na elitní vysokou školu vassar college. po ná-
vratu dále pracovala v Červeném kříži, kde byl 
zaměstnán jako ředitel i její budoucí manžel, 

Judr. Jaroslav Kose. S ním ji po-
jilo dlouholeté přátelství, byl totiž 
členem skautského oddílu. Jejich 
společná cesta vedla do švýcarské 
Ženevy, kde Judr. Kose vyhrál 
konkurz na místo v mezinárod-
ním ústavu práce. oba zde prožili 
sedm let a narodila se jim jediná 
dcera eva.

zpátky do vlasti se rodina Ko-
seových vrátila v roce 1930. vlas-
ta se kromě hlavní práce ve Svazu 
junáků a skautů angažovala v Čer-
veném kříži a v Ústředí českoslo-

venských hospodyň.
v únoru 1938 se stala náčelnicí Českoslo-

venského dívčího skautingu. záhy však přišla 
nacistická okupace Čech a moravy. a 28. října 
1940 pak právě náčelnice „dívčího kmene“ mu-
sela sekretáři říšského protektora K. H. franko-
vi podepsat dokument o rozpuštění sjednocené 
organizace.

válečný rok 1942 by asi vlasta nejraději vy-
mazala. Její muž byl zatčen, když 
spolu s dcerou evou odjel do lu-
hačovic. Hned vzápětí jim pražské 
gestapo zabavilo celou knihovnu 
a veškeré písemnosti. majetek 
skautské organizace včetně klubo-
ven byl rovněž zabaven a předán 
Hitlerjugend. Někteří činovníci 
a vůdcové oddílů byli pozatýkáni 
a vězněni v koncentračních tábo-
rech a věznicích až do osvobození 

republiky v roce 1945. 
dr. Jaroslav Kose byl odsouzen k smrti Stan-

ným soudem v brně a tam byl dne 3. července 

příběH čtrnáctý

Žena, která rozdávala světlo
narodila se 21. května 1895. Její tatínek byl jediný z učitelského rodu štěpánů, který se stal přednostou na dráze, a to 
v kralupech. vlasta štěpánová byla více v kralupech než v Praze, kde bydlela (Smíchov, švédská 20). v našem městě 
navštěvovala především své dvě sestřenice, učitelku řečí Jaroslavu Zelenkovou a industriální učitelku Miladu Zelenkovou. 
Byla v neustálém spojení se sestrami Suttnerovými, anna učila na obecné škole v lobečku a Marie byla zaměstnána 
ve spořitelně. Její bratr Miroslav štěpán byl inspektorem na dráze, někdy u něj přespávala a později navštěvovala jeho 
hrob na kralupském hřbitově.

Vlasta štěpánová – koseová (1895 – 1973)

1942 zastřelen. tuto informaci se však jeho že-
na dozvěděla až po válce. byly to pro ni tři roky 
nejistoty a strachu.

vlasta Koseová po válce pracovala v naklada-
telství u rodinného přítele vladimíra Žikeše. re-
digovala politickou knižnici moderní ženy. Jejím 
světem se stala práce pro druhé. v roce 1946 byla 
Světovou konferencí skautek zvolena místopřed-
sedkyní světového výboru a předsedkyní výboru 
evropského. po „vítězném únoru“  byl Junák začle-
něn do Svazu mládeže a v roce 1950 úředně zrušen. 
při další, už třetí obnově Junáka v roce osmaše-
desátém, vzhledem k vysokému věku (73) navr-
huje do funkce náčelnice vlastu mackovou, svým 
obvyklým způsobem: „má drahá, dnes je potřeba, 
abys dělala náčelnici, tak ji budeš dělat!“

v roce 1970 jako pětasedmdesátiletá na sra-
zu českých a moravských skautek v roztokách  
ve svém proslovu zdůraznila: „Ne, děti, mně nedě-
kujte za to, co jsem dělala. vše bylo z lásky. Skau-
ting a práce pro mne nebyly starostí, ale velkou 
životní radostí.“

vlasta Koseová zemřela 29. září 1973 a je po-
hřbena na vyšehradském Slavíně.

VlastiMil řada

Osudy aneb Život není peříčko
Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni 
přesto nezměrnou vůlí, pílí a svým přístupem si s nimi dokázali poradit.
na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili 
a na co bychom neměli zapomenout.

Vlasta 
Koseová – 
nositelka 

Stříbrného 
trojlístku

Slečna Jaroslava 
Zelenková, profesorka řečí

Dr. Jaroslav Kose, manžel 
paní Vlasty Koseové, byl 
dne 3. 7. 1942 Stanným 
soudem v Brně odsouzen 
k smrti.



K ZHiStorie

duben 2014 15

Tři zákazy kralupského Sokola

K prvnímu zásahu státní 
moci došlo za první svě-

tové války v roce 1915, tedy 
po 31 letech působení jednoty. 
Výnosem rakouského minis-
terstva vnitra ze dne 24. lis-
topadu 1915 byla „Česká obec 
sokolská“ rozpuštěna. Starosta 
Kralup Dr. Ladislav Pavlousek 
obdržel tento výnos od okres-
ního hejtmanství v Přemyslo-
vě ulici 13. prosince 1915. Ja-
ko důvod ministerstvo uvedlo, 
že již před válkou projevovala 
Česká obec sokolská bratrské 
smýšlení vůči Rusům a Sr-
bům, takže vzhledem k sou-
časným poměrům se jeví tato 
centrální organizace českého 
sokolstva jako státu nebezpeč-
ná.

Rakouské úřady se nemýlily. 
Sokolové nikdy neskrývali své 
vlastenecké smýšlení a sym-
patie se slovanskými národy. 
Po uvedeném zákazu uply-
nula tři léta a válka skončila 
porážkou Rakousko-Uherska 
a sokolská jednota byla opět 
v celých Čechách obnovena. 
Sokolovna ve Fügnerově uli-
ci, ve které byl po celou dobu 
války vojenský lazaret, byla 
znovu připravena na cviče-
ní, které proběhlo slavnostně  
17. února 1919.

Takzvaná první republika 
byla sokolskému hnutí naklo-
něna, přála mu a sokolové 
přáli republice a jejímu prezi-
dentovi. Idyla neměla dlouhé-
ho trvání. Okupace Českoslo-
venska nacistickou armádou  
15. března 1939 znamenala za-
čátek konce sokolského hnu-
tí. Poslední cvičení proběhlo  
11. dubna 1941 a již v noci  

ze dne 12. na 13. dubna 1941 
byla výnosem zemského úřa-
du z německého rozkazu za-
stavena činnost všech sokol-
ských jednot. Němci nemohli 
vlasteneckou organizaci potře-
bovat. S odůvodněním zásahu 
do práva shromažďovacího se 
Němci nenamáhali. Majetek 
kralupského Sokola zabavili.

Ke třetímu zákazu činnos-
ti kralupského Sokola došlo 
v poválečném zřízení, které 
samo sebe nazývalo „lidovou 
demokracií“, ačkoli nebylo ani 
lidové, ani demokratické. Za-
tímco první zásah do práv ob-
ce sokolské nařídily rakouské 
úřady, druhý zákaz pak úřady 

německé, třetí zákaz činnos-
ti obce sokolské nařídily úřa-
dy české. Ovšem české pod 
kuratelou Sovětského svazu, 
který po druhé světové válce 
rozšířil svou hegemonii na té-
měř celou střední Evropu. Svo-
bodu milující sokolové nebyli 
dost prosovětští, jak předved-
li při posledním sletu v roce 
1948, kdy dávali najevo své 
sympatie prezidentu Edvardu 
Benešovi a své nesympatie 
soudruhu Klementu Gottwal-
dovi. To mělo za následek za-
týkání a provádění tzv. „očis-
ty“ v Sokole. Rok 1952 pak 
znamenal potřetí konec sokol-
ské jednoty.

Naivní víra v Alexandra 
Dubčeka a jeho spolupracov-
níků v „socialismus s lidskou 
tváří“ při tzv. Pražském jaru 
vedla k částečnému vnitropo-
litickému uvolnění a k poku-
su o obnovu Sokola. V kralup-
ském Domě požárníků se proto 
sešla 28. května 1968 ustavu-
jící schůze. Tento pokus ale 
ztroskotal již za tři měsíce, kdy 
21. srpna roku 1968 vpád so-
větských tanků ukázal, kdo je 
u nás pánem a sokolská jed-
nota obnovena nebyla, neboť 
demokratická instituce, kterou 
Sokol bezesporu byl, nemohla 
existovat v protiprávních sys-
témech. ing. josef stupka

Jak si čtenáři mohli v minulém Zpravodaji přečíst, připravuje „tělocvičná 
jednota Sokol v kralupech nad vltavou“ na letošní rok celou řadu akcí k výročí 
130 let této organizace. Při příležitosti tohoto výročí nebude jistě nezajímavé si 
připomenout, kolikrát za tuto dlouhou dobu, přesahující život jedné generace, 

byla kralupská sokolská organizace zakázána, kým a z jakých důvodů.

Patrně nejstarší fotografie  
kralupských sokolů z roku 1885.

fo
to

: a
R

C
H

iv
 a

u
to

R
a

 



K Z

duben 201416

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 Duben

Čtvrtek 10. 4. 16:30 hodin

POháDKA  
O ŠEMíKOVI
Česká pověst o tom, jak se v Čechách za vlá-
dy knížete Křesomysla dolovalo zlato, jak lidé 
chtěli být bohatí a přestali pracovat na polích. 
Také o tom, proč kůň Šemík se svým rytířem 
Horymírem přeskočil hradby Vyšehradu. 
Představení plné napětí i legrace. Pohádka 
byla úspěšně uváděna v rámci expozice Staré 
pověsti české v Národním muzeu Praha. 

Vstupné: 60,- Kč 

Sobota 12. 4. 20:00 hodin

JARNí PLES  
KURZů TANCE  
Nejen zima je časem plesů. 
Jarní závěrečný ples sezó-
ny, ples kurzů tance, je toho 
důkazem.

Skvěle si zatančíte pod 
laskavou taktovkou taneční-
ho mistra Jana Kvasničky.

Vstupné: 150,- Kč

Neděle 13. 4. 15:00 – 18:00 hodin

VELIKONOČNí 
SLAVNOST
Svátky Velikonoc klepou na dveře, sundejte 
kabáty a pojďte přivítat jaro. Připravili jsme 
pro vás vystoupení malých umělců z kralup-
ských škol a spolků, řemeslné stánky a dílnič-
ky pro děti, prodej jarních dekorací a dobrot 
všeho druhu. Živá zvířátka z chovu pana Du-
rase potěší velké i malé návštěvníky. Třeš-
ničkou na dortu bude autogramiáda herce 
a debutujícího režiséra Jiřího Mádla, po které 
bude v kině následovat promítání jeho filmu 

„Jedeme k moři“. Akci pořádáme v zahradě 
KD, při nepříznivém počasí uvnitř kulturního 
domu. Vstupné: 35,- Kč

Úterý 15. 4. 19:00 hodin

JARNí KONCERT 
KOMORNÍHO ORCHESTRU 
DVOŘÁKOVA KRAJE  
Milovníci krásné hudby se mohou těšit na ne-
všední zážitek. Komorní orchestr Dvořákova 
kraje pro dubnový večer připravil další z řa-
dy jedinečných koncertních vystoupení. Rok 
2014 je Rokem české hudby a českým mis-
trům bude věnován i tento koncert. Orchestr 
představí díla Karla Stamice, Františka Jirán-
ka, Františka Bendy, Antonína Dvořáka a Lu-
boše Sluky. Jako sólisté vystoupí Viktor Ma-
záček – housle, Veronika Sedláčková – flétna 
a Ivana Portlová – zpěv. Diriguje prof. Václav 
Mazáček.

Vstupné: 150,- Kč; 100,- Kč 
studenti a senioři

Středa 16. 4. 19:30 hodin

16. COUNTRy SALON 
S RANGERS BAND  
V dubnu se můžete těšit na svou pravidelnou 
dávku country muziky v podání Rangers Band, 
kteří si tentokrát přizvali jako hosta zpěváka 
Radka Tomáška. Vstupné: 200,- Kč

Středa 23. 4. 19:30 hodin

LUBA SKOŘEPOVÁ: 

NEZLOBíŠ SE...?

Neděle 6. 4. 14:00 hodin

Pod záštitou starosty Kralup je připraven ju-
bilejní pátý ročník dětské pěvecké soutěže 
Kralupský talent. A výjimečný bude v mnoha 
směrech. Obrovský počet soutěžících, profe-
sionální pěvecké výkony, účast mnoha zná-
mých osobností. 

Pozvání přislíbili: zpěvák Petr Kolář, zpě-
vák Jiří Škorpík, zpěvačka a pedagožka Lída 
Nopová, herečka Bára Štěpánová, herečka 
a zpěvačka Míša Doubravová, člen kapely 
Nightwork Honza Maxián, herečka Romana 
Goščíková a herec Martin Janský.

Přijďte si poslechnout nadějné mladé zpěvá-
ky a současně podpořit dobrou věc. Ke vstup-
nému bude vybírán minimální příspěvek 
na podporu pěveckého sboru Raraši, ve kterém 
zpívají děti s různými zdravotními hendikepy.  

Současně Markéta Wagnerová, hlavní 
organizátorka soutěže, touto cestou dě-
kuje za finanční podporu MěÚ Kralupy nad 
Vltavou a KD Vltava a o.s. Palouček za pří-
pravu a organizaci akce.

Vstupné: 65,- Kč (talent)  
+ 20,- Kč pro pěvecký sbor Raraši

2014

DĚTI, POZOR! sOuTĚž
Po zhlédnutí každého divadélka namaluj doma obrázek z pohádky, 
kterou jsi viděl/-a v KD Vltava. Obrázek přines na další dětské 
představení. V červnu na akci Vítání prázdnin si pak uděláme z obrázků 
vernisáž a odměníme ty nejkrásnější výkresy, ale i ty nejpilnější malíře.

ZRUŠENo
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PřIPRavujeme na kvĚTen
15. 5. Tančírna  
17. 5. S mámou a tátou za úsměvem – 
rodinná akce
20. 5. michal Horáček - Mezi námi 
23. 5. Taneční koncert TS Naděje

LOUTKOVý SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 23. dubna 
2014 od 16:30 a 17:30 hodin 
pohádku „Jak Kašpárek 
ulovil čerta“, režie I. Slabá.

