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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

K nejočekávanější fázi 
rekonstrukce hlavního 
průtahu městem (vybudování 
kruhového objezdu na křižovatce 
Na Františku a rekonstrukce 
Mostní ulice z centra směrem 
na most), která s sebou nese 
značné dopravní omezení, 
dojde v době od 16. března 
do minimálně 31. května 2015.

Jakmile bude vybudován nový kruhový 
objezd pod viaduktem, bude zprovoz-

něna i komunikace od viaduktu na Palac-
kého náměstí. Dále směrem ke křižovatce 
Na Františku a mostu bude silnice uzavřena 
a opravována.

› Masarykův most bude uzavřen nejen pro vozidla, 
ale i pro pěší, ti budou využívat lávku;
› pozor - povolení přejezdu lávky pro pěší budou mít 
vozy Integrovaného záchranného systému (policie, 
hasiči, záchranná služba první pomoci);
› řádná objízdná trasa povede kolem Veltrus a Ne-
lahozevsi do Nových Ouholic, směrem na Velvary 
a dále po silnici od Velvar do Kralup v celkové dél-
ce 20 km;
› křižovatka ulic Mostní, Erbenova a Jodlova bude 
obsluhována světelným semaforem, protože kru-
hový objezd bude stavěn po částech tak, aby byl 
zajištěn stálý provoz z Cukrovaru směrem k ná-
draží, škole atd.;
› přechod pro chodce mezi kostelem a Penny 
marketem bude po dobu výstavby zrušen, místo 

Svátky jara už klepou na dveře – přijďte se 
velikonočně naladit v sobotu 28. 3. 

na tradiční Velikonoční slaVnost, 
kterou pořádá KD Vltava. 
Více informací na str. 16.

Most v Kralupech bude od 16. března

něj bude funkční současný přechod u křižovatky 
Na Františku;
› dojde ke změně jízdních řádů MHD a PID. V části 
města Lobeček bude konečná stanice Kralupy nad 
Vltavou, Lobeček (před Kulturním domem Vltava). 
Jízdní řády naleznete na webu města; 
› provoz nemocnice s poliklinikou nebude nijak 
omezen. Automobilem se k budově nemocnice do-
stanete přes světelnou křižovatku Na Františku, 
Jodlovou ulicí, dále slepou ulicí (mezi sokolištěm 

a základní školou Komenského) a zadní bránou 
do areálu;
› svoz komunálního a separovaného odpadu bude 
zajištěn beze změny. 

Výše uvedené informace budou platné 
pouze v případě příznivých klimatických 
podmínek a za předpokladu dokončení 
prvních dvou etap rekonstrukce komu-
nikací.

uZaVŘEN

12. 2. 2015 - stavební ruch na stavbě 
kruhového objezdu pod viaduktem.
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KrátKé zprávy

Dobrý den, milí čtenáři,

2

už je to tu zase! Nechápu, že ten čas tak rychle 
letí – nedávno jsme měnili letní čas na zimní, 
přesně si vybavuji manžela, jak po ránu obíhal 
všechny ručičkové hodiny v domě, aby je na-
stavil na nový čas, a teď to bude zase naopak – 

změna času přijde poslední březnový 
víkend. Takže do střehu! :o)

Kdyby ale šlo jen o přeřizování 
hodin a budíků, že? Ale vysvětlete 
miminkům, aby s jídlem hodinu 
počkaly, aby vám kojení vycházelo 
přesně na čas k tomu určený. Nebo 

přesvědčte psí miláčky, že se musí jít vyvenčit 
o hodinu dříve, protože vy musíte o hodinu dří-
ve do práce… Myslím si, že i tyto malé důvody 
(nepočítaje zásahy do jízdních řádů a prodlužo-
vání denních nebo nočních směn např. lékařů 
a sester v nemocnicích) by mohly vést k tomu, 
aby se konečně přestaly hodiny přetáčet tam 
a zase zpátky. Asi nejsem jediná, kdo by to uví-
tal. :o)

Ale v každém případě s sebou nese březen 
velké pozitivum, přijde jaro, příroda i lidé se 
začnou probouzet, dny se budou prodlužovat, 
světla bude stále více, nálada vespolek bude ur-
čitě také lepší… Těším se. A aby vám to těšení 
lépe utíkalo, nastudujte si k tomu spoustu zají-
mavých informací z nového vydání Zpravodaje 
a udělejte si čas i na návštěvu nějaké z naplá-
novaných akcí. Bohužel se tento měsíc oblíbený 
kalendář akcí nevešel do tištěného Zpravodaje, 
ale najdete jej na www.kralupskyzpravodaj.cz. 
Můžete si ho i vytisknout a pověsit třeba na led-
nici. :o)

V březnu si Kralupy ovšem také připomenou 
jedno smutné výročí – uplyne 70 let od ničivého 
náletu. Podrobněji se této události věnujeme 
na stranách 6 až 8.

V každém případě doufám, že budou další 
dny v našem městě ubíhat ve správném rytmu, 
tím nejlepším směrem a všem přeji hodně zdra-
ví bez jarní únavy!

RADKA HOLEŠTOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 2. 3. 2015. Příští číslo vyjde 1. 4. 2015.

◆ RM schválila firmu D plus projektová a inženýrská 
a. s. zhotovitelem studie dopravní obslužnosti pro 
stavbu „Chodník v ulici Na Velvarské silnici“, za cenu 
163.713,- Kč vč. DPH.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku v otevřeném řízení k akci „Modernizace 
IT systémů Města Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila dodavatelem akce „PD – Oprava 
sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“ 
společnost SITEZ s.r.o., Pod Doubravkou 2898/33, 
415 01 Teplice, IČ: 28662814, za cenu 212.960,- Kč 
s DPH s termínem dodání PD do 30. 3. 2015.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akci „Souvislé opravy 
komunikací pro rok 2015“.
◆ RM schválila podepsání dodatku č. 1 k SoD  
č. RISML/00067/2014 na změnu termínu realizace díla 
na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Za Humny, 
Zeměchy u Kralup nad Vltavou“ s firmou STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 
Mělník, a to v termínu od 2. 3. 2015 do 30. 4. 2015. 
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akci „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“.
◆ RM vzala na vědomí projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce 
komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“ 
od projektanta Ing. Pavla Kubíska, V Dolině 1533/1d, 
101 00 Praha 10. 
◆ RM schválila vyvěšení tibetské vlajky dne  
10. března 2015 u budovy městského úřadu.
◆ RM schválila uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem a p. Miroslavem Sitařem (bez nároku 

na odměnu a úhradu nákladů) na demontáž kovových 
prvků tvořících vybavení a zařízení budovy bývalého 
hotelu Praha. RM schválila uzavření dodatku č. 1 
k příkazní smlouvě č. 018/15/MU, mezi městem 
a p. Miroslavem Sitařem o rozšíření prací - 
o demontáž nepotřebných kovových prvků (bez 
nároku na odměnu a úhradu nákladů), tvořících 
vybavení a zařízení budovy čp. 6 na Palackého 
náměstí. Výtěžek z prodeje kovových prvků bude 
vložen na účet Veřejné sbírky na sochu Švejka 
v Kralupech nad Vltavou. 
◆ RM stanovuje počet zaměstnanců města 
zařazených v MěÚ Kralupy nad Vltavou pro rok 
2015 na počet 115 zaměstnanců (111 pracovních 
tabulkových míst, 4 zaměstnanci na RD).
◆ RM nedoporučila Kralupské sportovní, spol. 
s r.o., po seznámení se s příslušnými náklady, 
provozování ledové plochy na městském zimním 
stadiónu v letním období od 20. 4. do 15. 6. 
2015.
◆ RM uložila Kralupské sportovní, spol. s r.o. 
přípravu nabídky sezóny 2016. Na základě 
podloženého zájmu RM zváží rozšíření provozu 
v letním období.
◆ RM schválila využití louky (poz. č. 49/1, k. ú. 
Lobeček) pro konání dalšího ročníku hudebního 
festivalu „Zelenej zákal 2015“ pro Romana Čermáka 
– hlavního pořadatele akce, ve dnech 26. - 29. 6. 
2015 - za poplatek ve výši 2.000,- Kč za den 27. 6. 
2015, kdy proběhne samotný festival.
◆ RM schválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 2.862,- Kč Českému svazu chovatelů ZO 
Kralupy nad Vltavou z fondu starosty města. 

StŘípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

1.dubna

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

se koná  
ve středu

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 

místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

dubnové 
ČÍSLo

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 3. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 3. 2015, 12 hodin.

svaz zdravotně postižených Zo kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 3. 2015 od 12:30 do 13:30 hodin

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

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

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

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
BŘEZEN

2. 3. - 6. 3. ............bioodpad
16. 3. - 20. 3. ........rozměrný odpad z domácností   

duBEN
7. 4. - 10. 4. ..........bioodpad
20. 4. - 24. 4. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 
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AKtUALIty

Ve městě vznikne sedm sta-
novišť po třech kontejnerech 

na papír, sklo a plast, které bu-
dou zabudovány v zemi: na nám. 
J. Seiferta, nám. Mládežníků, 
ve Štefánikově ul., na Dvořáko-
vě nám., na Purkyňově nám., 
na parkovišti naproti nádraží ČD 
a na Palackého náměstí.

Stanoviště s klasickými kon-
tejnery se rušit nebudou!

Celkové náklady po výběro-
vém řízení činí 5.560.817,81 Kč. 
Získaná dotace z Operačního 
programu životního prostředí 
je 4.276.621,- Kč.  

Jako zhotovitel akce (dodávka 
a stavba sedmi stanovišť) byla 
vybrána lovosická firma Raeder 
& Falge s.r.o. K realizaci zakáz-
ky dojde v období od 30. března 
do 31. května 2015. V souvislosti 

s instalací podzemních kontejne-
rů dojde i ke krátkodobým uza-
vírkám či dopravním omezením 
v daných lokalitách. V současné 
době dopravní omezení projed-
nává zhotovitel s odborem do-
pravy a dopravním inspektorá-
tem PČR Mělník. Sledujte tedy, 
prosím, dopravní značení v dot- 
čených ulicích.

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

Následně tedy došlo k osazení třech no-
vých dopravních značek:

› ulice Tyršova ze směru od ulice U Cukrovaru: svis-
lá dopravní značka P 4 (Dej přednost v jízdě) – pů-
vodně hlavní silnice;
› ulice Tyršova ze směru od ulice Podřipská: svislá 
dopravní značka P 2 (Hlavní pozemní komunikace) 

+ E 2 b (Tvar křižovatky) – hlavní silnice pokraču-
je vpravo;
› ulice Chmelova ze směru od ulice Erbenova – svis-
lá dopravní značka P 2 (Hlavní pozemní komunikace) 
+ E 2 b (Tvar křižovatky) – původně zde byla značka 
Stop, dej přednost v jízdě.

