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Starostové obcí a zástupci 
spolků sdružení v iniciativě 

Stop letišti Vodochody předsta-
vili na Městském úřadě v Kra-
lupech nad Vltavou v pátek  
18. dubna ministrovi životního 
prostředí Mgr. Richardu Brab-
covi věcné argumenty proti 
rozšíření letiště Vodochody. Zá-
roveň předložili pádné důvo-
dy ke zrušení vloni vydaného 
kladného stanoviska EIA (po-
suzování vlivu na životní pro-
středí) k tomuto záměru. Věc-

né i právní nedostatky procesu 
posuzování záměru a jeho vý-
sledek jsou podle starostů i ob-
čanských iniciativ tak závažné, 
že je opravňují požadovat zru-
šení ministerského stanoviska. 
Richard Brabec návštěvou Kra-
lup dává jako nově úřadující 
ministr najevo zájem o řešení 
problému, který se táhne od ro-
ku 2006, kdy bylo tovární letiš-
tě prodáno investiční skupině 
Penta. 

Po dvouhodinovém jednání 

starostů s ministrem proběhla 
tisková konference. Ministr Ri-
chard Brabec zdůraznil, že po-
kud se rozhodne přezkum po-
sudku provést, neznamená to 
zrušení stanoviska, které mi-
nisterstvo k studii EIA vydalo 
v loňském roce. 

Zástupci obcí se ale nevzdá-
vají a jsou připraveni připo-
mínkovat územní i stavební 
povolení, o které bude inves-
tor žádat.

Radka saláková

Středočeští radní odsouhla-
sili uzavření smluv s ROP 

Střední Čechy na spolufinanco-
vání devíti dopravních projek-
tů na území kraje. Projekty se 
týkají rekonstrukcí silnic druhé 
a třetí třídy, které v únoru letoš-
ního roku schválil Výbor regio-
nální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy. 

Jedním z těchto projektů je 
i stavba průtahu na silnici dru-
hé třídy v Kralupech nad Vlta-
vou za téměř 74 miliónů korun, 
z čehož dotace představuje 47,4 
miliónu. Oprava začne v červen-
ci a bude vyměněna konstrukč-
ní vrstva vozovky a zvýšena 
kapacita průjezdnosti. „Tato do-
pravní stavba navíc bude pro-

vedena za finanční spoluúčas-
ti jak kraje, tak i města a bude 
na ni vyhlášeno jedno společné 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby,“ upřesnil hejtman Josef 
Řihák. Stavební práce skončí 
v listopadu 2014.

(výňatek z tiskové zprávy 
Středočeského kraje ze dne  
15. 4. 2014)

Jednání o letišti ve Vodochodech

Rekonstrukce Mostní ulice se blíží
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Starostka Máslovic Vladěna Sýkorová, líbeznický 
starosta Mgr. Martin Kupka, kralupský starosta Petr 
Holeček, ministr životního prostředí Mgr. Richard 
Brabec a náměstkyně ministra Berenika Peštová  
na dubnovém jednání na kralupské radnici.
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,
◆ Do 14. 5. 2014 bude uzavřena stezka pro chodce 
a cyklisty v úseku od křižovatky Na Františku 
k lávce pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu. 
Důvodem úplné uzavírky je provádění stavebních 
prací - souvislé údržby. Povrch komunikace bude 
vyfrézován, budou vyměněny poškozené obrubníky 
a položen nový živičný povrch.

◆ V plaveckém krytém bazénu jsou rozšířeny 
hodiny pro veřejnost a to v následujících dnech 
a časech: pondělí 17:00-21:00 (dříve 17-20), 
středa 17:00-21:00 (dříve 18-21).

◆ Město Kralupy nad Vltavou podá další 
žádost o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí. Tentokrát je předmětem žádosti nákup 
kropicího vozu pro potřeby Technických služeb 
města. 

◆ V brzké době bude vyhlášena Výzva 
k podání nabídek od více zájemců o veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu C objektu 
MŠ Gen. Klapálka“.

◆ Další veřejnou zakázkou, která bude 
vyhlášena, je akce „Snížení energetické náročnosti 
sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech 
nad Vltavou“.

◆ Dobrovolnému svazku obcí Údolí Vltavy, 
jejímž členem jsou i Kralupy nad Vltavou, 
byl schválen členský příspěvek ve výši  
171.170,- Kč. 

◆ V září 2013 požádala organizační složka 
města - sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
(v souladu s podmínkami pro poskytování dotací 
stanovenými Ministerstvem práce a sociálních 
věcí) o dotaci poskytovatelům sociálních služeb. 
Žádosti bylo vyhověno a byla schválena dotace 
na sociální služby ve výši 780.000,- Kč.

STřípKY z radnice města
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11.června

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

za celou redakční radu věřím, že se vám líbil 
náš aprílový článek. I my bychom uvítali volno-
časový areál navrhovaný Ing. arch. Veselou :-). 

Bohužel to byla pouze utopická myš-
lenka našeho Huga Kopeckého. 

Aprílový měsíc je za námi a svá 
vrátka nám otevírá měsíc lásky 
– „máj“. Pro nás na Městském úřa-
dě Kralupy nad Vltavou je květen 
ve znamení voleb do evropského 
parlamentu. 

Volby se uskuteční 23. a 24. 5. 2014. 
Počet volebních místností se nezměnil, ale 

z důvodu sestěhování budov Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou došlo ke změně dvou 
míst okrsků.

Volební okrsek č. 8 dříve sídlil v budově MěÚ 
v ulici U Cukrovaru 1087. Voliči budou nově 
volit v novém sídle radnice, a to na Palackého 
nám. 1. Druhá změna se dotkne okrsku č. 12, 
který dříve sídlil v budově MěÚ v Přemyslově uli-
ci (odbor dopravy). Voliči z této lokality budou 
nyní své kroky směřovat do budovy hasičské 
zbrojnice v Lutovítově ulici 593.  

Jak za redakční radu, tak za městský úřad 
vám přeji klidné prožití květnových (snad tep-
lých a slunných) dní a dovolte, abych vás po-
zvala na celoměstské slavnosti Dny Kralup. 
Z jejich programu si jistě každý vybere svůj sou-
dek zábavy. 

lenka MoRavcová, 

členka Redakční Rady kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. IČ: 00353574. Náklad 2850 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
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Vyšlo 30. 4. 2014. Uzávěrka červnového čísla: 20. 5. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 30. 5. 2014.

adresa:
Hůrka 1041

schůzka se koná:
27. 5. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

StánKoVé trhy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 14. a 28. 5. 2014

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

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

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

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

ROZPIS STANOVIŠŤ 
MOBILNÍHO OdPAdu 

1. května Svátek práce
5. května Květnové povstání českého lidu (1945)
8. května Den vítězství (1945)
Pietní zastavení u pomníků a pamětních desek se 
uskuteční ve středu 7. 5. 2014:
10:00 ................. Lobeček
10:10 ................. ZŠ Komenského 
10:15 ................. Sokolovna 
10:20 ................. kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 a sv. Václava
10:30 ................. Hostibejk
10:40 ................. kralupský hřbitov
10:50 ................. Minice
11:00 ................. ZŠ Mikovice
11:10 ................. Zeměchy 
Časy jsou orientační!
11. května Svátek matek
15. května Den rodiny
23. – 24. 5. Volby do Evropského parlamentu

Květnová výRočí,  
události a pietní zastavení
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Po prvním úspěšném kole, které pro-
běhlo v loňském roce, organizuje MěÚ 

Kralupy opět aukci energií, do které ma-
jí občané možnost se zařadit a vysoutěžit 
výhodnější ceny za zemní plyn a elektric-
kou energii.

Přestože loňský sběr podkladů byl po-
znamenán povodněmi a i účast byla z to-
ho důvodu menší, tak se celkově přihlásilo 
v Kralupech do aukce 118 odběrných míst. 
Celkem se podařilo občanům ušetřit tímto 
způsobem 925.508,- Kč.

„Díky první elektronické aukci mohli lidé 
snížit cenu za energie až o 28 %. Průměrná 
domácnost tak za dva roky ušetří zhruba 
6.400,- Kč na energiích,“ říká místostarosta 
Kralup pan Libor Lesák.

„Přihlásit se mohou jednotlivé domác-
nosti, podnikatelé i bytová sdružení zcela 
zdarma. Pořádající firma eCentre je pak 
všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, 
které musejí dodavatelé dodržet a osloví 
všechny dodavatele energií na trhu, aby 
o balík domácností soutěžili,“ doplnil mís-
tostarosta.

Máte zájem přihlásit se do aukce? Na-
vštivte kontaktní místo na novém MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou, a to každé pondělí  
od 5. května až do 9. června 2014 vždy 
od 10 do 17 hodin (polední přestávka 12:00–
12:45) – velká zasedací místnost ve 4. patře. 
Přineste si s sebou kopie ročního vyúčtová-
ní a smlouvy se stávajícím dodavatelem.

PetR kRoutil 

Do 31. 7. 2014 budou dočasně uzavřeny 
místní komunikace ve Veltrusech z dů-

vodu realizace projektu „Revitalizace a do-
pravní zklidnění centra města Veltrusy“.

Do Veltrus se z Kralup dostanete po silni-
ci č. 101 Palackého ulicí – viz mapa.

Uzavírka platí jak pro autobusy, tak pro 
osobní automobily – uzavřeny jsou tyto uli-
ce: Maršála Rybalka ve směru od kruhové-
ho objezdu se silnicí č. 11/608 „U Kláštera 
Veltrusy“ k náměstí A. Dvořáka, náměstí 
A. Dvořáka, vjezd z náměstí A. Dvořáka 
do ulice Třebízského, Seifertova, Alešova 
a Komenského, s ukončením v ulici Ko-
menského před křižovatkou ulic Havlíč-
kova, Palackého, Fr. Šafaříka a dále ulice 

Fr. Šafaříka od ulice Komenského po ulici 
Chotkova a vjezdu do ulice Chotkova. Zá-
roveň bude v daném období v celé délce 
Palackého ulice platit zákaz zastavení, a to 
po obou stranách.

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových vyzývá, podle § 65 

odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon, vlastníky nemovitostí, kteří nejsou 
označeni v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby 
se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené 
nemovitosti u místně příslušného praco-
viště Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových (ÚZEMNÍ PRACOVIŠ-
TĚ STŘEDNÍ ČECHY, nám. Republiky 3, 
110 00 Praha 1). 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva 
týká, je zveřejněn na webových stránkách 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka 
majetku“, v části „Nedostatečně určitě iden-
tifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových tímto upozorňuje na skuteč-
nost, že pokud se vlastník nemovité věci 
nepřihlásí do 31. 12. 2023, má se za to, že ji 
opustil. Potom připadne opuštěná nemovitá 
věc do vlastnictví státu. 

Zkontrolujte si zápisy 
v katastru nemovitostí

Před koupí mobilního 
domu kontaktujte  
stavební úřad

Ve správním obvodu města Kralupy 
nad Vltavou se rozmohl nešvar sa-

movolného umísťování mobilních do-
mů na pozemcích občanů. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 
odbor výstavby a územního plánová-
ní žádá majitele či budoucí zájemce 
o koupi, aby předem kontaktovali zá-
stupce odboru. Umístění mobilních 
domů na pozemek podléhá správní-
mu řízení.

vodárny opět varují 
před podvodníky

Společnost Středočeské vodár-
ny, a. s. (SVAS) upozorňuje veřej-

nost, že se opět objevují případy, kdy 
se do soukromí obyvatel snaží vnu-
tit podvodníci pod záminkou, že jsou 
zaměstnanci vodáren. Údajní pracov-
níci vodáren obvolávají domácnosti 
a upozorňují na kontrolu tvrdosti vo-
dy a množství chloru. Kontrola má být 
provedena hned druhý den. Pod tou-
to záminkou se vetřou do bytu a pře-
kvapené obyvatele připraví o peníze 
či majetek. 

SVAS sdělují, že zaměstnanci spo-
lečnosti se prokazují průkazem SVAS, 
který je opatřen fotografií i telefonním 
číslem 840 121 121, kde je možné si to-
tožnost osoby u Vašich dveří ověřit.

Podvodníci se objevují na mnoha 
místech v okolních krajích a jsou veli-
ce vynalézaví. Dealeři také nabízejí filtry 
na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tím-
to upozornit, že nabízené služby nejsou 
nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. 
Není tedy třeba si tuto službu objednat 
a platit za ni. Informace, které podávají 
dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou 
vymyšlené a zavádějící. 

vjezd do veltrus omezen

Město organizuje druhé kolo 
auKce eneRgií
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vysoká škola chemicko–tech-
nologická v Praze předsta-

vila stavbu vědecko–technické-
ho parku (VTP) a stav přípravy 
jeho činnosti a organizačního 
zabezpečení. VTP bude půso-
bit pod názvem TECHNOPARK 
VTP KRALUPY a bude zamě-
řen na stavební chemii, materiá- 
lové inženýrství a související 
obory. Výzkumnou a inovační 
činnost zahájí VTP počátkem 
roku 2015. Prezentace a návště-
vy stavby se účastnili novináři 
a zástupci odborné a místní ve-
řejnosti v čele se starostou Pet-
rem Holečkem.

Prorektor VŠCHT Praha 
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
informoval o postupu stavby, 
která byla zahájena v červenci 
2013 a je reálný předpoklad, že 
stavební práce budou ukončeny 
v říjnu tohoto roku. Předpokládá 
se, že po překlenutí počátečního 
období a rozběhnutí všech funk-
cí VTP bude zaměstnáno asi 60 
osob. Techničtí a administrativ-
ní pracovníci pro Technopark 
budou přijímáni cestou výběro-

vých řízení, která se budou po-
stupně vyhlašovat na webových 
stránkách VŠCHT a VTP.

Petr Holeček, starosta města 
Kralupy nad Vltavou zdůraznil, 
že vědecko-technický park bude 
po městském úřadu druhou bu-
dovou, která mění vzhled měst-
ského centra. Ocenil spolupráci 
s VŠCHT Praha a budoucí spo-
lupráci s kralupskými základní-
mi a středními školami. 

Hlavní částí setkání byla pro-
hlídka budovy a prostor budou-
cích laboratoří, kanceláří, za-
sedacích místností a dalšího 
zázemí VTP. Hosté si prohlédli 
přízemí budovy s budoucí recep-
cí a prostory pro dvě experimen-
tální haly. V druhém a třetím 
nadzemním patře jsou vybudo-
vány místnosti pro laboratoře, 
ve čtvrtém a pátém patře se na-
chází aula s kapacitou až 160 se-
dících osob. Přítomní odborníci 
ocenili celkový koncept budovy, 
dostatek prostoru pro výzkum-
né, experimentální práce i další 
odbornou činnost.

aleš soukuP, všcHt PRaHa

příVoz  
ÚholičKY – řEž
Od dubna máte možnost využít přívoz 
mezi Úholičkami a Řeží. mimořádné 
jízdy jsou po dohodě možné při mi-
nimálním počtu 2 osob. kontaktní 
telefon: 773 086 470.

Úholičky – odjezd
9:05 a, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 
12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 
15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 
18:05, 18:35 b, 19:05 b, 19:35 b, 20:05 b

Řež - odjezd
9:15 a, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 
18:15, 18:45 b, 19:15 b, 19:45 b, 20:15 b

a – jede v sobotu a neděli
b - jede v pátek a sobotu od 1. 7. do 31. 8.

Ceník
Dospělí: 20,- Kč. Dospělí (zpáteční): 
30,- Kč. Dítě 6-17 let, senior nad 65 
let: 10,- Kč. Dítě 6-17 let, senior nad 
65 let (zpáteční): 15,- Kč. Děti do 6 let: 
zdarma. ZtP / ZtP-P: 10,- Kč. ZtP / 
ZtP-P (zpáteční): 10,- Kč. Jízdní kolo, 
pes: 5,- Kč

tecHnoPaRK vtP KRaLuPY
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Každý den procházíme naším městem a všímá-
me si pěkných zákoutí, rádi se projdeme par-

kem, kolem upravené zelené plochy. S uspokojením 
si prohlížíme zelené stromy, kvetoucí keře, květino-
vé záhony. Potěší nás upravené předzahrádky, kte-
ré oddělují dům od chodníku nebo i květinová vý-
zdoba oken, ale také čisté komunikace a chodníky.  
Nehezká místa a nepořádek raději přehlížíme, odpadky 
válející se kolem kontejnerů, oprýskané a počmárané 
zdi, nepořádek na trávnících, zaprášené ulice a chodníky 
či nášlapné miny od našich psích čtvernožců, zkrátka 
vše, co nedělá zrovna dobrou vizitku našemu městu. 
Přitom by náprava v některých případech možná ne-
byla tak složitá. 

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou připravi-
lo novou soutěž nazvanou „Šlo by to lépe?“, ve které by-
chom se chtěli zaměřit právě na ta problematická místa 
v našem městě, která raději přehlížíme, ale na jejichž 

vylepšení by se dalo zapracovat. Naším cílem je tato 
místa podchytit a v ideálním případě zjednat nápravu. 

Soutěž pořádáme v rámci projektu Kralupy – čisté 
město, který probíhá za finanční podpory grantového 
schématu města Kralupy nad Vltavou. 

Soutěžící mají za úkol vyfotografovat problematic-
ká místa ve městě, např. černou skládku, znečištění, 
zdevastovanou zeleň apod. a poslat nám fotografii 
i s popisem, o jaké místo se jedná, na jaký problém 
dotyčný upozorňuje, případně navrhnout opatření 
k vylepšení situace (např. vyčištění lokality). 

Fotografie v elektronické podobě nám, prosím, posílej-
te na emailovou adresu: ekologickecentrum@gmail.com 
nebo je doručte osobně do kanceláře ekocentra na Pa-
lackého náměstí č. 6 v Kralupech nad Vltavou. Neza-
pomeňte uvést svůj kontakt, protože výherci soutěže 
od nás obdrží pěkné odměny. 
Soutěž potrvá do 30. září 2014.

Soutěž ekocentra Šlo by to lépe?

Ekologické centrum kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 6 
www.eckralupy.cz
e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz.

tel.: 800 100 584

Účastníci exkurze na stavbě budoucího technoparku
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itakto lze patriotům našeho města, Česku 
a do světa „po švejkovsku“ oznámit, že 

Kralupy budou mít sochu tohoto světozná-
mého literárního hrdiny. Hlavní postavy 
protiválečného českého nejpřekládanější-
ho románu „Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války“. Dosud bylo ve světě insta-
lováno třináct soch Josefa Švejka. V České 
republice zatím nebyla odhalena žádná... 
Naše město by mohlo být prvním!

Téma „Švejk a Kralupy“ se v posled-
ních dvou letech několikrát v Kralupském 
Zpravodaji objevilo. Velkou novinkou je,  
že 26. března 2014, na základě iniciativy 
místních „švejkologů“ - členů uskupení G4 
(čtyři kralupští přátelé, badatelé a propagá-
toři) a řady patriotů a přátel našeho města, 
došlo ve spojení s vedením města v restau-
raci U Kohouta ke slavnostnímu založení 
„Spolku pro instalaci sochy Josefa Švejka 
v Kralupech“. 

Založení proběhlo za aktivní účasti 
Ing. Richarda Haška (předsedy Meziná-
rodní společnosti J. H. a vnuka spisovate-
le) a Martina Haška (pravnuka spisovatele) 
- oba jmenovaní byli jednohlasně zvoleni 
čestnými předsedy spolku. Předsedou spol-
ku byl zvolen starosta města Petr Holeček 
a místopředsedy panové místostarostové Li-
bor Lesák a Marek Czechmann.  Další čle-
nové vedení spolku: Kamil Hainc (G4) - vý-
konný místopředseda, Václav Gabriel (G4), 
Miroslav Sitař (G4), Jan Felix (G4), Dr. Jan 
Racek - ředitel městského muzea a Martin 
Odvody - ředitel kulturního domu. 

Proč sochu Švejka v kralupech
Uvedený román Jaroslava Haška je řazen 
mezi TOP 20 dosavadních nejvýznačněj-
ších knih světové literární tvorby. Naše 
město je v románu několikrát uvedeno - 
konkrétně 7x. Nejznámější větou je: „Já 
jsem takto drogista Vaněk z Kralup.“ Tato 
věta se objevuje i ve známém klasickém 
filmovém zpracování. Díky překladům 
do desítek cizích jazyků bylo tímto způ-

sobem rozšířeno povědomí o našem městě 
po celém světě…!!