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava. 

Představení bylo ze zdravotních důvo-
dů hlavní představitelky bohužel zru-
šeno. Zakoupené vstupenky vracejte  
do pokladny KD Vltava, a to nejpozději  
do 23. 4. 2014. Děkujeme za pochopení!

Čtvrtek 24. 4. 19:30 hodin

TANČíRNA   
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer 
v rytmu tance!

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Sobota 26. 4. 15:00 hodin

MŇAU  
POHÁDKOVÝ MUZIKÁL

Divadlo Máj Praha si pro vás, děti, připravi-
lo autorský pohádkový muzikál o kočičkách. 
Přijďte se spolu se svými rodiči pobavit a po-
slechnout si krásné písničky.

Vstupné: 60,- Kč

Vminulých měsících proběhla v KD Vl-
tava velmi úspěšná soutěžní výstava 

dětských kreseb v rámci celostátního 
projektu Plakát Celé Česko čte dětem 
2014. Během výstavy měli návštěvníci 
možnost hlasovat pro nejzdařilejší pla-
kát. Vítězové s nejvyšším počtem hla-
sů pak byli odměněni na pohádkovém 
karnevalu 11. 3. v KD Vltava. Všechny 
práce jsme následně odeslali do celo-
státní soutěže, jejíž výsledky budeme 
znát v průběhu dubna. 

víTězové krAlupské souTěže 
jsou:
Eliška Hamrová, MŠ Lobeček; Lukáš 
Janda, ZŠ Gen. Klapálka; Pavel Káš, 
ZŠ Komenského; Anežka Kovářová, ZŠ 
Gen. Klapálka; Petr Kraus, ZŠ V. Havla; 
Míša Hiklová, ZŠ Komenského; kolek-
tiv dětí ze školní družiny při ZŠ Komen-
ského.

Všem vítězům srdečně gratulujeme 
a držíme palce v celostátním kole sou-
těže. Jitka Košťálová, KD Vltava

PODLAhA SáLU KD VLTAVA
V návaznosti na článek v únorovém vydání Kralupského Zpravodaje o vandalismu v KD Vltava jsme 
obdrželi reakce od Mgr. Czechmanové a Ing. Kellera. Za obě reakce děkujeme a k celé záležitosti do-
dáváme: 
To, že k vandalství došlo na plese kralupského gymnázia, neznamená, že jej způsobili gymnazisté. 
Na ples má přístup široká veřejnost. Zveřejnění však bylo nutné jako apel ve snaze upozornit na tento 
jev dnešní doby a ukázat, že neustálým čištěním chemickými prostředky stárne nová dřevěná podlaha 
v sále kulturního domu rychleji, než bychom si přáli. Redakční rada KZ

Namaloval 
Pavel Káš

Vítězové dětské výtvarné soutěže

Vytvořil  
kolektiv dětí  
ze školní  
družiny při  
ZŠ Komen-
ského  
náměstí
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3 DNY NA ZABITÍ
USA /Francie, 2014, 12+, 117 min.

Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné 
služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život, 
musí splnit ještě poslední úkol.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Česko, 2014, 100 min.

Marek (Matouš Ruml) se za pomoci svého otce (Miroslav Donutil) snaží 
získat dívku, kterou miluje. Společně s jeho přáteli pak začnou Markovi 
připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít 
cestu k milované dívce.

AMAZING SPIDER-MAN 2
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 142 min.

Proti Spider manovi tentokrát stojí mnohonásobně silnější nepřítel - 
Electro. A když se vrací i jeho starý přítel Harry Osborn, uvědomuje si 
Peter Parker, že všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp.

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 110 min.

Pokračování letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu nechybí láska, 
žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří 
i najdou.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 128 min.

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije 
Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu. 
Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá 
se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 

DVOJNÍK
Velká Británie, 2013, 93 min.

Simon se protlouká lhostejným životem. Vše se ale převrátí naruby 
ve chvíli, kdy mu přibude nový kolega v práci. James je fyzicky 
Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Film 
je adaptací novely F. M. Dostojevského.

FAIR PLAY 
Česko, 2014, 12+, 100 min. 

V hl. roli: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna užívá 
bez jejího vědomí anabolické steroidy. Když se objeví první zdravotní 
problémy, o přípravcích se dozví. V sázce je její účast na olympiádě...

JUSTIN BIEBER´S BELIVER 
USA, 2013, hudební, 91 min.

Dokumentární film o životní cestě zpěváka Justina Biebera.

www.kass.kralupy.cz
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.

LEGO PŘÍBĚH
USA, 2014, animovaný, 2D,3D/D, 101 min.

Nad světem kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil...

NOE
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 12+, 134 min.

Biblický příběh o největší potopě světa. Noe (Rusell Crowe) se neutká jen 
s vodou, ale i s nenávistným soukmenovcem (Ray Winstone).

ONA
USA, 2013, 12+, 126 min.

Theodore (Joaquin Phoenix) je komplikovaný a citlivý muž. Se zlomeným srd-
cem po ukončení dlouhého vztahu se začne zajímat o nový, pokročilý operační 
systém. Po jeho instalaci se seznamuje se „Samanthou“. Jak její potřeby 
a požadavky rostou společně s těmi jeho, mění se jejich přátelství v něco víc.

POJEDEME K MOŘI
Česko, 2014, 90 min.

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane 
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině 
a kamarádovi. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než 
zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné.

POMPEJE
USA / Německo, 2014, 2D/T, 3D/D, 12+, 102 min.

Po erupci Vesuvu se musí otrok Milo probojovat ven z gladiátorské arény 
a podstoupit boj s časem, aby zachránil svou milenku.

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

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, 
když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké 
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými.

SUROVÝ DOUPĚ
Francie / Kanada, 2014, 15+, min.

Policista Damian (Paul Walker) se snaží najít a zneškodnit bombu, kterou má 
v držení zločinecký gang. Na pomoc si Walker přizval parkouristu Davida Bella...

TRANSCENDENCE
USA, 2014, 12+, 120 min.

Příběh tří vědců pracujících na struktuře kmenových buněk a pokročilé 
počítačové technologii, která dokáže změnit základy lidského života. 
Vědci a jejich vynález se však nevyhnou vzdoru a protestům.

ZVONILKA A PIRÁTI
USA, 2014, animovaný, 2D,3D/D, 78 min.

Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, 
aby zastavila kapitánku pirátské lodi Zarinu.

20.  NE  10:00  RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   14:30 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA      DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   17:00  POJEDEME K MOŘI  120,- KČ

   20:00  TRANSCENDENCE  110,- KČ

21.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
22.  ÚT 20:00  DVOJNÍK 80,- KČ

23.  ST  19:00 MET - DON GIOVANNI 300,- KČ / ZTP 250,- KČ

24.  ČT  20:00  AMAZING SPIDER-MAN 2     PREMIÉRA 175,- KČ

25.  PÁ 17:00 TRANSCENDENCE 110,- KČ

   20:00 AMAZING SPIDER-MAN 2 140,- KČ

26.  SO 17:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 120,- KČ

   20:00 AMAZING SPIDER-MAN 2     175,- KČ

27.  NE 14:30 RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   17:00 AMAZING SPIDER-MAN 2 140,- KČ

   20:00 DVOJNÍK 80,- KČ

28.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
29.  ÚT 20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA     155,- KČ

30.  STŘEDA  KINO NEHRAJE
01.  ČT 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 100,- / DOSP. 130,- KČ

   17:00  AMAZING SPIDER-MAN 2      175,- KČ

   20:00 SUROVÝ DOUPĚ PREMIÉRA 110,- KČ

 1.  ÚT 20:00 FAIR PLAY 110,- KČ
 2.  ST  20:00 NOE     150,- KČ
 3.  ČT 20:00  10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 120,- KČ
 4.  PÁ 17:00 NEED FOR SPEED       140,- KČ
   20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ 
 5.  SO 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 140,- / DOSP. 165,- KČ
   17:00  ONA  120,- KČ
   20:00 NOE      150,- KČ
 6.  NE  14:30  LEGO PŘÍBĚH      100,- KČ
   17:00  10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU  120,- KČ
   20:00  NOE  120,- KČ

 7.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8.  ÚT  20:00 ONA  120,- KČ
 9.  ST  20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ
 10.  ČT 17:00 RIO 2     PREMIÉRA DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
    HAPPY DAYS V KINĚ: 
   20:00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA  
      STUDENTI 100,- / OSTATNÍ 165,- KČ
 11.  PÁ  17:00  RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   20:00  CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA  130,- KČ
 12.  SO 14:30  RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   17:00  JUSTIN BIEBER´S BELIVER  120,- KČ
   20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA      165,- KČ
 13.  NE 10:00 RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   17:00  AUTOGRAMIÁDA S JIRKOU MÁDLEM 
   18:00  POJEDEME K MOŘI  120,- KČ

14.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  ONA  110,- KČ
 16.  ST 20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ
 17.  ČT  14:30 ZVONILKA A PIRÁTI     DĚTI 100,- / DOSP. 130,- KČ
   17:00  LEGO PŘÍBĚH      100,- KČ
   20:00 TRANSCENDENCE PREMIÉRA 110,- KČ
 18.  PÁ 14:30  RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ
   17:00 3 DNY NA ZABITÍ  110,- KČ
   20:00 FAIR PLAY 110,- KČ
 19.  SO  14:30  ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- / DOSP. 100,- KČ
   17:00  DVOJNÍK  80,- KČ
   20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA      155,- 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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Kino Vltava

3 DNY NA ZABITÍ
USA /Francie, 2014, 12+, 117 min.

Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné 
služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život, 
musí splnit ještě poslední úkol.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Česko, 2014, 100 min.

Marek (Matouš Ruml) se za pomoci svého otce (Miroslav Donutil) snaží 
získat dívku, kterou miluje. Společně s jeho přáteli pak začnou Markovi 
připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít 
cestu k milované dívce.

AMAZING SPIDER-MAN 2
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 142 min.

Proti Spider manovi tentokrát stojí mnohonásobně silnější nepřítel - 
Electro. A když se vrací i jeho starý přítel Harry Osborn, uvědomuje si 
Peter Parker, že všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp.

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 110 min.

Pokračování letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu nechybí láska, 
žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří 
i najdou.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 128 min.

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije 
Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu. 
Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá 
se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 

DVOJNÍK
Velká Británie, 2013, 93 min.

Simon se protlouká lhostejným životem. Vše se ale převrátí naruby 
ve chvíli, kdy mu přibude nový kolega v práci. James je fyzicky 
Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Film 
je adaptací novely F. M. Dostojevského.

FAIR PLAY 
Česko, 2014, 12+, 100 min. 

V hl. roli: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna užívá 
bez jejího vědomí anabolické steroidy. Když se objeví první zdravotní 
problémy, o přípravcích se dozví. V sázce je její účast na olympiádě...

JUSTIN BIEBER´S BELIVER 
USA, 2013, hudební, 91 min.

Dokumentární film o životní cestě zpěváka Justina Biebera.

www.kass.kralupy.cz
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.

LEGO PŘÍBĚH
USA, 2014, animovaný, 2D,3D/D, 101 min.

Nad světem kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil...

NOE
USA, 2014, 2D/T, 3D/D, 12+, 134 min.

Biblický příběh o největší potopě světa. Noe (Rusell Crowe) se neutká jen 
s vodou, ale i s nenávistným soukmenovcem (Ray Winstone).

ONA
USA, 2013, 12+, 126 min.

Theodore (Joaquin Phoenix) je komplikovaný a citlivý muž. Se zlomeným srd-
cem po ukončení dlouhého vztahu se začne zajímat o nový, pokročilý operační 
systém. Po jeho instalaci se seznamuje se „Samanthou“. Jak její potřeby 
a požadavky rostou společně s těmi jeho, mění se jejich přátelství v něco víc.

POJEDEME K MOŘI
Česko, 2014, 90 min.

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane 
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině 
a kamarádovi. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než 
zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné.

POMPEJE
USA / Německo, 2014, 2D/T, 3D/D, 12+, 102 min.

Po erupci Vesuvu se musí otrok Milo probojovat ven z gladiátorské arény 
a podstoupit boj s časem, aby zachránil svou milenku.

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

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, 
když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké 
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými.

SUROVÝ DOUPĚ
Francie / Kanada, 2014, 15+, min.

Policista Damian (Paul Walker) se snaží najít a zneškodnit bombu, kterou má 
v držení zločinecký gang. Na pomoc si Walker přizval parkouristu Davida Bella...

TRANSCENDENCE
USA, 2014, 12+, 120 min.

Příběh tří vědců pracujících na struktuře kmenových buněk a pokročilé 
počítačové technologii, která dokáže změnit základy lidského života. 
Vědci a jejich vynález se však nevyhnou vzdoru a protestům.

ZVONILKA A PIRÁTI
USA, 2014, animovaný, 2D,3D/D, 78 min.

Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, 
aby zastavila kapitánku pirátské lodi Zarinu.