Prosíme řidiče o respektování nového do-
pravního značení na této křižovatce.

odbor dopravy Městského úřadu Kralupy nad vltavou podal dne 2. února 2015 
žádost o stanovení úpravy provozu na místních komunikacích křižovatky ulic 
Chmelova a tyršova z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na této 
křižovatce. dopravní značení bylo odsouhlaseno písemným vyjádřením Policie 
ČR, dI Mělník, dne 5. 2. 2015.

Došlo ke změně přednosti v jízdě 
na křižovatce za Penny marketem
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Město si 
posvítí 

na černý 
výlep

Stále častěji si můžete ve městě 
všimnout nejrůznějších pozvánek, 
upoutávek, reklam a jiných plakátů 
vylepených na místech, která k těm-
to účelům nejsou určena. Po měs-
tě jsou rozmístěny výlepové plochy, 
které spravuje Kulturní a společen-
ské středisko a jejich účelem je prá-
vě možnost zveřejnění podobných 
materiálů. Své inzeráty můžete zve-
řejnit například i pomocí vývěsných 
tabulí, které nenarušují veřejný po-
řádek. K těmto účelům rozhodně 
neslouží lampy veřejného osvětlení 
nebo autobusové zastávky. 

MěÚ Kralupy nad Vltavou začne 
tuto skutečnost podrobně řešit.  

Osoby, které vylepí například 
pozvánku na akci na lampě veřej-
ného osvětlení, se dopouští pře-
stupku proti pořádku v územní sa-
mosprávě, dle Zákona č. 200/1990 
o přestupcích proti veřejnému po-
řádku a ve správním řízení lze ulo-
žit pokutu do 30.000,- Kč. 

LEnKA MORAVcOVÁ, 

REFEREnTKA MěÚ

PoDzeMNí KoNteJNery  
se začnou instalovat s příchodem jara
Městu Kralupy nad vltavou se podařilo získat dotaci z operačního programu životního 
prostředí na akci „Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Kralupech nad vltavou“. 

Ilustrační foto

Chmelova ulice  
již nekončí stopkou!
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AKtUALIty

Poslední den k ZaPlacení Místního PoPlatku Ze Psů je 31. břeZen 2015.
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních 
poplatcích. Sazba poplatku činí ročně:

a) v domech o min. třech bytech pro celé území města 1.000,- Kč, u druhého a dalšího psa téhož 
 držitele 1.500,- Kč;

b) v rodinných domech s max. dvěma byty v Kralupech n. Vlt., Lobečku a Mikovicích 200,- Kč, u druhého
 a dalšího psa téhož držitele 700,- Kč;

c) v rodinných domech s max. dvěma byty v Minicích a Zeměchách 200,- Kč, u druhého a dalšího psa
 téhož držitele 700,- Kč; 

d) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
 je-li důchod jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na počet bytů
 v nemovitosti pro celé území města 200,- Kč, u druhého a dalšího psa téhož držitele 300,- Kč; 
 v domech uvedených pod písm. c) za prvního psa 100,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele
 300,- Kč.

ZpůsoB placENí poplatku
� hotově na pokladně Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1;

� poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený v Komerční bance, 
 číslo 19-624171/0100. Za účelem identifikace platby je nutno použít variabilní symbol přidělený 
 správcem poplatku, případně vypsat čtyřčíslí 1341, jméno a příjmení majitele psa.

poplatEk Za svoZ komuNálNího odpadu jE od roku 2014 ZrušEN. 

Již jsou tomu čtyři roky, co město Kralupy nad 
Vltavou nabídlo svým občanům možnost sběru 

bioodpadu do speciálních bionádob. Během této do-
by se do projektu přihlásilo 400 domácností, které 
své vytříděné bioodpady ukládají do biopopelnice, 
kterou mají odkoupenu nebo v pronájmu od svo-
zové společnosti. 

Za čtyři roky se tímto způsobem sběru vytřídilo 
téměř 670 tun bioodpadu, který byl následně uložen 
na kompostárnu. I v letošním roce bude město tuto 
službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude probí-
hat vždy ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna 
do listopadu. 

Datum prvního svozu připadá v tomto roce 
na středu 1. dubna 2015 a poslední svoz proběh-
ne ve středu 25. listopadu 2015.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, odboru životního prostředí, kde do-
stanou veškeré informace o této službě. Kontaktní 
osobou je paní Helena Traxlová (tel.: 315 739 944, 
2. patro – číslo dveří 216). 

Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 
240 litrů je 293,- kč za rok a u 120 litrové nádo-
by je cena stanovena na 184,- kč za rok včetně 
DPH.

Zájemci si také mohou speciální bionádobu od-
koupit do svého vlastnictví od dodavatele služby, 
kterým je společnost Regios, a.s. 

cena biopopelnice:
120 litrů - 1.186,- Kč včetně DPH 
240 litrů - 1.355,- Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostár-
nu bude, tak jako v předcházejících letech, hradit 
za své občany město Kralupy nad Vltavou.
a jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinné-
ho původu je možno do bionádob ukládat?
› listí, tráva, plevel, seno
› zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, 
stará zemina z květináčů apod.
› kousky větví keřů a stromů (posekané, nastří-
hané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), 
piliny, hobliny, kůra
› spadlé ovoce
› zbytky zeleniny a ovoce (vč. citrusových plodů)
› čaj, káva
› skořápky ořechů 
› exkrementy drobných domácích zvířat
› neznečištěný kuch. odpad rostlinného původu  

co v žádném případě do bionádoby nepatří?
› maso, kosti › oleje a tuky › tekuté a mastné po-
traviny › obaly od potravin › uhynulá zvířata
› anorganický kočkolit

HELEnA TRAxLOVÁ, 

MěÚ KRALupy n. VLT., ODbOR žiVOTníHO pROsTřEDí

V břeZnu si PřiPoMeneMe VýRočí 
naRoZení t. G. MasaRyka

V pátek 6. 3. 2015 v 10:00 hodin proběhne pi-
etní zastavení u busty T. G. Masaryka na mostě 
přes Vltavu - v sobotu 7. března 2015 uplyne 165 
let od narození prvního československého prezi-
denta, jehož jméno nese kralupský most. 

Zápis dětí do kralupských 
mateřských škol 
pro školní rok 2015/2016 

mateřská škola Gen. klapálka
- 25. a 26. 3. 2015 v čase od 9:00 
do 14:00 hodin. Zápis proběhne v bu-
dově školy Gen. Klapálka č.p. 976 
a Mikovická č.p. 501. 

Základní  škola a mateřská škola 
třebízského - 28. a 29. 4. 2015 v ča-
se od 13:00 do 17:00 hodin. Zápis pro-
běhne v budově školy Třebízského  
č.p. 523.

mateřská škola dr. E. Beneše 
-  28. a 29. 4. 2015 v čase od 13:00 
do 17:00 hodin. Zápis proběhne v ře-
ditelství školy, budova Dr. E. Beneše 
č.p. 694. 

Zákonný zástupce u zápisu do MŠ 
předloží svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. 

Upozornění pro majitele psů

Sběr BIooDPADU  
přímo z domácností pokračuje i letos
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Seifertovy
   Kralupy

20. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2015

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku 
básníka Jaroslava Seiferta
autorskou literární soutěž v rámci

Literární soutěž je určená všem občanům Čr bez omezení věku a probíhá ve dvou 
věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let. 
Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. podmínkou je zaslat maximálně 200 
původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, a to elektronicky nebo poštou, 
ve čtyřech exemplářích.  Jedna z básní musí mít formu sonetu. 

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. práce 
zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou 
obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. v elek-
tronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, 
které budou zpracovány ve formátu doc nebo pdf.  

zaslané práce se nevracejí.

vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. vyhlášení výsledků soutěže 
proběhne v září v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Práce zasílejte na adresu: 
Městský úřad Kralupy n. vlt., 
„Seifertovy Kralupy“, k rukám L. Moravcové, palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad vltavou 
nebo e-mailem: lenka.moravcova@mestokralupy.cz.
Další informace získáte na tel. č. 315 739 888.

S

eifertovy

Kralupy

2015

Uzávěrka pro zasílání autorských prací je 29. 5. 2015

...V listopadu 2014 Ema onemocněla a by-
la hospitalizována v nemocnici, po pro-
puštění jí byl doporučen 14 dní klidový 
režim. Ema však do školy nechodila vů-
bec, a to celý měsíc. Ema z domova si-
ce ráno odešla, ale do školy stejně ne-
šla. matce tvrdila, že do školy chodí. 
matka není schopna situaci s Emou vý-
chovně zvládat, Ema s ní manipuluje...
Toto je případ pro

Sociální kuratelu 
pro děti a mládež

Kurátor pro děti a mládež se zabývá výchovnými 
problémy a trestnou činností dětí do 18 let.

Výchovné problémy:
› poruchy chování
› nerespektování rodičů či jiných osob odpo-
vědných za výchovu
› záškoláctví
› útěky z domova
› užívání alkoholu nebo jiných návyk. látek
› trestná činnost

kurátor pro děti a mládež se aktivně účastní:
› trestních řízení
› projednání přestupků

Výchovná opatření, která může při své prá-
ci prosazovat:
› napomenutí
› dohled
› omezení (zákaz určitých činností)
› povinnost využít odbornou porad. pomoc
› diagnostický pobyt ve středisku vých. péče 
› nařízení ústavní výchovy

spolupracuje:
› s dítětem či mladistvým
› s rodinou nezletilého
› se školními zařízeními
› se zařízením pro výkon ústavní nebo ochran-
né výchovy
› s Vězeňskou službou České republiky
› s Probační a mediační službou ČR
› s městskými úřady
› s úřadem práce
› se zdravotnickými zařízeními
› se střediskem výchovné péče
› se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc apod.

Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

přízemí, číslo dveří 118, Jana Vraspírová, DiS.
tel.: 315 739 929,  

e-mail: jana.vraspirovaa@mestokralupy.cz

Z devastovaná budova bývalého hotelu je nyní úto-
čištěm bezdomovců, vandalů a zlodějů. Zástupci 

našeho města se snaží situaci řešit, ale vzhledem 
k tomu, že budova NENÍ v majetku města, ale v sou-
kromých rukách, je tento stav těžko řešitelný.

V pátek 20. února 2015 proběhla na místě schůz-
ka zástupců našeho města s potenciálním novým 
majitelem objektu. Do konce března se má zájemce 
vyjádřit, zda objekt od stávajícího majitele, který 
pobývá v zahraničí, odkoupí. 

Situaci kolem bývalého hotelu budeme nadále 
sledovat.

Podrobnosti přinese reportáž v KTZ vysílaná od 
3. 3. 2015. RADKA HOLEŠTOVÁ

Jaká je budoucnost bývalého hOTElU AdriAnA?
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Výročí kralupské tragédie
Právě před 70 lety ve čtvrtek 22. března 1945 se Kralupy probudily do krásného jarního 
dne. Slunce svítilo již od rána a na modré obloze nebyly žádné mraky. zakryly nebe až 

po poledni, ale nebyly to mraky, ale bombardovací letadla.