Literární postava šikovatele Vaňka byla 
inspirována reálnou osobou - kralupským 
drogistou Janem Vaňkem (provozoval dro-
gistický obchod na kralupském náměstí, 
v provozovně je dodnes drogerie). Hašek 
a kralupský Vaněk se seznámili v roce 1915 
ve vojenském sběrném táboře. U Švejkovy 
sochy by bylo např. formou pamětní desky 
upozorněno na spojení světoznámého Švej-
ka a Kralup. Cílem záměru je podpořit kra-
lupský patriotismus a přispět originálním 
prvkem k probíhající revitalizaci centra 
města a zatraktivnit Kralupy pro návštěv-
níky našeho města.

veřejná sbírka
Dne 8. dubna 2014 rada města schváli-
la vyhlášení veřejné sbírky podle zákona  
č. 117/2001 Sb. na realizaci akce „Instalace 
sochy Josefa Švejka v Kralupech“, násled-
ně vše schválil i krajský úřad. Již v těch-

to dnech lze přispívat na č. účtu veřejné 
sbírky: 4444226666/0100. Zřizovatelem 
a správcem veřejné sbírky a účtu je město 
Kralupy nad Vltavou. Výsledná socha bu-
de ve vlastnictví a péči města. Přispět lze 
i jednoduše vhozením bankovky do sbír-
kové pokladničky v infocentru MěÚ nebo 
přes pokladnu MěÚ (dárce obdrží potvr-
zení). Možné je přispět i formou darovací 
smlouvy (info na tel.: 315 739 856). Odhad 
nákladů - při vyhotovení z bronzu (4-5 mm 
vrstva), což je klasický, fyzicky nejtrvalejší 
a vzhledově nejvhodnější materiál činí cca 
400.000,- Kč. 

Umístění sochy
Jako vhodný prostor pro umístění Švejko-
vy sochy je považováno místo u Palacké-
ho náměstí - na začátku travnatého pásu 
na pěší zóně v Husově ulici, naproti budově 
spořitelny, před frekventovaným podcho-
dem z náměstí do Sokolské ulice (pozemek 
je ve vlastnictví města). Z tohoto místa je 
přímý pohled na obchod kralupského dro-
gisty Vaňka. Kolemjdoucí by mohli šahat 
na Švejkův nos „pro štěstí“, tak jak je tomu 
často u obdobných míst ve světě. Socha 
by zde zároveň byla pod kontrolou měst-
ských kamer.   

Podoba sochy
Cílem je „potěšit kolemjdoucí…“ Jde o na-
lezení zajímavého spojení švejkovského 
tématu s nějakým recesistickým prvkem. 
Jako nejobjevnější nápad se považuje ná-
sledující podoba: Švejk sedící na lavičce, 
s možností přisednutí pro 2-3 osoby, hladí-
cí na noze uvelebeného psíka (dle románu 
stájového pinče). Oba by hleděli směrem 
na drogérii.

Až budeme mít na účtu přes 100 tis. Kč, 
požádáme rodinu Hrušínských o svolení, 
zda by naše socha mohla mít podobu skvě-
lého a nezapomenutelného Rudolfa Hru-
šínského… 

k.H.

Vyhlášení veřejné sbírky na sochu
JoSefa ŠveJKa v KRaLuPecH
„Tak budete mít sochu v Kralupech,“ řekla pani Müllerová Švejkovi. „Taková socha, 
to je celkem dobrá věc,“ zareagovat Švejk. „A paní Müllerová, věděj proč?“

Kralupský Zpravodaj bude pravidelně přinášet informaci o stavu veřejné sbírky a další podrobnosti a novinky,
průběžné informace najdete také na www.mestokralupy.cz/svejk   



N ejprve mi dovolte věnovat se tomu, proč právě letos budou oslavy výjimečné. 
Jak jistě víte, město Kralupy nad Vltavou je v partnerství s několika zahraničními 

městy. Mezi nejdelší patří německé město Hennigsdorf, pak následovalo francouz-
ské město Banyul sur Mer, dánské město Ikast, slovenské Komárno a nejnovějším 
partnerským městem je od roku 2006 město Šabac v Srbsku. 

A právě účast zástupců těchto měst bude výjimečná. Pravda, jsou hosty každých 
oslav Dnů Kralup, ale v tu chvíli se dostáváme k tomu, proč jsou ty letošní jiné. Vý-
jimečností je výročí partnerství města Kralupy nad Vltavou s městem Hennigsdorf. 
Výročí, ve kterém vzhledem k číslu můžeme najít dospělost, zralost, moudrost 
a snad i pár šedin. Výročí, které kdyby bylo v manželství, by znamenalo rubínovou 
svatbu. Výročí partnerství, které trvá již 40 let.

Psal se říjen roku 1974, když odjeli představitelé města Kralupy pod vedením teh-
dejšího předsedy MěNV Holána do města Hennigsdorfu v okrese Oranierburg, aby 
tam u příležitosti 25letého výročí NDR navázali po vzoru vyšších složek přátelskou 
družbu. Zástupci Hennigsdorfu pak 18. listopadu 1974 přijeli na oplátku do Kralup 
na několikadenní pobyt.

A tak začala družba přetrvávající 40 let, která nezůstala jen u podepsané part-
nerské listiny.

Jako každý jiný i tento vztah dozrával. Mimo družby mezi představiteli měst se 
setkávaly na turnajích fotbalové oddíly (za Kralupy FK Kaučuk) a konalo se pravi-
delné setkání mezi kluby seniorů. Nyní se pravidelně setkávají na turnajích oddíly 
volejbalu, či zástupci městské policie a dobrovolní hasiči. 

Po dvaadvaceti letech byla dne 16. 8. 1996 partnerská smlouva obnovena a po-

depsána starostou města Kralupy Mgr. Pavlem Ryntem a dosud stávajícím starostou 
Hennigsdorfu Andreasem Schulcem. Síla partnerství „v dobrém i zlém“ se projevi-
la, když byly Kralupy nad Vltavou v letech 2002 a 2013 postiženy ničivou povodní. 
Město Hennigsdorf poskytlo městu Kralupy nad Vltavou nejen pomoc finanční, ale 
především v tu chvíli velmi potřebnou fyzickou a humanitární. 

Zástupci zahraničních delegací nebudou jen hosty města Kralupy nad Vlta-
vou, ale přispějí i do bohatého programu oslav.
Tradičně se do konání volejbalového turnaje „Memoriál Simony Machanové“ za-
pojuje i oddíl volejbalu města Komárna a Hennigsdorfu.

Pozvaní byli i hasiči z města Hennigsdorf, kteří se společně se zástupci městské 
policie z Hennigsdorfu a města Komárna zúčastní soutěže ve střelbě, organizované 
Městskou policií Kralupy nad Vltavou a současně se budou prezentovat i v soutěži malé 
kopané „Turnaj století“, pořádané Domem dětí a mládeže v sobotu 7. června.

Poprvé navštíví Kralupy nad Vltavou i hennigsdorfský Komorní orchestr žáků ZUŠ 
Hennigsdorf pod vedením Ronnyho Heinricha, který vystoupí v sobotu 7. června 
od 18:00 hodin v kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Svým 
vystoupením orchestr zahájí i program nedělního festivalu „Studentský majáles“.

Blíže poznat město Hennigsdorf pak budete moci při sobotním programu slav-
ností na pravém břehu řeky Vltavy, kde bude připraven prezentační stan města. 
Ke zhlédnutí budou fotografie města, informace o městě, turistické známky a jiný 
zajímavý materiál. Lenka Císlerová

Dny Kralup 20 1 4
                           4. – 8. června

Vážení PŘáteLé,
již příští měsíc se v kralupech nad Vltavou 
můžeme těšit na slavnosti města zvané  
Dny kralup 2014, které jsou tradiční  
a přesto v letošním roce něčím výjimečné.

Zajímavosti

Co jsou partnerská (družební) města
 Jsou to města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala 
vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demo-
grafické i jiné charakteristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k vý-
měnným studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob, jak přimět obyvatele 
k vzájemnému bližšímu porozumění a také jako způsob, jak ke všeobecnému prospěchu podpořit přes- 
hraniční styky. Nejvíce populární je tato koncepce v Evropě, postupem času se však rozšířila i na jiné 
světadíly, což vedlo k některým velmi zajímavým partnerstvím.

V České republice je více jak 55 měst a obcí, které udržují trvalé partnerské vztahy s městy a obcemi 
v jiných zemích. Nejvíce partnerství má uzavřeno město Praha s 23 městy jiných zemí. Druhé místo 
drží město Brno, které má uzavřeno 12 partnerství.

Číslo „40“
� 40 let manželství 
 je rubínová svatba
� podle Bible při potopě světa 
 pršelo 40 dní a 40 nocí
� Mohamedovi bylo 40 let, když
 se mu podle Koránu poprvé
 zjevil archanděl Gabriel
� podle Koránu je 
 člověk pořádně 
 dospělý, až když 
 mu je 40 let

A co dAlšího nám  
ve městě přinesl roK 1974?
� na pravém břehu Vltavy v Lobečku byly 
 objeveny zbytky vesnice a pohřebiště 
 z doby bronzové
� konal se první „Běh do hostibejckých schodů“ 
� byla ukončena I. etapa dostavby sídl. Hůrka 
 a zahájena II. etapa stavby
� byl postaven most přes Zákolanský potok 
 spojující sídliště Hůrka s Nerudovou ulicí
� 22. 10. byla ve 20:00 hod. slavnostně zapálena 
 1. pec surovinové destilace na rafinérii ropy 
 v n.p. Kaučuk
� k 31. 12. 1974 mělo město 16.940 obyvatel

Setkání zástupců měst při plánování vzájemné prezentace 
měst při oslavách výročí – po směru hodinových 
ručiček: Petr Holeček, starosta Kralup, Lenka Císlerová, 
Mgr. Renata Ryntová, Ing. Marek Czechmann, Libor Lesák, 
Peter Schönrock, Jutta Benesch, Peter Schulc - starosta 
Hennigsdorfu, Ronny Heinrich.

Znovu 
podepsaná 
smlouva 
z 16. srpna 
1996
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Moje pozvánka patří nejprve dětem, 
kterým je věnovaný velký díl oslav.

Ty se mohou už při samotném zahájení, 
které proběhne ve středu 4. června, těšit 
na divadelní představení čtyřlístek v po-
hádce od 17:00 hodin v KD Vltava.

Hrátky pro děti přinese páteční den 
na městském koupališti v podobě her, sou-
těží, ale i zábavy na skákacích hradech, 
a kdyby i toto dětské energii a elánu ne-
stačilo, doporučuji využít zbývající prostor 
koupaliště - bazény, protože tento den pa-
tří dětem a patří jim i koupaliště. 

A protože dětské kreativity není 
nikdy dost, nabízí sobotní program 
Dětský stan, kde si svou zručnos-
tí mohou děti vyrobit loďky a lo-
dičky, rybky a rybičky a také taju-
plné kvítí a kornoutky na cokoliv. 
Naučit se děti mohou i pletení ko-
šíků z pedigu. Svými zajímavými 
a naučnými dětskými programy 
se představí AZ centrum spolu 
s Centrem Matýsek a Farní chari-
ta si kromě řemeslných dílniček připravila 
i malování na obličej a erbrash tetování.

Cesta Pohádkovým (ne)lesem s rol-
ničkou a jejich loutkovými kamarády čeká 
na děti u cesty k tůni řeky Vltavy v nedělní 
odpoledne.

Mezi nové patří akce nesoucí název Cvč 
Palouček vás baví, je to místo, které ur-
čitě všichni rádi navštívíme.

V sobotu na břehu řeky Vltavy budou při-
pravena pěvecká vystoupení dětských hvězd 
z Kralupského talentu 2014, posezení s de-
chovkou, vystoupení mistrů Evropy v YO-
YO, cvičení s Párty klubem, pro ženy ukázky 
účesů, předváděcí akce či kosmetika.

Bezpochyby bude velmi zajímavou no-
vinkou i křeslo pro hosta, ve kterém k be-
sedě a autogramiádě usedne známá he-
rečka a moderátorka Bára Štěpánová.

Druhým hostem, který do křesla usedne, 
je spojenec Sportovního klubu vozíčkářů 
Praha, který zde s námi v Kralupech již čtyři 
roky žije a svým dobrým srdcem a smys-
lem pro pomoc druhým pomáhá organizaci, 

které jsou letošní oslavy věnované. Budete 
tak mít touto cestou příležitost potkat a po-
znat nejen samotného ultramaratonce a již 
zmíněného spojence reného kujana, ale 
spolu s ním i sportovce, kteří, jak říkají: „Ne-
chodíme, ale bereme to sportovně“. 

Další novinkou v programu je první Dob-
ročinný módní bazárek s heslem: dejte 
starým kouskům nový význam. Z něhož 
bude výtěžek věnovaný právě Sportovní-
mu klubu vozíčkářů Praha.

Ze stálic podívané a zábavy na břehu 
řeky Vltavy patří bezpochyby závody vod-

ních sportovních člunů kralupská míle, 
mistrovství republiky barmanů „Flair cup 
2014“, jarmark a jiné. 

Druhým rokem se představí se skoky 
do obřího airbagu i adrenalinová akce air 
BaG jam a soutěž pro silné ženy a muže 
stronG man 2014.

Ze sportovních akcí nelze pominout již 
tradiční Běh do hostibejckých schodů, 
orientační běh, memoriál simony ma-
chanové nebo třeba i ukázky bojové-
ho umění kali, ukázky juda a fotbalový 
turnaj století.

Velmi zajímavou nejen podívanou jistě bu-
de i druhý ročník otevřeného turnaje 
v kUBBu, nebo letecká show modelů. Své 
diváky si bezpochyby najde i muzejní noc 
či například vystoupení Základní umělec-
ké školy v podobě slavnostního koncer-
tu k výročí 65 let od založení školy, flor-
balový turnaj a atletická olympiáda ZŠ 
Václava Havla.

 
Velkým lákadlem je i hudební program, 
který si svůj prostor našel v každém dni 
slavností.

Ve středu je hudbě věnovaný zahajovací 
program slavností, který proběhne v rámci 
velmi zajímavého celoodpoledního pro-
gramu v DPS na Cukrovaru a během nějž 
zahraje i mimo jiné KralupSwing a zazpívá 
Senior minichór.

Ve čtvrtek nás při hudbě Kosích bratrů 
čeká příjemné posezení v Ametystové ča-
jově při čaji o páté, se kterým současně 

proběhne i sběr prvního Dobro-
činného módního bazárku.

V pátek je v loděnici Kotva při-
pravená oldies párty pod taktov-
kou DJ Honzy Lukavského. So-
botní večer na břehu už tradičně 
patří kralupskému hudebnímu 
festiválku, na němž vystoupí Wabi 
Daněk, U-Cee and Flavour band, 
Chamber Worcester, The Span-
kers, SKYLINE a skupina Skwor 

a jiní.  V neděli se můžete těšit na stu-
dentský majáles (viz. strana 23).

Velice zajímavý a neobvyklý program si 
pro vás připravila i městská policie a to 
ve středu 4. 6. v parku před DPS na Cuk-
rovaru.

A závěr, který nesmí nikdy na oslavách 
Dny Kralup chybět, jsou nedělní výletní 
plavby se společností SP PRAHA s.r.o. 
na lodích a sobotní půlnoční ohňostroj.

Vážení přátelé,
velmi jsem se snažila shrnout pozvánku 
na oslavy akcí do pár řádků zde, ale věř-
te mi, že vzhledem k rozsáhlosti úplného 
programu to nebylo snadné. Proto mi od-
pusťte Vy, kteří do oslav také programem 
přispíváte, a přesto jste nebyli zmíněni. Vše 
napravím později. Slibuji.

Úplný program oslav je možné sledovat 
na www.mestokralupy.cz a také v příštím vy-
dání Kralupského Zpravodaje. V druhé po-
lovině měsíce května bude úplný program 
vytištěn na letáky a široce distribuován. 

V době, kdy ženy doma zadělávají těsto a pečou vánoční cukroví, 
tátové shánějí kapry, dokupují se chybějící dárky a ladíte purpu-
rou provoněnou vánoční atmosféru, tak přesně v té době vzniká 
i těsto, z nějž o pár měsíců později upečeme 5denní slavnosti. 
A to, jestli se nám „pečení“ podařilo, posuďte sami.

Proto Vás zvu ve dnech od 4. do 8. června do města Kralupy 

nad Vltavou na místo, které je vám svým programem sympatické 
a přejeme si, abyste se dobře bavili. Vždyť to je přeci to, co má 
smysl a co je pro všechny pořadatele jedinou odměnou. 

Těším se na viděnou na oslavách města 
Dny Kralupy nad Vltavou 2014.

Lenka Císlerová

Co ChCi říCi na záVěr: 

atmosféra slavností se ponese v duchu hudby, sportu, dětských her, dílniček a především 
nevšedních zážitků a pěkné podívané. každý rok vám na těchto stranách Zpravodaje 

představuji program, který bude tvořit slavnosti města dny kralup nad vltavou. v první 
části textu, jsem uvedla, co dělá letošní slavnosti výjimečné a na této straně vám 

představím tu tradičnější část – samotný program.
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rozhovor

Kontaktovat ho můžete každé úterý 
od 17:00 do 19:00 hodin (bez nutnosti 

předchozího objednání) v sídle kralupské 
Farní charity, Sokolská ul. 139. K dispozi-
ci jsou samozřejmě i e-mailové a telefonic-
ké kontakty: poradna@mestokralupy.cz, tel.: 
224 968 236, 727 338 236.

čeho konkrétně se vaše pomoc týká?
Jedná se především o poradenství, motivač-
ní terapii, podpůrnou terapii a práci na ná-
hledu a zprostředkování a zajištění léčby. 
Kdybych to měl přeložit do srozumitelné 
mluvy, tak se jedná o prostor, který by měl 
být bezpečným místem pro sdílení strastí, 
které jsou přítomny v souvislosti s užívá-
ním návykových látek u někoho v rodině. 
Vycházím totiž z ověřené zkušenosti, že 
pokud se začne v rámci rodinného systé-
mu pracovat s jedním z článků, který chce 
a touží po změně, tak zpravidla alespoň 
nějaká změna v systému celé rodiny oprav-
du nastane a nakonec se dotkne i onoho 
problémového elementu a pohne s ním. Ro-
dinní příslušníci, rodiče, partneři, partner-
ky, sourozenci či děti závislých zpravidla 
obtížně snášejí, co se doma děje, chtějí po-
moci sobě, chtějí pomoci dotyčnému uživa-
teli, nebo si chtějí jen tak ulevit. Přicházejí 
i proto, že mají pocit, že jinde si bezpečně 
ulevit nemohou, nebo chtějí ujistit, zda to, 
co dělají, dělají správně, nebo hledají jiné 
možnosti řešení. Někteří se přijdou poradit 
jednou, někteří chodí opakovaně. Byl jsem 
například v roli terapeutického průvodce 
rodiče, s určitými přestávkami, po dobu ně-
kolik let trvající drogové kariéry jeho dítěte. 
Sami uživatelé návykových látek a hráči 
do poradny vstupují spíše s cílem ujasnit 
si, jaké mají léčebné možnosti a chtějí op-
timální doporučení toho, co a jak by měli 
dělat a případně doporučit optimální léčbu. 
Opakuje se scénář, že nejdříve přijde někdo 
z rodiny a po nějaké době ten či ta, komu 
se v rodině snaží pomoci.

kdo vás ve většině případů kontaktuje – 
rodiče nebo sami děti?
Například v letošním roce jsou to zatím spí-
še rodinní příslušníci. Nespecifikoval bych 
to pouze na rodiče, ale jedná se i o partne-
ry, sourozence, prarodiče či děti uživatelů 
návykových látek. Původní idea poraden-
ského programu bylo otevření podpůrné te-

rapeutické skupiny pro příbuzné, partnery 
a především rodiče uživatelů nelegálních 
návykových látek. Kralupy jsou ale na ten-
to typ práce malé město (problémy se sku-
pinami tohoto typu mají třeba i v Českých 
Budějovicích nebo Hradci Králové…) a proto 
program postupně přerostl do podoby in-
dividuálních nebo rodinných konzultací, 
kdy rodič s sebou přivede i potomka, nebo 
se dostaví oba partneři. Souběžně s touto 
změnou jsem opustil i myšlenku, že vše se 
bude týkat jen drog, ale prostor je otevřen 
i pro problematiku alkoholu, návykových 
léků či gamblingu. 

na webových stránkách města je odkaz 
na protidrogovou poradnu, jak využívají 
občané tuto možnost mailové komunikace?
Myslím, že je to informační kanál, který byl 
v minulosti využíván mnohem více. Pokud 
se do současných odpovědí v této poradně 
podíváte, tak je zjevné, že využití by moh-
lo být vyšší. Mám proto vysvětlení v tom, 
že doba pokročila od prostých on-line po-
raden do fáze sociálních sítí a diskusních 
fór, kde lze hledat a nacházet odpovědi 
i stran této problematiky. I z toho důvodu, 
ač osobně fanouškem sociálních sítí nejsem, 
se postupně kloním k tomu, že poradna 
bude asi také časem muset mít svůj profil 
na nějaké ze sociálních sítí. Proč se tomu 
zatím bráním? Preferuji totiž osobní formu 
poradenské práce, kdy se mohu i já doptat 
na vše co potřebuji, kdy u klienta poradny 
pracují emoce a lze pracovat i s nimi a je 
to často právě to potřebné a pravé, co potře-
buje i klient… Redukovat a zjednodušovat 
poradenskou a terapeutickou práci na po-
selství a rady na sociální síti, to opravdu 
nepovažuji za dobrý nápad. Ano, bylo by 

to asi zjednodušení pro obě strany, ale ta-
dy se zpravidla nejedná vůbec o jednodu-
chou problematiku… takže zjednodušení 
není na místě.