20.  NE  10:00  RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   14:30 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA      DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   17:00  POJEDEME K MOŘI  120,- KČ

   20:00  TRANSCENDENCE  110,- KČ

21.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
22.  ÚT 20:00  DVOJNÍK 80,- KČ

23.  ST  19:00 MET - DON GIOVANNI 300,- KČ / ZTP 250,- KČ

24.  ČT  20:00  AMAZING SPIDER-MAN 2     PREMIÉRA 175,- KČ

25.  PÁ 17:00 TRANSCENDENCE 110,- KČ

   20:00 AMAZING SPIDER-MAN 2 140,- KČ

26.  SO 17:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 120,- KČ

   20:00 AMAZING SPIDER-MAN 2     175,- KČ

27.  NE 14:30 RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ

   17:00 AMAZING SPIDER-MAN 2 140,- KČ

   20:00 DVOJNÍK 80,- KČ

28.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
29.  ÚT 20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA     155,- KČ

30.  STŘEDA  KINO NEHRAJE
01.  ČT 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 100,- / DOSP. 130,- KČ

   17:00  AMAZING SPIDER-MAN 2      175,- KČ

   20:00 SUROVÝ DOUPĚ PREMIÉRA 110,- KČ

 1.  ÚT 20:00 FAIR PLAY 110,- KČ
 2.  ST  20:00 NOE     150,- KČ
 3.  ČT 20:00  10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 120,- KČ
 4.  PÁ 17:00 NEED FOR SPEED       140,- KČ
   20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ 
 5.  SO 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 140,- / DOSP. 165,- KČ
   17:00  ONA  120,- KČ
   20:00 NOE      150,- KČ
 6.  NE  14:30  LEGO PŘÍBĚH      100,- KČ
   17:00  10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU  120,- KČ
   20:00  NOE  120,- KČ

 7.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8.  ÚT  20:00 ONA  120,- KČ
 9.  ST  20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ
 10.  ČT 17:00 RIO 2     PREMIÉRA DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
    HAPPY DAYS V KINĚ: 
   20:00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA  
      STUDENTI 100,- / OSTATNÍ 165,- KČ
 11.  PÁ  17:00  RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   20:00  CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA  130,- KČ
 12.  SO 14:30  RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   17:00  JUSTIN BIEBER´S BELIVER  120,- KČ
   20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA      165,- KČ
 13.  NE 10:00 RIO 2     DĚTI 130,- / DOSP. 150,- KČ
   17:00  AUTOGRAMIÁDA S JIRKOU MÁDLEM 
   18:00  POJEDEME K MOŘI  120,- KČ

14.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  ONA  110,- KČ
 16.  ST 20:00 BABOVŘESKY 2  80,- KČ
 17.  ČT  14:30 ZVONILKA A PIRÁTI     DĚTI 100,- / DOSP. 130,- KČ
   17:00  LEGO PŘÍBĚH      100,- KČ
   20:00 TRANSCENDENCE PREMIÉRA 110,- KČ
 18.  PÁ 14:30  RIO 2 DĚTI 100,- / DOSP. 125,- KČ
   17:00 3 DNY NA ZABITÍ  110,- KČ
   20:00 FAIR PLAY 110,- KČ
 19.  SO  14:30  ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- / DOSP. 100,- KČ
   17:00  DVOJNÍK  80,- KČ
   20:00 CAPTAIN AMERICA:  
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA      155,- 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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dS ScéNa a pozváNKy

Zima už je, doufejme, bezpodmínečně 
za námi a my se můžeme ohlédnout 

za prvním čtvrtletím. Benefice v únoru 
na podporu Divadelní přehlídky Nanečisto 
v Liberci se opravdu vydařila. Posuďte sami 
- na vstupném a prodeji dárkových předmě-
tů se utržila taková částka, za kterou moh-
li organizátoři festivalu zaplatit ubytování 
v tělocvičně pro 40 dětí, pronájem jednoho 
prostoru, kde se konala divadelní předsta-
vení a jednoho prostoru, kde se konaly se-
mináře. Za to vám, Kralupákům i okolňá-
kům, patří velký dík a slib, že benefice se 
nekonala naposledy.

Další velikou událostí byl Divadelní HIP-
PIES ples, který se konal po dvouleté pau-
ze. Kapela Medium, která byla do té doby 
pro Kralupy jednou velkou neznámou, se 
postarala o svižný start a to správné nala-
dění. DS Scéna atmosféru podtrhla před-
tančením a půlnočním překvapením, které 
nás všechny přesunulo na legendární Wo-
odstock, odkud už nebylo návratu. Za cho-
reografii bychom chtěli hrozně moc podě-

kovat Káťě Malé z Prahy, která se osvědčila 
nejen jako pravá hippies guru, ale dokázala 
nás i pěkně srovnat do latě, když bylo třeba 
a ukázat nám, že nic není nemožné a že ty 
dřepy prostě uděláme. A taky jsme je udělali 
(o tom, jak jsme vypadali druhý den, taktně 
pomlčíme). Děkujeme KD Vltava za vstřícný 
postoj, HAAD Systému za podporu a Květi-
nářství Monika, Bianca - květiny a zahrada, 
Kopretinka a Květinářství na Hůrce za kvě-
tinovou výzdobu! A hlavně všem, kteří při-
šli a užili si to společně s námi! PEACE & 
LOVE FOR ALL OF YOU!

Závěr března patřil Kralupskému pivo-
varu a originálnímu festivalu, který se 
tam odehrál. NASETO?! ve zcela novém 
prostředí získalo ještě hororovější rozměr 
a spolu s pivkem si diváci odnesli nevšední 
zážitek. Víc takových akcí v kralupských 
památkách. DS Scéna je rozhodně pro!

V dubnu vás rádi pozveme na naši hru 
Pěnkava a Loutna od Antonína Přidala, se 
kterou hostujeme v Praze. Divadlo Kámen 
(Nekvasilova 625/2), blízko metra Invali-

dovna, vzniklo před sedmi lety jako jedna 
z nejmenších pražských scén. Můžete se 
těšit na poutavý příběh, který zrežírovala 
Míša Kuptíková, režisérka dnes již legendár-
ního Zabijáka Joe. Hrajeme v pátek 11. 4. 
v 19:30 hodin a lístky si můžete zarezervo-
vat na http://www.divadlokamen.cz/.

A abyste se mohli těšit ještě víc na diva-
delní festival Za Vodou, tady máte malou 
ochutnávku z programu. V pátek na zahá-
jení se vám představí profíci z A Studia 
Rubín v Praze s představením Zakázané 
uvolnění, které zhlédl i režisér Jan Hřebejk 
a líbilo se mu natolik, že podle toho natočil 
film, který bude mít taktéž v červnu pre-
miéru. Přijďte tedy do Divadelní klubovny 
v pátek 13. 6. od 20 hodin zjistit, z jakého 
důvodu to Hřebejka nadchlo. V divadelním 
představení se můžete těšit na herečky Ha-
nu Vágnerovou, Zuzanu Stavnou a Terezu 
Hofovou. A ještě jedna zajímavost - hlavní 
roli sehraje náš bar! Takže 13. - 14. 6. bu-
deme Za Vodou. A co vy?

Váš diVadelní spolek scéna

METROPOliTNÍ OPERA
se vrací na plátno kina Vltava

První promítání této sezóny máme již úspěšně za sebou 
a v následujících měsících nás čekají další. 

Již 23. 4. se můžete těšit na záznam opery Don Giovanni 
od Wolfganga Amadea Mozarta. V měsíci květnu to pak bude opera 
Dcera pluku, kterou v roce 1840 napsal italský skladatel Gaetano 

Donizetti. Jarní sezónu zakončíme záznamem opery růžový kavalír 
od richarda Strausse, který proběhne v měsíci červnu.  

Záznamy začínají vždy v 19:00 hodin. 
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

středa 23. dubna 2014 - 19:00 hodin

Don Giovanni
záznam z Metropolitní opery 

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart
Dirigent: Fabio Luisi

Účinkují: Marina rebeka, Barbara Fritolli, ramon Vargas,  
Mariusz kwiecien, Mojca Erdmann,  

Luca Pisaroni, Joshua Bloom
Délka: 180 minut (zkrácená přestávka je součástí záznamu)

Pod taktovkou Fabia Liusiho se v titulní roli představí Mariusz 
kwiecien. Po jeho boku v Met debutují lotyšská sopranistka Marina 

rebeka v roli donny Anny a německá sopranistka Mojca
Erdmann jako Zerlina. ramon Vargas coby don Ottavio, Luca Pisaroni 
jako Leporello a mladý slovenský basista Štefan kocan jako komtur 

své role v Met ztvární poprvé, zatímco Barbara Frittoli 
a Joshua Bloom jsou se svými rolemi donny Elviry a Masetta  

již dokonale sžití.

Vstupné: 300,- kč; ZTP 250,- kč

Hippies DS scéna bude Za Vodou

proGrAM
� bedřich smetana: smyčcový kvartet d moll, č. 2

� leoš janáček: smyčcový kvartet č. 2 „listy důvěrné“

� Antonín Dvořák: klavírní kvintet A dur, op. 81

Vstupenky na koncert budou v prodeji před koncertem na místě 
a objednat je lze týden před koncertem u paní Pokorné (PAD 
v Nelahozevsi č. tel. 315 785 099), nebo u Ing. hronkové 
(tajemnice KPh č. tel. 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.
cz). Rezervace bude potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. 
Jednotné vstupné pro tento koncert je 150,- Kč. 
Doprava autobusem z Kralup nad Vltavou  
zajištěna. Odjezd v 18:45 hodin ze zastávky 
autobusu MhD Na Jízku a v 19:00  
ze zastávky u KD Vltava 
v Lobečku.

kruh přátel hudby kralupy nad vltavou pořádá v rámci 
42. ročníku hudebních slavností A. Dvořáka v jeho 

rodném kraji, který je věnován roku české hudby 2014

úterý 22. dubna 2014 - 19:30 hodin
- Rytířský sál zámku v Nelahozevsi

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
kvarteto Apollon 

daniel Wiesner - klavír
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Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

Na měsíc DUBEN 2014 z jednorázových akcí nabízíme: 

KURZ MASáží PRO MIMINKA – od 4. 4. každý pátek od 9:30 do 11:00 
hodin. Cena kurzu: 1 000,– Kč (4 lekce)

TěhULKOVáNí – TANEC PRO TěhOTNé – od 4. 4. každý pátek od 11:15 
hodin. Cena kurzu: 400,– Kč (4 lekce); jednorázové vstupné: 130,– Kč 

ZDOBENé VAJíČKO PAPíROVýMI KVěTy – v sobotu 12. 4. od 13:30 
do cca 15:30 hodin. Cena kurzu: 150,– Kč. Přijďte si nazdobit a vlastnoručně 
vyrobit velikonoční dekoraci. 

KRESLENí MANDAL – v sobotu 19. 4. od 10:00 do 15:00 hodin. Cena 
kurzu: 850,– Kč. Mandala je obraz našeho vnitřního já, je to symbol univerza. 
Můžeme ji najít v přírodě, v architektuře, ve vesmíru, zkrátka všude kolem nás 
i v nás. Může mít i léčivé účinky a pomoci pochopit nám řeč našeho vyššího 
já. V tomto kurzu se seznámíte s mandalou po teoretické i praktické stránce – 
vytvoříte si svou vlastní mandalu.

SVěTýLKA – CVIČENí PRO MAMINKy S MIMINKy – od 2. 5. každý pátek 
od 11:00 do 11:45 hodin. Cena: 350,– Kč (4 lekce); jednorázové vstupné: 
100,– Kč. Cvičeníčko pro maminky a miminka do jednoho roku obsahuje 
hravou a nenásilnou formou motivaci pro dětský celkový pohybový rozvoj 
hrubé a jemné motoriky, využívá k tomu rytmus říkadel, básniček a písniček, 
který je pro děti velmi důležitou součástí života, ale i jemných cviků či pohybů 
inspirovaných jógou. Děti i maminky si zde procvičí tělíčko, naučí se básničky, 
říkadla, písničky a dětské hříčky, které mohou s dětmi hrát i doma.

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. 

Ak. MAl. jAn Tichý – obrAzY
Akademický malíř Jan Tichý studoval AVU  
v Praze a Královskou akademii v Antverpách.
Představuje se svými obrazy, kresbami a porcelá-
nem z posledních let. Jeho obrazy prostupuje cit pro 
ztvárnění přírody, zjednodušení tvarů, potlačení de-
tailů a zdůraznění základních vlastností. V jeho pro-
jevu se prosazuje i smysl pro ornament. Autor sle-
duje a zkoumá vývoj přírody z různých úhlů. Zajímají 
ho prosté motivy, s nimiž se můžeme setkat každý 
den. Snaží se proniknout pod povrch krajiny, vyjád-
řit její charakter, oddálit její tajemství a nakonec zo-
becnit své poznání. Chce pochopit postavení člověka 
v přírodě a vesmíru, význam a úlohu naší civilizace. 
Jeho tvorba má ve všech oblastech přirozený vývoj a působí vyváženě. V malbě 
se vedle střídmé barevné skladby prosazuje i čistá linka. Promítá se do ní smy-
sl pro vyjádření vztahů mezi jednotlivými prvky a celkem. V kresbě se prolínají 
klasické postupy s novými technickými možnostmi, které však vždy odpovída-
jí malířově přirozenosti. Jeho tvorba má logický, přirozený a zřetelný vývoj.

Prodejní výstava potrvá do 30. 5. 2014.

hUDEBNí DOPROVOD: žáci ZUŠ Kralupy n. Vlt.

Připravujeme na červen – výstavu v rámci Dnů Kralup - 5. 6. – Martin Srb

vás zve 25. 4. od 18 h. na vernisÁž výsTAvY
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v dubnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let Kunešová Marie
92 let Podrabská libuše
 runt Jaroslav
91 let Hnilička Theodor
90 let Tomsová Miloslava
 Zavoral Jaroslav
85 let Hladký Josef,  
 promovaný pedagog
 Klicman Jaroslav
 šnýdrová růžena
 Kohoutová libuše
80 let Hanzl Antonín
 Skalička Jaroslav
 Ing. Zach Jiří
 Fidler Vojtěch
 šubrtová Alena
 Zelenková Milena
 loužecká eliška
 Beránková Vlasta
 Vacek Jaroslav

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na prohlídku PRAžSkÉ POTRUbNÍ POŠTy

KDy? Ve čtvrtek 10. dubna 2014
Pražská potrubní pošta 
- poslední svého druhu 
na světě - byla pro veřej-
nost otevřena 4. března 
1899. První trasa byla vybu-
dována již v roce 1887, ale 
sloužila pouze pro přepravu 
telegramů z Malé Strany 
na hlavní poštu v Jindřišské 
ulici. Propojení s Pražským 
hradem se uskutečnilo až 
v roce 1920. Hlavní rozšíření sítě ovšem nastalo až 
v letech 1929–1931. Za druhé světové války sehrála 
potrubní pošta důležitou úlohu při zásobování obléhané 
budovy rozhlasu. Ještě v 90. letech 20. století 
byl systém plně funkční. Provoz postupně slábl a ničivé 
povodně v roce 2002 za jeho fungováním udělaly 
prozatímní tečku. Dnes je v soukromých rukách a při-
pravuje se její opětovné zprovoznění. 