Spojenecká letadla byla v té době, te-
dy na začátku roku 1945, pány nad 

Evropou. Britské Landcastery a americ-
ké B-17 Flying Fortress a B-24 Liberátory 
zasypávaly tisíciletou říši tunami bomb 
a měnily německá města v ruiny. Doba 
džentlmenského vedení vzdušné války 
minula. Na jejím začátku byly letecké úto-
ky zaměřeny jen na vojenské cíle a civil-
ní obyvatelstvo bylo ušetřeno. To ale jen 
do doby, než se do čela bombardovacího 
letectva RAF dostal Arthur Travers Har-
ris. Nový velitel a generálmajor letectva 
přišel s teorií, že válku může vyhrát sa-
motné letectvo, a že soustavné bombardo-
vání civilního obyvatelstva zlomí morálku 
Němců, kteří se obrátí proti Hitlerovi.

Naivní představy anglického baroneta se 
ovšem v Německu, zpracovaném dlouhole-
tou Goebbelsovou propagandou, nesplnily. 
Zabíjení žen a dětí sice na morálku němec-
kých obyvatel vliv mělo, ale právě opačný. 
Zvyšovalo nenávist Němců proti západním 
spojencům a ještě větší víru v Hitlera. Vy-
vrcholením záměrů velitelství bylo bombar-
dování Drážďan 13. a 15. února 1945, kdy 
Drážďany byly plné uprchlíků z východu, 
tedy žen, dětí a starců, kteří museli na pří-
kaz Hitlera opustit své domovy.

Při nočním i denním bombardování 
Drážďan bylo na město shozeno několik 
tisíc bomb, trhavých i zápalných. Bylo 
zničeno přes třicet kilometrů čtverečních 
zastavěné plochy a usmrceno přes dva-
cet tisíc obyvatel. Město označované ja-
ko Florencie severu, známé svou barokní 

architekturou, bylo kobercovým náletem 
zničeno. Němci nazvali toto bombardová-
ní barbarským činem a dokonce samotný 
Churchill tuto akci odsoudil. Při nočním 
bombardování byla vidět zář nad hořícím 
městem i v Kralupech. Stačilo vyjít na vr-
chol Hrombaby.

Musím přiznat, že jsme to tehdy Něm-
cům, kteří pro nás byli okupanty, přáli 
a nelitovali je. Nikdo ovšem netušil, že 
neuplyne mnoho času a i Kralupy čeká 
podobný osud. Sice bez zápalných bomb, 
ale stejně devastující.

Sirény oznamující letecké nebezpečí 
rozřízly ticho v poledne 22. března 1945. 
Nikdo nevěnoval této výstraze nejmenší 
pozornost. Byli jsme už zvyklí, že letecké 
svazy spojenců přelétají nad naším územím 
ve své cestě na Německo, aby tam svrhly 
bomby, a nikdo se neuchýlil do krytu nebo 
do sklepa domů s označením letecký úkryt. 
Jenže tentokrát byly jejich cílem Kralupy. 
Stál jsem tehdy s několika známými před 
kralupským pivovarem, když mohutná de-
tonace nás všechny zahnala do hlubokého 
sklepa pivovaru. Exploze dalších a dalších 
bomb pokračovaly a podle zvuku a otřesů 
země bylo zřejmé, že se k nám přibližu-
jí. Naivně jsme se domnívali, že mohutné 

Pod těmito troskami domu v ulici Jana Palacha zahynula celá rodina JUDr. Vojtěcha Hrnčíře. 
Dnes je zde samoobsluha.

Palackého náměstí - 
trosky mezi spořitelnou 

(vlevo) a kavárnou Praha
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klenby ležáckých sklepů by nás mohly za-
chránit i před přímým zásahem. 

Netušili jsme, že bomby jsou časované, 
a že nastavené zpoždění několika desetin 
sekund zaručuje, že bomba nevybuchne 
při průletu stavbou, ale až ve sklepě. Ti, 
co měli štěstí, zahynuli ihned, ti, co jej ne-
měli, se pod troskami domů udusili. Přežil 
málokdo. Vyprošťování zasypaných lidí jen 
s pomocí lopat a krumpáčů bez jakékoliv 
stavební techniky trvalo nejen řadu hodin, 
ale i řadu dní.

Těžká bombardovací letadla typu B-24, 
patřící 15. letecké americké armádě umís-
těné na letecké základně v Itálii, měla 
za úkol bombardovat kralupskou rafinerii 
na svahu pod minickým kopcem. Ta byla 
již po dva roky mimo provoz, a proto z vá-
lečného hlediska neměla žádný význam. 
To ale americká výzvědná služba nevěděla. 
V rafinerii zůstaly jen zbytky ropy na dně 
ocelových nádrží. První bomba vedoucí 
skupiny leteckého svazu díky přesnému za-
měřovači Norden zasáhla a zapálila nádrž 
s ropou. Hustý černý dým se při západním 
větru rozprostřel nad celým městem.

Hned první skupina bombardovacích 
letadel zničila plánovaný cíl – malou kra-
lupskou rafinerii. Ale za touto skupinou 
následovalo dalších osm skupin letadel 
v celkovém počtu 124 letadel B-24, které 
nalétávaly na město postupně po tom, co 
předcházející skupina shodila svůj smr-
tonosný náklad a uvolnila vzdušný pro-
stor pro další skupinu. Z původně cílové-
ho bombardování se stalo bombardování 
plošné, kobercové.

Uvedená první skupina zahájila bombar-
dování odpoledne, přesně řečeno ve 12:29 
hodin. Poslední, osmá skupina bombardo-
vacích letadel ukončila nálet ve 12:56 ho-
din. Těm, co se krčili pod stropy sklepů, 
však ta půlhodina připadala nekonečná. 

Osud Kralup měl být ale zpečetěn ještě 
o něco později. Skupina dvaceti bombardo-
vacích letadel  B-17 letěla ve stejnou dobu 
bombardovat rafinerii v německém městě 
Ruhland. Dostala však příkaz změnit kurz 
a shodit svůj smrtonosný náklad na ubité 
Kralupy. Objevila se na kralupském nebi 
po 13. hodině a pak teprve bombardování 
Kralup skončilo a nad městem se rozestřelo 
ticho smrti. Bomby této skupiny létajících 
pevností zničily celou Poděbradovu ulici 
v Podháji a usmrtily většinu jejich obyva-
tel. Domy zde již dodnes nebyly obnoveny 
a zůstala po nich prázdná zatravněná plo-
cha. Celkem bylo na naše město shozeno 
1.136 pětisetliberních bomb.

O materiálních škodách, které městu 
vznikly, bylo již mnohokrát psáno v dří-
vějších ročnících Zpravodaje. Největší však 
byly ztráty na životech. Pod troskami do-
mů a v protileteckých krytech zahynulo 
145 obyvatel Kralup. Zohavená těla mrt-
vých byla odnášena do kostela a pokládána 
na podlahu jeden vedle druhého. To bylo 
také první místo, kam se šel podívat můj 

otec, když přijel z Prahy. Počet zabitých 
se zapisoval na ceduli přibitou na dveřích 
kostela. Jména obětí tam však napsána ne-
byla. Ta byla uvedena na identifikačních 
kartách na palci nohy mrtvého. Mému ot-
ci jistě spadl kámen ze srdce, když mne 
zde nenalezl.

Nebezpečí začátku náletu odhoukaly 
sirény. Jeho konec už ale ne. Elektrická 
síť byla zničena. Až do konce války žili 
lidé v Kralupech ve strachu, že se nálet 
bude opakovat. Kdo mohl, odstěhoval se 
z Kralup na venkov. Okolní vesnice byly 
plné obyvatel Kralup. Kdo neměl kam jít, 
prchal co nejdál za město, až do polí. Ne-
bezpečí náletu se vyhlašovalo pískáním 
lokomotiv na dráze a tlučením do zavěše-
né kolejnice.

Teprve padesát pět let po válce byla 
na stěnu kralupského kostela umístěna 
pamětní deska připomínající kralupskou 
tragédii s veršem básníka Jaroslava Seifer-
ta. Důstojný památník se jmény obětí letec-
kého bombardování však Kralupy dodnes 
nemají.  ing. jOsEF sTupKA

Zničená městská knihovna 
v Palackého ulici

Roh Vrchlického  
a Chelčického ulice

Krajní domy Husovy ulice
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V březnu roku 1945 mi bylo 19 let. Bydle-
li jsme v ulici vedle fotbalového hřiště 

v olších. v den, který se do naší historie 
zapsal tragicky, jsem ležela doma s angínou. 
venku bylo krásně, nádherný počasí... 

Maminka před polednem odešla za svým 
bratrem na dráhu odnést mu oběd – oni tam 
jeden čas nějak nevařili, to už si přesně nepa-
matuju. Maminka chodila podél trati a strej-
da na ni čekával u závor, co vede cesta ke hřbi-
tovu. ten den za ním nedošla, protože chlapi, 
co měli dozor u kolejí, ji zastavili, že dál už 
nesmí, protože bude nálet a ať se vrátí domů. 
Když maminka přišla domů, najednou jsem 
oknem viděla, jak z dálky letí letadla, takový 
stříbrný a já jsem říkala: „Mami, pojď se po-
dívat, to je nádhera, jak jsou vysoko.“ 

tak jsme na ně koukaly obě dvě a najed-
nou taková hrozná rána, barák se otřásl, tak 
jsme si uvědomily, že je nálet a běžely jsme 
se schovat do sklepa. nešly nám otevřít dve-
ře, ale nakonec jsme se schovaly. A najednou 
bylo ticho. tak jsme vylezly zase ven a viděly 

jsme strašný kouř, černej, smradlavej - prv-
ní bombu asi shodili na petrolejku. A v mo-
mentě to začalo znova, takže jsme se běžely 
zase schovat. oni lítali v takových etapách, 
ten nálet trval asi hodinu, dýl ne. Já jsem se 
v ten moment ani nějak nebála, nedovedla 
jsem si představit, co se to děje.

Když jsme pak přišly s maminkou zase 
nahoru, okna domu byla sem tam popras-
kaná, ale jinak dům byl v pořádku. Čeka-
ly jsme, co bude dál, a to bylo to nejhorší 
– když přišel večer – takovou atmosféru už 
jsem nikdy v životě nezažila – dostala jsem 
hrozný strach – teprve to na mě padlo. všu-
de spousta prachu, začalo se šeřit, nebylo to 
příjemné…

Hřiště vedle nás bylo rozbombardované. 
U Horynů to padlo na celý barák, paní Hory-
novou jsme viděly mrtvou, když ji ukládali 
do prostěradel… Její rodina byla v praze, 
takže jsme tam s maminkou pomáhaly. no, 
bylo to strašný…

Uvědomila jsem si, jaká to byla klika, 
že maminku vrátili, protože jinak by byla 
mrtvá. naštěstí jsme všichni přežili, i strej-
da, ten utekl z nádraží schovat se do polí 
na Hrombabu….