jak dlouho je služba v kralupech dostupná 
a s jak vážnými případy jste se již setkal?
Pokud si dobře vzpomínám, tak byl pro-
gram v Kralupech nad Vltavou spuštěn v ro-
ce 2000. Začínal jsem v prostorách, které 
mi město poskytlo v nemocnici.  Po povod-
ni v roce 2002 jsem se přesunul do azylu 
dnešní školy Václava Havla a posléze začala 
spolupráce s Farní charitou, kdy jsem mohl 
využívat jejich prostory v Chmelově a nyní 
v Sokolské ulici a tímto bych chtěl všem 
za tyto prostory pro poradnu poděkovat. Co 
se týká toho, s čím za mnou lidé přicházejí, 
tak sám pro sebe nijak nerozlišuji vážnost 
jednotlivých příběhů, protože je mi jasné, 
že pro ty, kteří již dorazí do poradny, je si-
tuace vážná vždy. Někdo přijde s tím, že 
syn prohrává velké částky v automatech, 
někdo přichází s tím, že jejich syn či dcera 
jsou na nebo za hranicí psychózy díky uží-
vání pervitinu a mají strach o své fyzické 
zdraví a bojí se agrese. Jinou situací může 
být, že jejich dítě je díky drogám ve vazbě 
nebo výkonu trestu a rodič si chce prostě 
jen ulevit. Snažím se ke všem přistupovat 
se stejnou vážností.

máte přehled o současné drogové situaci 
ve městě? je situace v kralupech opravdu 
vážná?
Přehled mám jako člen sociální komise 
na základě zpráv od terénních pracovníků 
a městské policie, kteří situaci v Kralupech 
monitorují. Z pohledu poradny jsem v jiné 
roli. Pravda, mám tam od vlastních uživa-
telů informace o tom, jak je někdy návrat 
do stejného drogového prostředí po detoxi-
fikaci či terapeutické komunitě těžký, ale 
to je hlavně terapeutické téma, co s tím 
v případě toho daného jedince… Situace 
v Kralupech je jistě daná i blízkostí Prahy, 
jako drogového centra, ale pokud bych měl 
konkrétně porovnávat třeba s Kolínem, kde 
působím jako supervizor v tamní ambulanci 
pro závislé, tak je to velmi podobné.

kdo vaši poradnu dotuje, když služby 
poskytujete zdarma?
Ano, tyto poradenské služby jsou pro zá-

RoZHovoR s... Mudr. dušanem Randákem

o závislosti, drogách a možné pomoci
v kralupech nad vltavou funguje poradna pro rodiče dětí závislých na nealkoholových drogách. Bezplatné poradenství 
v oblasti závislostí na návykových látkách a procesech poskytuje Mudr. dušan randák. 
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jemce zdarma. V současné době již několik 
let poradnu podporuje město Kralupy nad 
Vltavou. V počátcích programu přicházela 
krátce a problematicky podpora z minister-
stva zdravotnictví formou dotace, posléze 
fungoval program čistě dobrovolnicky bez 
finanční podpory a nyní, jak jsem již uve-
dl, je město tím, kdo pro své občany tuto 
službu fakticky zajišťuje.

jaké jsou vaše cíle v této oblasti pomoci?
Pokud bude o poradnu zájem a pokud bu-
de využívána, tak bych jí chtěl ve stávající 
podobě, tedy jako poradenské a podpůr-

ně motivační a terapeutické místo, udržet 
i nadále v provozu. V současné době neu-
važuji o jejím rozšíření a v nynější situaci 
zdravotního pojištění si nedělám iluze, že 
by se mohla časem změnit v běžnou ambu-
lanci pro léčbu závislostí. Tedy pokud bych 
to mohl a měl shrnout, tak bych byl rád, 
kdyby to byl nadále prostor, který mohou 
využít jak příbuzní lidí, kteří mají s návy-
kovými látkami problémy proto, aby ulevi-
li emočně sobě a svými změnami postojů 
pohnuli s celým rodinným systémem a na-
konec třeba i s těmi, kteří jsou tím proble-
matickým rodinným článkem. No a v pří-

padě vlastních uživatelů bych nadále chtěl 
sloužit jako prostor k ujasnění toho, v jaké 
situaci jsou a chtěl bych pomáhat ve volbě 
optimálních terapeutických strategií a po-
moci tuto léčbu zprostředkovávat. V tomto 
případě je výhodou přímá návaznost porad-
ny na mé domovské pracoviště na pražské 
Klinice adiktologie (U Apolináře), kdy je 
možné skrze poradnu v Kralupech zajistit 
si detoxifikaci či systematickou odvykací 
léčbu i třeba na naší klinice.

děkuji Za RoZHovoR! Radka saláková

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 

Z linky 156:

☛ Dne 3. 4. v 11:23 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na sídl. Cuk-
rovar č. p. 1064, kde se má nacházet žena, 
která své dítě drží z okna panelového domu. 
Na místo byly vyslány hlídky MP, které se 
na místě spojily s hlídkami OO PČR Kralupy 
a HZS. Po prošetření bylo zjištěno, že paní 
M. vyhlížela se svou vnučkou návštěvu a dítě 
držela u okna, aby také vidělo na chodník. 
Celou věc si převzala hlídka OO PČR Kralupy 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 5. 4. v 6:00 h. na l. 156 požádala o po-
moc paní N., která sdělila, že její nezletilá 
dcera je pod vlivem alkoholu v non-stop baru 
v ul. Masarykova a odmítá jít domů. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která provedla u ne-
zletilé kontrolní měření na přítomnost alko-
holu v dechu (naměřeno bylo 0,97 promile). 
Na dotaz, kde jí nalili alkohol, slečna uvedla, 
že pila s kamarády, více odmítla uvést. Celá 
věc byla postoupena na příslušný odbor při 
MěÚ Kralupy n/Vlt.

☛ Dne 5. 4. v 11:25 h. na l. 156 oznámil pan P., 
že v prodejně v ul. Žižkova se nachází starší 
muž, kterému zřejmě není dobře. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která přivolala RZS, 
protože starší muž s hlídkou nekomuniko-
val. Následně byl převezen do slánské ne-
mocnice s podezřením na cévní mozkovou 
příhodu. 

☛ Dne 8. 4. v 1:10 h. na l. 156 oznámila paní H., 
že před barem v ul. Chelčického leží na zemi 
opilý, nahý, zbitý muž. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, které bylo obsluhou sděleno, že 
muž, který ležel před barem, již odešel domů 
a muž, který ho měl údajně zbít, sedí u baru 
a chová se agresivně. Dle zjištění se jednalo 
o pana H., který byl hlídkou OO PČR Kralupy 
následně odveden pro podezření z trestného 
činu. Ve 2:09 h. na l. 156 opětovně oznámila 
paní H., že se pan H. vrátil do baru a vykopl 
zamčené dveře, začal obsluze baru vyhrožo-
vat, že je všechny zabije a poté bar opustil. 
Hlídka OO PČR Kralupy si celou věc převzala 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 8. 4. v 18:55 h. na l. 156 oznámila paní 
R. z domácí péče Červeného kříže, že po-
dává panu P. pravidelně inzulin, ale tento 
na bouchání na dveře ani zvonění zvonkem 

nereaguje. Oknem bylo vidět, jak pan P. sedí 
v křesle a nehýbe se. Hlídka MP se pokusila 
2x pana P. zkontaktovat. Ten se poté zvedl 
z křesla a hlídce otevřel. Pan P. byl velmi 
agresivní. Paní R. mu následně aplikovala 
inzulin a pan P. se uklidnil.

☛ Dne 9. 4. v 16:40 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. Hu-
sova, kde se má nacházet muž, kterému je 
nevolno. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila pana P., který byl v podnapilém 
stavu a v důsledku svého stavu upadl a rozbil 
si hlavu. Na místě se již nacházela RZS, která 
pana P. převezla do slánské nemocnice.

☛ Dne 10. 4. v 8:33 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. Hen-
nigsdorfská, kde se mají nacházet 3 osoby, 
které v přilehlé prodejně potravin odcizily 
alkoholické nápoje. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která následně po provedené lus-
traci zjistila, že se jedná o jednu osobu v ce-
lostátním pátrání a další 2 osoby podezřelé 
z trestného činu. Hlídka MP po příjezdu hlíd-
ky OO PČR Kralupy asistovala při převozu 
těchto osob na OO PČR Kralupy. 

☛ Dne 11. 4. ve 2:46 h. na l. 156 oznámila paní 
M., dispečerka občanského sdružení „Život 
90“, že jejich klientka paní K. v ul. E. Bene-
še požádala o pomoc - nemůže se hýbat. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která si 
odemkla byt paní K. a pro silné bolesti v no-
hách byla na místo přivolána RZS, která paní 
K. převezla do mělnické nemocnice. 

☛ Dne 11. 4. v 15:00 h. na l. 156 oznámila paní 
B., že nějaký muž leží na zemi u nádraží ČD. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
zde spojila s hlídkou OO PČR Kralupy. Muž 
zde usnul v důsledku své opilosti. Strážníci 
pana Š. vzbudili a tento poté vzal do náruče 
svého psa a hodil s ním o zem. Proti muži 
byly použity donucovací prostředky. Zraně-
ný pes utekl. V 19:10 h. bylo na kamerovém 
systému MP zjištěno, že pes se nachází opět 
před nádražím s panem Š. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která muži psa odebrala 
a převezla k ošetření na veterinární stani-
ci Veltrusy. Měl tříštivou zlomeninu zadního 
běhu. Po provedené operaci byl pes umístěn 
do městského útulku. 

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 
HZS - Hasičský záchranný sbor

Strážníci odhalili 
sprejery
› Dne 13. 4. v 15:30 h. hlídka MP zjistila při pochůz-
kové činnosti za halou nádraží ČD v ul. Nádražní  
2 osoby, které měly u sebe s největší pravděpodob-
ností větší množství marihuany a graffiti spreje. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byla na místo 
přivolána hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření.

Prevence kriminality
› Dne 11. 4. od 22:30 h. do 12. 4. 3:30 h. pro-
běhla bezpečnostně preventivní akce na kontrolu 
dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů 
v restauračních a zábavních podnicích, dále na kon-
trolu dodržování zák. č. 361/2000 Sb. na území 
města Kralupy a kontrolu vytipovaných lokalit, kde 
je možný výskyt osob v celostátním pátrání. Akce 
se zúčastnil i starosta města Kralup pan Holeček. 
V průběhu akce bylo zkontrolováno celkem 94 osob, 
15 restaurací, heren a zábavních podniků, 9 vyti-
povaných lokalit vč. zahrádkářských kolonií a bý-
valého hotelu Adriana a 4 motorová vozidla. Byla 
zjištěna 1 podnapilá mladistvá osoba.  
    bC. tereZa DobroVoLná

Manažer PreVenCe KriMinaLity MP KraLuPy naD VLtaVou
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pozvánKa, inzerCe

nově v kralupech

REKONDIČNĚ – MEDITAČNÍ
CVIČENÍ 

Dnešní dobu charakterizuje stres, minimum přirozené-
ho pohybu a jednostranné zatěžování těla. Důsledkem 
jsou pak bolesti hlavy a zad, podrážděnost, nesoustře-
děnost, ale také například problémy s otěhotněním 
nebo nadváhou. 

Proto jsem se rozhodla využít svých dvacetiletých zku-
šeností instruktorky a terapeutky a sestavila jsem uni-
kátní cvičení určené výhradně ženám bez rozdílu věku.

Jmenuji se Eva Šlehoferová a dovolte mi, abych Vám 
právě toto cvičení představila.

Základy programu tvoří prvky pilates, jógy a medita-
ce. Tím dosáhnete vyváženého posílení vnějších i vnitř-
ních svalů a odbourání mechanických i energetických 
bloků v těle. Budete se tak cítit uvolněněji, vitálněji 
a v lepší psychické pohodě.

První lekce jsou připraveny pro začátečníky. Nemusí-
te se tedy bát náročných poloh z jógy. Vše je velmi jed-
noduché a pozvolné. Meditační cviky budou doplněny  
o nové prvky s prodlouženou délkou nácviku.

Těším se na setkání a Vaše přihlášky
na tel. č. 603 225 272.

nově cvičíme v AZ centru, Třebízského ul., 
v čase od 19:30 hodin.

Začínáme v pondělí 5. května.

18. ročník turistického pochodu

dVoŘÁkoVa nelaHoZeVeS
Start: ...............7:30 – 10:00 hodin od nádraží ČD Kralupy nad Vltavou

StartoVné: ......děti do 15 let 5,- Kč, ostatní 10,- Kč       

traSy: .............. 8, 11, 14 a 25 km 

CíL: ....................Turistická základna KČT 10:00 – 15:30 hodin 
 (Ke Koupališti 182, Kralupy n. Vlt.)

V cíli možnost opečení vlastních buřtů, drobné hry a soutěže.
Informace: Kateřina Malá, Kuzmínova 395, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 742 258, e-mail: kct.kralupy@seznam.cz.

Oblastní turistický odznak možno plnit během akce.
Záznamník za 25,- Kč lze získat:

� na akcích KČT Kralupy
� na kontaktní adrese pochodu
� na startu či v cíli akce

klub českých turistů a Asociace TOm kralupy nad Vltavou pořádají

ve čtvrtek 1. května 2014
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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 KVěten 2014 z jednorázových akcí nabízíme: 

těhuLKoVání – taneC Pro těhotné – od 2. 5. každý pátek od 11:15 h. 
Cena kurzu: 4 lekce = 400,- Kč při zaplacení celého kurzu; jednorázové 
vstupné 130,- Kč. Inspirované orientálním tancem. 

burZa Jarního a Letního DáMSKého obLeČení, obuVi a DoPLŇKů  
PŘíJeM - čtvrtek 22. 5. (12-17:30); pátek 23. 5. (9–15) 
ProDeJ - pondělí 26. 5. (9–17:30); úterý 27. 5. (9–17:30) 
VýDeJ - čtvrtek 29. 5. (9–17). Úložné 3,- Kč/kus, max. počet kusů 30/osoba 
(platba předem), za nevyzvednuté věci účtujeme skladné 100,- Kč za den.

CeLoDenní VýLet Do ZábaVního ParKu MiraKuLuM V MiLoViCíCh – 
v sobotu 24. 5. od 9 do cca 18 hodin. Cena výletu: 250,- Kč/osoba (doprava 
+ vstupné) - závaznou rezervaci a platbu provádějte na recepci AZ Centra 
nejpozději do 14. 5. 2014.

roZLouČení Se šKoLníM roKeM – v pátek 30. 5. 2014 - od 10 h. bude 
k dispozici skákací hrad, v odpoledních hodinách cca od 15:30 h. – soutěže 
pro děti, malování na obličej, opékání buřtů. Vstupné dobrovolné.

PŘíMěStSKé tábory Jako každý rok, tak i letos, pro Vás připravujeme přes 
letní prázdniny příměstské tábory. 7. – 11. 7. – Šmoulí vesnice, 14. – 18. 7. 
 – Anglické svátky a tradice, 21. – 25. 7. – Cestujeme v čase, 28. 7. –  
1. 8. – Willy Fog – Cesta do středu země, 4. – 8. 8. – Zvídálek na stopě,  
11. – 15. 8. – Totem Apačů, 18. – 22. 8. – Nekonečný příběh, 25. – 29. 8.  
– Týden netradičních sportů. Cena táborů: 1.800,- Kč/týden.

kostel narození sv. Jana Křtitele v Kralupech n. Vlt. – Zeměchách

17:00 zahájení Noci kostelů za účasti starosty města Kralup nad Vltavou 
 Petra Holečka

17:10 volná prohlídka kostela, možnost rozhovoru s knězem

17:45 hudební vystoupení - Lenka a Jiřina Zahradníkovy zahrají skladbu 
 od J. S. Bacha

18:00 mysterium templi aneb „co je co v kostele“ - komentovaná 
 prohlídka (P. F. Masařík)

18:30 moderní křesťanské písně - kralupská schola pod vedením  
 J. Šimona

18:45 vylosování výherců znalostního kvízu

18:55 moderní křesťanské písně - kralupská schola pod vedením  
 J. Šimona

19:10  mysterium sacramenti - o svátostech a jejich významu pohovoří 
 P. F. Masařík

19:30 moderní křesťanské písně - kralupská schola pod vedením  
 J. Šimona

19:45 závěr - litanie ke sv. Janu Křtiteli, modlitba a závěrečné požehnání

Více informací na www.nockostelu.cz, www.nasefarnost.cz

Spojení do Zeměch z Kralup n. Vlt., žel. st.: bus MHD v 16:07; 17:30; 18:30 
hod.; vlak v 16:22; 16:51; 17:22; 18:22 hod. Spojení zpět: vlak v 18:01; 19:22; 
20:27 hod.; bus MHD v 18:05; 19:05 hod.; bus ČSAD v 18:11; 19:31 hod.

ProGram
� skladby americké a světové komorní hudby

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 100,- 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
ve spolupráci s hudebním festivalem americké jaro  

a mezinárodní společností antonína Dvořáka

čtvrtek 15. května 2014 – 19:30 hodin
- Rytířský sál zámku v Nelahozevsi

HouslovY recitál´

Karen Bentley Pollick 
- housle & viola

Ivan Sokolov - klavírní doprovod
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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

vybrali jsme ukázky z několika odevzdaných prací. Celé tyto příspěvky, ale i další 
napínavé dokončení elvířina příběhu, si můžete přečíst v dětském oddělení knihovny.

autor: ANETA LOužEcKá, 8.A ZŠ V. HAVLA 
...Elvíra se trochu zarazila. Kde jsou ostatní děti, si vzpomněla hned. Jsou přece slavnosti 
města, tak si nejspíš užívají atrakcí a oslav. Kde je ale paní knihovnice? Knihy na vrácení 
nechala v dětském oddělení a rozhodla se vyjít do druhého patra budovy, kde se nachází 
oddělení pro dospělé. Doslova prosvištěla po schodech nahoru. Brzy stála před zavřenými 
dveřmi, na kterých visela tučným písmem psaná cedule: ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ - 
DĚTEM VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN! Elvíra na okamžik zaváhala. V knihovně dospěláků 
ještě nikdy nebyla, ale není tohle snad výjimečná situace? Paní knihovnice není k nalezení, 
a pokud je tady, Elvíře se určitě podaří vysvětlit, proč vstoupila do zakázaného oddělení. 
Pomalu tedy položila ruku na kliku a stiskla. Dveře se s hlasitým vrzáním otevřely. Elvíra 
pomalu vstoupila dovnitř. Rozhlížela se kolem sebe ale marně, nikdo v místnosti nebyl. 
Teprve teď si Elvíra uvědomila, co se doopravdy děje a podvědomě se jí začala třást 
kolena. Knihovnice - paní Altmanová - by nikdy nenechala knihovnu otevřenou, kdyby 
v ní neměla být. Navíc za ta dlouhá léta, co Elvíra knihovnu navštěvuje, paní Altmanová 
ani jednou nenechala knihovnu zavřenou. Když byla náhodou nemocná, vždy za sebe 
včas sehnala náhradu. Občas se navíc starala zároveň i o oddělení pro dospělé, a tak ji 
někdy Elvíra a ostatní mladí návštěvníci dětské knihovny viděli čiperně pobíhat z jednoho 
patra do druhého. Teď tu ale nebyla. Elvířinu hlavu protínaly nejrůznější myšlenky. Co 
když se paní Altmanové něco stalo? Je snad nemocná? Potřebovala si někam odběhnout 
a zapomněla zavřít obě oddělení? A nemohla snad postarší paní Altmanová dostat 
infarkt? A kdyby nyní byla mrtvá, obtěžoval by se někdo vyvěsit na dveře knihovny, že 
je dnes zavřeno? Snažila se tyhle příšerné myšlenky vyhnat z hlavy, ale nešlo to...

autoři: VERONIKA JANdOVá A NIKOLA HOffMANOVá, 4. tř. ZŠ 28. řÍJNA
...Najednou Elvíra spatřila malá dvířka, která byla v rohu knihovny. Řekla si: „Půjdu se tam 
podívat!“ Otevřela dvířka a vešla dovnitř. Uviděla stříbrné jezírko a v něm byla potopená 
kniha. Vzala ji a otevřela. Na jedné straně bylo napsáno: „Ty sem nepatříš. Odejdi, nebo tě 
potká smrt.“ Elvíra zesmutněla. Chtěla se podívat do světa, jejž neznala a chtěla poznat jeho 
krásu. Přečetla si i další stranu, protože si myslela, že tam bude něco veselejšího. Ale tam 
bylo další divné psaní: „Elvíro! Naše zachránkyně! Prosím, navštiv náš svět. Pomoc!“...

autor: MARKéTA PEcHAčOVá, 6.B ZŠ V. HAVLA
...Elvíra se začala bát. Běžela se podívat do oddělení s knihami pro dívky. Nikde nikdo. 
Elvíra se začala bát ještě více. Vyděšená chtěla vyběhnout ven z knihovny, ale... Dveře byly 
zabouchnuté. Elvíra zpanikařila. Začala pobíhat po knihovně jako splašená. Najednou něco 
zaslechla. Vycházelo to z horního patra. Elvíra si myslela, že v knihovně je ještě někdo a chtěla 
ho požádat o pomoc. Když přišla do prvního patra, zjistila, že zvuky vychází z oddělení 
s romány. Trochu se uklidnila. Řekla si, že to bude nějaký dospělý člověk. Nikoho tam však 
nenašla, pouze myšky, které pobíhaly po regálech s knihami a dělaly při tom hluk... 