My se seznámíme s fungováním této úžasné 
technické památky, dozvíme se něco více o její historii 
v Praze a podíváme se do centrály a strojovny. Přístup 

do této technické památky 
je pro omezený počet osob, 
proto se uskuteční pro pře-
dem přihlášené zájemce. 
V případě zájmu volejte 
na telefon 315 723 393,  
při naplnění tohoto termínu 
bude vyjednán další termín 
prohlídky, o kterém budete 
včas informováni.

Odjezd z kralupského 
nádraží v 15:11 h. na Masarykovo nádraží. Odtud 
půjdeme na roh Jindřišské ul. a ul. Politických vězňů, 
kde se sejdeme s mimo kralupskými v 16:10 h. Vstup 
do objektu v 16:30 h.
Vstupné do objektu je 100,- kč, výklad nám podá 
současný majitel. 
kPP bude svým členům na vstupné přispívat (vezměte 
s sebou platnou členskou průkazku). 
Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ kralupy 
nad Vltavou.

Akci připravila: Ilona Očenášková

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

Sdružení rodáků a příznivců města Kra-
lupy nad Vltavou na své výroční člen-

ské schůzi konané 19. 2. 2014 navrženým 
a schváleným kandidátům rozdělilo funkce 
takto: předsedkyně – paní Jana Vaňková; 
jednatel: pan Zdeněk Šafrata; pokladník: 
pan Jan Hájek; ostatní členové výboru: paní 
Jaroslava Horová, paní Blanka Amasadero-
vá, paní Olga Luksíková a paní Bedřiška 
Fabiánová (pověřena vedením kroniky). Pře-
jeme zdraví a úspěch všem!

Nejbližší akce „Sdružení“ je vyjednána se 
starostou Kralup panem Petrem Holečkem 

na 15. dubna t.r. v 10:00 hodin před radnicí. 
Pan Holeček nás osobně provede prostorami 
nového městského úřadu. Nenechte si tuto 
odborně fundovanou akci ujít.

Všech akcí, i výše uvedené, se mohou 
zúčastnit i „nečlenové Rodáků“. O dalších 
akcích budete co nejdříve informováni, vše 
je již naplánováno!

Srdečně vás zdravím a těším se na shle-
dání 15. 4. v 10:00 hodin před kralupskou 
radnicí na Palackého nám. 1.

za „sdružení rodáků“ 

b. fabiánoVá

SDrUžeNí rODáKů 
a příznivců města

víTÁní obČÁnků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem 
o „uvítání“ svého dítěte, nechť se osobně 
přihlásí na matrice Městského úřadu 
v Kralupech nad Vltavou. 
Vítání občánků bude probíhat v měsíci květnu 
a bude určené pro děti narozené v období  
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, které mají trvalý 
pobyt v Kralupech n. Vlt. Rodiče můžou své děti 
nahlásit na matrice v termínu do 30. 4. 2014.

Turistický pochod 
s kulturním programem

Máslovická
šlápota

aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo
se uskuteční v sobotu 12. 4. 2014.

Bližší informace na tel. č. 724 191 246, 
www.maslovice.cz, 

e-mail: ou@maslovice.cz

� v neděli 6. 4. od 13:00 hodin na Ve-
likonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo 
u Kudrnů „Děti, přišel jara čas…“ - inter-
aktivní program pro veřejnost o předveli-
konočních časech našich předků a o tom, 
co příchod jara znamenal v životě tehdej-
ších dětí.
� v sobotu 12. 4. od 9:00 hodin na Veliko-
noční jarmark - tradiční řemeslný jarmark 

ve všech prostorách muzea spojený se sou-
těží O nejhezčí kraslici.
� ve dnech 15. – 27. 4. na Výstavu kraslic 
– výstava všech kraslic doručených do sou-
těže O nejhezčí kraslici aneb tradičně i ne-
tradičně. 

Otevírací doba muzea: úterý – neděle 
9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hodin, nám. 
Míru 54, Mělník.

Regionální muzeum Mělník vás zve
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Milí členové a přátelé Městského klubu 
důchodců, 
rádi bychom vás pozvali na náš první 
letošní zájezd. Doufáme, že nám vydrží 
tak krásné počasí, jaké jsme si užili za-
čátkem března, a nepotrápí nás nějaké 
nečekané mrazíky. Příroda se probudila 
dříve a rozkvetlé zahrádky a louky nás 
potěšily.

Zúčastnili jsme se nádherného klobou-
kového plesu v DPS, příslušníci městské 
policie nás seznámili s jejich činnos-
tí a poučili, jak se zachovat například 
k tzv. podomním prodejcům a pan Kunz 
nám promítl diapozitivy z jeho zahra-
ničních cest. 

Tak vypadal tedy březen našich členů. 

A výlet na zámek do Ctěnic, Dobrovíze 
a Loučně v sobotu 26. dubna, na který 
se můžete přihlásit první a druhé úterý 
v 13:30 hod. v DPS, za cenu 250,- Kč, bu-
de spolu s dalšími akcemi pěkným pokra-
čováním činnosti našeho klubu. 

Bude to vystoupení dětí z mateřské ško-
ly s pásmem o jaru a Velikonocích, vy-
stoupení členek skupiny břišních tanců 
a také Senior minichóru pod vedením 
pana Rynta s pásmem prvorepubliko-
vých písní. 

V příštím vydání Zpravodaje vás sezná-
míme mimo jiné i se zájezdem na květen 
do východních Čech, do okolí Jičína.

Krásný duben a příjemné  
Velikonoce přejí členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
Dne 15. 3. 2014 to bylo 5 let, 
co nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička 
paní ZDEŇKA hANžLOVá  
a 17. 4. uplyne 5 let 
od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana JAROSLAVA hANžLA. 

S láskou na oba vzpomínají dcera Jaroslava 
a syn Zděnek s rodinami. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 3. 4. 2014 tomu bude rok, 
co nás navždy opustila námi 
všemi milovaná – paní IRENA 
URBANOVá, roz. Květoňová 

– z Kralup nad Vltavou. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. S bolestí 
v srdcích vzpomínají manžel a všichni rodinní 
příslušníci.

 21. 2. BŘIcHáčOVá libuše .......................80 let

 21. 2. šIMrAl ladislav ...............................77 let

 23. 2. OSTrÝD Svatopluk ..........................76 let

 24. 2. Ing. šTěrBA Karel .............................69 let

 2. 3. KNOr Jiří..............................................87 let

 2. 3. SIrOTKOVá Kateřina .......................46 let

 3. 3. šeSTáKOVá Jiřina .............................85 let

 6. 3. PANcíŘ Josef ......................................82 let

 7. 3. SÝKOrA Václav..................................73 let

 8. 3. cHVálOVá ludmila ........................82 let

 9. 3. rOUšAlOVá růžena .......................79 let

 10. 3. KrIcNer Jaroslav .............................72 let

 11. 3. DONDA evžen ...................................76 let

 11. 3. BUšeK Miloslav .................................59 let

 12. 3. Ing. šPecINger Otakar ..................90 let

 12. 3. NěMec Josef ......................................71 let

 13. 3. BŘIcHáčOVá Marta ........................82 let

 17. 3. STeHlíKOVá Marie ..........................86 let

 21. 3. HlADíK ladislav ...............................78 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

praktická lékařka pro dospělé
O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou

pŘijíMÁ nové pAcienTY
- návštěvy bez objednání – odbor-

né vyšetření – dlouholetá praxe
Tel.: 315 718 016

praktická lékařka pro dospělé 
oznamuje, že od 1. května 2014  

orDinuje nA nové ADrese
Nerudova ul. 1093, Kralupy nad 

Vltavou (v objektu polikliniky 
HELA, v přízemí za lékárnou). 

Telefon zůstává stejný 315 725 210, 
ordinační hodiny beze změny. 

ZDRaví: PORaDna

Jaký je postup při odstraňování klíštěte? Jakou desinfekci je vhodné 
použít? Co mám dělat, když zůstane hlavička nevytažená?

Připravíme si pinzetu nebo vhodné kleštičky, 
gumové rukavice a dezinfekci na kůži (např. 
Cutasept F). Navlékneme si rukavice na ruce, 
klíště zakápneme nebo postříkáme dezinfekcí, 
uchytíme pinzetou nebo kleštičkami co nejblíže 
kůži a viklavými pohyby jej vytáhneme. Po od-
stranění klíštěte kůži v místě úchytu klíštěte 
vydezinfikujeme. Klíště zlikvidujeme bezpeč-
ným způsobem (spláchnutím do WC, spálením). 
Dojde-li k přetržení klíštěte, postříkáme zby-
tek klíštěte v kůži dezinfekcí a potíráme mastí 
Framykoin, dokud se rána nevyhojí. Zbyteč-
ně postižené místo nemačkáme ani jinak ne-
hmoždíme.

MUDr. Zuzana Schnabelová, 
praktická lékařka pro děti a dorost,

tel.: 315 723 751

MuDr. zdena Mikušová

MuDr. eva Málková 

PODĚkOVáNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
pohřební službě v kralupech nad Vltavou, 
zvláště panu Cibulkovi a paní Cibulkové 
za vše, co pro nás s velkým pochopením, 
vstřícností a citem udělali. 

Děkují Věra a Jan Šimralovi

Děkujeme touto cestou Pohřebnímu ústavu 
pana Cibulky za citlivý přístup při posledním 
rozloučení s naší dcerou KATEřINOU 
SIROTKOVOU a všem, kteří se s ní přišli 
rozloučit, děkujeme za projevení účasti.

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

velikonoČní výsTAvA

Zveme rodiče, školní kolektivy i jednotliv-
ce na Velikonoční výstavu, která se koná  
v 1. patře budovy DDM od 7. do 11. dub-
na. Otevřeno: po-čt 9-12 a 13-17 h.; pá 9-12 
a 13-16 h. Každý z návštěvníků bude mít 
možnost hlasovat ve výtvarné soutěži „Ví-
táme jaro“. Vstupné je dobrovolné.

velikonoČní pÁrTY 
pro nejMenší
Mramorování velikonočních vajíček, výro-
ba květináčů se slepičkou, hry a tanec. To 
vše můžete zažít, pokud přijdete 10. dubna 
v 16 h. k nám do DDM. Vstupné: 40,- Kč 
dítě; 10,- Kč doprovod. Prosíme, přineste si 
s sebou přezůvky.

velikonoČní 
hrÁTkY s DDM
Ve dnech velikonočních prázdnin 17. a 18. 
dubna bude pro děti připraven velikonoč-
ní program od 8:00 do 16:00 h. Budeme 
s dětmi plést košíčky a pomlázky, tvořit 
velikonoční dekorace. Nebude chybět ani 
pohyb. Půjdeme na vycházky, budeme si 
hrát a soutěžit opět na jarní a velikonoční 
téma. Cena na 1 den je 250,- Kč. V ceně 
je zahrnut teplý oběd, pitný režim, odbor-
ný pedagogický dozor, materiál na činnosti 
a zajištění programu na celý den. Přihlášku 
si můžete vyzvednout v DDM nebo stáhnout 
na www.ddmkralupy.cz. 

Závazné přihlášky a platby odevzdávejte 
do 11. 4. 2014. Velikonoční hrátky se usku-
teční při minimálním počtu 10 dětí.

seDMihlÁsek
Rok s rokem se sešel a máme tu opět pěvec-
kou soutěž Sedmihlásek, která se uskuteční 
24. dubna v 16:00 hodin v sálku DDM. Sou-
těž probíhá v těchto kategoriích: předškolní 
děti, 1. stupeň, 2. stupeň a střední školy. 
Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři 
DDM nebo si ji můžete stáhnout na našich 
www stránkách. Termín odevzdání přihlá-
šek je 16. dubna. Soutěžící si v den konání 
přinesou nahrávku hudebního doprovodu. 
Registrační poplatek činí 30,- Kč.

ČAroDějnice
Zveme velké i malé čaroděje a čarodějnice 
na zábavný podvečer plný her a zábavy. Ča-
rodějnický rej vypukne 30. dubna od 18:00 h. 
na fotbalovém hřišti Slavoj v Mikovicích. 
Občerstvení a hudba zajištěna. Děti obdrží 
za soutěžení drobné odměny. 

TurnAj sToleTí
14. ročník Turnaje století v malé kopané 
pod záštitou starosty města Kralup nad Vl-
tavou, pana Petra Holečka, pořádáme 7. 6. 
na fotbalovém hřišti Čechie. Týmy, kte-
ré mají chuť se turnaje zúčastnit a bojo-
vat o putovní pohár, se mohou přihlásit 
v kanceláři DDM osobně, telefonicky (315 
722 430) nebo e-mailem (ddmkralupy@se-
znam.cz) do 16. 5. 2014.

olYMpiÁDY v DDM
Dne 18. 2. proběhla v DDM Olympiáda ze 
zeměpisu, které se zúčastnilo celkem ve čty-
řech kategoriích 43 dětí z celého okresu. 
Do krajského kola postoupili v kategorii 
A Vojtěch Chalupa (ZŠ Ing. MBP Neratovice) 
a Daniel Běhounek (GFP Neratovice). V ka-
tegorii B Adéla Křelinová (DG a SOŠE, Kra-

lupy) a Darina Chaloupková (ZŠ Jung. sady, 
Mělník). V kategorii C Antonín Šámal (GJP 
Mělník) a Michal Koldinský (ZŠ Veltrusy). 
V kategorii D Samuel Špaček (DG a SOŠE, 
Kralupy) a Pavel Beneš (GFP Neratovice).
Druhý den se uskutečnilo okresní kolo 
Olympiády z anglického jazyka. Celkem se 
zúčastnilo 31 žáků a studentů. V katego-
rii I.A vyhrála Adéla Křelinová (DG a SO-
ŠE, Kralupy). Kategorii II.A vyhrála Tere-
za Čarnejová. V kategorii II.B se umístila  
na 1. místě Lucía Vítová. Kategorii III.A 
vyhrál Tomáš Vnuk (GJP, Mělník). Vítězům 
gratulujeme.

TurnAj o pohÁr 
sTArosTY
Šachového Turnaje o pohár starosty pana 
Petra Holečka se zúčastnili také členové 
zájmového útvaru DDM Šachy a získali zde 
velmi pěkná umístění. Všem gratulujeme!