(autentický přepis vyprávění 
– omlouváme se za nespisovné výrazy)

vzpomínka na tragický den náletu

MiroSlaVa MüllEroVá 
(roz. Černá)

Městské muzeum uvede ve  čtvrtek  
19. března 2015 výstavu pod názvem 

Události jara 1945 v Kralupech nad Vlta-
vou. 

Od 18. do 25. března 2015 naleznete před 
budovou městského úřadu na Palackého ná-
městí dva výstavní panely s informacemi 
o náletu a spoustou fotografií. 

V neděli 22. března 2015 povede od 9:30 
hodin kralupský farář v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie a svatého Václava na Palac-
kého náměstí rekviem s tématem tragické 
události, která potkala naše město. 

Odpolední program v kostele vyplní Ko-
morní orchestr Dvořákova kraje pod vede-
ním dirigenta Prof. Václava Mazáčka. Kon-
cert proběhne v 16:00 hodin.

Ve 12:00 hodin se rozezní kostelní zvony 
a připomenou tuto smutnou událost. Rovněž 
se uskuteční pietní zastavení a položení kvě-
tin u pamětní desky umístěné na kostele, 
která bude střežena našimi skauty. 

Přijďte společně se zástupci městské sa-
mosprávy zavzpomínat a uctít památku 
obětí náletu.

Roh Palackého náměstí – nynější 
budova České spořitelny.

Pietní vzpomínkové akce ve městě
Město Kralupy nad vltavou připravilo ve spolupráci s městským muzeem, Římskokatolickou farností, Komorním 
orchestrem dvořákova kraje, skautským oddílem Střelka a Kralupskými žesťovými sólisty několik vzpomínkových akcí 
k této tragické události z konce 2. světové války. 
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Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Út – Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod. (Čt: do 19 hod.) So 13 – 17 hod.,  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

POZVánKA nA MĚSíC břeZen

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Výstava malíře KARLA KUŠKY

22.1. MIMOŘÁDNĚ ZAJÍMAVÉ. 
MODERNÍ A PŘITOM KE KOUKÁNÍ.
MALUJTE HODNĚ, MILÝ AUTORE!                                          
B………

Velice pěkná výstava v krásném prostoru. 
Obrazy Karla Kušky vždy pohladí po duši 
a vytrhnou z každodenního chaosu.
Jen tak dále! Děkuji. Žižková

7.2. Můj milý vrstevníku, Karle Kuško, jsme 
tu již podruhé a jako pokaždé (na Vašich 
výstavách) na nás Vaše obrazy působí svou 
fantazií a nádhernou barevnou kompozicí. 
Výstavní atmosféra je vždy přátelská 
a laskavá. Vlasta a Josef

7.2. S potěšením a děkujeme 
 Jana Seifertová-Plichtová a Jana Ješová

3. 3. – úterý 17:30 hodin

koncert žáků ZuŠ

17. 3. – úterý 17:30 hodin

koncert učitelů ZuŠ

19. 3. – čtvrtek 18:00 hodin

Vernisáž výstavy udÁlosti jaRa 1945 
V kRaluPech
Výstava trvá do 10. května 2015. Připo-
mene dvě události, od nichž uplyne 70 let, 
a sice nálet 22. 3. a konec 2. světové vál-
ky, především očima místních fotografů. 
Představen bude i běžný život v té době.
doprovodný program pro školy: Výsta-
va s průvodcem + tematické pracovní listy 
(pro 1. i 2. stupeň ZŠ + SŠ), vstupné pro 
školní skupiny: 30,- Kč / žák.

ÇAVA – hudební skupina...

...měla 5. 2. 2015 v muzeu velice zajímavý koncert 
s názvem „…od ticha do tmy“. Çava hostovala 
s dvěma mladými dámami, které zprostředkovaly 
přítomným posluchačům, jak texty písní tzv. 
„znakovat“, neboli převést zmíněné písňové texty 
do znakové řeči s noblesou, zaujetím a smyslem pro 
ladnost pohybu i dovedností naslouchat, přestože 

tyto dámy žijí ve světě neslyšících. Těžko se hledají 
slova i nám, kteří jsme na koncertě byli přítomni 
a vše viděli i slyšeli. A proto nenechte si ujít další 
příležitost a navštivte skupinu ÇAVA i s jejími hosty 
v Neratovicích, ale nejlépe v Praze, kde mají domácí 
místa v malých kavárničkách a klubech. Stojí to 
opravdu za originální prožitek. Iveta Bendíková
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VeLIkONOČNÍ DÍLNIČkY
Pro školy jsou připraveny ve dnech od 24. do 27. března v časech: 8:30-10:00; 
10:15-11:45; 13:00-14:30; 14:30-16:00 (dle dohody). Prohlédneme si i výstavu 

„Události jara 1945 v Kralupech“.
Vstupné: 40,- Kč / žák. Podrobnosti na www.muzeum.kralupy.sweb.cz.

Velikonoční dílny pro veřejnost proběhnou v sobotu 28. března od 13 do 17 hodin.
Vstupné: vyrábějící 40,- Kč; ostatní 30,- nebo 20,- Kč

už mátE vlastNí rodokmEN? NE? a pŘitom to Nic NENí…
V městském muzeu proběhla v únoru inspirativní přednáška k tvorbě vlastního rodinného rodokmenu. Její autor, Lubomír Nový, 

vytvořil pro zájemce návod, jak při tom postupovat. 
Celý text najdete již nyní v internetové verzi Zpravodaje na www.kralupskyzpravodaj.cz.
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Jako první se na počátku doby bronzové 
u nás objevuje kultura únětická (2.200-

1.600 př. Kr.). Její centrum leželo právě 
v pražsko-slánské oblasti. Název dostala 
podle nálezu bronzových dýk v Úněticích 
u Roztok. 

Čím je tato kultura tak zajímavá? Byli to 
sice stále zemědělci, ale jako první ve velké 
míře zpracovávali bronz. z nového kovu vy-
ráběli zprvu ozdoby, pak zbraně a nakonec 
i nástroje. nejprve to byli asi cizí kovolitci, 
kteří je to naučili, ale postupně se u nás vy-
rábělo tolik věcí z bronzu, že to předpokládá 
místní řemeslníky - kovolitce.

prostor dnešních Kralup se s množstvím 
doposud zachráněných pravěkých nálezů, 
hlavně kostrových hrobů tohoto lidu, jeví 
jako nejhustěji osídlené místo v době bron-
zové v širokém okolí. 

Jak své mrtvé tento lid pohřbíval? Jejich 
těla byla velice často uložena, zvláště v mlad-
ším období, v „hrobkách“ vybudovaných 
z kamenů spojených jílem. Mrtví v nich leží 
vždy ve skrčené poloze, nejčastěji na pravém 
boku, hlavou k severu, obličejem k východu. 
někdy těla leží na dřevěném prkně nebo do-
konce v dubové rakvi. objevují se i hroby, 
do kterých se pohřbívalo vícekrát. Byly to 
pravděpodobně rodinné hrobky. vždy, když 
zemřel další člen rodiny, byl hrob znovu ote-
vřen a kosti předchozího pohřbeného byly 
odsunuty stranou, aby bylo místo pro ulože-
ní dalšího těla. Hroby někdy tvoří skupiny 
zřejmě na základě rodinných vazeb. Jindy 
jsou hroby umístěny na pohřebišti v řadách. 
Mrtví dostávají do hrobu své šperky a kera-
miku. ta je často vyrobena speciálně k to-
muto účelu. 

začněme tedy naše vyprávění na pravém 
břehu řeky, v Lobečku. první kostrové hroby 
zde byly nalezeny při budování mostního pi-
líře v roce 1932. Další následovaly na nábřeží 
J. rysa v letech 1945 a 1949. Hroby byly po-
stupně objevovány za domy železničářů, v ul. 
J. Hory a při budování sídliště v 70. letech 
minulého století. několik jich bylo objeveno 
i při stavbě kulturního domu vltava. zbyt-
ky sídliště tohoto lidu se pak našly v místě 
dnešní zŠ v. Havla. 

přejděme na druhý břeh řeky do prostoru 
vlastních Kralup. tam nálezy jednotlivých 
hrobů začínají u železničního mostu a po-
kračují přes prostor bývalé vitany, pivovaru 
a dnes již zbořeného cukrovaru pod Hosti-
bejkem. Hroby a také zbytky sídliště se našly 
i v prostoru bývalého podniku Barvy a laky.

nálezy hrobů pokračují v Mikovicích v ul. 
v olších. Sídliště pak v prostoru ul. 28. říj-
na. několik hrobů s bohatou výbavou bylo 
v roce 1891 zničeno při orbě parním pluhem 
„na panských polích“. o které místo se přes-
ně jedná, se nepodařilo bohužel zatím přesně 
zjistit. v Minicích v Hybešově ul. bylo v le-
tech 1928-29 archeology prozkoumáno osm 

kostrových hrobů a část sídliště (dvě odpadní 
jámy). v zeměchách se našly zlomky kerami-
ky tohoto lidu.  

Další nálezy únětických hrobů v našem 
okolí jsou z katastrů veltrus, Chvatěrub, 
zlončic, nové vsi, vojkovic, Lešan. největší 
plošný archeologický výzkum v naší oblasti 
proběhl v letech 1992 ve vepřku v souvislosti 
s výstavbou dálnice D8. Bylo prozkoumáno 
mimo jiné i 35 kostrových hrobů v kamen-
ných skříňkách z mladší fáze kultury únětic-
ké. Jen několik zajímavostí: mezi nimi byly 
i hroby, ve kterých bylo postupně pohřbeno 
několik příslušníků jedné rodiny. nejvíce to 
bylo 8-9 osob v jednom hrobě. Byl zde i jeden 
zcela prázdný hrob (kenotaf), zřejmě hrob 
někoho, kdo zahynul mimo občinu a nemohl 
zde být pohřben. 

Mimořádný je pohřeb novorozence v ná-
době přikryté mísou. podrobněji si o něm 
a o dalších zajímavostech z tohoto výzkumu 
můžete přečíst v brožurce, která je ke kou-
pi v kralupském muzeu. zde si také, mimo 
jiného, můžete prohlédnout jeden z hrobů 
prozkoumaných při tomto výzkumu.