V dubnovém 
Zpravodaji jsme 

avizovali uveřejnění 
autorských příspěvků, 
které byly odevzdány 

do literární soutěže

„DOPIŠ TO“
ZÁHADA 

V KNIHOVNĚ

Už jsem čtenář
V březnu jsme v naší knihovně zahájili 
další ročník projektu na podporu čtenář-
ské gramotnosti Už jsem čtenář - Kníž-
ka pro prvňáčka, tentokrát ve spolupráci 
s 1. třídami ZŠ V. Havla. Cílem projek-
tu je rozvoj čtenářských návyků žáků již 
od prvního ročníku školní docházky.

V rámci tohoto projektu kralupskou 
knihovnu podruhé navštívila „Knížka 
Helča“ se svým zábavně vzdělávacím 
pořadem, který měl u dětí opět značný 
úspěch. Představení plné písniček a po-
vídání o vzniku a cestě knížek ke čtenáři 
děti opět rozhýbalo, rozesmálo a poba-
vilo. Ale především ukázalo, že s knížka-
mi je možné prožít mnoho dobrodružství 
a zábavy.
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MuzeuM

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 KVěten 2014

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

27. 3. 2014 – vernisáž výstavy: Co je ČesKé, to je hezKé

ivan havel

Ať srdce sténá,
ať v něm vichry dují, 
já prožitých dnů nelituji,
protože každý za prožití stál – 
ať štědře dával, nebo štědře bral!

Až před hřbitovem
budu jizvy měřit,
láskou v níž nepřestal jsem věřit -
neboť jsem nikdy nepřestal mít rád –
život jsou housle, ech, jen umět na ně hrát!

Přeji Sokolu v Kralupech – všem sokolům, 
aby hráli dobře, hlasitě, ale nikdy ne faleš-
ně!! Jarina Žitná

Děkuji vedení Sokola jménem vedení ČOS 
za spolupráci na uspořádání výstavy 
ke 130. výročí založení místního Sokola. 
Významným způsobem to přispělo k odbor-
né úrovni a zajímavosti výstavy.

br. Z. Mička, vzdělavatel ČOS

Výstava je moc hezká. Přišla jsem s kama-
rádkou Helenkou, která zjihla při pohledu 
na kroj, ve kterém cvičila jako 4letá.  Jana K.

Do neděle 11. května
trvá výstava „Co Je ČeSKé, to Je heZKé“  
(130 let od založení TJ Sokol Kralupy n. Vlt.)

11. 5. – neděle 15:00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy  
„Co Je ČeSKé, to Je heZKé“ - výstavou 
provede Mgr. Iveta Bendíková nebo ředitel 
muzea PaedDr. Jan Racek. 
Vstupné: 30,- Kč

20. 5. – úterý 17:30 hodin
KonCert abSoLVentů Zuš

Upozorňujeme návštěvníky, 
že ve dnech 1. 5. a 8. 5. (státní 

svátky) bude muzeum uzavřeno.

3. 6. – 17:30
koncert absolventů ZUŠ

5. 6. – 17:00 – 22:00 
7. muzejní noc s překvapením

ProGram: 

17:00 – 17:10 
zahájení 7. Muzejní noci s překvapením

17:15 – 17:45
1. blok vystoupení souboru 
historického tance mariane

18:30 – 18:45
vernisáž výstavy: CHvatěrUBY 
– HraD neBo Zámek?

18:45 – 19:15 
2. blok vystoupení souboru 
historického tance mariane

20:00 – 21:30
koncert s překvapením

17:00 – 22:00
jarmark na nádvoří – prohlídky stálých 
expozic (s průvodcem i bez)  
„jsi PoZornÝ, návŠtěvníkU?“  
= pracovní listy k vyplnění (s odměnou)

17:00 – 19:00
Pravěká DíLna nejen pro děti

těŠíme se na vás a možná 
BUDoU i DaLŠí PřekvaPení...

PřIPRAVuJEME 
NA čERVEN:

fo
to

: M
. P

e
C

H
a

č
o

váPohled do výstavního sálu 
muzea při vernisáži výstavy 

„Co je české, to je hezké“
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vprotektorátu se zapojil 
do odboje, zejména při skrý-

vání prototypu nového letounu 
zlín z-Xiii před nacisty. Když 
zjistil, že po něm pátrá gestapo, 
rozhodl se pro útěk z republiky. 
přes slovensko, Maďarsko (kde 
byl zatčen a vězněn, z vězení 
uprchl) se koncem března roku 
1940 dostal do jugoslávie. od-
tud přes turecko a sýrii doputo-
val do jižní Francie, kde koncem 
dubna 1940 začal sloužit v čs. za-
hraniční armádě. boje o Francii 
však již tehdy byly ztraceny, a tak 
sklonkem června putoval do an-
glie, kde se stal členem raF.

je mu přiznána hodnost ser-
žanta a je zařazen k 311. česko-
slovenské bombardovací peru-
ti v east Wrethamu. jako pilot 

bombardéru měl na svém kontě 
např. náročný přelet alp a bom-
bardování průmyslového měs-
ta turín. Další život mu změnil 
jeho 16. operační let z 28. pro-
since 1941. toho dne navečer 
šestičlenná posádka wickers-
wellingtonu odstartovala k rela-
tivně snadné akci nad německým 
přístavem Wilhelmshaven. při 
zpáteční cestě po zásahu střelou 
začal letounu hořet levý motor, 
motor i s vrtulí nakonec upadl 
a letadlo se stalo neovladatel-
ným. Šiška musel nouzově při-
stát na hladině severního moře. 
po šesti dnech pobytu v nafuko-
vacím záchranném člunu byli tři 
přeživší členové posádky zajati 
německou pobřežní stráží. Šiško-
vi při tom omrzly obě nohy, k je-

jich amputaci nedošlo jen kvůli 
celkovému kritickému zdravot-
nímu stavu. až do konce války 
byl držen v různých zajateckých 
táborech, přežil dokonce vynese-
ný rozsudek trestu smrti.

Do Československa se vrátil 
až v roce 1947, když se předtím 
léčil a rehabilitoval v anglických 
léčebnách. u letectva poté zůstal, 
stal se nakonec jedním z velitelů 
a profesorů na letecké vojenské 
akademii v hradci Králové. v roce 
1950 byl po předchozím zatčení 
a výsleších propuštěn z armády. 
Musel opustit i svůj pražský do-
mov a s rodinou byl vystěhován 
na venkov, do blízkých Dušník 
(obec všestudy). zde se živil ja-
ko opravář televizorů a manželka 
pracovala v zemědělství. Mezi ro-
ky 1968 – 1970 byl po částečném 
rehabilitování krátkodobě zařa-
zen zpět do armády. poté skončil 
opět mezi civilisty. plné rehabi-
litace se dočkal až po roce 1989, 
kdy mu byla, mimo jiné, přiznána 
hodnost generálmajora. zemřel 
9. září 2003.

alois Šiška byl nositelem ce-
lé řady našich a anglických řádů 
a vyznamenání, např.: řád bílé-
ho lva iii. třídy, řád Milana ras-
tislava Štefánka, Československý 
válečný kříž 1939, Medaile za hr-
dinství; Defence Medal, War Me-
dal, The 1939 – 1945 star, air 
Crew europe star with atlantic 

Clasp. byl členem The Guinea pig 
Clubu - prestižního spolku, který 
se zaměřuje na léčbu, rehabilita-
ci a především resocializaci let-
ců, kteří za války utrpěli zranění 
s trvalými následky. 

Generál Šiška se zajímal o dění 
v oboru historie ii. světové vál-
ky a letectví vůbec. velmi vítal 
a podporoval sběratelskou a vý-
stavnickou aktivitu místního 
leteckého historika antonína 
strejčka. několikrát se zúčastnil 
(spolu se svými přáteli, generály 
Fajtlem, peřinou a hlučkou) pa-
nem strejčkem pořádaných vý-
stav s touto tematikou v místním 
městském muzeu.

PaeddR. jan Racek

PŘíBěH patnáctý

Láska k létání ho přivedla i do Kralup
narodil se před 100 lety v obci Lutopecny u kroměříže. od dětství byl fascinován letadly a toužil se stát jejich pilotem. 
ke splnění svého snu se dostal až po 18. roce věku přes Baťovu strojnickou školu ve Zlíně, když po jejím ukončení byl 
vybrán do Baťovy letecké společnosti v otrokovicích, kde vyráběli sportovní letadla. finanční odměnu za zlepšovací 
návrh se rozhodl vybrat si formou pilotního výcviku. Po jeho skončení byl mezi tisíci vybranými piloty pro armádní 
výcvik k doplnění početního stavu v letectvu. 

alois šiška (15. 5. 1914 – 9. 2. 2003)

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.

Generálové Hlučka, Fajtl a Šiška (zleva) na výstavě v muzeu v roce 1998.

Alois Šiška na téže výstavě 
v roce 1998.
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výročí kralupského kostela

Stavba kostela byla záleži-
tostí nejen sakrální, o kte-

rou by se snažila církev, i když 
tehdy bylo daleko více věřících 
nežli dnes, ale především zále-
žitostí politickou. Obecní úřad 
dlouho usiloval o to, aby Kra-
lupy byly jmenovány městem. 
Katolické Rakousko - Uhersko 
ale udělovalo statut města jen 
obci s vlastním kostelem.

Ukládání základního ka-
mene je slavnostní rituál a je 
spojený s křtěním a poklepá-
váním. Kámen bývá dovezen 
z lomu, který skýtá kvalitní 
materiál, nebo z historicky vý-
znamných míst v Čechách, jak 
tomu bylo při stavbě Národní-
ho divadla. Základní kámen 
kralupského kostela byl ulo-
žen do středu budoucího pě-
tibokého presbytáře.

Svěcení základního kamene, 
do něhož byla vložena pamět-
ní listina s řadou soudobých 
předmětů, se ujal monsignor 
Eduard Tersch za přítomnosti 
představitelů okresu, městské 
rady, zastupitelstva a okolních 
spolků. Text pamětní listiny 
kupodivu nepřečetl shromáž-
děným účastníkům oslavy sta-
rosta města Adolf Michovský, 
ale obecní tajemník Viktor 
Kfeller ze Sachsengrünu. Jeho 
šlechtický predikát s vlastním 
erbem asi rozhodl. Přítomno 
bylo několik tisíc návštěvníků, 
tedy počet, který mnohonásob-
ně převyšoval počet obyvatel 
Kralup. O slavné události při-
nesl zprávu i pražský tisk. 

Plány pro stavbu kralupské-
ho kostela vypracoval archi-
tekt Jaromír Kaura, a to jako 
jednolodní obdélníkovou bu-
dovu s postranními přístav-
ky a hranolovou věží. Nákla-

dy však přesahovaly finanční 
možnosti obce, a tak byl plán 
přepracován. K přepracování 
původního plánu byl přizván 
pražský architekt Arnošt Živ-

ný. Nebyl to leckdo. Byl žá-
kem slavného stavitele Josefa 
Mockera, kterému byla svěře-
na dostavba katedrály svaté-
ho Víta v Praze. Stavba moh-

la být uskutečněna jen díky 
šlechetnému finančnímu daru 
pražského monsignora Eduar-
da Tersche. Byl tehdy nazýván 
dobrodincem nebo mecená-
šem, dnes bychom řekli spon-
zorem. Stařičký monsignor si 
kladl jedinou podmínku, aby 
stavba kostela byla dokončena 
do dvou let. Chtěl se ještě do-
čkat otevření kralupského kos-
tela. To se mu splnilo. Kostel 
byl slavnostně otevřen a vysvě-
cen 27. října 1895. Pseudogotic-
ký kostel s věží 63 metrů vyso-
kou byl postaven bez stavební 
mechanizace za pouhých 15 
měsíců. Na přiloženém obráz-
ku je vidět, jak vypadal nový 
kostel po dostavbě. Režné cih-
lové zdivo nevyžadující omítku 
zaručovalo dlouhou životnost 
stavby. Kamenné prvky byly 
postaveny z kvalitního hořické-
ho kamene a střecha byla po-
kryta dvoubarevnou anglickou 
břidlicí. V té době ještě nestála 
dnešní Palackého ulice.

V roce 1894 nikdo netušil, že 
po deseti letech vypukne svě-
tová válka, a že mnozí z těch, 
kteří se zúčastnili oslav polo-
žení základního kamene, pad-
nou ve válce a ti, kteří přežijí, 
se po válce odvrátí od katolic-
ké církve pro její prorakouský 
postoj a z katolické církve vy-
stoupí. A padesát let po otevře-
ní kralupského kostela, v roce 
1945, se po americkém bombar-
dování Kralup stal kralupský 
kostel místem, kam „na podla-
hu snášeli mrtvé, katolíky, evan-
gelíky i bez vyznání, a chrám 
je všechny přijímal pod vlíd-
nou střechu“, jak napsal v básni 
„Úder“ nositel Nobelovy ceny 
za literaturu Jaroslav Seifert.
 ing. josef stuPka

Právě před 110 lety, přesně řečeno14. května 1894, prožívaly kralupy slavnou 
chvíli. Po dlouhém úsilí městské rady a městského zastupitelstva bylo 

rozhodnuto o stavbě, která tehdy měla pro kralupy velký význam. v uvedený 
den byl položen základní kámen budoucího kralupského kostela.

Kralupský 
kostel 
po dostavbě.

Nekvalitní, ale původní 
fotografie svěcení 

základního kamene.
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proGraM KD vltava

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

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

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

ProGram na květen

Lenka Nová, Ondřej Ruml, František Segrado 
a kvartet Mateje Benka. 

Každé představení je naprostým originá-
lem, v každém městě probíhá jinak a vždy 
nabídne jiné písně i odlišná zamyšlení. Všichni 
účastníci jsou po celou dobu na jevišti v im-
provizovaném posezení u vína, průvodní slova 
probíhají formou předscén.

Nenechte si ani v Kralupech ujít tento jedi-
nečný kulturní zážitek. Vstupné: 290,- Kč

23. 5. – pátek  17:00 hodin

taneČní KonCert 
tS naDěJe
Taneční skupina Naděje slaví v tomto roce  
25 let svého trvání. Přijďte se potěšit pohle-
dem na profesionální taneční výkony mladých 
talentovaných tanečníků.

Vstupné dobrovolné

15. 5. – čtvrtek  19:30 hodin

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

Vstupné: 70,- Kč; 120,- Kč / pár

20. 5. – úterý  20:00 hodin

MiChaL horáČeK 
„MeZi náMi“

V tomto hudebním recitálu účinkuje Michal 
Horáček v roli vypravěče a v průběhu deva-
desáti minut spojí své improvizované úvahy 
o nadčasových i současných aktuálních té-
matech s písněmi, které zazpívají jeho hosté - 

PřiPravujeme na červen
4. 6. Čtyřlístek – divadlo (Dny Kralup)
5. 6. Divadlo - Caveman
6. 6. Zušlechtění uměním – koncert
 ZUŠ Kralupy v rámci Dnů Kralup
8. 6. Pohádkový (ne)les s Rolničkou
10. 6. Tančírna
11. 6. Koncert Jakuba Smolíka
12. 6. Taneční koncert ZUŠ Velvary 
 a kapely Ginevra
14. 6. Taneční koncert 
 TS Zuzany Štarkové
29. 6. Hurá, prázdniny!

LoutKoVý Soubor roLniČKa
uvede ve středu 21. května 
v 16:30 hodin pohádku 
„JaK KašPáreK uLoViL 
Čerta“, režie I. Slabá.

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava. 

Zlato v celostátní dětské výtvarné 
soutěži získaly kralupy!!!

Zobrázků, které jsme zaslali do ce-
lostátní výtvarné soutěže Plakát 

Celé Česko čte dětem 2014, porotci 
v dubnu vybrali a ocenili prvním mís-
tem Alexandru Horákovou (9 let) ze ZŠ 
Komenského v Kralupech. Navíc cenu 
Grand Prix získala Natálka Jakeschová 
(6 let) z MŠ Chvatěruby.
srdečně blahopřejeme! 

Ohlédnutí za jarním  
koncertem
V úterý 15. 4. se v kulturním domě Vltava 
uskutečnil další z řady krásných koncer-
tů komorního orchestru Dvořákova kra-
je. Tento koncert byl věnovaný českým 
autorům ku příležitosti oslav roku čes-
ké hudby. A program byl opravdu pestrý. 
Od hudby barokní, přes klasicismus k ro-
mantismu a hudbě současné. Píseň když 
mě stará matka a další cigánské melodie 
Antonína Dvořáka v podání sopranistky 
Ivany Portlové rozechvěly mnohá srdce. 
V závěrečné části koncertu zazněla jaz-
zová Sunset Siute od současného skla-
datele Luboše Sluky a komorní orchestr 
předvedl, že výraz „komorní“ může mít 
mnoho podob. Je úžasné vidět jamující 
houslisty. myslím, že každý návštěvník 
tohoto večera odcházel s pocitem rado-
sti a krásy. A myslím, že toto je i mottem 
kODk, rozdávat lidem radost a krásu.

jitka košťálová

Vítězný 
obrázek 

Saši 
Horákové
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ohléDnutí

Vneděli 13. dubna se na zahradě KD Vltava 
konala Velikonoční slavnost s programem pro 

širokou veřejnost. Návštěvníky potěšily výkony 
malých i velkých umělců ze ZUŠ, DDM, Tanečního 
a pohybového studia Zuzany Štarkové a taneční 
skupiny Dixi. 

Od 17 hodin proběhla autogramiáda herce, scé-
náristy a režiséra Jiřího Mádla, jehož filmový de-
but „Pojedeme k moři“ měl v neděli v kralupském 
kině Vltava premiéru. Do Kralup přijeli také dva 
představitelé hlavních dětských rolí, Petr Šimčák 
a Jan Maršál.

Děkujeme všem, kteří svým umem přispěli, 
i díky nim se Velikonoční slavnost vydařila. Za vý-
bornou spolupráci dále děkujeme zaměstnancům 
DDM a Farní charity. 

Za KD Vltava
 Jitka Košťálová   

Velikonoční slavnost 

Jmenuji se Markéta Wagnerová (Lipšová) a jsem 
ta, která již 5 let stojí za pěveckou soutěží Kra-

lupský talent. Letos se tato soutěž konala v neděli 
6. 4. 2014 v kulturním domě Vltava.

Ještě jednou chci poděkovat městu za grant, 
kulturnímu domu a CVČ Palouček za pomoc při or-
ganizaci, všem sponzorům, hostům, porotě, dětem 
a divákům – bez vás všech by to opravdu nešlo.

Všechny děti si, doufám, soutěž užily. Snažím se, 
aby se navzájem podporovaly. Je jedno, kdo je první, 
druhý nebo třetí. Díky sponzorům dostávají všichni 
stejné odměny. Jak někteří sami říkají: „U Tebe je 
jedno, kolikátí jsme, je to tu skvělé!“... A proto to dě-
lám. Chci, aby si tuto akci všichni užili, a snad se mi 
to daří. Důležité je, že děti zpívají rády a snaží se to 
divákům, kterých je rok od roku více, předat.

Letos jsme v rámci odpoledne představili několik 
novinek: děti se česaly a líčily v předsálí, aby je di-
váci mohli vidět před i po soutěži; součástí Kralup-

ského talentu byla podpora handicapovaných dětí 
z Jihlavy (kromě jiného mají i vlastní pěvecký sbor 
Raraši a koncertují); novinkou byly i dva malé pyro-
technické efekty a TV studio pana Krátkého vyrobilo 
skvělé medailonky vystupujících dětí.

Moje poděkování patří i porotě, která letos za-
sedala ve složení Bára Štěpánová, Romana Goščí-
ková a Petr Kolář. Vážím si toho, že si udělali čas 
a přijeli. Určitě to neberu jako samozřejmost. Děkuji 
i hostům, kteří přijeli podpořit naše děti a navíc 
zazpívali: Veronika Zelníčková, Míša Doubravová, 
Roman Tomeš a Martin Janský. Na výzdobě sálu 
se podílela Veronika Malá s kamarády.

V závěru celého programu porota vyhlásila Cenu 
poroty – vybrala 4 děti, které se jim nejvíce líbi-
ly – Míša Patka, Tomáš Drgo, Viviana Wagnerová 
a Petra Longauerová.

Všechno to stojí spoustu energie a já děkuju všem, 
kteří pomáhají – ať už jste na jakékoli straně pódia.