3. místo Klouček Prokop 
4. místo Šťastný Adam 
7. místo Seidl Jan  
9. místo Klouček Bolek

okresní kolo 
v bAskeTbAlu
Dne 25. 2. se ve sportovní hale na Cukro-
varu uskutečnilo okresní kolo basketbalu 
chlapců z 8. a 9. tříd základních škol a více-
letých gymnázií. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 5 týmů z celého okresu a do krajského 
kola postoupila ZŠ Jung. sady, Mělník.

V měsíci květnu nabízíme možnost strávit dva 
prodloužené víkendy v Pošumaví. V termínech 
1. - 4. a 8. - 11. května si můžete rezervovat 
pobyt v Mokrosukách. Cena za ubytování a stra-
vu na 1 den (plná penze + dopolední svačina pro 
děti) je pro kralupské občany 350,- Kč a pro ne-
bydlící v Kralupech 380,- Kč. Děti platí podle věku. 

Ve výhodném rodinném balíčku získáte možnost 
parkování zdarma v areálu, možnost využití zastře-
šeného bazénu a ohniště na večerní posezení nebo 
zapůjčení vybavení pro stolní tenis a kulečník.
Podrobné informace a rezervace: paní Špinaro-
vá, tel.: 315 722 236 nebo e-mail: ddmkralupy@
seznam.cz.

Nevíte kam na prodloužené květnové víkendy?
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leSNÍ ŠKolKa

zajímala by mě provozní doba lesní školky?
Plánovaná provozní doba Kulíška bude 
od 9.00 do 15.00 hod., školka ale bude ote-
vřena již od 8.00 do 16.00 hod. Budeme se 
snažit vyjít vstříc přáním rodičů.
kolik bude školka stát?
Plná docházka, tedy 5 dnů v týdnu na 6 - 8 
hodin, bude stát 7.600,- Kč za měsíc. V pří-
padě čtyřdenní docházky v týdnu na 6 - 8 
hodin 5.930,- Kč za měsíc. Nejčastěji využí-
vaný turnus 3 dny v týdnu na 6 - 8 hodin 
bude stát 4.450,- Kč za měsíc (plánujeme jej 
zavést pro dny středa, čtvrtek, pátek) a dvou-
denní turnus v týdnu na 6 - 8 hodin 2.970,- 
Kč za měsíc (pro dny pondělí, úterý). 
je nutné, aby dítě chodilo do lesní školky 
každý den?
Ideální je, když si rodiče vyberou 2 či 3 den-
ní turnus a ostatní dny děti chodí do běžné 
„kamenné“ mateřské školy. Pan starosta nám 
přislíbil zprostředkovat setkání s ředitelkami 
místních MŠ, kde chceme získat podporu 
i z jejich strany. Nejdůležitější je pro nás, aby 
děti trávily více času venku, což jim naše 
lesní školka v plné míře umožní. 
jakým zázemím školka disponuje?
Pro zimní měsíce, a to od listopadu do břez-
na, bude školka ve svém pevném zázemí 
ve skautské klubovně. Zbylé měsíce nám 
bude zázemím stan Berghans, což je rych-
le postavitelné tee-pee. Děti v něm budou 
i po obědě odpočívat a během dne jim bude 
sloužit jako přístřešek. Pro zvýšení chrá-
něného prostoru před deštěm budou mít 
učitelé ještě možnost postavit provizorní 
přístřešek z plachty.
jak to bude ve školce se stravováním dětí?
Děti si budou nosit jídlo z domova. Školka 
bude mít k zapůjčení termosky na oběd. Rá-

di bychom, aby rodiče participovali na spo-
lečných svačinách. Pití si budou děti nosit 
taktéž z domova. Učitelé zajistí doplnění 
nápoje během dne.
kam s dětmi plánujete chodit? 
První lokalitou jsou Hradiště a Rusavky. 
V zimním období pak Hostibejk a Lutov-
ník.
jak to bude o prázdninách v průběhu roku, 
svátcích a letních prázdninách? 
O svátcích bude školka zavřena. Prázdniny 
v průběhu roku nebudeme dodržovat. V pří-
padě velkých prázdnin plánujeme příměst-
ské tábory vždy na týden. Budeme vycházet 
ze zájmu rodičů.
v září budu mít doma předškoláka, nebude 
v lesní školce o něco ochuzen v přípravě 
na školu?
Veškeré činnosti, které se v lesní školce dějí, 
souvisí s přípravou na školu. Pro předškolní 
děti bude vyhrazen čas na práci s tužkou 
u stolu v zimních měsících, kdy školka bude 
v pevném zázemí. Ta se totiž jediná nedá 
v přírodě ničím nahradit.
jsou nějaké zvláštní nároky na oblečení pro 
děti?
Říká se, není špatné počasí, ale jen špatné 
oblečení. Základem na oblékání na zimu je 
dobré funkční prádlo a pak hřejivá vrstva. 
Na ní přijde větru a nejlépe i voděodolná. 
Zkrátka cibulové vrstvy, které se dají při-
dat či ubrat dle pohybu. Dobré nepromoka-
vé boty a rukavice nejlépe prstové pletené 
a palčáky nepromokavé na udržení sucha 
a tepla. Do deště a bláta jsou vhodné ne-
promokavé soupravy, s nimiž se na trhu 
s dětským oblečením doslova roztrhl pytel 
a samozřejmě holínky. V případě lesní škol-
ky je důležitá u oblečení funkce, ne vzhled 

rozHoVor s... blankou dymáčkovou, koordinátorkou lesní Mš kulíšek a předsedkyni turistického klubu Havran o. s.

Aktuálně o lesní školce
v kralupech nad vltavou bude od 1. 9. 2014 otevřena lesní mateřská školka pro 
děti, jejichž rodiče hledají pro své děti možnost trávit více času v přírodě. Rodiče 
se ptají koordinátorky lMš na informace, které je nejvíce zajímají.
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a stáří. V přírodě musíme počítat se zašpi-
něním i roztržením.
A jak se řeší náhradní oblečení, když jste 
mimo pevnou budovu? pokud si děti vše 
ponesou, budou to mít moc těžké.
Náhradní spodní prádlo si děti ponesou 
na zádech. Ostatní věci budou mít v lodním 
vaku na učitelském vozíku.
co se děje, když skutečně hodně prší nebo 
uhodí silné mrazy, či při inverzi? 
Musím říct, že kromě inverze, jsem ani jed-
nu situaci v Praze ve školce nezažila. Dou-
fám, že i v Kralupech tomu tak bude. Pokud 
je počasí neúnosné a nezdravé, pro děti má-
me pevné zázemí ve skautském domě.
pokud se mému dítěti ve školce něco stane, 
kým bude ošetřen?
Ošetřeno bude učitelem. Většina učitelů 
v rámci svého skautského vzdělání prošla 
kurzem první pomoci. Lékárnička bude sou-
částí vybavení učitelského vozíku.
jak vypadá v lesní školce spolupráce 
s rodiči?
Rodiče jsou důležitými partnery pro učitele 
ve výchově dětí. V rámci programu školky 
jsou i společné aktivity rodičů s dětmi jako 
slavnosti. Aktivity rodičů vzhledem ke škol-
ce jsou vítány a podporovány.
jaké mají vaši pedagogové zkušenosti 
a vzdělání?
Naši pedagogové mají vzdělání různé, ale 
důležitá je jejich praxe s dětskou skupi-
nou, kterou mají všichni delší než dva ro-
ky. V oboru předškolní pedagogiky mám 
vzdělání pouze já, a proto jsem odborným 
garantem. Navíc většina z nás má i zkuše-
nost rodičovskou. 

„Ladění“ týmu Kulíška 
na Rusavkách.
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prostřednictvím tohoto projektu připravují 
na životní situace, ověřují si věrohodnost 
výuky finančního vzdělávání v reálném 
životě, osvojují si vědomosti a dovednosti 
z oblasti financí a rozvíjejí klíčové kom-
petence. 

Výuka na II. stupni probíhá v 8. roč-
níku, kdy žáci mají 1x týdně předmět 

Rozumíme penězům. Součástí výu-
ky finanční gramotnosti je i zařazení 
dvou projektových dnů na téma Zod-
povědné zadlužování a Výhodné naku-
pování. Žáci mají svá osobní portfolia, 
do kterých si zakládají materiály k této 

problematice.
I ve školním roce 2013/14 byla naší ško-

le nabídnuta účast v soutěži Letní škola 
Rozumíme penězům. Do soutěže se může 
přihlásit jen škola, která je členem Klu-

bu Rozumíme penězům. Třída, která se 
do soutěže přihlásí, musí do konce dub-
na 2014 odeslat zpracovaný fotopříběh, ze 
kterého vyplyne ponaučení při zacházení 
s financemi. Tyto fotopříběhy zhlédnou 
zaměstnanci GE Money Bank a budou je 
bodovat podle toho, jak se jim bude líbit 
obsah a zpracování příběhu. Dva třídní ko-
lektivy, jejichž fotopříběhy získají nejvíce 
hlasů, získají zdarma účast na Letní škole 
RP. V letošním školním roce se o toto po-
kusí třída 8.A.

Výuku finanční gramotnosti se snažíme 
zpestřit zařazováním exkurzí. V dubnu če-
ká 8. ročníky návštěva Národního muzea 
(nová budova), kde je ke zhlédnutí výstava 
Peníze. V září 2014 navštíví žáci 9. ročníků 
budovu České národní banky.  

Mgr. olga HanušoVá

ŠKoly

26

Ve sboru jsme zvyklí mít kolegu „studen-
ta“ nebo „studentku“ a je vždy oboha-

cující pro všechny dozvídat se něco aktu-
álního, o něčem se radit anebo jen držet 
palce při zkouškách a připomínat si roky 
vlastního studia. Studovat při práci učitele 
je nesmírně náročné, a kdo něco takového 
absolvoval, dokazuje, že kantorskou profesi 
bere jako životní poslání. 

Naši učitelé mají chuť vzdělávat se i dál, 
sledovat aktuální trendy. Velmi zřetelné je 
to v oblasti cizích jazyků, společenských 
věd a výchovného poradenství. Nyní vyu-
žili příležitosti vyučující matematiky a tech-
nických oborů.                                   

Mgr. dagMar knöpfelMacHeroVá

věDA MÁ buDoucnosT
Jako učitelky matematiky a fyziky si plně 
uvědomujeme význam a aktuálnost těchto 
slov. Proto v rámci zvýšení atraktivity pří-
rodovědných a technických oborů jsme se 

rády zapojily do půlročního projektu „Vě-
da má budoucnost“, v rámci kterého vznikl 
nový modul zaměřený na podporu vyuču-
jících fyziky a matematiky na základních 
školách. Projekt realizuje sdružení AISIS 
ve spolupráci s mladoboleslavskou firmou 
ŠKODA AUTO, a. s.

Cílem projektu je podporovat moderní 
trendy výuky, informovat o možnostech 
uplatnění žáků v technických oborech, 
provázat poznatky vyučované ve školách 
s požadavky praxe. Projekt je realizován 
v pěti setkáních.

Úvodní konference nás seznámila s cíli 
i vyhlášenou žákovskou soutěží. Při druhém 
setkání „Den v životě firmy“ jsme navští-
vili mladoboleslavský závod a laboratoře 
Středního odborného učiliště strojírenské-
ho ŠKODA AUTO, a. s. Setkání bylo nabité 
do poslední minuty (prohlídka závodu pro 
20 tisíc zaměstnanců, návštěva svařovny vo-
zů využívající rychlost a přesnost špičkové 

robotiky, ukázka výuky robotiky či obrá-
bění kovů). Tedy konkrétní aplikace fyziky 
a matematiky v praxi. Obsahem třetího se-
tkání „Moderní trendy ve výuce“ na katedře 
didaktiky fyziky MFF UK v Praze byla pre-
zentace moderních didaktických pomůcek 
do výuky s napojením na počítač, tablet 
či telefon. Nechyběly odkazy na mezipřed-
mětové přesahy, nové inspirace a zdroje 
výukových materiálů. To se nám učitelům 
vždy hodí.  I zbývající dvě setkání „Technic-
ké obory a příležitost pro kariéru“ a „Věda 
v praxi“ budou jistě přínosem pro naše další 
plány. Zvyšovat atraktivitu přírodovědných 
a technických oborů u našich žáků, posilo-
vat ji spoluprací s firmami z regionu. Napří-
klad cílenými exkurzemi nebo besedami, 
které ukážou požadavky firem a zároveň 
nabídku konkrétních technických pozic pro 
budoucí uchazeče.

ing. jana forMánkoVá 

a Mgr. jana šVancaroVá

zš gen. klapálka

cílem projektu není, aby se z učitelů sta-
li finanční poradci. Vyučující se však 

musí seznámit s problematikou finanční-
ho vzdělávání po odborné stránce. Žáci se 

zš VáclaVa HaVla

co nového ve sborovně 
v současnosti se hodně mluví o kvalifikovanosti pedagogů a o možném kolapsu škol v případě odchodu učitelů, kteří 
nesplňují kvalifikační požadavky. na naší škole žádná mimořádná situace nehrozí, protože vedení školy vždy podporovalo 
snahu učitelů doplnit si nebo zvýšit kvalifikaci.

Finanční gramotnost u nás na škole
Již několik let je naše škola aktivně zapojena do projektu Rozumíme penězům. díky tomuto projektu probíhá výuka finanční 
gramotnosti. Program Rozumíme penězům umožňuje efektivně rozšířit vzdělávací program o problematiku finančního 
vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti žáků i pedagogického sboru. 
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zš praktickázš a Mš třebízskéHo

Třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811 
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz
http://skola.trebizskeho.cz

Ve středu 12. března 2014 
jsme se sešli s budoucí-

mi prvňáčky a jejich rodiči 
na prvním workshopu, aby-
chom se vzájemně lépe pozna-
li. Tancovali jsme, učili jsme se 
anglicky a hlavně jsme si vy-

robili keramický kachel, který 
bude zdobit naši stěnu na pa-
mátku stejně jako kachle le-
tošních prvňáčků. Vzniká tak 
zajímavá výzdoba jedné stěny 
na chodbě školy.

paeddr. dagMar kuzníkoVá

Z ima je za námi, po sněhu ani 
památky a tak se i v naší 

škole věnujeme aktivitám, které 
jsou spojeny s jarem. Povídáme 
si o tom, co se v tomto období 
děje a spolu s dětmi vytváříme 
při pracovních činnostech jarní 
výrobky. Žáci již také zavítali 
na zahradu, kde upravili půdu 
a připravili ji tak na zasetí. 