Jaké zajímavé předměty, zvláště z hrobů 
kultury únětické se u nás našly, tak o tom 
příště. VÁcLAV FEncL

obrázky z pravěkého Kralupska
vážení čtenáři, pan  václav Fencl, člen České společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

Starší doba bronzová 
2.200 – 1.600 př. Kr. (1. část)

DíL ŠEsTý

Typický únětický hrnek

Únětická kultura - kostrový
hrob z Vepřku
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Arts Café, Sokolská ulice, Kralupy nad Vltavou
vzapadlé uličce So-

kolské, pár kroků 
od kralupské radnice a zá-
roveň kousek od železnič-
ních kolejí, nacházíme už 
několik let restauraci Arts 
Café. Ukrytá je v oranžo-
vém vyšším domku, který 
se svým vnitřním uspo-
řádáním na první pohled 
jeví pro účely restaurace 
skoro nevhodný. Součas-
ní majitelé si však poradi-
li a kuchyňku před časem 
přesunuli do odděleného 
přístavku. právě tam se 
od úterý do neděle čaruje! 
Kouzlení dobrot je v Arts 
Café na dosah ruky pře-
devším v letních měsí-
cích z malé předzahrádky, 
která k restauraci náleží. 
venku je i miniaturní dět-
ský koutek, tedy přesněji 
napsáno prostůrek.

S citem a vkusem na-
zdobený talíř si užijí nejprve oči. A to je pro 
mě, vyhlášeného estéta, důležité plus. ne-
suďme však knihu podle obalu, tedy spíše 
pokrm bez ochutnání! Jdeme na to…

Jídlo mi bylo bravurně představeno přímo 
kuchařem a nabídka čerstvých jídel nefigu-

rujících na běžném menu 
příjemně překvapila a oka-
mžitě mě navnadila. 

Dozvěděl jsem se, že 
hovězí vývar je z anguse 
z podkrkonoší a dršťko-
vá polévka z hlívy ústřič-
né (obě za 45,- Kč). A stály 
za to. přesně dochucené, 
jemné pohlazení pro chu-
ťové buňky. 

Gastronomické pokračo-
vání bylo nezapomenutel-
né. roštěná přes půl talí-
ře s drobnými zámeckými 
bramborami hrála prim. A to 
i svou cenou, kterou jsem se, 
bohužel, dozvěděl až při pla-
cení. 435,- Kč, takovou dar-
du jsem zase nečekal! 

Arts Café je prý proslulé 
svými burgery. to jsem si 
nemohl nechat ujít. vybra-
ný MAIAMI (ano, tak to 
stojí na menu) s červenou 
řepou v hukvaldské bulce 

chutnal báječně (175 g – 145,- Kč), možná 
i lépe než za velkou louží. 

Grafické provedení menu restaurace si ani 
v nejmenším nezadá s dokonalou podobou 
a chutí jídel na talíři. ve fóliích zasunuté pa-
píry s jídly a nápoji s odlišným fontem písma 

na každé stránce ve stylu „každý pes jiná ves“ 
mi do jinak vkusné restaurace moc nepasuje.

z nápojů mě zaujalo polotmavé pivo Sle-
pý krtek ze soukromého pivovaru. po jeho 
požití jsem naštěstí žádné změny zraku ne-
zaznamenal. 

v zimě přijde jistě k chuti i k duhu svaře-
né víno v kombinaci s ovocem. Kreativitě tu 
meze nekladou.   

v názvu restaurace je vlastně kavárna, a tak 
jsem nemohl odejít bez kofeinového nápoje. 
Cappuccino mělo opravdu záviděníhodnou 
čepici. v nabídce mají i kombinaci tzv. proti-
stresového cappuccina s oplatkou (59,- Kč). 

toalety jsou umístěny hned za vchodový-
mi dveřmi a ty dámské jsou zcela vybave-
ny - od krému na ruce, přes deodorant, až 
po dámské odličovací tampony. 

Stravenky ani platební karty restaurace 
nepřijímá, takže nezapomeňte: „Bez peněz 
do hospody… nechoď“. v Arts Café to platí 
dvojnásobně.

Shrnuto a podtrženo: miniaturní prostory 
a maximální porce a ceny. 

DObROu cHuť VÁM přEjE VÁŠ OsKAR sucHAR

4. díl

HODnOcEní
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                KDE sE V KRALupEcH DObřE VAří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? Náš degustátor se odvážil na oběd do většiny z těch, kde se 
vaří, ochutnal desítky hlavních jídel i polévek, použil v každé restauraci 
toaletu a poskytl nám objektivní hodnocení. dnes se můžete (prozatím  
na vlastní oči) přesvědčit, že vaření je opravdové umění...

SERIÁL

Maiami burger
Roštěná se zámeckými 
bramborami.

Dršťková polévka  
z hlívy ústřičné

Cappuccino
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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

Celý březen registrace 
nových čtenářů zdarma

StuDoVNa 
Prodej vyřazených knih a časopisů

Úterý 10. března od 16:30 hodin
setkání se stylistkou Danou Beranovou 

DĚtSKÉ oDDĚlENí

2. března
vyhrazeno pro MŠ zlosyň 

5. března 

zahájení 3. ročníku projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve spolu-
práci s 1. třídami zŠ V. Havla

pátek 27. března od 18:00 hodin
10. Noc s Andersenem

› jak se správně obléci pro různé příležitosti
› jaký střih oblečení zvolit pro váš typ 
 postavy 
› pomocí barevné typologie najde barvy
 pro vás vhodné 

› jaké šperky a doplňky mohou
 podtrhnout vaši osobnost 
› ukáže vám různé typy vázání šátků
› zmíní se o nejnovějších módních 
 trendech... 

Seminář věnovaný osobnímu stylu a oblékání povede paní Dana Beranová – profe-
sionální stylistka a vizážistka, která poskytuje svoje služby mnoha módním časopi-
sům, kde vytváří módní fashion, proměny čtenářek, focení celebrit aj. Dále pracuje 
v oblasti reklamy, filmu, vystupovala v Metropol TV v pořadu o módě Lady M. 

O jarních prázdninách je 
dětské oddělení knihovny 
mimořádně otevřeno také  
v pondělí 9. března  
a v pátek 13. března  
od 8:00 do 11:30 hodin
(odpolední provoz 
beze změny). 

V tyto dopolední hodiny si 
můžete půjčit deskové hry 
a zahrát si je v knihovně 
se svými kamarády.

Setkání se stylistkou 
Danou Beranovou
Seminář osobní styl a image

StyliStka vám poradí: 

Studovna 10. března od 16:30 hodin (počet míst omezen)
rezervace do 6. března na tel. čísle 315 727 852

vstupné: 50,- kč

MěSTSKá KnIHOVnA  
a MěSTSKé MUzEUM 
se připojují
k oslavám Mezinárodního dne dětské 
knihy společnou akcí k podpoře dětského 
čtenářství a k propagaci soustavné 
četby, kterou pořádá Klub dětských 
knihoven SKIp a Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků.

10. noc s Andersenem
proběhne z 27. na 28. března 2015
přihlášky vydáváme v městské knihovně registrovaným čtenářům,

 kteří navštěvují 1. – 5. ročník základní školy od 2. března.
Bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny 

nebo na telefonním čísle 315 727 852.

Upozorňujeme, že z důvodu konání akce Noc s Andersenem bude v pátek 27. 3. uzavřeno 
odd. pro děti a studovna (12:30-15:00), v sobotu 28. 3. oddělení pro dospělé čtenáře. 

jarní prázdniny s knihou
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Seminář osobní styl a image

Z Linky 156

☛ 23. 1. ve 21:20 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o spolupráci při vloupání 
do domu v ul. V Olších. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která společně s hlídkou PČR 
ve 21:37 zadržela pachatele trestného činu 
v ul. Čechova. Tento byl následně předveden 
na OO PČR Kralupy, kde si jej policisté 
převzali k dalšímu opatření. 

☛ 26. 1. v 11:49 h. na l. 156 oznámil pan 
H., že v bývalém „doktorském“ domě v ul. 
Libušina nalezl nějakého muže romské 
národnosti, který zde zřejmě krade železný 
odpad. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
ta zjistila muže, který se snažil uvolnit 
kovovou zárubeň dveří. Hlídka MP muže 
vyzvala k prokázání totožnosti, což neučinil, 
a proto ho strážníci předvedli na OO PČR 
Kralupy, kde si ho policisté převzali k dalšímu 
opatření. 

☛ 27. 1. v 16:56 h. na l. 156 oznámil pan 
P., ostraha HM Tesco, záchyt zloděje 
na prodejně, který odcizil zboží v hodnotě 
114,- Kč. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která muže požádala o prokázání totožnosti, 
což učinil pouze ústním prohlášením. Na OO 
PČR Kralupy byla provedena lustrace, zda 
se osoba nenachází v celostátním pátrání, 
s výsledkem pozitivním. Proto muže 
strážníci předvedli na OO PČR Kralupy, kde 
si jej policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ 29. 1. ve 20:08 h. na l. 156 oznámil pan 
K., že před halou nádraží ČD leží nějaký 
bezdomovec pod lavičkou. Ve 20:10 h. na  
l. 156 pan K. oznámil, že muž si již na lavičku 
sedl, ale je velmi opilý. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila muže, který 
byl bez zranění a na dotaz hlídky MP, zda 
nepožaduje lékařské ošetření, toto odmítl. 
Muž byl nadále sledován kamerovým 
systémem na dozorčí službě MP. Ve 21:08 h. 
na l. 156 oznámila ostraha haly nádraží ČD, 
že v hale se nachází podnapilý muž, který 
se pozvracel. Na místo byla opět vyslána 
hlídka MP, která zjistila výše uvedeného 
muže, který měl nyní tržnou krvácející ránu 
na hlavě. Na místo byla proto přivolána RZS, 
která muže následně převezla do slánské 
nemocnice. 

☛ 30. 1. v 5:48 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na nádraží 
ČD, kde by se měl nacházet ve vlaku muž 
bez platné jízdenky, který odmítá vlakovou 
soupravu opustit. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která se dostavila na 2. nástupiště, 
kde byl přistaven vlak, který pokračoval 
směrem na Cheb. V tomto byl zjištěn pan 
V., který dobrovolně z vlaku vystoupil. Poté, 
co panu V. výpravčí oznámil, že vlakem dále 
pokračovat nebude, začal se tento muž 
chovat velmi agresivně, kopal do okolního 
zařízení nádraží, verbálně útočil na ostrahu 
nádraží a přítomné strážníky. Po chvíli se 
rozeběhl proti jednomu ze zasahujících 
strážníků a chtěl jej napadnout. Hlídka MP 
proto přistoupila k použití donucovacích 
prostředků a následně byla přivolána hlídka 
OO PČR Kralupy, která si muže z důvodu 

podezření ze spáchání trestného činu 
převzala k dalšímu opatření.  