2014

Foto naJDete na: http://mat-kpy.rajce. 
idnes.cz/Kralupsky_talent_2014
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Herci Petr 
Šimčák, Jan 

Maršál a Jiří Mádl 
na autogramiádě 

v zahradě KD 
Vltava před 

projekcí filmu 
Pojedeme k moři.

Ve čtvrtek 
24. 4. předali 
zástupci CVČ 
Palouček 
výtěžek 
z Kralupského 
talentu ve výši 
10.000,- Kč 
Rarachům 
přímo 
v Jihlavě.
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spoleČnost Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

KVĚTENFacebook  
Kino Vltava

AMAZING SPIDER-MAN 2
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 142 min.

Proti Spidermanovi 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...

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

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

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

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije 
Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu, 
D.C. 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... 

DIVERGENCE
USA, 2014, titulky, 12+, 139 min.

Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých dobrých 
vlastností. Jenže hlavní hrdinka Tris do žádné škatulky nezapadá a test 
ukáže, že je divergentní - neboli má předpoklady a talent pro více frakcí...

DOUPĚ
Francie / Kanada, 2014, titulky, 15+, 100 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...

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

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

HANY
Česko, 2014, 15+, 90 min.

Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít 
s dlouholetým partnerem, protože je „prostě hodnej“, básník žijící ve své 
romantické iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se 
vzájemně prolínají, dokud je nenaruší násilná pouliční vzpoura...

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

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

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

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

OLGA 
Česko, 2014, dokumentární, 87 min.

Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan 
Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným životopisem, ale osobním 
portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové...

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...

RANHOJIČ
Německo, 2013, titulky, 12+, 150 min.

Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně 
medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Mladý 
Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má někdo 
zemřít...

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

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

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

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

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

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

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

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

   16:00  RANHOJIČ 100,- KČ

   19:45  MS V HOKEJI - ČESKO x NORSKO  20,- KČ

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

21.  ST 20:00   OLGA 80,- KČ

22.  ČT 20:00  X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST       PREMIÉRA 150,- KČ

23.  PÁ 17:00   GODZILLA  110,- KČ

   20:00   RANHOJIČ 100,- KČ

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

   17:00   BONY A KLID 2 110,- KČ

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

25.  NE 10:00   ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   HURÁ DO PRAVĚKU  DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   GODZILLA     140,- KČ

   20:00   HANY 100,- KČ

26.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
27.  ÚT 19:00  MET - DCERA PLUKU 300,- KČ / ZTP 250,- KČ

28.  ST 20:00   X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST     150,- KČ

29.  ČT 20:00   BONY A KLID 2 110,- KČ

30.  PÁ 17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   GODZILLA     140,- KČ

 1.  ČT 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  AMAZING SPIDER-MAN 2     165,- KČ

   20:00  DOUPĚ PREMIÉRA 110,- KČ

 2.  PÁ 17:00  CAPTAIN AMERICA:   
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA     130,- KČ

   20:00  DIVERGENCE 110,- KČ

 3.  SO 14:30   RIO 2  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   DOUPĚ  110,- KČ

   20:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

 4.  NE 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   AMAZING SPIDER-MAN 2 130,- KČ

   20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 20:00   AMAZING SPIDER-MAN 2 130,- KČ

 7.  ST 20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

 8.  ČT 14:30   RIO 2     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

   20:00   RANHOJIČ   PREMIÉRA 100,- KČ

 9.  PÁ 17:00  CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 100,- KČ

   19:45   MS V HOKEJI - SLOVENSKO x ČESKO  20,- KČ

 10.  SO 14:30   ZVONILKA A PIRÁTI     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

11.  NE 14:30   RIO 2     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   AMAZING SPIDER-MAN 2     155,- KČ

   19:45   MS V HOKEJI - ŠVÉDSKO x ČESKO 20,- KČ

12.  PO  19:45  MS V HOKEJI - ČESKO x KANADA  20,- KČ

13.  ÚT 20:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

14.  ST 20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

15.  ČT 20:00 HAPPY DAYS V KINĚ: 
     GODZILLA   PREMIÉRA STUD. 100,- KČ / DOSP. 140,- KČ

16.  PÁ 17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   RANHOJIČ 100,- KČ

17.  SO 10:00   HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   15:45   MS V HOKEJI - DÁNSKO x ČESKO 20,- KČ

   20:00   GODZILLA 110,- KČ

18.  NE 10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
     DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 60,- KČ

   14:00  HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Program se může změnit v souvislosti s vývojem hokejových 
zápasů, které přenášíme i v našem kině. Sledujte proto web 
a Facebook Kina Vltava.

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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spoleČnostKulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

KVĚTENFacebook  
Kino Vltava

AMAZING SPIDER-MAN 2
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 142 min.

Proti Spidermanovi 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...

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

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

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

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije 
Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu, 
D.C. 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... 

DIVERGENCE
USA, 2014, titulky, 12+, 139 min.

Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých dobrých 
vlastností. Jenže hlavní hrdinka Tris do žádné škatulky nezapadá a test 
ukáže, že je divergentní - neboli má předpoklady a talent pro více frakcí...

DOUPĚ
Francie / Kanada, 2014, titulky, 15+, 100 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...

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

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

HANY
Česko, 2014, 15+, 90 min.

Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít 
s dlouholetým partnerem, protože je „prostě hodnej“, básník žijící ve své 
romantické iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se 
vzájemně prolínají, dokud je nenaruší násilná pouliční vzpoura...

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

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

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

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

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

OLGA 
Česko, 2014, dokumentární, 87 min.

Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan 
Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným životopisem, ale osobním 
portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové...

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...

RANHOJIČ
Německo, 2013, titulky, 12+, 150 min.

Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně 
medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Mladý 
Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má někdo 
zemřít...

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

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

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

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

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

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

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

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

   16:00  RANHOJIČ 100,- KČ

   19:45  MS V HOKEJI - ČESKO x NORSKO  20,- KČ

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

21.  ST 20:00   OLGA 80,- KČ

22.  ČT 20:00  X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST       PREMIÉRA 150,- KČ

23.  PÁ 17:00   GODZILLA  110,- KČ

   20:00   RANHOJIČ 100,- KČ

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

   17:00   BONY A KLID 2 110,- KČ

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

25.  NE 10:00   ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   14:30   HURÁ DO PRAVĚKU  DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   GODZILLA     140,- KČ

   20:00   HANY 100,- KČ

26.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
27.  ÚT 19:00  MET - DCERA PLUKU 300,- KČ / ZTP 250,- KČ

28.  ST 20:00   X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST     150,- KČ

29.  ČT 20:00   BONY A KLID 2 110,- KČ

30.  PÁ 17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   GODZILLA     140,- KČ

 1.  ČT 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI      DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00  AMAZING SPIDER-MAN 2     165,- KČ

   20:00  DOUPĚ PREMIÉRA 110,- KČ

 2.  PÁ 17:00  CAPTAIN AMERICA:   
    NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA     130,- KČ

   20:00  DIVERGENCE 110,- KČ

 3.  SO 14:30   RIO 2  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   DOUPĚ  110,- KČ

   20:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

 4.  NE 14:30  ZVONILKA A PIRÁTI  DĚTI 80,- KČ / DOSP. 100,- KČ

   17:00   AMAZING SPIDER-MAN 2 130,- KČ

   20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 6.  ÚT 20:00   AMAZING SPIDER-MAN 2 130,- KČ

 7.  ST 20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

 8.  ČT 14:30   RIO 2     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

   20:00   RANHOJIČ   PREMIÉRA 100,- KČ

 9.  PÁ 17:00  CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 100,- KČ

   19:45   MS V HOKEJI - SLOVENSKO x ČESKO  20,- KČ

 10.  SO 14:30   ZVONILKA A PIRÁTI     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

11.  NE 14:30   RIO 2     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   AMAZING SPIDER-MAN 2     155,- KČ

   19:45   MS V HOKEJI - ŠVÉDSKO x ČESKO 20,- KČ

12.  PO  19:45  MS V HOKEJI - ČESKO x KANADA  20,- KČ

13.  ÚT 20:00   POJEDEME K MOŘI 100,- KČ

14.  ST 20:00   DIVERGENCE 110,- KČ

15.  ČT 20:00 HAPPY DAYS V KINĚ: 
     GODZILLA   PREMIÉRA STUD. 100,- KČ / DOSP. 140,- KČ

16.  PÁ 17:00   HANY 100,- KČ

   20:00   RANHOJIČ 100,- KČ

17.  SO 10:00   HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   15:45   MS V HOKEJI - DÁNSKO x ČESKO 20,- KČ

   20:00   GODZILLA 110,- KČ

18.  NE 10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 
     DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 60,- KČ

   14:00  HURÁ DO PRAVĚKU DĚTI 100,- KČ / DOSP. 130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

Program se může změnit v souvislosti s vývojem hokejových 
zápasů, které přenášíme i v našem kině. Sledujte proto web 
a Facebook Kina Vltava.

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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spoleČnost

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v květnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

95 let Knotková Zděnka
93 let Bartůšková Libuše
92 let čiperová Jarmila
91 let vidim václav
 Šourková Marie
90 let Jindřichová Růžena
 Šinková Růžena
85 let Berka Miloslav 
 voljanská Jaroslava
80 let Jirků eva
 chytil františek
 červinka Miroslav
 novotný Bohuslav
 nygrýn Zdeněk
 Saidlová Jana
 treutnerová Květoslava
 Kurfiřt Ladislav
 Honzíková Hana
 Koutný Josef

vúvodu bychom rádi poděkovali MěÚ 
v Kralupech n. Vlt. za poskytnutí dota-

ce, bez které bychom naše záměry nebyli 
schopni nikdy zajistit. 

7. května – proběhne první akce, spo-
lečná s Klubem důchodců Kaučuk, návště-
va výstavy ke 130. výročí založení Sokola 
v Kralupech „Co je české, to je hezké“. Sraz 
v 13:30 před muzeem.

14. května – je plánován autobusový 
zájezd Poděbrady - Brandýs nad Labem. 
Nástup v 7:30 na otočce autobusu v Mini-
cích a po známých zastávkách (Čechova 
ul., U Zeleného stromu, hotel Sport, Vltava 

aut. zast.) míříme směr Poděbrady. Vybírá-
me 200,- Kč dne 6. 5. v 13:00 hod. v salónu 
DPS – 2. patro, nebo přímo v autobusu. Při-
hlášky na zájezd lze podat okamžitě na tel. 
č. 315 704 145.

18. června – plánujeme návštěvu Podješ-
tědského muzea v Českém Dubu a Lorety 
v Kosmonosech. 

Další akce do konce roku budou uveřej-
něny v zářijovém čísle Zpravodaje. Každá 
akce bude zmíněna a upřesněna na těchto 
stránkách. Změna programu vyhrazena. Za-
chovejte nám přízeň, těšíme se na Vás!

vaši „Rodáci“

SDRužení RoDáKů 
a příznivců města

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

Přijímá novÉ PaCientY
- návštěvy bez objednání – odborné 

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. 

mUDr. Zdena mikušová

mUDr. eva málková 

vsobotu dne 29. března proběhla v bý-
valém pivovaru na Palackého náměstí 

malá kulturní událost s ústředním motivem 
„průmyslové dědictví“, pod kterým se chá-
pe odkaz z průmyslové éry, ať už movitý 
či nemovitý. Pro naše město je právě toto 
období zcela zásadní, neboť bez průmyslo-
vé revoluce nebylo by města Kralup. Ráda 
bych touto cestou trochu změnila pohled 
obyvatel na nevzhledné chátrající tovární 
budovy, které mají svou krásu a kvalitu. 
Estetická hodnota je mnohdy vyšší než no-
vě postavené domy. V Kralupech tyto stav-
by představují jedny z nejstarších stojících 
budov a historické hodnoty, jak známo, je 
třeba chránit a starat se o ně. Z bývalých 
kralupských podniků to je například Brdlí-
kova továrna na zpracování dehtu na kon-
ci Libušiny ulice, První akciová továrna 
na dýhy v Lobečku, právě rekonstruovaná 
továrna na motory Josefa Pejška v Havlíč-
kově ulici či Rafinerie minerálních olejů 
Lederer a spol. (Barvy a laky). 

Bývalý pivovar si návštěvníci mohli celý 
prohlédnout. V jednotlivých patrech byly 
instalovány výstavy. Velmi pěkně ztvárnili 
téma pivovarnictví žáci Dvořákova gymná-
zia pod vedením výtvarnic Nadi Bartákové 
a Kláry Vondrové. Místní zaujala především 
expozice „Z historie kralupských továren“, 
kterou zpracovala inženýrka architektury 
Kristýna Míková. V posledním patře byly 
umístěny fotografie kralupského Urbex tea-
mu a jejich snímky opuštěných míst. Verni-
sáž si zde odbyla i tematická výstava Vltava 
fotografa Martina Wagnera a jeho přátel, 
která zachycuje atmosféru říčního koryta 

od pramene až po soutok. V podvečer otevřel 
program profesor Tomáš Šenberger z fakul-
ty stavební odbornou přednáškou o pivova-
rech a možnostech jejich využití. Architekt 
Jan Pustějovský uvedl výstavu studentských 
projektů pojednávajících o revitalizaci kra-
lupského centra zahrnujícího pivovar se sla-
dovnou, mlýny a budovu balírny. 

Prostředí staré industriální budovy doda-
lo akci jedinečnou atmosféru, jelikož prosto-
ry jako takové jsou výstavou samy o sobě. 
Smyslem akce bylo poukázat na kouzlo ta-
kovýchto budov a společně odhalit skrytou 
krásu průmyslového dědictví, které v Kralu-
pech tvoří podstatnou část historie. Bohužel 
dnes již vesměs upadlou v zapomnění.

Zájem návštěvníků jasně ukázal, že mís-
to lidi přitahuje a pivovar má potenciál se 
začlenit do veřejného prostoru. Doufám, že 
akce nezapadne a rozpoutá opět diskuzi 
o budoucnosti pivovaru. Ráda bych dodala, 
že událost byla uskutečněna za finanční po-
moci města Kralupy a díky benevolenci sou-
časného nájemce společnosti MaxDrinks. 
Velké díky patří také všem lidem, kteří mi 
pomáhali. 

teReZa kaňková

Akce PivovaR
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Milí přátelé,
měsíc květen, máj, není jen podle Karla 
Hynka Máchy měsícem lásky, ale také 
práce na našich zahrádkách a měsícem 
rozkvetlé přírody, která nás láká k pro-
cházkám. Pro nás, členy klubu, také mě-
sícem, kdy absolvujeme již druhý letošní 
výlet. Ten dubnový se vskutku vydařil 
a nyní se chystáme 24. 5. do Dětenic, 
na Humprecht a do Jičína. Mimochodem, 
víte, jak vznikl název pro Dětenice, kde 
navštívíme zámek, park a starý pivovar? 
Podle pověsti zde kníže Oldřich nalezl 
dva opuštěné chlapce, ujal se jich a ne-
chal s nimi své lidi, kteří je vychovali, 
a podle těch opuštěných dětí se místu 
začalo říkat Dětenice. Na Huprechtu na-

vštívíme zámeček z roku 1680 a krásný 
přilehlý lesopark s vzácnou květenou 
a starými stromy.

Abychom na procházky a výlety měli 
dobrou fyzickou kondici, navštěvujeme 
v DPS tělesná cvičení, kde nám paní Mater-
nová pěkně protáhne těla a vyčistí duši.

Na pravidelných schůzkách v klubu 
si poslechneme vždy nějakou poutavou 
přednášku, zazpíváme si při harmonice 
anebo si jen tak poklábosíme s přáteli 
seniory. Kdo jste nás ještě nenavštívili 
a jste doma sami a smutní, přijďte také 
mezi nás, dáme si kávičku a jistě se dob-
ře pobavíte.

S pozdravem členové  
Městského klubu důchodců

Městský klub důchodců vzpomínky
Dne 24. 5. 2014 uplyne 30 let 
od úmrtí pana FrantišKa 
ryChtaŘíKa. O dva měsíce 
později, 24. 7. 2014, si připo- 
meneme jeho nedožité 90. 

narozeniny. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a dcery s rodinami

Dne 18. 5. 2014 tomu bude rok, 
co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička, 
paní MiLoSLaVa hrubešoVá. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi. Rodina Kovářova

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na vycházku po naučné stezce z ViNoře do Satalic

KDy? Ve čtvrtek 17. května 2014
Naučná stezka 
Vinořský park – 
Satalická bažantnice 
je dlouhá 3,5 km. 
Začíná v městské 
části Praha-Vinoř 
u zastávky autobusu 
mHD Vinořský hřbitov 
a končí v Praze-Sa-
talicích. Na její trase 
je 9 zastávek s infor-
mačními panely.

Trasa, vedoucí převážně po žluté turistické znač-
ce, prochází nejprve územím přírodní rezervace 
Vinořský park, původním přírodně krajinářským 
parkem vinořského zámku, který je především 
útočištěm mnoha druhů živočichů (hmyz, ptactvo) 
v jinak spíše zemědělské krajině a také archeolo-
gickou lokalitou (slovanské hradiště se zachovaný-
mi valy).

Po opuštění Vinoř-
ského parku směřuje 
naučná stezka vo-
zovou cestou starou 
alejí k Satalické 
bažantnici, rozsáh-
lému listnatému 
lesnímu komplexu 
původně náležejí-
címu k vinořskému 
panství a krajinářsky 
navazujícímu na Vi-

nořský park. Území bažantnice je dnes chráněno jako 
přírodní památka.
Odjedeme v 9:11 hod. z kralupského nádraží na Ma-
sarykovo nádraží. Odtud pojedeme metrem na stanici 
Českomoravská a dále v 10:30 hod. autobusem 375 
na zastávku Vinořský hřbitov, kde se sejdeme s ostat-
ními. Dále již půjdeme společně naučnou stezkou 
do Satalic. Akci připravila RNDr. Helena Zákoucká

občanské sdružení kruh přátel prahy zve své členy

vsobotu 5. dubna 2014 se uskutečnil již 
43. ročník populárního turistického po-

chodu Do Okoře bez oře. Počasí bylo tento-
kráte příjemné, poměrně teplo, jen sluníčko 
se schovalo za mraky.

V cíli - tradičně pod hradem Okoř - by-
ly připraveny hry a soutěže pro nejmenší 
s řadou nových atrakcí, občerstvení, kolo-
toče, houpačky i možnost vyrobit si svoji 
originální placku. Účastníci dostávali v cí-

li diplom, placku pochodu a propagační 
materiály.

Fungovala autobusová doprava na vlaky 
do Zákolan. Na padesát pořadatelů z KČT 
Kralupy a TOM 3511 Vltavský paprsek za-
bezpečovalo hladký průběh akce. Oficiálně 
se registrovalo 1.287 účastníků - ze startu 
v Kralupech a Zákolanech. Řada účastní-
ků vyrazila i z jiných míst a přihlásila se 
k pochodu v cíli akce.  Zdeněk vejRosta

Do okoře bez oře 2014
 26. 3. noHýneK Jiří ............................... 75 let

 26. 3. HouSKa Petr ............................... 62 let

 27. 3. nováKová věra ......................... 87 let

 28. 3. KačíReK Josef ............................. 71 let

 30. 3. naDLeR Jan .................................. 73 let

 30. 3. fRantová Hana ........................ 89 let

 2. 4. vonDRáčKová alena ............. 72 let

 20. 4. ŠMeJKaL Karel ............................ 82 let

 21. 4. StŘížeK vladimír ........................ 82 let

 23. 4. tReJBaL antonín ....................... 86 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

Divadelní spolek Scéna Vás zve

a Studio rubín, šakalí léta, 
stand-up comedy, jarmark 
pro děti a mnoho dalšího. 
Více informací v červnovém 
Zpravodaji. těšíme se na Vás!

13. – 14. 6. 2014
za Vodou!

na 14. ročník 
festivalu
(nejen) 
amatérských 
divadel

Akce PivovaR
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rozhovor

Co si máme představit pod pojmem 
montessori výuka?
Maria Montessori (1870 – 1952) vytvořila 
během svého života pedagogický směr, kte-
rý staví do centra vzdělávání zvídavé dítě 
jako učícího se jednotlivce. Nikoli dospělá-
ka, jako všeznalého mentora, který dávkuje 
informace dítěti dle svého uvážení. Děti se 
zcela přirozeně začínají učit už v matčině 
děloze. Po narození jejich mozek obsahuje 
100 miliard mozkových buněk připravených 
vytvářet spojení. Dětský mozek je dokona-
lý nástroj čerpající a nasávající informace 
jako obrovská houba. Neustále. Bez ohledu 
na to, zda je dítě ve školce, ve škole, doma 
s rodiči nebo na hřišti.  