V závěru března celá škola 
zavítala do Prahy na Matějskou 
pouť, kde byl pro děti v rám-
ci Dnů pro děti se zdravotním 

postižením připraven zajímavý 
program s možností „povozit se“ 
na atrakcích zdarma. Žáci si akci 
velmi užili a zpátky do Kralup 
odjížděli s veselou náladou.

V měsíci dubnu se v DDM 
Kralupy n. Vlt. koná Velikonoč-
ní výstava, i naši žáci se jí chtě-
jí zúčastnit a vystavit tam svá 
díla. A tak nyní pečlivě pracují 
na svých originálních výrobcích 
a těší se, až se budou moci svý-
mi výtvory pochlubit.

Mgr. lenka křiVoHlaVá

Žáci a žákyně z třetích 
a čtvrtých tříd si vybojovali  
2. místo v komenda cupu 
2014 ve vybíjené. 

Naše škola uspořádala  
19. února turnaj ve vybíje-

né pro chlapce a dívky ze 3., 
4. a 5. tříd. Pozvání přijaly tý-
my ze ZŠ Vraňany a ZŠ Sla-
tina. První ročník Komenda 
cupu 2014 ve vybíjené dopadl 
opravdu překvapivě. Letošními 
šampiony se staly děti ze ZŠ 
Slatina. „Na naší škole nemáme 
tělocvičnu, trénovali jsme mezi 
lavicemi s polystyrénovým mí-
čem, jsme za toto vítězství vel-
mi šťastní,“ komentovala zlatou 
příčku paní učitelka Martina 
Kvasničková ze ZŠ Slatina. Ko-
menda si na turnaji vybojovala 

pohár za 2. místo. S třetím mís-
tem z turnaje domů odjížděla 
ZŠ Vraňany.

Komendu reprezentovalo cel-
kem 14 dětí. Z 3.A Karolína No-
váková, Adam Žebrák, Magda-
léna Větrovská, Adam Reade, 
z 4.A Barbora Baslová, Vero-
nika Gažáková, Zuzana Królo-
vá, Kristýna Sikolová, Dominik 
Hulpa a z 4.B Eva Matláková, 
Petr Prošek, Barbora Kohouto-
vá, Patrik Sabolčík, Štěpán Hu-
ml. V prvním zápase nastoupil 
jako kapitán za naši školu Pe-
tr Prošek. Domácí žáci dlouho 
prohrávali, ale po svém nástu-
pu do hracího pole po vybitých 
spoluhráčích kapitán týmu Petr 
Prošek zvrátil prohru a dovedl 
své družstvo k vítězství. Ve fi-
nálovém zápase se ujala role ka-

pitánky Kristýna Sikolová.
Před zahájením turnaje si děti 

z vesnických škol prohlížely na-
ši školu. Největší úspěch u nich 
měla horolezecká stěna a zvířecí 

koutek. První ročník Komenda 
cupu ve vybíjené se velmi po-
vedl a všichni se těšíme, až své 
síly změříme v příštím ročníku 
soutěže.  bca. siMona noVotná, dis

zš koMenskéHo

Komenda cup 2014 ve vybíjené

                                          

Setkání s prvňáčky
Jaro v naší škole
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Vážení rodiče a příznivci školy, milí žáci, 
měsíc březen utekl jako voda a škola 

se pomalu připravuje na poslední čtvrti-
nu školního roku. Během uplynulého měsí-
ce naše škola nezahálela a uspořádala dva 
koncerty, z nichž jeden byl určen žákům, 
kteří postoupili do krajských kol soutěží 
ve hře na housle, kytaru a klavír. Své zá-
stupce tento rok úspěšně vyslal i literárně 
– dramatický obor. Jak si naši žáci ved-
li, se dočtete na našich stránkách www.
zuskralupy.cz, jelikož je tento článek psán 
vzhledem k redakční uzávěrce ještě před 
jejich konáním.

V letošním roce naše škola slaví 65 let 
od svého založení a u této příležitosti uspo-
řádala pod záštitou starosty města pana Pe-
tra Holečka krajské kolo celostátní soutěže 
ve hře na kytaru, kterého se zúčastnilo přes 
100 soutěžících z 29 základních umělec-

kých škol našeho kraje. Soutěž pořadatelsky 
zajišťovalo 21 našich pedagogů i nepedago-
gů pod vedením p. profesora Zdeňka Dvořá-
ka, který je nejen učitelem naší školy, ale zá-
roveň i předsedou kytarové sekce Ústřední 
umělecké rady základních uměleckých škol 
ČR. V porotě soutěže zasedali přední před-
stavitelé české kytarové školy, jako napří-
klad profesoři českých konzervatoří Ozren 
Mutak, Petr Saidl, Pavel Kloub a další. Sou-
částí soutěže byla i prodejní výstava kytar 
a kytarového příslušenství, přispěl i hojný 
počet dalších sponzorů. Všem patří za jejich 
práci a podporu velké poděkování.

V březnu se rovněž sešla Valná hroma-
da spolku (dříve občanského sdružení) Ar-
tuš, která rozhodla mj. o své další činnosti 
do konce tohoto kalendářního roku. 

Hlavní „artušovskou“ akcí bude konání 
2. ročníku letních výtvarných a kytaro-

vých dílen, které se budou konat v době od  
25. do 29. srpna 2014 v prostorách budovy 
a zahrady ZŠ a MŠ Třebízského. Novinkou 
letošního roku bude i konání 1. ročníku dí-
len divadelních.

Bližší informace o dílnách včetně elek-
tronické přihlášky najdete na adrese http://
artus2.webnode.cz/letni-dilny-2014/ 

Na základě vámi vyplněné přihlášky 
bude dne 6. 6. 2014 vyvěšen na strán-
kách školy seznam přijatých účastníků 
dílen (dle pořadí došlých přihlášek). Zá-
roveň budete osloveni prostřednictvím 
vaší e-mailové adresy, ve které najdete 
variabilní symbol účastníka dílen a vý-
zvu k úhradě platby. Doba splatnosti je 
určena k 30. 6. 2014.

Přejeme vám všem hezké prožití jarních 
měsíců a těšíme se na shledanou.

luboš Harazin, ředitel školy

zuš

Každý den míjíme mnoho 
věcí. Bereme je jako samo-

zřejmost. Mohou se nám zdát 
fádní. Ale: kolik z nás se kdy po-
zastavilo nad věcmi, které nás 
obklopují? Když jsem se dostal 
k práci s USB mikroskopy, zpr-
vu jsem nevěděl, co bych mohl 
„mikroskopovat“. Vtom jsem si 
všiml, že rodiče chtějí vyhodit 

starý chléb, na kterém rostla plí-
seň. Určitě si pomysleli: Plíseň 
– fuj! Já však uviděl příležitost. 
Nikdo z nás by nevěřil, jak ta-
ková plíseň může být při bliž-
ším pohledu zajímavá. Stejně 
tak zrnko máku, se kterým se 
bez zvláštní pozornosti denně 
setkáváme snad všichni.

Naším cílem je - v rámci pro-

co je nového v Základní umělecké škole

Podívejte se s námi do mikrosvěta

Podpořeno z programu Think Big, který 
realizuje nadace Telefonica ve spolupráci 
s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Jsme studenti dvořákova gymnázia v kralupech nad 
vltavou, kteří se ve svém volném čase zabývají prací 
s uSB mikroskopy. Rádi bychom se o své poznatky 
a zkušenosti podělili s žáky základních škol v našem městě. 
Za tímto účelem jsme začali pracovat na projektu Pohled 
do mikrosvěta.

jektu - formou přednášky sezná-
mit s takovými zajímavostmi žá-
ky základních škol. Budeme mít 
připravenou jak teoretickou, tak 
praktickou část. Žáci zhlédnou 
naši prezentaci, během které 
si budou moci sami vyzkoušet 
práci s našimi USB mikroskopy. 
Přednášky plánujeme uskuteč-

nit od 16. 4. do 15. 5. 2014. Pod 
článkem naleznete některé z ná-
mi pořízených fotografií.

Více fotografií naleznete 
na našem profilu na Faceboo-
ku: www.facebook.com/pohled-
domikrosveta

toMáš prejza 

a blanka HusťákoVá

Larva komára Plíseň na chlebu

Lišejník
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VěkoVé kAtegoRie, bodoVání
V mládežnickém věku se postupně zvyšuje počet disciplín, prodlužují 
vzdálenosti závodních tratí a upravují pravidla střelby. 

kategorie u11: < 11 let, tj. děti ročníku 2004 a mladší
 plavání na 50m v. zp., běh na 500m

kategorie u13: 11-12 let , tj. děti ročníku 2003 a 2002 
 plavání na 100m v. zp., běh na 1000m

kategorie u15: 13-14 let,  tj. děti ročníku 2000 a 2001
 „klidová“ střelba ze vzduchové pistole
 - 4x 5ran s časovým limitem 1‘30“,  
 plavání na 100m v. zp., běh na 1000m

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

čAsoVý RoZpis: 
09:45 .....prezentace kategorie U15 / technická porada - střelnice, 
 vedlejší hala zimního stadionu kralupy
10:00 .....nástřel 1. směny U15 10:10 .....start 1. směny střelby U15
10:25 .....nástřel 2. směny U15 10:35 .....start 2. směny střelby U15

11:00 .....prezentace kategorií U11, U13 - vestibul bazénu
11:15 .....rozplavání pro U11, U13 11:45 .....start plavání U11 (50m)
  12:00 .....start plavání U13 (100m)
12:15 .....rozplavání pro U15 12:35 .....start plavání U15 (100m)

atletické hřiště u zimního stadionu
14:00 .....rozběhání pro U11, U13, U15 14:30 .....start běhu U11 dívky (500m)
  14:40 .....start běhu U11 chlapci (500m)
  14:50 .....start běhu U13 dívky (1000m) 
  15:00 .....start běhu U13 chlapci (1000m)
  15:10 .....start běhu U15 dívky (1000m)
  15:20 .....start běhu U15 chlapci (1000m)
15:40 .....vyhlášení výsledků kategorií U11, U13, U15

V neděli 6.dubna 2014 proběhne celorepublikový závod

CENA MĚSTA kRAlUPy NAD VlTAVOU 
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE - ZÁVODY V MODERNÍM PĚTIBOJI

Zveme sportující veřejnost k účasti na závodu – přihlásit se je třeba online na www.petiboj-kralupy.cz, nebo mailem do 2. dubna.  Doporučený nejmladší věk pro start je 8 let. 
Kategorie nejmladších (U11)  budou zahajovat závod plaváním od 11 hodin. Tyto děti jen plavou a běží. Běh proběhne odpoledne od 14 hodin na atletickém hřišti u zimního stadionu.

6. 4. bude při předávání cen medailistům přítomen DaviD svoboDa, olympijský vítěz v moderním pětiboji z londýna 2012

Horolezectví, lezení na umělé stěně - to 
jsou dnes velmi často skloňované spor-

ty. Koncem roku 2013 byl založen horolezec-
ký oddíl, který by rád tuto mezeru na po-

li kralupských sportů vyplnil. Naši lezci 
(ve věku od 7 let) zatím trénují na venkov-
ní umělé stěně ZŠ Komenského, kde se učí 
metody bezpečného jištění a lezení. 

Horolezecký oddíl Kralupy nad Vltavou
Tento mladý sportovní oddíl si klade 

za cíl rozšířit lezeckou základnu v Kralu-
pech a zpřístupnit lezení pro všechny věko-
vé kategorie. Do budoucna plánujeme výlety 
na větší stěny, opravdové skály a hory. 

Kdo by měl zájem si vyzkoušet, jaké to je 
škrábat se po stěně, viset na laně, případně 
se zdokonalit v lezecké technice, má mož-
nost přijít každé úterý od 14:30 do 18:00 
hodin na stěnu ZŠ Komenského, kde pro-
bíhá lezecký kroužek pod vedením zkuše-
ných instruktorů. 

Nebojte se přijít kouknout, zeptat a zku-
sit něco vylézt! Lano, sedák a lezecké boty 
jsou k zapůjčení. 

Více informací na e-mailu lezcikralu-
py@seznam.cz, případně na telefonech 
608 905 986, 777 815 808.

Pokud si myslíte, že výšky nejsou nic pro 
vás, můžete se přesto zapojit do soutěže 
o logo oddílu. Návrhy posílejte na e-mail 
lezcikralupy@seznam.cz. Uzávěrka soutěže 
je 20. dubna 2014.

ing. jan kaňka, 

Místopředseda Ho kralupy nad VltaVou
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Vnedělním zápase byly od začátku v mír-
ném vedení Brňanky a zápas připomí-

nal spíše ragby než basketbal. Rozhodčí 
připustili hrozně tvrdou hru a klobouk do-
lů před rozehrávačkou Zitou Čermákovou, 
která podala vynikající výkon a odehrála 
celých 40 minut na postu střední roze-
hrávačky, kdy ji hráčky z Brna presovaly 

po celém hřišti a dopouštěly se na ní ne-
uvěřitelných sprostých faulů, které nebyly 
ani odpískány. Hodně tvrdou hru si také 
na vlastní kůži vyzkoušely kralupské pivot-
manky Tesaříková, Nováková a Schinero-
vá. Kralupanky nakonec podlehly i v tom-
to zápase, a to rozdílem pouhých 3 bodů 
64:67. 

Celkově v sezóně Kralupanky skončily 
na krásném 5. místě z 12 družstev. Kapitán-
ka Jana Nováková se stala v této sezóně nej-
lepší střelkyní 1. ligy v ČR s 442 nastřílený-
mi body a Bára Němcová obsadila 4. místo 
s 386 nastřílenými body. Družstvo Kralup 
obsadilo 3. příčku s průměrem 69 nastříle-
ných bodů na zápas a 1. místo v úspěšnosti 
trestných hodů se 77 % úspěšnosti.