☛ 1. 2. ve 13:49 h. na l. 156 oznámila paní J., 
že jí někdo z okolních bytů na nám. Mládežníků 
a zejména na veřejném prostranství, 
implantoval do hlavy mikrofon a ona slyší 
nějaké nepříjemné hlasy a nadávky na její 
osobu s tím, že neumí správně uklízet. Dále 
paní J. uvedla, že ji někdo neustále ozařuje 
laserem, kterým jí popálil ruce a také, že někdo 
má počítače s nástavci a skenováním, kterým 
jí projíždí celý byt. Paní J. požaduje, aby MP 
provedla „šťáru“ okolních bytů a přilehlých 
nebytových prostor. Telefonáty s podobnou 
tematikou se v průběhu dne opakovaly od paní 
J. ještě vícekrát.

☛ 2. 2. v 19:10 h. na l. 156 oznámila paní 
K., že z bývalého hotelu Adriana se ozývají 
nějaké rány, jako by tam někdo něco boural. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila strážníkům známého pana G., který 
zřejmě proboural zeď do bývalé kotelny. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu, byla 
na místo přivolána hlídka OO PČR Kralupy, 
která si celou věc převzala k dalšímu 
opatření.

☛ 3. 2. v 12:02 h. na l. 156 oznámila 
zaměstnankyně DPS, že ve 3. patře 
panelového domu na sídl. Zátiší bydlí paní 
Š., která neotvírá dveře bytu a je slyšet 
volání o pomoc. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, HZS a RZS. Po příjezdu HZS 
byl byt otevřen a bylo zjištěno, že starší 
paní upadla na zem, nemohla se zvednout 
a stěžuje si na bolesti v zádech. Následně 
byla převezena do slánské nemocnice. Dále 
byla vyrozuměna dcera paní Š., která si 
osobně přijela byt zabezpečit. 

☛ 7. 2. v 19:32 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na zimní 
stadion, kde měl být údajně napaden nějaký 
muž. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se spojila s oznamovatelem panem Š., který 
uvedl, že poté, co vyšel z ubytovny zimního 
stadionu, k němu přišel neznámý mladík, 
který jej následně několikrát řízl do obličeje 
nožem a poté zakřičel: „To máš za ten 
minulý týden!“ a utekl neznámo kam. Pan 
Š. na dotaz strážníků, zda požaduje lékařské 
ošetření uvedl, že toto odmítá. Hlídka MP 
pana Š. následně poučila o dalším postupu 
a byl odkázán na OO PČR Kralupy. Hlídka MP 
prověřila přilehlé okolní lokality s výsledkem 
negativním.  

☛ 9. 2. v 6:23 h. na l. 156 oznámil pan H., 
že v panelovém domě v 7. patře spí nějaký 
bezdomovec. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která spícího muže vzbudila a požádala 
o prokázání totožnosti. V muži byl zjištěn pan 
N., o kterém bylo následně zjištěno, že je 
osobou v celostátním pátrání. Strážníci proto 
pana N. předvedli na OO PČR Kralupy, kde si 
jej policisté převzali k dalšímu opatření. 

☛ 9. 2. ve 22:09 h. na l. 156 oznámil pan 
K., že mu v ul. Jungmannova nějaký mladík 
odcizil mobilní telefon, a poté utekl neznámo 

kam. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
se spojila s oznamovatelem. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo 
přivolána hlídka OO PČR Kralupy, která si 
celou věc převzala k dalšímu opatření. Hlídka 
MP prověřila dle uvedeného popisu přilehlé 
lokality, bohužel s výsledkem negativním.

☛ 10. 2. v 11:30 h. na l. 156 požádal HZS 
Kralupy o spolupráci v panelovém domě 
na sídl. Hůrka, kde mělo dojít k zakouření 
domu. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
OO PČR a RZS, kde bylo následně zjištěno, 
že majitelé bytu v 6. patře domu provádí 
rekonstrukci jádra a při řezání umakartu došlo 
pouze k velkému úniku prachu do stoupaček 
domu. 

☛ 11. 2. ve 14:06 h. na l. 156 oznámil pan 
B., že nějací mladíci po něm na Seifertově 
nám. házeli kameny a při tomto mu rozbili 
mobilní telefon. Mladíci měli následně odjet 
autobusem neznámo kam. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která se zkontaktovala 
s oznamovatelem. Tohoto poučila o dalším 
postupu a celá věc byla postoupena 
příslušnému odboru při MěÚ Kralupy.

☛ 13. 2. v 15:17 h. na l. 156 oznámil pan 
P., ostraha HM Tesco, záchyt zloděje 
na prodejně, který odcizil zboží v hodnotě 
300,- Kč. Muž je agresivní a chtěl ostraze 
několikrát utéci. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která muže ztotožnila jako pana 
K., ukrajinské národnosti, který předložil 
strážníkům doklad o správním vyhoštění 
z roku 2012. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byla provedena lustrace 
na OO PČR Kralupy, kde bylo zjištěno, že 
pan K. má od roku 2012 vysloven zákaz 
pobytu v Schengenském prostoru. Muži 
byla přiložena služební pouta z důvodu jeho 
agresivního chování a byl předveden na OO 
PČR Kralupy, kde si jej policisté převzali 
k dalšímu opatření. 

☛ 15. 2. v 00:32 h. na l. 156 oznámil pan Č., 
že byl v restauraci U Zeleného stromu, kde si 
měl zapomenout tašku s doklady a hotovostí 
přes 100.000,- Kč. Když si vše uvědomil, byla 
restaurace již uzavřena. Dozorčí služba MP 
muže proto odkázala na OO PČR Kralupy. 
V 9:44 h. oznámil na l. 156 pan Č., že se již 
zkontaktoval s obsluhou restaurace, která 
mu tašku se všemi náležitostmi předala 
v pořádku.

 

vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR
                               Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy nad Vlt.
MP – městská policie 
HZS - Hasičský záchranný sbor

bc. TEREzA DObROVOLnÁ,  

MAnAžER pREVEncE KRiMinALiTy,  

MěsTsKÁ pOLiciE KRALupy nAD VLTAVOu
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pozvánKy

Pak byste určitě měli vyzkoušet no-
vou virtuální naučnou stezku „Z Kra-

lup za Antonínem Dvořákem“, která vede 
z kralupského nádraží přes centrum měs-
ta na kopec Hostibejk a po trase tradiční 
Dvořákovy naučné stezky až do sousední 
Nelahozevsi. Celkem měří ve své nejdelší 
variantě 9 kilometrů a má 17 stanovišť. Tra-
sa je vhodná pro dospělé a děti od staršího 
školního věku.

Tato stezka je v českých podmínkách za-
tím poměrně unikátní nabídkou pro turisty. 
Má podobu mobilní aplikace, která turis-
tu provádí po stanovené trase na základě 
satelitní navigace. Uživatel má k dispozi-
ci offline mapu s vyznačením své polohy 
i předpokládané trasy stezky. Na mapě vidí 
stanoviště, která by měl projít. Na nich ho 
čeká řada zajímavých informací, fotografií, 
úkolů, ale i třeba pohyblivých obrázků nebo 
audioukázek. A také technická kouzla, jako 
je možnost pomocí aplikace „vidět“ skrz za-
vřené dveře kostela nebo zjistit, kolik vody 
bylo na daném místě při povodních. 

Na rozdíl od jiných podobných aplikací 
v této není třeba na trase využívat QR a ne-
hrozí tedy například její zničení vandaly. 
Uživatel se podle aktuální polohy dozví 
o nejbližším občerstvení, o orientačním čase 
zbývajícím do konce trasy, o tom, kdy mu 
pojede vlak zpět nebo průběžnou statisti-
ku o svém pohybu. Ke každému stanovišti 
je doplněna testová otázka a aplikace tu-
ristovi na konci trasy vyhodnotí úspěšnost 

odpovědí. Za tu pak dostane udělenu pří-
slušnou medaili.

Stezka vznikla coby vítězný návrh sou-
těže středoškolských studentů „Poznávejme 
Středočeský kraj“. Tým Dvořákova gymná-
zia v Kralupech nad Vltavou se s tímto ná-
padem stal absolutním vítězem. Stezka pak 
byla díky finančním prostředkům Středo-
českého kraje připravena společností Scien-
tica Agency, s. r. o. a slavnostně předána 
do užívání veřejnosti dne 24. února 2015 
za účasti vedení kraje. Na přípravě spo-
lupracovalo i město Kralupy nad Vltavou 
a s testováním pomáhal kralupský Klub 
českých turistů.

Aplikace je určena pro tablety a mobilní 
telefony se systémem Android (min. 4.0) 
a je možné ji stáhnout z obchodu Google 
Play, informace najdete na webových strán-
kách Dvořákova gymnázia, města Kralupy 
a KČT Kralupy. 

M. ŠTROs, sciEnTicA AgEncy 

A E. pOpOVÁ, Dg A sOŠE

kralupy n. vlt. – lobeč, purkyňovo nám. 228

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

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2014. 

srdečně zveme nejen rodiče na výstavu výtvarných prací studentů 
Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické

Výstava potrvá do 10. dubna 2015.

poNdělí 30. BŘEZNa od 17 hodiN

Ve čtvrtek 12. února proběhl v galerii koncert žáků kralupské Základní 
umělecké školy pod vedením pana učitele Jindřicha Gombose.

na duben připravujeme: Výstavu ak. mal. O. Vychodilové

Na výlet s chytrým telefonem!
Nevadí vám používat na výletě mobilní telefon? zajímá vás něco víc o místech, kterými procházíte,  
ale chtěli byste si vyzkoušet trochu jiný způsob objevování, než je čtení informačních tabulí? 
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KČT Kralupy testuje 
aplikaci na Hostibejku
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JeDen Svět

24. – 26. 3. 2015Kino Vltava
 Kralupy nad Vltavou

Bližší informace o festivalu a jednotlivých filmech naleznete na stránkách www.jedensvet.cz.

výstup na K2 s Petrem Maškem v kině vltava
Petr Mašek, coby člen úspěšné expedice K2 

- 2014, vám nabízí filmovou a fotografickou 
projekci o dosažení tohoto obávaného vrcholu. 
O průběhu této expedice v divoké zemi, kterou 
v současné době Pákistán je. O začlenění je-
diné ženy, půvabné reportérky Lucie Výborné 
mezi devět mužů. A ve finále o završení Koruny 
Himálaje Radka Jaroše. Nenechte si ujít vele-
horské dobrodružství expedice K2 - 2014. Pro-
jekce proběhne 23. března v 19:00 hodin.