Procesu učení, tvorbě mozkových spo-
jů přímo brání strach, pocit fyzické i psy-
chické nepohody a nedůvěry a nedostatek 
vhodných podnětů v okolí. Montessori pe-
dagogiku mnoho lidí zná podle Montessori 
pomůcek. Dle nás ale tu nejdůležitější sou-
část prostředí tvoří právě zajímaví dospělá-
ci, kteří si dětí váží, přijímají je jako rovno-
cenné partnery, kteří jsou menší vzrůstem 
a rozsahem zkušeností, nikoli ale svou lid-
skou hodnotou. 

jaké jsou hlavní přednosti této metody?
Myslím, že je to to, co si každé dítě odnáší 
uvnitř sebe. Opakovaně totiž zažívá, že je 
důležitým a respektovaným člověkem. Učí 
si říct, jak se cítí, požádat o to, co pro sebe 
považuje za důležité a také odmítnout to, 
co se mu nelíbí, v čem se necítí dobře. Vy-
bírá si z nabídky mnoha různých činností 
i z lidí, s nimiž chce trávit čas. A protože 
samo zažívá úctu od okolí, je schopno se 
se stejnou úctou a respektem chovat k dru-
hým lidem, prostředí, zvířatům... Opakova-
ně zažívá, že zodpovědnost za to, jak se cítí, 
leží v jeho rukách. Umí se o sebe postarat 
a pomoci druhým, když je třeba.  

Někteří lidé vnímají Montessori a respek-
tující pedagogiku jako bezhraniční výcho-
vu, kde děti rostou „jako dříví v lese“. Zá-
kladní zkušeností každého z dětí ve školce 
ale je: můj prostor končí tam, kde začíná 
prostor druhého člověka. Za svobodou, 
kterou zažívají, je schováno mnoho pravi-
del, která umožňují všem cítit se ve školce 
v bezpečí. Pravidla dávají našemu životu 
řád a bezpečí. Bez nich by nebyla možná 

ani svoboda. Důležité ale je, aby pravidla 
dávala smysl.

jaké možnosti vzdělání a jakou formou 
nabízíte?
Dětem od 3 let nabízíme pobyt v naší „Mon-
teškolce“, což je hlídací centrum s celoden-
ním provozem. Školka je mimo jiné speci-
fická tím, že zcela přirozeně obsahuje prvek 
cizího jazyka v podobě rodilého američa-
na Dennise. Děti ho milují. Jednak je to 
muž a jednak mluví jinak... Ve výchově dětí 
mužský prvek hodně chybí. Přitom je ne-
nahraditelný. Ženy umí pečovat, postarat 
se o bezpečí, vyřešit drobné hygienické ne-
hody, uklidit, připravit jídlo. Ale muži jsou 
ti, kteří dětem ukazují rozmanitosti světa. 
Kteří se nechají strhnout ke hře a zkoumá-
ní světa a nenechají se rušit „podružnými“ 
starostmi pečujících žen. 

K naší činnosti patří i provoz rodinného 
centra, kde pořádáme semináře pro rodi-
če např. na téma Montessori pedagogika, 
Respektovat a být respektován. Pod jeho 
hlavičkou se také koná dopolední „cvičení“ 
pro rodiče s dětmi různého věku. Od mi-
minek až po děti, které pak chodí do naší 
školky. Daleko spíš ale jde o společné tan-
cování, tvoření, zpívání, povídání si o tom, 
jak krásné i těžké je být rodičem. Jednou 
týdně v odpoledních hodinách je také ote-
vřena Montessori herna, kde mohou rodiče 
s dětmi zažít v praxi principy Montessori 
pedagogiky. Nově nabízíme cvičení na mí-
čích pro těhotné ženy. 

kdy je vhodné děti do monteškolky 
přihlásit?
Ze zákona a našeho živnostenského opráv-
nění můžeme do školky přijímat děti až 
od 3 let věku. Od září 2014 je ještě několik 
volných míst a právě teď je nejvhodnější 
čas se přihlašovat. Preferujeme rodiče, kte-
ří vyznávají stejné hodnoty. Každý z rodi-
čů má nějaká očekávání, jsou věci, které 
ve výchově svých dětí akcentuje. Je vhodné 
před přijetím do školky se setkat, nejlépe 
osobně a probrat, zda jsme to právě my, 
kdo nabízí to, co je pro rodiče důležité.

je nějak omezen počet dětí v jedné třídě?
Děti nejsou rozděleny podle tříd, máme jed-
nu skupinu okolo 20 dětí a s ní jsou vždy 

RoZHovoR s... Martinou novákovou, jednatelkou Montessori centra kralupy, s. r. o.

I vzdělávání může být svobodné 
Lesní školka, o které jsme psali v předchozím vydání Zpravodaje, není jedinou 
alternativní možností výuky v předškolním věku – děti mohou navštěvovat také 
Montessori centrum, které sídlí v Přemyslově ulici 521.

dva dospěláci. Vě-
kově smíšená sku-
pina umožňuje na-
vazovat zdravější 
vztahy mezi dětmi. Menší se učí požádat 
o pomoc nejen dospěláka, ale i staršího ka-
maráda. Naopak starší se pomocí mladším 
dětem mnohému naučí. V našem prostředí 
se většina dětí mezi 4. – 5. rokem naučí 
písmena a následně pak číst. 

může dítě navštěvovat vaši školku jen některé 
dny v týdnu (měsíci) a můžu jej kdykoli odhlásit 
nebo naopak přihlásit v průběhu roku?
Ve školce máme týdenní rozvrh a takzvaná 
sdílená místa. To znamená, že např. Kuba 
chodí v pondělí, úterý a čtvrtek a Janička 
ve středu a v pátek. Přihlašovat nové děti je 
možné i v průběhu roku, pokud máme volná 
místa. Při dlouhodobé spolupráci uzavíráme 
s rodiči smlouvu, kde je zakotvena obou-
stranná dvouměsíční výpovědní lhůta. 

jak vidíte budoucnost montessori centra 
v kralupech? jaké jsou vaše další plány, sny 
a přání?
Za dobu, kdy se zajímám o Montessori pe-
dagogiku a Respektovat a být respektován 
se stále zvětšuje skupina rodičů, které zají-
má tento přístup. Jsem si vědoma toho, že 
i když děláme vše pro to, aby naše škol-
kovné bylo velmi sociální, stále je to velká 
suma, která zasahuje dramaticky do ro-
dinného rozpočtu. Proto jsme se rozhodli 
podat žádost o zapsání školky do rejstří-
ku školek, abychom mohli čerpat dotace 
ze státního rozpočtu a mohli tak znatelně 
snížit školkovné. Všichni rodiče platí da-
ně. Měli by mít proto podle mne nárok 
na dotovaná místa ve školce. A ne v jaké-
koli školce, nýbrž v té, která jim vyhovuje 
svým zaměřením. Dalším krokem může 
být podání žádosti o zapsání školy posta-
vené na stejných principech, jako školka. 
Babyboom se zvolna přesunuje do škol, jak 
také ukazuje analýza v dlouhodobém zá-
měru MŠMT. Blíží se doba, kdy bude málo 
míst v prvních třídách, stejně jako tomu je 
nyní ve školkách. Nyní mapujeme právní 
náležitosti žádostí. I v činnosti rodinné-
ho centra se dá mnohé zlepšit a rozšířit. 
Máme před sebou hodně práce a v hlavě 
mnoho nápadů. 

děkuji Za RoZHovoR! R. saláková

Další informace najdete na 
www.montessori-kralupy.cz/
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

Cesta Za PokLaDem
Dobrodružnou výpravu za pokladem plnou úkolů 
připravujeme pro všechny soutěživé děti na čtvr-
tek 15. května. Start bude na dětském hřišti pod 
mateřskou školou v Mikovicích v 16:00 hod. Trasa 
je určena předškolákům s rodiči a mladším ško-
lákům. Při nepříznivém počasí se akce nekoná.  
Vstupné: děti 40,- Kč;  rodiče 10,- Kč  

LoDí Po vLtavě
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou pořádá 
společně s Klubem vodních sportů Kralupy nad Vl-
tavou příjemné odpoledne pro děti a jejich rodiče 
u řeky. Připravujeme hry a soutěže na souši, aktivní 
děti potěší trampolína a skákací hrad. Celé rodiny 
jistě využijí možnost plavby po Vltavě nebo pose-
zení u občerstvení.

Akce se koná v sobotu 17. května v kralupském 
přístavišti na nábřeží J. rysa od 14:00 do 17:00 
hodin. Vstupné je dobrovolné. 

Den Dětí
Den dětí budeme slavit v pátek 30. května na za-
hradě u tělocvičny DDM V Zátiší od 16:00 hodin. 
Připravujeme pro děti hry a soutěže, trampolínu, 
výtvarnou činnost a posezení u táboráku s opé-
káním buřtů.

Pro děti jsou připraveny drobné odměny. Při ne-
příznivém počasí se akce nekoná.
Vstupné: rodiče 30,- Kč; děti zdarma

DnY kraLUP
Podrobný program letošních Dnů Kralup bude zve-
řejněn v červnovém čísle Zpravodaje, na plakáto-
vacích plochách a stránkách DDM a města Kralupy 
nad Vltavou. Nyní Vás předběžně upozorňujeme 
na konání těchto akcí:
� čtvrtek 5. 6. - akademie DDM - zveme rodiče, 
pedagogy, představitele města, zájemce o naše zá-
jmové útvary i širokou veřejnost na ukázky práce 
vedoucích zájmových útvarů DDM a jejich svěřenců. 

Začínáme v 16:00 hodin ve sportovní hale na Cuk-
rovaru. Akademii bude uvádět moderátor Karel 
Voříšek, vítěz ankety TýTý.
� v pátek 6. 6. od 9:00 do 15:00 hodin pořádá-
me společně se Zš Komenského hry a soutě-
že pro děti a mládež na kralupském koupališti 
(při nepříznivém počasí v DDM, v tělocvičně DDM 
a v ZŠ Komenského).

� sobota 7. 6. bude patřit fotbalistům na turnaji 
století v malé kopané, který se koná pod zášti-
tou starosty pana Petra holečka na hřišti Čechie 
od 9:00 do 16:00 hodin.
� zakončit letošní Dny Kralup můžete se Stu-
dentským parlamentem v neděli 8. 6. na Majá-
lesu v kralupské loděnici Kotva (www.ddmkra-
lupy.cz/majales). Program bude začínat již v 10:00 
hodin vystoupením žáků a studentů z kralupských 
škol a zájmových organizací. V odpoledních hodi-
nách se můžete těšit na kapely Metal Kidz, The 
OXX, GotHigh, Dilated, Holden Caufield, Evelynne, 
Intepret neznámý a vyvrcholením celého programu 
bude vystoupení kapely Vypsaná fiXa.

reCitační soUtěž
Recitační soutěž v rámci 19. ročníku festivalu poe-
zie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2014“ se koná 
ve středu 11. června v budově DDM. Prezentace je 
v 8:30 hod., začátek soutěže v 9:00 hod. Soutěžící 
jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle věku: 
I. kategorie 1. - 3. ročník ZŠ;  II. kategorie 4. - 5. 
ročník ZŠ; III. kategorie 6. - 7. ročník ZŠ a prima 
a sekunda víceletých gymnázií; IV. kategorie 8. - 9. 
ročník ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií;  
V. kategorie střední školy, SOU. Každý soutěžící bu-
de přednášet celkem dvě básně. Jednu od Jarosla-
va Seiferta a druhou podle svého výběru. Přihlášky 
přijímáme do 30. 5. 2014 v kanceláři DDM.

PoDěkování
Děkujeme paní Marii Pichové za věnovaný výtvarný 
materiál pro výtvarné zájmové útvary.

soBotní kUrZY
31. 5. – 13 až 17 h. - Drátky a plech aneb vyrá-
bíme šperky - pomocí drátování, cínování a smal-
tování budeme vytvářet nové, zajímavé šperky. 
Přihlášky a platba: do 5. května. Cena: 400,- Kč 
(v ceně je materiál a pomůcky).
21. 6. – 13 až 17 h. – batika a tisk - batika za stu-
dena a potisk razítky. K potisku lze také využít lino-
rytové formy zhotovené v kurzu linorytu. Přihláš-
ky a platba: do 9. června. Cena: 400,- Kč (v ceně 
jsou barvy a pomůcky). Textil na potisk si přineste 
s sebou.

vÝsLeDkY veLikonoční 
soUtěže

Letošní velikonoční soutěž „Vítáme jaro“ byla pes-
trá. Děkujeme ZŠ praktické, školní družině při ZŠ 
Gen. Klapálka, školní družině při ZŠ V. Havla, MŠ 
a ZŠ Třebízského, školní družině při ZŠ Komenské-
ho, členům zájmových útvarů DDM a jednotlivcům 
za účast.

Jednoznačným vítězem se stala „buráková far-
ma“ vyrobená ve školní družině při ZŠ Gen. Kla-
pálka. 

Na druhém místě se umístili keramické miniatury 
Marie-Liusy Borkové a Aleny Sitařové ze ZÚ Střípek. 
Těsně za nimi skončila opět ŠD při ZŠ Gen. Klapálka 
se svojí zahrádkou v truhlíku.

V kategorii dospělých zvítězila Ing. Veronika Po-
korná s paličkovaným ptáčkem.

Na druhém místě se umístily se stejným počtem 
hlasů Ing. Věra Pjatkanová s květinovými šperky 
a Pavlína Janulíková s keramickou slepičkou. Ví-
tězům gratulujeme!

máme poslední volná místa pro děti na letní tábor s DDm, v termínech 26. 7. - 2. 8., 2. 8. – 9. 8. a 9. 8. - 16. 8. 2014. 
Bližší informace na www.ddmkralupy.cz nebo přímo v ddM.

Připomínáme všem zájemcům o účast  
ve ii. ročníku fotografické soutěže „naše  

město objektivem“, že uzávěrka je 23. 5. 2014. 
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ve středu 2. dubna jsme se i my připo-
jili k Světovému dni autismu. Jednotí-

cím prvkem této kampaně je modrá barva, 
která symbolizuje schopnost porozumět 
a komunikovat. Právě v těchto dvou ob-
lastech lidé s autismem potřebují nejvíce 
pochopení a podpory. 

„Naše“ děti přišly do školky také v mod-
rém. Během projektového dne jsme se 

seznámili s komunikačními kartami, vy-
zkoušeli pravidla a strukturu při nácviku 
hry s kamarádem. Zajímavou zkušenost 
děti dostaly při čtení piktogramů – básni-
ček. Vyzkoušeli jsme i jiné činnosti vyža-
dující soustředění a pozornost bez komu-
nikace, což je tak trochu jiný svět…

veRonika vilíMcová

Mš gen. klaPálka

Mš dR. e. Beneše

co si pod pojmem 50 let škol-
ky představit?

50 let práce s našimi nejmen-
šími, s dětmi. Stovky dětí zde 
prožily své první roky v kolek-
tivu vrstevníků. Z pohledu uči-
telky je to každodenní kreativní 
práce, která představuje nepře-
berné množství námětů, nápa-
dů, her, písniček, říkadel, tělo-
výchovných rozcviček, empatie, 
nadšení a elánu. Jsou to i kurzy 
plavání, angličtina, malování, 
modelování, zpěv, tanec, cvičení 
a pravidelný pobyt na čerstvém 
vzduchu.

Budova je pro celkem 100 dětí 
se 4 třídami běžného typu. Třídy 
jsou věkově rozlišené a pojmeno-
vané podle barev, což nás inspi-
rovalo k pozdějšímu názvu školy 
„Barevná školka“. Máme velkou 

zahradu, kterou bychom podle 
nově vytvořeného projektu chtěli 
revitalizovat. V letních měsících 
se na ní děti nejen pobaví, ale 
i osvěží u mlhoviště.

Vzhled a vybavení školy se 
postupně proměňoval a moder-
nizoval. Mnohdy za plného pro-
vozu, což vyžadovalo trpělivost 
všech zúčastněných – učitelek, 
provozních zaměstnanců, ku-
chařek, dětí i rodičů. V „dáv-
ných“ dobách, kdy jsme chtěli 
nevýrazné interiéry proměňovat 
a neměli k tomu dost finančních 
prostředků, vzali jsme všichni, 
bez rozdílu zaměstnanec či ro-
dič, do ruky štětce, barvy, vrtač-
ky. Natíralo se, tvořily se koutky 
pro zájmovou činnost dětí. 

Dnes již je naše školka barev-
ná a veselá, což uvidíte i při cestě 

kolem. Za přispění města máme 
nová plastová okna a barevnou 
zateplenou fasádu, nové sociální 
zařízení pro děti. Postupně se vy-
bavovaly třídy novým nábytkem, 
moderními didaktickými pomůc-
kami, hračkami i stavebnicemi, 
které u dětí podněcují tvořivost, 
spolupráci, komunikaci, rozvoj 
poznatků a dovedností.

Ani technický pokrok se ne-
zastavil před vraty naší školky. 
Od loňského roku máme inter-
aktivní tabuli se vzdělávacími 
programy pro předškolní děti. 
Z práce na tabuli jsou děti vždy 
nadšené, velmi je baví. Snem dě-
tí i paní učitelek je mít interak-
tivní tabuli v každé třídě. 

Naše děti se se svými dílky 
účastní výstav a soutěží, z nichž 
si odnesly nejedno ocenění, 

2. duben - Světový den autismu
Děti z třídy Pastelka 
– projektový den.
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50. výRočí otevŘení  
mateřské školy Dr. E. Beneše v Lobečku

zlevněné vstupné anebo jízdu 
parníkem.

50 let to jsou paní ředitelky, 
dlouhá řada nás učitelek mateř-
ské školy, provozních zaměst-
nankyň, všechny jsme daly škol-
ce kus svého srdce. V letošním 
roce se nám podařilo získat 
do školky asistenta pedagoga 
s vysokoškolským vzděláním, 
který zde pracuje u dítěte se 
zdravotním handicapem.

Touto cestou chceme poděko-
vat každému, kdo zde pracoval 
a pracuje za jeho píli, trpělivost 
a porozumění. Zvláštní poděko-
vání patří také firmám a rodi-
čům, kteří nás finančně podpo-
rují. Poskytují nám prostředky 
na zvelebení školní zahrady, 
nákup hraček nebo výtvarného 
materiálu. 

50 let to je i koloběh života. 
Stovky a stovky dětí, které jsme 
připravili na vstup do školy. 
V březnu se konal jeden z dal-
ších zápisů do mateřské školy. 
Své ratolesti k nám přivedly 
„naše děti“. Uvítaly by, kdyby 
mohly chodit ke „své“ paní uči-
telce. 

Naším logem je barevná du-
ha. Je stejně tak barevná jako 
svět, který děti milují. A tak si 
popřejme ještě spousty barev-
ných let v naší mateřské škole.

kolektiv ZaMěstnanců Mš 

Děti ve školce dnes (foto vlevo) 
a v letech 1964-65.
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žáci 3.B se pod vedením paní 
učitelky Mgr. Beáty Rosové 

zapojili do výtvarné části celo-
republikové soutěže Plakát Celé 
Česko čte dětem. Jaké bylo pře-
kvapení, když jsme se dozvěděli, 
že z celkového počtu 952 do-
šlých výtvorů odbornou porotu 
nejvíce zaujal obrázek naší žá-
kyně Alexandry Horákové. Ma-
lé výtvarnici jsme samozřejmě 
pogratulovali a při té příležitosti 
jí položili několik otázek.

Získala jsi první místo 
v celorepublikové soutěži. jaký 
obrázek jsi nakreslila?
Nakreslila jsem babičku na křes-
le, která čte své vnučce (pozn. 
redakce - viz str. 16).

Pomáhal ti s obrázkem někdo? 
jak tě napadlo, co budeš 
malovat?
Obrázek jsem malovala ve ško-
le, o soutěži nám řekla naše 

paní učitelka. Všichni malovali 
jednotlivce, já jsem se nechtěla 
opičit a chtěla jsem namalovat 
něco jiného, a tak mě napadla 
babička s vnučkou.

Předčítal ti někdo, když jsi byla 
malá a neuměla jsi ještě číst?
Ano. Když jsem byla malá, tak 
jsem si mohla vybrat knížku 
a maminka mi ji přečetla. A mo-

je babička mi taky četla. Teď si 
čtu sama. 

jaké knížky máš nejraději?
Hodně čtu knížky od Astrid 
Lindgrenové, taky od Anderse-
na. Mám ráda pohádky, proto-
že v nich najdeme ponaučení.  
Že krása není všechno a dobro 
vyhraje.

jaká je tvoje oblíbená literární 
postava?
Pipi Dlouhá punčocha. Líbí 
se mi, že je samostatná a má 
na všechno svůj názor.

jak na tvůj úspěch reagovali 
rodiče?
Rodiče byli nadšení, byli oprav-
du rádi. Můj bratr se zrovna 
umístil v nějaké recitační sou-
těži, takže jsme měli všichni ra-
dost.

děkujeMe Za RoZHovoR!

PHdR. BaRBoRa čeRná

Zš koMenskéHo

novÉ HřiŠtě 
na komenDě
Od dubna mohou žáci na Komendě vy-
užívat nové hřiště, které bylo zhotove-
no na školním pozemku za jídelnou, 
kde červnová povodeň zničila původní 
vybavení.