Chtěla bych poděkovat všem hráčkám 
za jejich výkony, obětovaný čas, podporu 
a doufám, že se v příští sezóně bude také 
tak dařit a že se odehraje ve stejném složení, 
jako ta letošní. Také bych chtěla poděkovat 
prezidentce klubu Radaně Hniličkové za or-
ganizační výpomoc, Ing. Monice Mőbiusové 
za zajištění technických zápisů a přenosů 
dat na ČBF a hlavně bývalé dlouhodobé 
trenérce žen paní Ing. Terezitě Čermákové 
za shánění sponzorů, protože bez její po-
moci by se finančně náročná soutěž vůbec 
nedohrála. 

Tímto bych chtěla také oslovit sponzo-
ry, kteří by měli zájem sponzorovat žen-
ský prvoligový basketbal (družstvo žen hra-
je nejvyšší soutěž ve Středočeském kraji). 
Kontakty a informace o klubu naleznete 
na našich internetových stránkách www.
bkkralupyjunior.cz.

renáta procHázkoVá

Hned v premiérové sezóně 
kralupských florbalových 

juniorů se tomuto týmu dost 
možná podaří postoupit do vyš-
ší ligy. 

FBC Kralupy nad Vltavou - 
junioři, hrající v současné do-
bě svou úplně první sezónu 
ve středočeské lize PH+SČ, ma-
jí zdárně našlápnuto k postupu  
do 3. ligy. Nutno podotknout, 
že kádr pravidelně doplňuje při 
zápasech zhruba pětice mlad-
ších, nicméně velmi ostřílených 
dorostenců. 

Tým pod vedením zkušené tre-
nérské dvojice Michal Poloczek 
- Daniel Knopp zpočátku sezóny 
nepodával nikterak přesvědčivé 

výkony. Postupně chlapci jako-
by konečně dostali chuť ke hře 
a několik posledních měsíců ne-
poznali přemožitele. 

Aktuálně se kralupští junioři 
drží na 4. pozici ligové tabulky 
s tím, že na první Sokol Rudná 
ztrácejí devět bodů, na 2. a 3. 
místo pouze bod a na všechny 
tři týmy v čele tabulky mají tři 
zápasy k dobru. Do konce sezó-
ny zbývá šest zápasů a s aktu-
ální formou mužstva by junioři 
měli všech šest zápasů brát pl-
ný počet bodů. Obzvlášť pokud 
chtějí pomýšlet na postup.

Rádi bychom vás pozvali 
na domácí zápasy juniorů, kte-
ré se uskuteční 27. 4. ve sportov-

Kralupští juniorští florbalisté pomýšlí na postup

Rozehrávka zápasu 
florbalistů FBC Kralupy 

n/V. (v modrém)  
se Sokolem Rudná.

ní hale na Cukrovaru od 8:00 
a 10:20 hodin. V těchto zápa-
sech se pravděpodobně bude 
vše rozhodovat. Přijďte podpo-

řit kralupské juniory a nechat 
se nadchnout nad krásou tohoto 
rozrůstajícího se sportu.

MicHal poloczek
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Basketbalistky zakončily sezónu 5. místem
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Závěrečné boje play off se odehrály 15. – 16. 3. (v sobotu na domácí palubovce, v neděli na aritmě Praha), a to opět 
s družstvem noem arch Brno, kdy byl stav na zápasy 1:1 (play off se hraje na 3 vítězství). v sobotu kralupanky prohrály 
rozdílem 5 bodů 64:69. vítězství Brna prakticky rozhodly dvě posily z Chorvatska. Za kralupské hráčky skórovaly němcová, 
tesaříková, nováková, Procházková, Havlíčková a Čermáková. v tomto zápase se zranila rozehrávačka dolistová, která 
utrpěla slabý otřes mozku.
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Iv letošní pitoreskní lyžařské 
sezóně, v které se slalomové 

závody odehrávají přes totál-
ní absenci přírodního sněžení 
a výraznějších mrazů, dosáhli 
kralupští sjezdoví lyžaři ně-
kolik zaznamenání hodných 
výsledků.

Z nejmladšího družstva 
předžáků dosáhl nejlepších 
výsledků Šimon Šindelář 
(10 let). V půlce února obsa-
dil na prestižních závodech 
AMER FUN CUP v Černém 
Dole výborné 8. místo ze 42 
startujících z celé republiky, 
přičemž byl nejrychlejší ze 
všech závodníků svého roč-
níku. Začátkem března pak 
v nejtěžším závodě seriálu 
na černé sjezdovce na Med-
vědíně obsadil krásné 5. mís-
to a opět porazil všechny děti 
svého ročníku.

Koncem ledna proběhla 
na Vysočině 6. Zimní olym-
piáda dětí a mládeže ČR. 
Středočeský kraj v alpském 
lyžování reprezentovaly mj. 
i dvě závodnice ze SKI klu-
bu Kralupy, sestřenice Julia-
na a Míša Šindelářovy (obě 
12 let). Na sjezdovce Šacberk 
v Jihlavě se za nuzných sně-
hových podmínek odjely tři 

závody. Nejlepšího výsledku 
na ZODM 2014 z našich děvčat 
dosáhla Juliana Šindelářová, 
která obsadila 22. místo v pa-
ralelním slalomu a 26. místo 
ve slalomu speciál.

Závodní sezónu zahájil kon-
cem ledna i juniorský repre-
zentant ČR Martin Štěpán  
(18 let). Na juniorském mis-
trovství ČR na Bílé v Besky-
dech obsadil v kategorii junio-
rů (do 21 let) výborné 2. místo 
ve slalomu speciál a stal se 
tak vicemistrem ČR 2014. 
V celkové klasifikaci závo-
du, pořádaného jako součást 
Českého poháru 2014, obsadil 
mezi dospělými českými zá-
vodníky 4. místo, čímž si vy-
rovnal své nejlepší umístění 
v Českém poháru z minulého 
ročníku.

Svými letošními výsledky 
si Martin Štěpán zajistil no-
minaci do české reprezenta-
ce na Mistrovství světa juni-
orů 2014. Zde se mu nejvíce 
dařilo v superkombinaci, kde 
v konkurenci nejlepších zá-
vodníků této kategorie (do 21 
let) z celého světa obsadil  
52. místo ze 130 startujících.

Martin štěpán st., 

ski klub kralupy

Vsobotu 22. února přijelo z celé re-
publiky do Kralup na 185 kraso-

bruslařek a krasobruslařů na závod 
Kralupská klička 2014. Závod začínal 
v 7:00 a končil v 19:30 hodin. Prů-
běh závodu byl až na malé kompli-
kace s hudbou hladký. Bohužel letos 
stávkovala aparatura a nechtěla ně-
která CD přehrávat. Přesto byl tento 
den opět jedinečný!

Z celé palety umístění vybíráme 
(s ohledem na prostor ve Zpra-
vodaji) pouze medailové pozice:
› Kateřina Myšková (kat. přípravka) 
ve svých necelých šesti letech svým 
bezchybným výkonem vybojovala 
bronzovou medaili. 
› Darina Ptáčníková (kat. žačky B) 
předvedla velmi zdařilou volnou jízdu, 
obtížné piruety, spojovací prvky a cel-
ková vyváženost jízdy s jistotou před-
vedení jí vynesly konečné 2. místo.
› Sofie Palečková (kat. nováčci) před-
vedla celou škálu jednoduchých sko-
ků, včetně Axela a díky jistotě v ostat-
ních prvcích obsadila 1. místo ve své 
skupině.

› Zdena Palečková (kat. žačky 
mladší A) zajela letos na domá-
cí půdě zatím svoji nejlepší vol-
nou jízdu, s energií a ladností 
a celkově se umístila na 3. místě. 
I ostatním děvčatům z oddílu k jejich 
výkonům srdečně gratulujeme.

Náš oddíl ale nežije jen ledem, ale 
i dalšími aktivitami. V jarních měsí-
cích bude následovat suchá příprava - 
posílení fyzické zdatnosti a všestran-
nosti a od června nácvik volných jízd. 
Dne 20. 4. 2014 pořádáme tzv. „Ro-
dičovskou kličku“, kde si rodiče zkusí 
role jejich ratolestí a předvedou svo-
je umění na bruslích, včetně šatiček 
a nezbytného vyhodnocení od rozhod-
čích. Vždy je to pro všechny příjem-
ná tečka za sezónou, kde po vyčer-
pávajícím závodě následuje oddílové 
rozloučení s následným víkendovým 
výšlapem po českých horách. V květ-
nu, kdy je již pěkné počasí, zahajuje-
me novou sezónu vždy oddílovým pe-
čením selátka, aby forma byla řádně 
nastartována. V srpnu je naplánováno 
letní soustředění v Mělníku.

Simona Majrychová

Divuplná sezóna 
kralupských lyžařů
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Martin Štěpán před umělým skokem, přes který při MSJ 
v Jasné závodníci skákali při sjezdu a superG v rychlosti  

120 km/h do vzdálenosti 40-50 metrů.

Kralupská klička 2014
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FLORBAL
Ph+SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V  - FC Bourbon Praha  ...................8:2
FBC Kralupy n/V  - Floorball Club Falcon B  ............9:5

Ph+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V  B - FBC Panthers C  ....................0:8
FBC Kralupy n/V - FA Mladá Boleslav  ....................5:5

Ph+SČ třída mužů
FBC Kralupy n/V C - FBC Atomovky  .......................8:0
FBC Kralupy n/V C - SK Lvi Praha-Banko ............... 7:2

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V - FBC Jičín  ................................... 3:4
FBC Kralupy n/V - FBC Liberec  ............................ 7:13
FBC Kralupy n/V - FBC Česká Lípa  ........................ 4:7

2. liga dorostenců
FBC Kralupy n/V - AC Sparta Praha Florbal B ...... 3:10
FBC Kralupy n/V - Tatran Střešovice B  .................1:11
FBC Kralupy n/V - T.B.C. Králův Dvůr  ....................3:6
FBC Kralupy n/V - FBCŠ Bohemians B  ...................1:4

Ph+SČ liga starších žáků 
FBC Kralupy n/V - FBC Unhošť ...............................5:2
FBC Kralupy n/V - TJ Sokol na Mělníce .................. 1:0
FBC Kralupy n/V - BB Mladá Boleslav B ................. 1:2

RFL - Regionální florbalová liga
All Stars Kralupy - Team of Luckers ........................ 4:4
ASPV Veltrusy - Zuřivé Karety .................................5:2

Lujs Vytón - FBC Sokol Kralupy  .............................11:6
All Stars Kralupy - Zuřivé Kralupy  ..........................9:3
ASPV Veltrusy - Lokomotiv 90210  .........................3:5
Pink Guys - Lujs Vytón  .......................................... 5:10
FBC Rapid Hands - Lokomotiva 90210  .................11:5
FBC Sokol Kralupy - Team of Luckers  .............. 5:4 sn
FBC Rapid Hands - Team of Luckers  ...................12:6
Pink Guys - FBC Sokol Kralupy ...............................8:8
Pink Guys - FBC Rapid Hands  ................................6:5
Lokomotiva 9021 - FBC Rapid Hands  .................... 6:7

VOLEJBAL 
Starší žákyně, Stříbrná vločka
Kralupy - Uherské Hradiště ..................................... 1:2
Kralupy - Moravská Třebová ...................................3:0
Kralupy - Třebín   /Č. Budějovice/ ........................... 2:1
Kralupy - Most ......................................................... 2:1
Kralupy - Svitavy ...................................................... 2:1

Starší žákyně, Krajský přebor
Kralupy „A“ - Komárov ............................................ 2:1
Kralupy „A“ - Benešovská .......................................0:2
Kralupy „A“ - Pečky1:2 ..................................................
Kralupy „B“ - Kladno „B“ ........................................2:0
Kralupy „B“ - Čelákovice .........................................2:0
Kralupy „B“ - Brandýs n. L. .....................................2:0
Kralupy „A“ - Benátky n. Jiz. ...................................0:2

Kralupy „A“ - Benešovská .......................................0:2
Kralupy „A“ - Příbram ..............................................0:2

Kadetky, 1. liga
Kralupy - Mikulova Praha  ....................................... 1:3
Kralupy - Mikulova Praha ........................................3:0
Kralupy - Volejbal Vysočina .....................................3:0
Kralupy - Volejbal Vysočina .....................................3:2
Kralupy - Hlincovka Č. Budějovice ...........................2:3
Kralupy - VK Č. Budějovice ......................................0:3
Kralupy - Hradec Králové .........................................0:3

Juniorky, 1. liga
Kralupy - Střešovice ................................................0:3
Kralupy - Střešovice ................................................2:3

ženy, Krajský přebor
Kralupy - Tuchlovice ................................................3:0
Kralupy - Tuchlovice ................................................3:0
Kralupy - Zdice .........................................................2:3
Kralupy - Zdice .........................................................3:2
Kralupy - Komárov ...................................................3:0
Kralupy - Komárov ................................................... 3:1

Muži, Krajský přebor
Kralupy - Roztoky ....................................................2:3
Kralupy - Roztoky .................................................... 3:1
Kralupy - Benešov ................................................... 1:3
Kralupy - Benešov ...................................................3:0
Kralupy - Dobřichovice ............................................3:0
Kralupy - Dobřichovice ............................................ 3:1

Výsledkový servis kolektivních sportů

Volejbalová sezóna 2013/2014 
je prakticky u konce (máme 

na mysli oficiální soutěže pořáda-
né Volejbalovým svazem - pokra-
čují další přátelské turnaje i neo-
ficiální utkání). Hrají ještě starší 
žákyně B a žákyně mladší. Dospě-
lí končili v sobotu 22. 3. 2014. 

Ženy v Krajském přeboru I. skon-
čily na 3. místě druhé výkonnostní 
skupiny a k radosti všech volej-
balistů udrží tuto soutěž i do příš-
tí sezóny. Muži byli v Krajském 
přeboru I. na průběžném 2. místě 
a zůstali na něm i po posledních 
dvou sobotních zápasech. 

Juniorky dohrály své ligové zá-
pasy již koncem února. Celore-
publikově 12. místo je příjemné. 
Kadetky se probojovaly do kvalifi-
kace o extraligu. Bohužel třešnič-
ku na závěr veleúspěšné sezóny se 
sklidit nepodařilo. V závěrečném 

turnaji nejlepších čtyř družstev ne-
uspěly. Do nejvyšší kadetské sou-
těže tak postoupila Madeta České 
Budějovice a TJ Hradec Králové. 
I tak je třeba za celoroční výko-
ny děvčatům poděkovat. Opět do-
kázaly, že se v Kralupech hraje 
mládežnický volejbal na nejvyšší 
republikové úrovni. 