Vstupné: 90,- Kč 

Jako každý rok i letos se kino vltava zúčastní filmového fes-
tivalu o lidských právech Jeden svět. Letošní ročník nese 

motto „praskněte své bubliny“ a v tomto duchu se bude odehrá-
vat celý festival. Cílem festivalu je především informovat o vě-
cech, které se tolik nerozebírají v médiích, ale přesto by je měl 
člověk zaznamenat a udělat si na ně vlastní názor. připraveny 
jsou filmy s válečnou tématikou Dron a Válka lží, které se sna-
ží divákovi více přiblížit dění jak na bitevním poli (Dron), tak 
mimo něj (válka lží). 

velice aktuální problematiku řeší film Bojovníci ze severu, 
který se zabývá motivy radikálních islamistických skupin a mla-
dých lidí, kteří se stávají jejich stoupenci.

naopak Bugarach je vesnička ve Francii, která se na konci roku 
2012 stala nečekaně rušnou. S blížícím se datem 21. prosince 2012 
se začne masově šířit zpráva o tom, že apokalypsu přežije jen 194 
obyvatel Bugarachu. Do vesnice začínají přijíždět ti, kteří se chtějí 
zachránit a Bugarach se stává jevištěm absurdních příběhů. 

Čeští tvůrci ovšem také nezůstali pozadu a my se můžeme tě-
šit na dva snímky, které pochází z českých luhů a hájů. Je možné 
o cukru přemýšlet jako o droze? režisérka filmu Cukr blog An-
drea Culková o tom nepochybuje. Snaha najít v regálech obcho-

dů potraviny bez přidaného rafinovaného cukru se stala hnacím 
motorem pro vznik tohoto sociálně angažovaného dokumentu. 
Stejně tak i dokument Plán poukazuje na téma, které se, byť jen 
okrajově, týká každého z nás. Film rozebírá územní plán prahy, 
aktéři se společně zamýšlí nad procesy, které hlavní město utváří 
a jejich úvahy a debaty spojuje otázka, za jakým účelem se změny 
v územním plánování provádí a kdo z nich profituje? v celkovém 
důsledku se nejedná jen o problém prahy, ale prakticky každého 
většího města. 

Filmový festival Jeden svět v kině vltava bude probíhat od 24. 3. 
do 26. 3. 2015.

po filmech budou následovat besedy se zajímavými hosty. 
po loňském úspěchu opět nabízíme pestrou škálu projekcí pro 
školy.

Vstupné: 70,- Kč
OnDřEj FRAněK, pRODuKční KinA VLTAVA
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proGrAM KD

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

tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.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 BŘEZEN

čtvrtek 19. 3. 19:30 hodin 

konceRt  
VěRy MaRtinoVé

Jubileum 55 Tour - koncertní turné Věry Mar-
tinové k jejím půlkulatým narozeninám. Je nač 
se těšit. Vstupné: 220,- Kč v předprodeji; 

260,- Kč na místě

Pátek 20. 3. 19:00 hodin 

sPoRtoVec 
kRaluP 2014

Více informací na straně 36. 

sobota 21. 3. 20:00 hodin

taRantino Ples  
ds scéna kRaluPy

Přijďte se bavit, tančit a užít si první jarní den 
ve společnosti herců z kralupského Divadel-
ního spolku Scéna.

Vstupné: 150,- Kč

středa 25. 3. 19:30 hodin 

jaZZoVý konceRt 
sax & RhythM
Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek - 
představí se kapela v poněkud netypickém 
seskupení (šest saxofonů plus rytmická sekce) 
působící na hudební scéně již neuvěřitelných 
11 let. Repertoár je složený jak z jazzových 
a swingových standardů, tak z žánrů lidově 
řečeno „našláplejších“ písní – groovy, funky. 

Vstupné: 130,- Kč

čtvrtek 26. 3. 16:30 hodin 

čaj o PÁté – 
koZelkoVa tRojka 
Vaše oblíbené taneční podvečery pokračují. 
Tentokrát vám pro radost k poslechu a tanci 
zahraje Kozelkova trojka. Slosovatelné vstu-
penky!  Vstupné: 40,- Kč

Pátek 27. 3.  20:00 hodin

ZÁVěRečný Ples 
kuRZů tance
Je tu ples kurzů tance, jarní ples, na kterém 
si skvěle zatančíte pod taktovkou tanečního 
mistra Jana Kvasničky. Vstupné: 150,- Kč

sobota 28. 3.        14:00 hodin

Velikonoční 
slaVnost 
Svátky Velikonoc klepou na dveře, sundejte 
kabáty a pojďte přivítat jaro. V pestrém pro-
gramu vystoupí  „Sestry paní Müllerové“ alias 
senioR MinichóR Kralupy v pořadu Písničky 
Josefa Švejka i jiné staropražské písně; pěvec-
ký soubor ZUŠ v Kralupech nad Vltavou pod 
vedením Markéty Wagnerové; taneční skupina 
Dixi a další. 

V 17 hodin je pro děti připravena roztomilá 
pohádka  divadla Kasperle „jak kašpárek 
s kalupinkou slavili Velikonoce“.

Živá zvířátka potěší malé a velké návštěvní-
ky. Čekají vás řemeslné stánky a dílničky pro 
děti, prodej jarních dekorací a dobrot všeho 
druhu. Akci pořádáme v zahradě kulturního do-
mu, při nepříznivém počasí uvnitř KD Vltava. 

Pondělí 2. 3. 19:30 hodin 

studio dva, Michele Riml: 

sex PRo PokRočilé 
Vstupné: 370,- Kč; 

340,- Kč senioři, studenti

čtvrtek 5. 3. 19:30 hodin

tančíRna 
Vaše oblíbené taneční večery pokračují. Pro-
vází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- pár

Úterý 17. 3. 16:30 hodin

divadlo kasperle: 

o holčičce, 
kteRÁ Zlobila 

Taky se vám občas stane, že se prostě neudr-
žíte a musíte zlobit? Skočí vám na záda Ška-
reďák Vztek nebo baba Zlomyslná, a skřítek 
Neposlucha do ouška našeptává cosi o Krá-
lovství divočiny, kde je možné divočit a zlobit 
od rána do večera? To se líbí naší neposlušné 
holčičce Božence. Ona se chce stát králov-
nou všech divočin, a tak zlobí a zlobí… Jenže 
na scénu přichází paní Truda, která nemá rá-
da děti zlobivé a umí vyléčit všechny dětské 
„nemoci“. 

Autorský příběh plný legrácek, zlobení a od-
puštění. To vše za hudebního doprovodu exce-
lentního dua Ukulela Ajuš a Ivuš. 

Za návštěvu obdržíte další razítko do sluníč-
kové kartičky. Hlavní výhrou je zájezd pro dvě 
osoby do zábavního parku v Německu, který 
věnovala CA Abaca Lenka Malíková.

Vstupné: 60,- Kč
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16:30 - Pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30 - Základní kurzy tance pro dospělé
20:30 - Pokračovací kurzy tance pro dospělé

vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční kurzy neděle 15., 22. a 29. 3.  2015

PŘIPRAVUJEME NA dUbEN
13. 4.  O víle Květince
15. 4.  18. Country salon s Rangers Band
17. 4.  Koncert kapely Horkýže slíže
27. 4.  Jarní koncert KODK

loutkoVý souboR Rolnička
uvede ve středu 25. 3. 2015 
od 16:30 a 17:30 hodin pohád-
ku „O zakleté princezně“, režie 
Z. Hrazděrová. Prodej vstupe-

nek na místě před představením. LS Rolničku 
najdete v zadním traktu KD Vltava (vedle klu-
bovny DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

Na akci můžete podpořit svým příspěv-
kem Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka 
v Kralupech.

Členky Senior minichóru prosí veřejnost 
o půjčení nebo darování prvorepublikového ob-
lečení a módních doplňků té doby. Kontaktujte, 
prosím, paní Brixovou na tel. č. 732 754 777.

Vstupné: 35,- Kč

MaSopuSt – Děkujeme všem, kteří přišli 
ať v masce či bez a oslavili s námi maso-
pust. Zvláštní poděkování patří cvičitelkám 
a cvičitelům TJ Sokol Kralupy, Natura far-
mě Minice, obyvatelům DPS na Cukrovaru 

a strážníkům Městské policie v Kralupech 
za skvělou spolupráci.
ples KaSS - Děkujeme družině ZŠ V. Havla 
a družině ZŠ Liberec za krásné dekorace 
vytvořené pro ples. jiTKA KOŠťÁLOVÁ, KD VLTAVA

Pátek třináctého – letos tato pověra ne-
přinesla žádnou smůlu. Dámská jízda, 

kterou jsme v tento den pro ženy připravili, 
se opravdu vydařila. V doprovodném pro-
gramu se přítomné dámy seznámily s no-
vinkou  v oblasti omlazení pleti, nakoupily 
krásné šperky paní Bartoňové, ochutnaly 

kvalitní vína. Kralupská fotografka, vizá-
žistka a kosmetická poradkyně Edit Biro 
naplnila svoje motto „Učím ženy, jak být 
krásné v každém věku a každý den“. A tak 
to má být. 

Děkujeme všem návštěvnicím i hostům 
za krásný večer. jiTKA KOŠťÁLOVÁ, KD VLTAVA

Dvanáctý ročník benefičního hudební-
ho festivalu Lednový underground – 

hudba napříč žánry je nyní už vzpomín-
kou. A věříme, že pro diváky i účinkující 
vzpomínkou stejně milou jako pro nás, je-
ho pořadatele. Na dvou pódiích kulturního 
domu Vltava zazněly v sobotu 24. ledna 
melodie známé, méně známé i zcela nové 
v podání čtrnácti účinkujících. Možnost vi-
dět a hlavně slyšet naživo hlasový a hudeb-
ní um předních jmen české hudební scény 
včetně vynikající zpěvačky Lenky Dusilo-
vé, multikulturní kapely United Flavour, 
světově proslulé Marty Töpferové a jejího 
venezuelského doprovodu, legendární sku-

piny Vltava, či v Kralupech již zdomácnělé 
sestavy eggnoise si nenechalo ujít několik 
stovek diváků. 

Letošní program opět nabídnul hudební 
vyžití pro všechny generace, včetně malých 
diváků, které na parketu roztančily veselé 
písničky Amálky K. Třebické či hravé tex-
ty pražské skupiny Hm... Stejně jako v mi-
nulých letech tak festival kromě přehlídky 
skvělých hudebních počinů z žánrů saha-
jících od rocku přes big beat až po latino 
a reggae poskytl také příležitost pro příjem-
ná setkání současných i bývalých obyvatel 
města a jeho okolí. 

Jsme moc rádi, že festival letos kromě hoj-

Malé ohlédnutí za 12. ročníkem 
LeDNoVéHo UNDergroUNDU

ného počtu diváků podpořily také instituce 
a firmy (nejenom) z Kralup. Jménem Spo-
lečnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, 
o.p.s, hlavního organizátora této již tradiční 
kralupské kulturní události, bychom proto 
za přízeň chtěli poděkovat především MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, Kulturnímu domu Vl-
tava a všem partnerům, bez jejichž pomoci 
a spolupráce by nebylo možné v tradici zim-
ního festivalu pokračovat. Podpory si váží-
me o to více, že veškerý výtěžek festivalu 
vždy směřuje na rozvoj talentu studentů 
místního Dvořákova gymnázia a Střední 
odborné školy ekonomické. 