Práci provedla firma Sport Club 
Frýdlant nad Ostravicí, která zakázku 
vyhrála ve výběrovém řízení svou nej-
nižší cenovou nabídkou. Finanční pro-
středky byly použity z několika zdrojů, 
a to od MŠMT jako pomoc školám za-
sažených povodní, školním programem 
Recyklohraní, v němž jsme byli vybráni 
na základě žádosti, popisu a fotodoku-
mentace zaplavených prostor, a od fir-
my Alza.cz, a.s. 

Součástí hřiště je pískoviště, prolé-
začky s klouzačkou, lanový most a per-
gola, díky níž tento prostor využívají ne-
jen děti z družiny a prvního stupně, ale 
také starší žáci, kteří zde mohou za pří-
znivého počasí trávit některou z vyu-
čovacích hodin. Celé prostředí zvelebil 
zajištěním výsadby jehličnatého stromu 
a živého plotu pan František Málek.

Rádi bychom jménem celé školy po-
děkovali za pomoc a věříme, že se hřiště 
stane oblíbeným místem našich žáků.

PhDr. barbora Černá

Projekt: tÝDen Pro ZDraví
V týdnu od 7. do 11. dubna se žáci naší školy 
připojili ke kampani související se Světovým 
dnem zdraví. Letošní ročník byl zaměřen 
na infekce přenášené klíšťaty. Žáci se bě-
hem celého týdne v různých vyučovacích 
předmětech seznamovali s nemocemi, které 
klíšťata přenáší, prevencí a ochranou před 
klíšťaty. Mohli zhlédnout prezen-
taci zaslanou Centrem podpory 
veřejného zdraví SZÚ s vědo-
mostní soutěží, luštili křížovky, 
kreslili zvětšené klíště či hráli 
různé hry. Cílem této kampaně 
bylo zvýšit povědomí o infekcích 
přenášených klíšťaty a možnos-
tech jejich prevence.

Naše škola se zapojila do pro-
jektu ZDRAVÁ ŠKOLA a získala 
osvědčení Státního zdravotního 
ústavu o zařazení do sítě pro-
gramu „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ 
ZDRAVÍ“.

Tento název má škola právo 
připojovat jako dodatek ke své-

mu oficiálnímu názvu a také používat 
originální znak projektu. Tato skutečnost 
zajišťuje škole účast na všech akcích or-
ganizovaných SZÚ k problematice podpo-
ry zdraví a také na informace týkající se 
koncepce a strategie evropského programu 
Škola podporující zdraví.

PaeddR. dagMaR kuZníková

noC s anDersenem
V pátek 4. 4. 2014 jsme se sešli ve škole  
v 18 hodin na společné večeři, pak k nám 
do auly přišel pan Andersen, který nám 
povyprávěl o svém životě a své tvorbě.  
V 19 hodin se za námi podíval se svou kníž-
kou plnou kralupských strašidel pan Jindřich 
Havlík. Pana Havlíka vystřídala se svou hrou 

a vzpomínkami na pana Andersena 
paní Procházková, která nás navíc 
seznámila se svým violoncellem.

Z toho všeho jsme dostali hlad, 
a tak nám přišlo k chuti pekař-
ské umění všech rodičů, v jídelně 
jsme se občerstvili a pokračovali 
v programu - vytvořili jsme upou-
távky své oblíbené knihy do katalo-
gu, zatancovali jsme si na pyžamo-
vé párty a zkusili si pohybovat se 
ve škole potmě. Vše jsme si náležitě 
užili, a tak nám ani nevadilo spa-
ní ve třídě - tentokrát jsme to měli 
dovoleno. Ráno nám paní kuchař-
ky připravily dobrou snídani a šli 
jsme domů.

Zš a Mš tŘeBíZskéHo třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz
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Skvělý úspěch naší žákyně
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Zš gen. klaPálka

naše škola je jedna z mála, která každo-
ročně využívá možnosti jezdit na brus-

lení. Jsme rádi, protože bruslení je příjemná 
změna tělocviku. 

Vždy v 7:40 hodin máme sraz u šaten, po-
té nadšeně nasedneme do autobusu, který 
nás odveze až k zimnímu stadionu. Ti, co 
nemají vlastní brusle, si je mohou i s hel-
mou zdarma půjčit ve zdejší půjčovně. 

Led je krásně upravený, proto se nám 
na něm dobře jezdí. Pro menší děti jsou zde 
připraveny různé pomůcky, např. pomocné 
kužely a dřevěné stojany pro ty, co ještě 
neumí bruslit. Když jsme jeli na bruslení 
společně s prvňáčky, pomáhali jsme jim 
udržovat rovnováhu a někdy se stalo, že 
jsme je naučili bruslit. 

Bruslení nás moc baví a často si tam vy-
mýšlíme různé hry, třeba „Na babu“. Zpá-
teční cesta autobusem bývá klidná, jelikož 
jsme všichni znaveni z našeho sportovního 
výkonu. Někdy nás pan řidič autobusu pře-
kvapí příjemnou muzikou. 

Na bruslení jezdí všechny třídy 1. stupně, 
občas i žáci 2. stupně, kteří mají jako voli-
telný předmět sportovní výchovu. V letoš-
ním školním roce vyšlo bruslení na každou 
třídu přibližně sedmkrát, což zajišťuje, že 
za přijatelnou cenu se bruslit naučí oprav-
du každý z nás.

Proto děkujeme všem zaměstnancům 
zimního stadionu v Kralupech nad Vlta-
vou a naší školy, že nám umožňují jezdit 
na bruslení. Žáci 5.a 

Zš václava Havla

Jaro je již v plném proudu, 
a tak i nám naše školní dru-

žina přímo rozkvetla pod ruka-
ma šikovných žáků a žákyň. 
Po všemožných koutech školy 
se nám uhnízdila různá mlá-
ďátka, ptáčci, berušky, včel-
ky a jarní květy. Neopomněli 
jsme ani velikonoční výzdobu  
a dekorace. Zúčastnili jsme se 
soutěže „Vítání jara“ pořádanou 
DDM. Svými nápady přispěla 
nejen všechna oddělení, ale 

i kroužek Šikulek vedený paní 
vychovatelkou R. Novotnou. Vý-
stava byla pro nás nejen kultur-
ním zpestřením, ale i inspirací 
pro další tvorbu.  

Naše děti jsou nadané nejen 
výtvarně, ale i hudebně a lite-
rárně, a tak společně zpíváme, 
tančíme a recitujeme básně, 
abychom vás mohli v nejbliž-
ší době potěšit tím, co všechno 
umíme.

vycHovatelky Zš v. Havla

Jaro v plném proudu
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užíváme si ledu...

k LonDÝnU PřiBYLa i Paříž
A je tu po roce opět znovu - Londýn. Pro 
někoho známá místa, pro jiného spousta 
nových dojmů, první červené patrové au-
tobusy, budova Parlamentu, typické černé 
taxíky. Celkem 46 žáků naší školy se letos 
vydalo poznávat krásy nejen Londýna, ale 
také Paříže.

Vedle již zmíněné londýnské památky 
všichni navštívili i Čínskou čtvrť, Národ-
ní galerii, Trafalgar Square, Buckingham, 
Westminster, Přírodovědné muzeum, tržiště 
s několika pouličními umělci Covent Gar-
den nebo nedaleký zámek Windsdor. Ve sta-
robylém Toweru jsme mohli obdivovat dří-
vější i současné korunovační klenoty.  

Jako závěrečný bonbónek pří zpáteční 
cestě byla naplánována prohlídka Paříže. 
Smogová situace ustoupila a výhled ze tře-
tího patra Eiffelovy věže byl opravdu pěkný. 
Pěší túrou jsme pokračovali okolo Invalidov-
ny (zde je hrob Napoleona) k Louveru. Ga-
lerie je skutečně obrovská, všichni jsme si 
prohlédli záhadný úsměv Mony Lisy a dá-
le každý pokračoval dle vlastního zájmu. 
Jedinou slabší stránkou tohoto týdenního 
pobytu byly naše bolavé nohy. Ale to k to-
mu přeci patří, že? ing. MicHaela gleicHováfo
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vážení rodiče a příznivci ško-
ly, milí žáci.

Měsíc duben máme za sebou 
a tak mi dovolte sdělit několik 
nových informací o nedávném 
dění i nejbližších plánech na-
ší školy.

Byl to měsíc organizačně 
velmi náročný, ale zároveň 
úspěšný. S velkým napětím 
naše škola sledovala průběh 
krajských kol soutěže MŠMT 
ve hře na housle, klavír a ky-
taru včetně soutěže literárně-
dramatického oboru. 

Jsme velice rádi, že do ústřed-
ních kol postoupili i naši žáci. 
Ve hře na kytaru bude naši ško-
lu reprezentovat Filip Komarov 
ze třídy pana profesora Zdeňka 
Dvořáka, v literárně-dramatic-
kém oboru pak Anna Štětková 
a Marek Hanousek ze třídy pa-
na učitele Jana Bouchnera.

Květen bývá většinou mě-
sícem, ve kterém probíhají ta-
lentové a přijímací zkoušky. 
Nejinak tomu je i v letošním 
školním roce.
› Do hudebního oboru přijímáme no-
vé žáky v úterý 27. května (ředitelna 
školy) a ve čtvrtek 29. května (učeb-

na č. 5), vždy od 13:00 do 18:00. Ka-
pacita školy je omezená a proto všem 
vážným zájemcům sdělujeme, aby 
se ve vlastním zájmu v tyto termíny 
do školy osobně dostavili. 
› Nové žáky přijímá i taneční obor. 
Paní učitelka Mgr. Š. Kuželová bu-
de zjišťovat fyzické, pohybové a ryt-
mické předpoklady budoucích žáků 
ve dnech 22. května a 12. června, 
vždy od 16:00 a od 17:00 hodin. Vý-
uka probíhá v suterénu ZŠ a MŠ Tře-
bízského. Libovolný cvičební úbor 
s sebou, bližší informace Vám rá-
di poskytneme na telefonním čísle 
608 170 801.

Na přelomu měsíců května 
a června proběhnou dva absol-
ventské koncerty žáků hudeb-
ního oboru. První se uskuteční 
20. května, druhý pak 3. červ-
na v kralupském muzeu. Začátek 
obou koncertů je v 17:30 hodin.

Na počátku měsíce červ-
na (pátek 6. 6.) se naše škola 
představí v rámci Dnů Kralup 
svým prvním narozeninovým 
koncertem u příležitosti 65. vý-
ročí založení školy. Představí se 
na něm všechny naše čtyři umě-
lecké obory, poprvé by měl mj. 
vystoupit i nedávno založený žá-

Základní uMělecká škola  kRaluPy nad vltavou

Výborný kytarista Filip 
Komarov postupuje 

v soutěži MŠMT 
do ústředního kola.
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Přijímací zkoušky již tento měsíc!

kovský dechový orchestr. Bliž-
ší informace najdete na www. 
zuskralupy.cz.

Závěrem ještě upozorňuji 
na možnost přihlášení zájemců 
do letních výtvarných, kytaro-
vých a nově i dramatických dí-
len. Bližší informace o dílnách 
včetně elektronické přihlášky 

najdete na adrese http://artus2.
webnode.cz/letni-dilny-2014/. 
Termín uzávěrky se blíží a plá-
novaná kapacita žáků je téměř 
naplněna.  

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

luBoš HaRaZin, Ředitel školy

Jaro je v plném proudu, a tak 
se naši žáci spolu s vyučují-

cími vydali na školní zahradu, 
která byla po loňské červnové 
povodni obnovena, aby zaseli 
některé kulturní plodiny. Tak ja-
ko každý rok je budou pravidel-
ně zalévat a těšit se na úrodu. 

Letos připadl svátek Velikono-
ce na měsíc duben. Žáci barvili 
vajíčka, pekli velikonoční pečivo 
a vyráběli velikonoční dekorace. 
Svými výrobky pak vyzdobili 
prostory školy a také se někteří 
zúčastnili soutěže, kterou kaž-
doročně pořádá DDM. 

První polovina měsíce se 
nesla v duchu projektu „Jak šel 

Honza do světa“. Děti vyrobily 
krásné mapy celého světa, do-
zvěděly se o typických zvířát-
kách, která žijí na různých mís-
tech zeměkoule a povyprávěly 
si o kulturních zvycích jednotli-
vých států. Nechyběly ani ukáz-
ky různých tanců – orientální 
tanec, indiánský tanec, polka. 
V nové školní kuchyni uvařily, 
napekly a ochutnaly typické po-
krmy daných světadílů. Také si 
zarecitovaly básničky o jednot-
livých světadílech a na závěr si 
zazpívaly píseň „Honzové“. 

Žáci druhého stupně vyrazili 
do Velvar, kde na zdejší základ-
ní škole zhlédli výstavu na téma 

Zš PRaktická

Duben v naší škole

„Bezobratlí“. K vidění tam byly 
jak fotografie živočichů, tak i 
živé exponáty zapůjčené z Pří-

rodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. 

MgR. lenka kŘivoHlavá
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ÚspĚŠní MlaDí

nejlepší plavkyně kralupského plaveckého oddílu Pokr  
MicHaela svoBodová zvítězila v anketě o nejlepšího kralupského 

sportovce v kategorii do 15 let. Přinášíme krátký rozhovor, který 
bude zajímavý jak pro sportovce, tak pro ty, kteří třeba po přečtení 

sportovat začnou. 

Úspěšní mladí 

Míša SVobodoVá, 12 lET
Kralupy nad vltavou

Za jaké sporty a úspěchy jsi byla 
nominována do ankety sportovec kralup?
Já se věnuji plavání a modernímu pětiboji, 
což v mém případě znamená běh, střelbu 
ze vzduchové pistole a plavání. 

jaké pocity jsi cítila při vyhlašování 
výsledků ankety sportovec kralup nad 
vltavou?
Byla jsem moc mile překvapená, nečekala 
jsem to, při vyhlášení jsem měla trochu tré-
mu před tolika lidmi v sále.

jak vypadá tvůj týdenní trénink?
V pondělí máme hodinu a půl plavecké-
ho tréninku, potom si jdu zaběhat, v úte-
rý máme hodinu střeleckého tréninku 
na zimním stadionu, pak běh na atletic-
kém oválu u zimního stadionu nebo si 
jdeme zaběhat někam do terénu a pla-
vecký trénink, ve středu plavecký tré-
nink, čtvrtek také plavecký trénink, v pá-
tek opět střelba, běh a plavecký trénink. 
V sobotu, pokud nejsou závody, máme 
dopoledne plavecký trénink a neděli pak 
mám volnou.

Zdá se, že nejvíce času ti zabere plavání. 
jaký plavecký styl máš nejraději?
Teď plavu nejvíc kraul, který je důležitý 
i pro moderní pětiboj, ale na plaveckých 

závodech mám nejraději motýlka, kterému 
jsem se začala na podzim více věnovat.

spousta dětí a  dospívajících se nehýbe 
ani desetinu toho, kolik ty. říkají, že nemají 
čas, často chuť. kde bereš čas ty? a co tě 
motivuje?
Je pravda, že mi nezbývá moc volného ča-
su, ale mě ten můj sport baví, máme prima 
partu, se kterou je zábava, ať na tréninku 
nebo na závodech. Nejvíce mě asi motivu-
jí úspěchy, ať moje nebo mých kamarádek 
a potom plavecké vzory, jako jsou pro mě 
Petra Chocová a Simona Baumrtová nebo 
v moderním pětiboji Libor Capalini a Da-
vid Svoboda.

Přesto, že moc volného času ti nezbývá, tak 
si ale určitě najdeš i čas na jiné koníčky? Co 
tě baví a čemu se věnuješ, když ti zbude čas?
Poslouchám hudbu nebo hraju na kytaru, 
ráda si přečtu nějakou hezkou knížku, jez-
dím na kole nebo jdu s kamarádkami jen 
tak ven, třeba do čajovny, do kina nebo 
v létě na kralupské koupaliště.

jak se dá skloubit takto časově náročný 
sport se školou?
Zatím to zvládám, jen občas je to náročné, 
když se vrátím ze soustředění po týdnu 
do školy, tak mám co dohánět. 

a ještě se vrátím k těm, co nesportují. Co 
bys jim poradila, aby se sportem začali?
Já jsem začala se sportem už ve školce, 
vyzkoušela jsem několik různých sportů 
a skončila u toho, co mě nejvíce baví. Pod-
le mě by si měl každý najít, co ho baví, kde 
je dobrá parta, vyzkoušet si třeba nějaké zá-
vody, kterých tady ve městě je spousta, jako 
například nedávno v moderním pětiboji ne-
bo zúčastnit se nějakých závodů ve škole.
 
je někdo, komu bys chtěla poděkovat, že 
ti v tvém sportování a získávání úspěchů 
nejvíc pomáhá?
Chtěla bych poděkovat rodičům za to, že 
mě podporují a pak trenérům, že se mnou 
mají trpělivost. A je také skvělé, že má celý 
oddíl díky vedení města výborné podmín-
ky pro trénink.

děkuji Za RoZHovoR! ing. MgR. PetR HantycH

Michaela 
při vítězství 

na velké ceně 
Jablonce...

...a při svém 
oblíbeném 
motýlku.
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Poprvé jsme obsadili stupně vítězů...
…při zahajovacím závodu českéHo PoHáRu MládeŽe 
v ModeRníM PětiBoji, který se konal v neděli 6. dubna 
2014 v kralupech nad vltavou

Závodnice našeho oddílu TJ Kra-
lupy Alžběta Čiperová (r. 2004), 

Veronika Laurová (r. 2004) a Kateřina 
Váňová (r. 2005) dokázaly po dvou le-
tech poctivého tréninku v plavání a bě-
hu v kategorii U11 „zažlutit“ stupně 
vítězů. Oddílová barva je žlutá a dív-
ky si pódium zabraly pro sebe. Toto 
se podařilo dětem z Kralup poprvé  
za 4 roky existence oddílu. Gratuluji 
a děkuji. Děvčata díky připravenosti, 
trénovanosti, ale také momentálnímu 
výkonu, kvalitnímu rozcvičení před 
závody a využití výhody domácího 
prostředí porazila konkurenci celkem  
22 soupeřek svého věku. 

Dále je medailově doplnil Vincent 
Zelenka (r. 2004), který ve stejné ka-
tegorii U11, tj. děti, které nedovršily 
jedenáct let, získal 3. místo - při svém 
prvním startu v dvojboji plavání a běhu. 
V nejstarší kategorii dívek U15 potom 
na domácích sportovištích potvrdila 
těžkou roli favoritky Marie Martínko-
vá (r. 2000), která zvítězila díky velmi 
dobré střelbě a solidnímu běhu i pla-
vání. Kompletní výsledky závodu jsou 
na www.petiboj-kralupy.cz.

Závodu se zúčastnili sportovci z Br-
na, Plzně, Kladna, Hořovic, Prahy (od-
díly Porthos, Fakulta Stavební a Duk-
la), Příbrami, Hajnic, Třebíče, Berouna. 
Všichni závodníci, trenéři, organizá-
toři i diváci (domácí i hosté) potvrdí, 
že v neděli 6. 4. 2014 se v Kralupech 

podařilo při prvním ročníku na domácí 
půdě uspořádat závod, který se povedl 
po všech stránkách. Dokonce i poča-
sí vydrželo bez předpovídaného deště 
a v závěru dne slunce svítilo na účast-
níky při vyhlašování výsledků. 

Celkem 102 dětí ve věku 6 až 15 
let závodilo v plavání a běhu, starší 
děti také střílely ze vzduchové pistole 
na vzdálenost 10 metrů. Zhruba stejný 
počet byl rodičů, příbuzných, trenérů, 
diváků a hostů – mj. se zúčastnil Da-
vid Svoboda, který v moderním pěti-
boji zvítězil na olympiádě v Londýně 
2012. Ten neváhal a přijel děti podpořit 
v tréninkové motivaci, rozdal spous-
tu svých fotek, podpisů a trpělivě se 
s dětmi fotografoval. Tímto mu velmi 
děkujeme. David Svoboda při setkání 
s přítomným radním a předsedou spor-
tovní komise Janem Špačkem přislíbil 
účast na dalších sportovních akcích 
v Kralupech, např. atletických závo-
dech mezi školami. 

Další výbornou zprávou je účast nej-
mladších i starších dětí z Kralup a oko-
lí, kteří buďto úplně začínají s během 
a plaváním nebo nemají takové úspě-
chy, ale sport je baví. Celkem 20 dě-
tí z Kralupska nastoupilo k nedělnímu 
celorepublikovému závodu a některé 
dílčí výkony byly vynikající. 

Vloni při povodni jsme museli zá-
vod kvůli nefunkčnímu bazénu pře-
sunout na Suchdol a stadion Dukly 

Praha. O to více jsme letos chtěli do-
kázat, že se sportu věnujeme pro ra-
dost a připravíme dětem závody co 
nejvyšší úrovně. Celou akci pomohli 
uspořádat rodiče dětí, sponzoři, zku-
šení organizátoři z Dukly Praha, Pla-
veckého oddílu Kralupy a Českého 
svazu moderního pětiboje. Současně 
nás podpořili pracovníci Kralupské 
sportovní spol. s r. o. jak na bazénu, 

tak v areálu zimního stadionu - atle-
tického hřiště.