Starší žákyně „A“ odehrály po-
slední turnaj Krajského přebo-
ru v neděli 23. 3. 2014. V první 
výkonnostní skupině obsadily  
7. místo. Starší žákyně „B“ čekají 
ještě turnaje dva. Průběžně jsou 
ve druhé výkonnostní skupině 
na 2. místě. 

Mladší žákyně budou hrát až 
do května. Prozatím soutěž Kraj-
ského přeboru vedou. Budeme jim 
držet palce, aby vydržely a získaly 
pro Kralupy přebornický titul.

petr slapnička

JIž TEĎ SI ZAZNAMENEJTE DO KALENDářE TERMíNy „MEMORIáLU SIMONy 
MAChANOVé“ A „TURNAJE NADěJí“. BUDE SE hRáT 7. 6. a 8. 6. 2014.
www.kralupskevolejbalistky.org         www.kralupyvolejbal.cz

Závěr volejbalové sezóny 
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volNÝ ČaS, iNzerce

Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. V.
Po – Ne 7:30 – 19:00, tel.: 315 723 705
www.cukrarnakralupy.cz
Široká nabídka nových jarních zákusků.
Přijímáme objednávky na celé dorty, chle- 
bíčky i mísy (salámové, sýrové či ovocné).

bolí vÁs zÁDA, ruce, nohY?? 
Nebo chcete relaxovat, zbavit se celulitidy atd.? 

pŘijĎTe Do Av sTuDiA 
v hale vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou

VOLEJTE Po až Pá mezi 10.00 -13.00 hod. 

Tel. 739 519 814 
(prodej mazání proti bolestem, masáže, zábaly, dárkové poukazy)

Rád bych pozval veřejnost na ně-
kolik kulturních akcí, které v obci 

proběhnou v blízké době s podporou 
města Veltrusy. 

Novinkou v této sezóně je cyklus fil-
mových projekcí – ve středu 16. 4. se 
bude od 20 hodin promítat originální 
izraelsko-evropské sci-fi „Futurolo-
gický kongres“, vstup je zdarma.

Koncem dubna - v úterý 29. 4. 
proběhne 2. díl besedy s kralupským 
ultramaratoncem Reném Kujanem, 
který loni - jako první na světě - zdo-
lal svým „sólo přeběhem“ vnitrozemí 
Islandu z jihu na sever. Část z výtěž-
ku z této akce poputuje pro Sportovní 
klub vozíčkářů v Praze.

Filmové i cestopisné večery probí-
hají v útulné klubovně ASPV, která má 
omezenou kapacitu – proto neváhejte 
s rezervacemi míst k sezení na e-mai-
lu kulturního a sportovního výboru: 
kultura.sport@veltrusy.cz

Věřím, že příznivce kvalitní muziky 
potěší informace, že pozvání do Vel-
trus přijal písničkář, skladatel, herec 
a spisovatel Ivan Hlas, který vystoupí 
v sobotu 5. dubna rámci hudebního 
večera na sále Restaurace Na Závisti. 
Držitele Českého lva (za hudbu k filmu 
„Šakalí léta“, r. 1993) a autora patnácti 
CD Ivana Hlase doprovodí rockový cel-
lista Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (na-
mátkou vystupuje např. s Vladimírem 
Mišíkem, Vlastou Redlem, s kapelou 
Čechomor aj.) a kytarista Norbi Kovásc 
(hrává např. s Petrem Skoumalem aj.). 
Po koncertě Ivana Hlase a jeho tria vy-
stoupí neratovický Vorasband, hrající 
repertoár Michala Prokopa, Vladimíra 
Mišíka, Petra Kalandry a dalších le-
gend českého bigbítu. Vstupné na celý 
večer bude v předprodeji činit 100,- 
Kč, vstupenky jsou k dostání na vel-
truském MěÚ (na místě budou stát 
150,- Kč). FILIP VOLÁK

Veltruské kulturní jaro 2014

SOUKROMÁ INZERCE
❱ vYMěníM zrekonstruovaný byt 2+1 v osobním vlastnictví (Lobeček) 
za byt 3 + 1 nebo 3 + KK s balkonem + doplatek. Tel.: 734 127 795

› žaluzie › sítě proti hmyzu › parapety
› garážová vrata › rolety
Jsme držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.
Lutovítova 594, 278 01 Kralupy nad Vltavou
e-mail: lakam@lakam.cz, tel.: 315 721 694-5
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www.lakam.cz
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KomerČNÍ iNzerce

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

Hlavní náměstí č. 251 (tzv. Bodlák), 1.p.,
Odolena Voda

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, 
krizovou intervenci,  

psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění)

ObjeDnáVKy na TeLefOneCh: 

775 511 726, 603 538 419, 773 533 777

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

✆ ✆

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

ZDaRma 1x30 min.

AkCe pRodlouŽenA

Pro velký zájem je akce 1x 30 minut 
cvičení zdarma na jedinečném 
účinném stroji FIVERIDERS 
prodloužena do 30. 4. 2014!
objednejte se s tímto inzerátem  
na tel. č. 774 509 013 nebo  
e-mailem: expreskakralupy@seznam.cz

PRODejna kávy
 a kavárna Longberry
objednávky a rezervace 
tel. 702 007 310

sOučásTí kaváRny je I PRODejna čeRsTvĚ PRažené kávy

Velikonoční akce: přijďte v době Velikonoc, tj. 18. - 20. 4. do naší kavárny 
a prodejny kávy, nakupte balenou kávu nad 300,- Kč a DOsTaneTe 100 g  
kolumbijské kávy jako DáRek! 
Kávu můžete zakoupit jak v kavárně,  
tak i v našem e-shopu www.longberry.cz
veškeré informace, včetně denního menu, 
naleznete na www.longberry.cz
i na Facebooku.

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

Zveme Vás do naší nově zrekonstruované 
prodejny s dárkovým zbožím s rozšířenou 

nabídkou kostýmů a párty programu.

po-pÁ  8:00 – 17:00, so 9:00 – 11:30

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636

K parkování můžete využít 
volných parkovacích míst 
pod novým městským 
úřadem. První hodina 
parkování ZDaRma!

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG  s.r.o. 

Přijme na občasnou výpomoc pracovníka,

který umí šít na elektrickém šicím stroji 
Pracovní náplň:
- drobné opravy na pracovních oděvech, 
 našívání jmenovek, loga, případné 
 zkracování oděvů

Výpomoc by byla řešena
dohodou o provedení práce.

V případě zájmu 
nás kontaktujte na tel. čísle:

315 724 221

Veřejné bruSlení
Pondělí - Pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

kralupská sportovní, spol. s r. o.,
Mostní 812, 278 01 kralupy nad vltavou

Vstupné: víkend: 50,- Kč, po – pá: 40,- Kč. Děti do 12 let: 40,- Kč.  
Děti do 6 let (včetně) zdarma. doprovod: 10,- Kč  

půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591
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KomerČNÍ iNzerce

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.

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.

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

PRoDám bYt 2 + 1
kralupy nad Vltavou 

 – Předmostí, 50 m2, 2. patro
Cena k jednání 1.300.00,- kč
(při rychlém jednání a platbě 

v hotovosti možná sleva)
Tel.: 728 393 327,  

e-mail: vluzecky@seznam.czKRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

ZDaRma 1x30 min.

AkCe pRodlouŽenA

Pro velký zájem je akce 1x 30 minut 
cvičení zdarma na jedinečném 
účinném stroji FIVERIDERS 
prodloužena do 30. 4. 2014!
objednejte se s tímto inzerátem  
na tel. č. 774 509 013 nebo  
e-mailem: expreskakralupy@seznam.cz

Přivydělejte si 10 – 15.000 Kč

VE VOlNÉM čASE
Práce z domu, a to na vedlejší nebo hlavní činnost s možností 

budování profesní kariéry.
Vedlejší činnost obnáší práci na cca 3 hodiny denně.

Zisk se pohybuje kolem 15 tisíc měsíčně.
Hlavní činnost je práce na cca 6 – 8 hodin denně se ziskem  

i více než 25 tisíc měsíčně.
Pro bližší info volejte dnes 605 775 823



DATUM ZAháJENí AKCE DATUM ZAháJENí AKCE

1. 4. út ..............18:00 ....... Beseda o Tibetu (klubovna ASPV Veltrusy)
2. 4. st ................8:30 ....... Karel Kryl – vzpomínkový pořad 
   (muzeum Kralupy)
  18:00 ....... Přátelé respektující výchovy
   (Montessori centrum Kralupy)
3. 4. čt ..............13:00 ....... 6. Vítání jara (mlýn v Olovnici)
4. 4. pá .............13:00 ....... 6. Vítání jara (mlýn v Olovnici)
5. 4. so ...............8:00 ....... Do Okoře bez oře - turistický pochod 
   a cyklo jízda
  9:30 ....... Bazárek dětských potřeb a oblečení 
   (Montessori centrum Kralupy)
  13:00 ....... 6. Vítání jara (mlýn v Olovnici)
  20:00 ....... Koncert Ivana Hlase 
   (restaurace Na Závisti,Veltrusy)
6. 4. ne ...............8:00 ....... Aerobic mini teams a pódiové skladby -
   Fitforyou, o. s. (hala na Cukrovaru)
  9:45 ....... Závody v moderním pětiboji – Český pohár
   mládeže (sportovní areál na zimním stadionu)
  13:00 ....... Velikonoční dílničky pro malé i velké 
   (muzeum Kralupy)
  13:00 ....... 6. Vítání jara (mlýn v Olovnici)
  13:00 ....... Velikonoční dávnohrátky
   (Regionální muzeum Mělník)
  14:00 ....... Kralupský talent (KD Vltava)
  15:00 ....... Komentovaná prohlídka výstavy „Co je 
   české, to je hezké“ (muzeum Kralupy)
7. 4. po ...............9:00 ....... Velikonoční výstava v DDM – trvá do 11. 4.
8. 4. út ..............17:30 ....... Koncert učitelů ZUŠ Kralupy nad Vltavou
   (muzeum Kralupy)
10. 4. čt  ...........15:11 ....... Výlet s KPP na prohlídku Pražské 
   potrubní pošty
  16:00 ....... Velikonoční párty pro nejmenší (DDM)
  16:30 ....... Pohádka o Šemíkovi (KD Vltava)
12. 4. so .............8:00 ....... Velikonoční workshop s programem 
   pro děti (Zahradnictví Jelínek, Veltrusy)
  9:00 ....... Máslovická šlápota (www.maslovice.cz)
  9:00 ....... Velikonoční jarmark 
   (Regionální muzeum Mělník)
  10:00 ....... Jaro na zámku Veltrusy 
   (www.zamek-veltrusy.cz)
  13:00 ....... Linoryt a tiskařská dílna - kurz (DDM)
  13:30 ....... Zdobené vajíčko papírovými květy – kurz
   (AZ centrum)
  20:00 ....... Jarní ples kurzů tance (KD Vltava)
13. 4. ne .............8:00 ....... Velikonoční workshop s programem 
   pro děti (Zahradnictví Jelínek, Veltrusy)
  15:00 ....... Velikonoční slavnost (KD Vltava)
  17:00 ....... Autogramiáda s Jirkou Mádlem 
   (Kino Vltava)
14. 4. po ...........16:30 ....... Prvňáčkem na zkoušku 
   (ZŠ Komenského nám.)
15. 4. út ..............9:00 ....... Výstava kraslic – trvá do 27. 4. 
   (Regionální muzeum Mělník)

  10:00 ....... Prohlídka kralupské radnice 
   se „Sdružením rodáků“
  19:00 ....... Jarní koncert KODK (KD Vltava)
16. 4. st. ...........19:30 ....... 16. Country salon s Rangers Band 
   (KD Vltava)
  20:00 ....... Filmový večer (klubovna ASPV Veltrusy)
17. 4. čt ..............8:00 ....... Velikonoční hrátky s DDM
18. 4. pá .............8:00 ....... Velikonoční hrátky s DDM
19. 4. so .............9:00 ....... Kralupský šestiboj (pod mostem T. G. M.)
  10:00 ....... Setkání přátel útulku Lesan (Na Hrombabě)
  10:00 ....... Kreslení mandal (AZ centrum)
22. 4. út ............19:30 ....... Koncert komorní hudby 
   (zámek Nelahozeves)
23. 4. st ..............8:00 ....... Středočeský taneční pohár 
   (sportovní hala na Cukrovaru)
  16:30 ....... Jak Kašpárek ulovil čerta (LS Rolnička)
  17:30 ....... Jak Kašpárek ulovil čerta (LS Rolnička)
  18:00 ....... Prohlídka školky a následná beseda 
   (Montessori centrum Kralupy)
  19:00 ....... MET – Don Giovanni (Kino Vltava)
  19:30 ....... Luba Skořepová: Nezlobíš se...? (KD Vltava)
24. 4. čt ............16:00 ....... Sedmihlásek – pěvecká soutěž (DDM)
  19:30 ....... Tančírna
25. 4. pá ...........18:00 ....... Vernisáž výstavy obrazů ak. mal. J. Tichého
   (Galerie VK37)
26. 4. so .............9:00 ....... Hrnčířské slavnosti (zámek Nelahozeves)
  10:00 ....... Otvírání studánky na Rusavkách 
   (sraz v ul. Pod Hradištěm)
  15:00 ....... Mňau – pohádkový muzikál (KD Vltava)
  19:30 ....... Orientální vítání sluníčka (hotel Sport)
   Výlet s MKD do Ctěnic, Dobrovíze a Loučně
27. 4. ne  ............9:00 ....... Hrnčířské slavnosti (zámek Nelahozeves)
  12:00 ....... Župní závody TJ Sokol Kralupy
29. 4. út ............18:00 ....... Beseda s René Kujanem 
   (klubovna ASPV Veltrusy)
30. 4. st ............17:00 ....... Veřejné jednání zastupitelstva města

Kalendář dubnových akcí 
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou většinu těchto akcí najdete podrobné pozvánky na stránkách Zpravodaje  
+ program Kina Vltava na str. 18 - 19. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