Oddíl moderního pětiboje TJ Kralupy 
tímto děkuje za pomoc při uskuteč-
nění závodu MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou a sponzorům – ELCO ELEKTRO, 
s.r.o., pobočka Kralupy (prodej elek-
troinstalačního materiálu), firmě Česká 
rafinérská a.s. a Truhlářství Davídek, 
Chvatěruby. Petr Martínek
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Plavecké závody 
– krytý bazén  
v Kralupech nad Vltavou.

Veronika Laurová, 
Alžběta Čiperová  
a Kateřina Váňová  
(TJ Kralupy, kategorie 
U11) na stupních vítězů.

Střelba  
ve víceúčelové hale  
u zimního stadionu.
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tělocvičná jednota sokoL kralupy nad vltavou

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

rok 2014 = 130 let tJ Sokol Kralupy - Co Je ČeSKé, to Je heZKé

www.sokol.kralupy.cz

vKralupech n. Vlt. proběhly 
15. 3. šibřinky, které letos 

nesly téma: Co je české, to je 
hezké a připomínaly nejen vše 
české, ale také 130letou historii 
kralupského Sokola.

Do tématu vyzdobený sál se 
Švejkem na pódiu, bohatá tom-
bola s důrazem na české výrob-
ky – např. hašlerky, olomoucké 
tvarůžky, chutná Becherovka, 
domácí uzeniny i dorty aj.

Po celý večer zněly skladby 
vesměs české (občas se zabrou-
silo i za hranice), plesoví hosté 
v maskách či plesových róbách 

tančili od začátku šibřinek až 
do časných ranních hodin.

Očekávaná byla i jednotlivá 
předtančení a tady je třeba na-
psat – máme málo mužů, a tak 
suplovaly ženy, kde se dalo. Jen 
jediný nadaný tanečník v roli 
mladíka Martina Dejdara ze 
Šakalích let muže zastupoval…

Také byla připravena soutěž 
pro tanečníky v kostýmech – 
odměnou jim bylo pět krás-
ných voňavých dortů s marci-
pánovou trikolórou a znakem 
Sokola.

Je třeba připomenout úsilí 

tJ SoKoL Kralupy pořádá tradiční a oblíbené

ZÁVODY VŠESTRANNOSTI 
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

KRTEČKOVY ZÁVODY VŠESTRANNOSTI 
PRO DĚTI S RODIČI

Při nepřízni počasí 

přesun do tělocvičny 

(bez kol, tříkolek...) 

- přezůvky s sebou!

úterý 13. 5. 2014 od 15:30 hodin na hřišti Sokola

středa 28. 5. 2014 od 15:30 hodin na hřišti Sokola    

(prezence do 16:00)
Tyto závody jsou určeny pouze dětem ve věku od 4 do 7 let 
(ročníky: podzim 2007 – 2008 – 2009 – jaro 2010)

(prezence do 16:00)
Tyto závody jsou určeny pouze dětem ve věku od 2 do 4 let 

(ročníky: 2010, 2011, jaro 2012)

neZaPoMeŇte 
S Sebou:  

oDrážeDLa, 
KoLoběžKy, 

tŘíKoLKy, KoLa

VStuPné:
člen Sokola 
(zaplacená známka 
na rok 2014) zdarma
ostatní děti 40,- Kč
doprovod 10,- Kč

co je české, to je hezké

všech, kteří se na přípravách 
šibřinek podíleli. Spokojenost 
a úsměv provázely celý plesový 

večer. A tak hurá do dalších šib-
řinek, které budou 28. 2. 2015.

iveta Bendíková

Fotoreportáž 
z vernisáže 
výstavy:  
CO jE ČESKé,  
TO jE hEZKé

Starostka 
Sokola 
Kateřina 
Procházková 
přebírá 
ocenění

Návštěvníci 
vernisáže

Paní  
Jarina 
Žitná na 
vernisáži
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Začátkem dubna se naše výprava 
z kralupského klubu Tiger - Jiu 

Jitsu, o.s. zúčastnila mezinárodních 
závodů v Rakousku WKF Vienna Open 
2014. 

Akce, které se zúčastnili zástupci 
z osmi evropských zemí, začala so-
botním seminářem se synem zakla-
datele BJJ Robinem Gracie a dalšími 
mistry. Poté následoval galavečer, 
kde se prezentovaly jednotlivé země 
a v neděli proběhly samotné závody. 

Ve vyšší váhové kategorii se sešli 
dva naši zástupci. Bylo z toho třetí 
místo pro Tomáše Vlasáka a druhé pro 
Jiřího Krále. 

Prestižní kategorii blue belt opa-
noval Jan Vořechovský. Všechny své 
zápasy ukončil před časovým limitem 
a vybojoval další zlato do své sbírky. 

Velkou radost nám udělal výkon 
talentovaného juniora Michala Popa. 
Ve své závodní premiéře nastoupil 

proti zástupci velice silné švédské vý-
pravy. Svůj první zápas zvládl na vý-
bornou a na body zvítězil. Celkově vy-
bojoval stříbrnou medaili. 

Také nejstarší účastník naší výpra-
vy ve svých 44 letech potvrdil, že BJJ 
se dá úspěšně provozovat i ve vyš-
ším věku. Nad svým prvním oponen-
tem z rakouského klubu zvítězil před 
časovým limitem. Nestačil až na vý-
borného polského závodníka ve finále 
a přivezl také stříbro. 

V letošním roce nás čeká ještě ně-
kolik turnajů. Největší z nich Czech 
BJJ Open již 10. května.

 Pokud chcete také zažít adrenalin 
ze závodů a sladký pocit z vítězství 
nebo si „jen“ utužit fyzickou a psy-
chickou kondici, přidejte se k nám. 
Nábor probíhá neustále a veškeré in-
formace najdete na www.tiger-jiuji-
tsu.cz, nebo tel.: 724 700 231.  

  Jakub běžel

Jak jste již měli možnost se do-
číst v minulém čísle, zrodil se 

v Kralupech horolezecký oddíl. 
Díky grantu od města Kralupy 
nad Vltavou jsme zakoupili no-
vé vybavení a naši lezci si tak 
mohou zapůjčit nové lezecké bo-
ty, sedáky a k dispozici je ta-
ké zbrusu nový jistící materiál. 
ZŠ Komenského přispěla na ná-
kup nových chytů a z instrukto-
rů, které můžete potkat na umě-
lé stěně na zadní straně budovy 
školy, se tak na čas stávají sta-

věči nových cest a stěna se tak 
mění k nepoznání. 

Mimo materiálu na obnovu 
stěny byla do rozpočtu zahrnu-
ta i bouldermatka. Ptáte se, co 
to vlastně je? Horolezectví má 
mnoho tváří a jednou z nich je 
i bouldering - lezení po kame-
nech, což znamená do relativně 
malých výšek a tudíž bez jiště-
ní na laně. Bouldermatka je te-
dy v podstatě alternativou k již 
zmíněnému jištění a lezec díky 
ní padá do měkkého. 

V neposlední řadě bylo 
po ukončení soutěže členy 
oddílu vybráno logo pro náš 
oddíl od Natálie Popovové.  
Chcete se přijít podívat na stě-
nu v novém kabátu? Po telefo-
nické domluvě je otevřena i pro 
veřejnost a lezecké vybavení 
je samozřejmě k zapůjčení.  
Najdete nás také na Faceboo-
ku „Horolezecký oddíl Kralu-
py“, kde se můžete mimo jiné 
podívat i na fotky z výjezdů 
do skal. 

kontakt: 608 905 986 / 777 815 808, 
e-mail: lezcikralupy@seznam.cz

ing. jan kaňka, MístoPŘedseda 

Ho kRaluPy nad vltavou

umělá stěna v novém

stříbro kralupských rodaček
Dvě kralupské rodačky - Lu-
cie Nová (18 let) a Denisa 
Kepplová (19 let), které hrály 
6 let volejbal za TJ Kralupy 
pod vedením trenéra Jana 
Kysely a které odešly před 
dvěma lety hrát vyšší - extra-
ligovou volejbalovou soutěž 

do Českých Budějovic, vy-
bojovaly letos s oddílem VK 
MADETA České Budějovice 
pod vedením trenéra Josefa 
Lundáka v silné konkurenci 
stříbrné medaile v extralize 
juniorek. 

jitka kepplová
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Úspěch kralupských bojovníků 
Brazilského Jiu Jitsu (BJJ)

Zleva: Karolína Daňková, Martin Vořechovský, Jiří Král, Jan Vořechovský, 
Tomáš Vlasák, Michal Pop na závodech WKF Vienna Open 2014. 
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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.

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

PRONAjmu bYT 
2 + KK 

po rekonstrukci, kralupy n. Vlt.  
- Lobeč, volný od května 2014.

Nájem 5.500,- kč / měs. 
+ poplatky.

Vratná kauce 12.000,- kč

tel.  603 508 372

co způsobilo tuto lavinu ra-
dosti a štěstí? Byla to dvě 

krásná 2. místa pro obě skupiny 
juniorek za jejich předvedené 
výkony. A co předcházelo tomu, 
abychom se mohli radovat, ně-
kteří i plakat štěstím? No to se 
musí sejít dvě úžasné trenérky 
- Veronika Nováková a Vlasta 
Měchurová, které mají super ná-
pady na choreografie a výdrž 
naučit je své svěřence, pak to 
chce dva kluky do nepohody - 
Tomáše a Aleše, kteří zde mají 
roli kulisáků a dokáží i nemož-
né a pak se musí sejít fajn děti, 

které mají chuť se hýbat a učit 
se novému. Tomuto ještě pomá-
hají některé maminky, které 
jsou skoro neviditelné, ale bez 
kterých by to prostě neklaplo. 

Musíme se skromně pochlu-
bit, že toto byl velký úspěch, ale 
nebyl jediný. Naději se dařilo 
i na tanečních soutěžích ve Sla-
ném a v Jinonicích a ještě zde 
bude šance získat dobré umís-
tění v kategorii dětí na mistrov-
ství Čech v Chomutově, protože 
jejich choreografie z pohádky 
Rebelka se prostě líbí… Rozrost-
li jsme se o nemalou skupinu 

streetu, která už si na poháro-
vých soutěžích také vyzkouše-
la, jaké je to stát na stupních 
vítězů. 

A kdyby Vám nedalo spát, co-
že se té porotě tak líbilo a byli 
jste opravdu moc zvědaví, jste 
co nejsrdečněji zváni na osla-

vu 25. výročí existence taneční 
skupiny Naděje, které se bude 
konat 23. 5. 2014 od 17 hodin 
v kulturním domě Vltava. Přijď-
te a uvidíte, že Naděje vůbec 
neumírá a že je radost na ni 
pohledět!

jaRMila MoMutová

Duben v tanečním studiu Zu-
zany Štarkové byl bohatý 

na události. Děvčata od září pil-
ně trénovala několik choreografií 
a v dubnu se směle vrhla do ta-
nečních soutěží a představila se 
na různých akcích v Kralupech.

První dubnový víkend se 33 
děvčat z 2. a 3. věkové skupiny 
zúčastnilo s choreografiemi Ji-
řinková polka, Klauniáda a Plo-
várna soutěžní přehlídky scénic-
kého tance, kterou v pražském 
Salesiánském divadle pořádala 
Společnost tanečních pedago-
gů ČR. Všechny tři choreogra-
fie získaly ve své kategorii Ce-
nu poroty.

V neděli 13. dubna se děvča-

ta představila s choreografiemi 
Švec a Jiřinková polka na Veli-
konoční slavnosti, kterou pořá-
dal kulturní dům Vltava.

Ve středu 23. dubna proběhla 
pod záštitou kralupského DDM 
taneční soutěž Středočeský po-
hár. Zde si dívky vytančily 2. mís-
to a postoupily do dalšího kola.

Tímto vás všechny srdečně 
zveme v sobotu 14. 6. do KD 
Vltava na závěrečný taneční 
koncert Tanečního a pohybo-
vého studia Zuzany Štarkové, 
kde budete moci zhlédnout vše, 
co se dívky, které toto studio 
navštěvují, za uplynulý školní 
rok naučily.

Radka saláková

Úspěchy tS naděje 
očima nejvěrnějších fanoušků
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„no to je bomba! nádhera! Holky, jste úžasné!“, tak tyto 
a jim podobné výkřiky spolu s úsměvy, u někoho slzami 
štěstí a u všech, tedy i u těch otrlejších povah, objímáním 
a vzájemným poplácáváním bylo možné vidět 13. 4. 2014 
na mistrovství čech tanečních skupin na místě fanoušků 
a členů taneční skupiny naděje.

Duben v tanečním studiu Z. Štarkové
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Cena poroty udělala 
dívkám velkou radost

inzerce



květen 2014

K Z

33

KoMerČní inzerCe

Společnost Dumrealit.cz 
Progres zavádí na trh no-

vou službu s názvem OPEN 
HOUSE, volně přeloženo „Den 
otevřených dveří“. V cizině je 
to běžně používaná metoda při 
prodeji nemovitostí. U nás za-
tím minimálně rozšířená. Kra-
lupy, Kladno, Slaný a přilehlé 
okolí budou první lokality, kde 
tuto službu zavedeme při pro-
deji domů i bytů.  

Tato metoda může prodávají-
cím zajistit větší počet potenci-
álních zájemců a v neposlední 
řadě možná i vyšší cenu, než 
která je požadována, nebo než 
za jakou by byl prodej možný 
realizovat běžnou cestou. 

Jak prakticky probíhá takový 
open house? Prodávající spo-
lečně s makléřem společnosti 
Dumrealit.cz Progres dohod-
nou nejvhodnější termín, kde 
si vyčlení 2-4 hodiny, po které 
budou v nemovitosti přijímat 
klienty. Makléř zajistí propa-
gační materiály a bude sám, 
nebo ve spolupráci s prodáva-

jícím, provázet zájemce o rea-
litu. Této akce se zúčastní i po-
radce exkluzivního dodavatele 
finančních služeb pro klien-
ty domurealit.cz, společnost 
Svět financí a. s., který bude 
na místě s klienty projednávat 
možnosti financování. 

Nemovitost i její interiér do-
poručujeme připravit tak, aby 
zájemci zhlédli prostor, ve kte-
rém by byli schopni si během 
krátké návštěvy představit, jak 
by v této nemovitosti mohli žít 
právě oni. 

Od této služby, která bude 
pro prodávající zcela zdarma, 
očekáváme velký přínos do re-
alitního trhu a věříme, že mno-
zí z Vás, kteří prodávají, nebo 
se pro prodej rozhodují, tuto 
službu uvítají a ocení. 

Kontaktujte nás na adrese: 
Riegrova 196, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, 

web: www.dumrealit.cz, 
kontaktní osoba: Monika 
Plicková, tel.: 603 875 447.

› 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

KaSS Kralupy nad Vltavou nabízí:

� pronájem prostor
� kinoreklamu � výlep plakátů

www.kass.kralupy.cz, tel.: 315 727 827
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VeStaVNé 

SKříNě  

Na MíRu

www.rebys.cz

KOuPELNOVé 
A KuChYŇSKé STuDIO

od grafického návrhu 
po realizaci

KouPeLnoVé a KuChyŇSKé StuDio
Přemyslova 373, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 724 542
Po – Pá 8:00 – 17:30, So 9:00 – 11:30

v kraLUPskÉm stUDiU jsme Pro vás 
roZŠířiLi naBíDkU o

Sleva 
s tímto inzerátem 35%

Chcete se stát součástí 
teamu firmy Látky 

Mráz, která je jedním 
z nejvýznamnějších 

prodejců látek, galanterie 
a dalších doplňků pro 

stylové šití?

Rádi byste pracovali v příjemném prostředí plných krásných látek?

Přidejte se k náM!
Hledáme do našeho týmu novou posilu, která bude zastřešovat veškeré 

administrativní úkony týkající se chodu firmy, komunikovat se zahraničními dodavateli 
a bude asistentka majitele společnosti.

PoPis PoziCe
› samostatná komunikace se zahraničními dodavateli
› administrativa spojená s objednávkami zboží
› udržování a rozvoj dlouhodobých vztahů s klíčovými dodavateli a zákazníky
› příprava podkladů účetnictví a mzdové agendy pro externí účetní firmu
› veškerá asistentská podpora majitele firmy
› komunikace s vedoucími maloobchodních prodejen 

PožadujeMe
› min. SŠ vzdělání
› výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti
› výborná znalost anglického jazyka (mluvené i psané slovo)
› velmi dobrou znalost MS Office
› umění stanovit si správně priority
› kreativitu, ochotu učit se novým věcem
› spolehlivost a vysokou kvalitu odváděné práce
› ŘP sk. B a ochotu cestovat

nabízíMe
› motivující finanční ohodnocení 
› zázemí prosperující společnosti 
› možnost osobního i profesního růstu 
› další zajímavé benefity 

Místo výkonu práce – Kralupy nad Vltavou.
životopisy, prosím, zasílejte na mail: mraz@latky.cz
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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

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

✆ ✆

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

VeStaVNé 

SKříNě  

Na MíRu

www.rebys.cz

KOuPELNOVé 
A KuChYŇSKé STuDIO

od grafického návrhu 
po realizaci

KouPeLnoVé a KuChyŇSKé StuDio
Přemyslova 373, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 724 542
Po – Pá 8:00 – 17:30, So 9:00 – 11:30

v kraLUPskÉm stUDiU jsme Pro vás 
roZŠířiLi naBíDkU o

Sleva 
s tímto inzerátem 35% rezervace nutná osobně, telefonicky 702 007 310 nebo e-mailem kavarna@longberry.cz !

Program:
} dětská diskotéka
} karneval dětí i dospělých - vyhlášení
 nejlepších masek v obou kategoriích
} děti budou mít možnost
 - vařit s naším kuchařem
 - míchat dětské koktejly 
   s profesionálním barmanem 

Dětské menu:
koktejl + lívance 
nebo palačinky 55,- Kč 

Každé dítě si od nás 
odnese domů 
balíček.

vstupné: děti zdarma,
dospělí 40,- Kč

ProDejna kavárna
objednávky a rezervace tel. 702 007 310

Dětská 
párty 

11. 5. 2014 
od 15 hodin

Vám umožní nutriční specialistka s mezinárodním certifikátem
Do 31. 5. 2014 s tímto inzerátem akCe - vstupní konzultace pouze 
za 100,- Kč (běžná cena 250,- Kč). Objednejte se na tel. č. 774 509 013, 
nebo e-mailem: expreskakralupy@seznam.cz
� na základě nutriční typologie Vám sestavíme jídelníček 
   a navrhneme individuální plán redukce hmotnosti 
� za bezkonkurenční ceny 

eXPReSKa

AKcE

ZdRAVé
HuBNuTÍKrAlUpY n. vlt.

nerUdovA Ul. 801
(vedle pošty)



DatuM ZaháJení aKCe DatuM ZaháJení aKCe

1. 5. čt ................7:30 ....... Dvořákova Nelahozeves – pochod
  15:00 ....... Co je nového na zámku 
   – prohlídka na kolech (zámek Veltrusy)
11. 5. ne ...........15:00 ....... Komentovaná prohlídka výstavy 
   „Co je české, to je hezké“ 
   (kralupské muzeum)
13. 5. út ............15:30 ....... Závody všestrannosti pro předškolní děti
   (hřiště TJ Sokol)
15. 5. čt ............16:00 ....... Cesta za pokladem s DDM 
   (hřiště v Mikovicích)
  19:30 ....... Tančírna (KD Vltava)
  19:30 ....... Houslový recitál (zámek Nelahozeves)
17. 5. so .............9:00 ....... Vojenský historický den (Máslovice)
  14:00 ....... Lodí po Vltavě s DDM (loděnice Kotva)
20. 5. út ............17:30 ....... Koncert absolventů ZUŠ 
   (kralupské muzeum)
  20:00 ....... Michal Horáček – Mezi námi (KD Vltava)
23. 5. pá  ..........17:00 ....... Noc kostelů 2014 (kostel v Zeměchách)
  17:00 ....... Taneční koncert TS Naděje (KD Vltava)
24. 5. so .............8:00 ....... Bylinkový víkend (zahradnictví Jelínek)
  10:00 ....... Pedig – ukázka i vlastní možnost práce 
   s pedigem (CVČ Palouček)
25. 5. ne .............8:00 ....... Bylinkový víkend (zahradnictví Jelínek)

  10:00 ....... Pedig – ukázka i vlastní možnost práce
   s pedigem (CVČ Palouček)
28. 5. st ............15:30 ....... Krtečkovy závody všestrannosti 
   pro děti s rodiči (hřiště TJ Sokol)
30. 5. pá ...........10:00 ....... Rozloučení se školním rokem (AZ centrum)
  16:00 ....... Den dětí (u tělocvičny DDM V Zátiší)
31. 5. so ...........13:00 ....... Kurz „Šperky z drátků a plechu“ (DDM)
  15:00 ....... Posezení s dechovkou (CVČ Palouček)
1. 6. ne .............10:00 ....... Kralupská voříškiáda 2014 
   (kralupský psí útulek - bližší informace:
   www.utulek-kralupy.estranky.cz)

Kalendář květnových 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