Fotografie zachycující atmosféru dva-
náctého ročníku Lednového undergroun-
du, partnery, historii a další informace 
o festivalu najdete na webové stránce  
www.lukralupy.cz nebo na Facebooku. 

sOňA čERMÁKOVÁ, pRODuKční Lu

NOVINKA
V KIOSKU KINA VLTAVA  

VAŘÍME KÁVU
možno i s sebou! 
Otevřeno je v době 
promítání v kině.

Ohlédnutí za DÁMSKoU JízDoU

Poděkování 

Masopustní průvod 2015.
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZENFacebook  
Kino Vltava

AMERICKÝ SNIPER
2014, USA, titulky, 12+, 133 min.

Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vy-
slán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neo-
mylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří 
pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku 
„Legenda“. Jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho 
hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců... 

FOCUS
2015, USA, titulky, 105 min.

Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, 
který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky. Když se příliš 
sblíží, rozejdou se. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví 
v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. 
Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají 
své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele 
mezinárodního závodního týmu...

GHOUL
2015, Česko, titulky, 15+, 86 min.

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem 
natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných 
okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná 
propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se 
zneklidňující skutečnosti...

JUPITER VYCHÁZÍ
2015, USA, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 125 min.

Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toa-
let a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Ta-
tum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická 
výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...

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.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
2014, Velká Británie, titulky, 12+, 129 min.

Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který 
do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury 
rekrutuje zatím nevycvičeného, ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný 
moment začne svět ohrožovat zvrácený americký podnikatel...

KOBRY A UŽOVKY
2015, Česko, 15+, 111 min.

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, cítí, že má poslední šanci sám 
se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana 
Šulcová). Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně 
šťastný, se objeví Kobra....

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
2015, USA, titulky, 15+, 124 min.

Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný 
a závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet 
mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky...

POPELKA
2015, USA, dabing, 105 min.

Otec mladé Elk se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka 
velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám 
Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém 
novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka 
zjistí, že je vydána na milost své nové, žárlivé a kruté rodiny...

REZISTENCE 
2015, USA, 2D/ tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale všechno dopadlo 
úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty 
a nad společností se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už 
jednou a teď ji čeká další volba. Dřívější rozhodnutí, obavy, zármutek 
i provinilost, to vše ji teď dostihlo a Tris nezbývá, než bez výhrad 
přijmout svou Divergentní identitu. Dokáže se ale vyrovnat se vším, 
co to znamená?

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
2015, USA, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný 
recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu - 
na souš - aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy...

ZVONILKA A TVOR NETVOR
2014, USA, 2D/dab., 3D/dab., 76 min.

Veselá a talentovaná víla 
Chovatelka Fauna věří, že nelze 
soudit růži podle trní a že každý je 
v jádru dobrý. A tak se spřátelí se 
záhadným tvorem, který je podle 
prastarých legend známý jako tvor 
Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí 
kamarádky nevědí, co si mají o 
záhadném zvířeti myslet, strážci 
Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se 
rozhodnou magického tvora ulovit 
dřív, než přivolá na jejich společný 
domov zkázu...

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   REZISTENCE     150,- KČ

 22. NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 60,- KČ

    POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   REZISTENCE 120,- KČ

   20:00   GHOUL 110,- KČ

 23.  PO 19:00   PROJEKCE FILMU PETRA MAŠKA - K2 2014 
    VČETNĚ BESEDY 90,- KČ

 24.   ÚT 18:00   BOJOVNÍCI ZE SEVERU 70,- KČ  J
   20:00   CUKR BLOG 70,- KČ  J
25.  ST 18:30   DRON 70,- KČ  J
   20:00   VÁLKA LŽÍ 70,- KČ  J
26.  ČT 18:30   BUGARACH 70,- KČ  J
   20:30   PLÁN  70,- KČ  J
27.  PÁ 17:00   POPELKA 105,- KČ / 130,- KČ

   20:00   CHAPPIE 120,- KČ

28.  SO 17:00   REZISTENCE     150,- KČ

   20:00   VYBÍJENÁ 120,- KČ

29.  NE 10:00   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ     120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   KONEČNĚ DOMA 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   POPELKA 105,- KČ / 130,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

30. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
31.  ÚT 20:00   DIVOČINA 110,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM 
PROVEDENÍ

PREMIÉRA HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
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.  

2. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3. ÚT 20:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

 4.  ST 20:00   KOBRY A UŽOVKY 120,- KČ

 5.  ČT 20:00   AMERICKÝ SNIPER     PREMIÉRA 110,- KČ

 6.  PÁ 17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   20:00   VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ SESTŘIH 100,- KČ

 7.  SO 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

 8.  NE 10:00   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ     120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR     135,- KČ / 155,- KČ

   17:00   FOCUS 100,- KČ

   20:00   TEORIE VŠEHO 110,- KČ

 9.  PO 17:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

   20:00   WHIPLASH 90,- KČ

 10.  ÚT 17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 100,- KČ

 11.  ST 17:00   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

 12.  ČT 17:00   PADDINGTON 100,- KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

 13.  PÁ 17:00   FOCUS 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 100,- KČ

 14. SO 14:30   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     110,- KČ / 130,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 120,- KČ

 15.  NE 14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

16. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00 GHOUL 110,- KČ

 18.  ST 20:00 HODINOVÝ MANŽEL 100,- KČ

 19.  ČT 20:00 HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    REZISTENCE 120,- KČ / 100,- KČ

20. 3.  PÁTEK  KINO NEHRAJE
 21.  SO 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

JEDEN SVĚT 
J
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AMERICKÝ SNIPER
2014, USA, titulky, 12+, 133 min.

Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vy-
slán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neo-
mylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří 
pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku 
„Legenda“. Jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho 
hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců... 

FOCUS
2015, USA, titulky, 105 min.

Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, 
který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky. Když se příliš 
sblíží, rozejdou se. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví 
v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. 
Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají 
své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele 
mezinárodního závodního týmu...

GHOUL
2015, Česko, titulky, 15+, 86 min.

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem 
natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných 
okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná 
propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se 
zneklidňující skutečnosti...

JUPITER VYCHÁZÍ
2015, USA, 2D/tit., 3D/tit., 12+, 125 min.

Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toa-
let a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Ta-
tum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická 
výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...

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.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
2014, Velká Británie, titulky, 12+, 129 min.

Příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který 
do vysoce konkurenčního vzdělávacího programu své agentury 
rekrutuje zatím nevycvičeného, ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný 
moment začne svět ohrožovat zvrácený americký podnikatel...

KOBRY A UŽOVKY
2015, Česko, 15+, 111 min.

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, cítí, že má poslední šanci sám 
se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana 
Šulcová). Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně 
šťastný, se objeví Kobra....

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
2015, USA, titulky, 15+, 124 min.

Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný 
a závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet 
mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky...

POPELKA
2015, USA, dabing, 105 min.

Otec mladé Elk se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka 
velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám 
Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém 
novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka 
zjistí, že je vydána na milost své nové, žárlivé a kruté rodiny...

REZISTENCE 
2015, USA, 2D/ tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale všechno dopadlo 
úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty 
a nad společností se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už 
jednou a teď ji čeká další volba. Dřívější rozhodnutí, obavy, zármutek 
i provinilost, to vše ji teď dostihlo a Tris nezbývá, než bez výhrad 
přijmout svou Divergentní identitu. Dokáže se ale vyrovnat se vším, 
co to znamená?

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
2015, USA, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný 
recept, musí se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu - 
na souš - aby mu ho vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy...

ZVONILKA A TVOR NETVOR
2014, USA, 2D/dab., 3D/dab., 76 min.

Veselá a talentovaná víla 
Chovatelka Fauna věří, že nelze 
soudit růži podle trní a že každý je 
v jádru dobrý. A tak se spřátelí se 
záhadným tvorem, který je podle 
prastarých legend známý jako tvor 
Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí 
kamarádky nevědí, co si mají o 
záhadném zvířeti myslet, strážci 
Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se 
rozhodnou magického tvora ulovit 
dřív, než přivolá na jejich společný 
domov zkázu...

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   REZISTENCE     150,- KČ

 22. NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 60,- KČ

    POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ / 150,- KČ

   17:00   REZISTENCE 120,- KČ

   20:00   GHOUL 110,- KČ

 23.  PO 19:00   PROJEKCE FILMU PETRA MAŠKA - K2 2014 
    VČETNĚ BESEDY 90,- KČ

 24.   ÚT 18:00   BOJOVNÍCI ZE SEVERU 70,- KČ  J
   20:00   CUKR BLOG 70,- KČ  J
25.  ST 18:30   DRON 70,- KČ  J
   20:00   VÁLKA LŽÍ 70,- KČ  J
26.  ČT 18:30   BUGARACH 70,- KČ  J
   20:30   PLÁN  70,- KČ  J
27.  PÁ 17:00   POPELKA 105,- KČ / 130,- KČ

   20:00   CHAPPIE 120,- KČ

28.  SO 17:00   REZISTENCE     150,- KČ

   20:00   VYBÍJENÁ 120,- KČ

29.  NE 10:00   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ     120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   KONEČNĚ DOMA 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00   POPELKA 105,- KČ / 130,- KČ

   20:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

30. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
31.  ÚT 20:00   DIVOČINA 110,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM 
PROVEDENÍ

PREMIÉRA HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
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.  

2. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 3. ÚT 20:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

 4.  ST 20:00   KOBRY A UŽOVKY 120,- KČ

 5.  ČT 20:00   AMERICKÝ SNIPER     PREMIÉRA 110,- KČ

 6.  PÁ 17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 140,- KČ

   20:00   VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ SESTŘIH 100,- KČ

 7.  SO 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

 8.  NE 10:00   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ     120,- KČ / 140,- KČ

   14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR     135,- KČ / 155,- KČ

   17:00   FOCUS 100,- KČ

   20:00   TEORIE VŠEHO 110,- KČ

 9.  PO 17:00   JUPITER VYCHÁZÍ 100,- KČ

   20:00   WHIPLASH 90,- KČ

 10.  ÚT 17:00   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 110,- KČ

   20:00   FOTOGRAF 100,- KČ

 11.  ST 17:00   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

 12.  ČT 17:00   PADDINGTON 100,- KČ

   20:00  PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

 13.  PÁ 17:00   FOCUS 100,- KČ

   20:00   HODINOVÝ MANŽEL 100,- KČ

 14. SO 14:30   ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU     110,- KČ / 130,- KČ

   20:00   KOBRY A UŽOVKY 120,- KČ

 15.  NE 14:30   ZVONILKA A TVOR NETVOR 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00   PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 120,- KČ

   20:00   AMERICKÝ SNIPER 110,- KČ

16. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 17.  ÚT 20:00 GHOUL 110,- KČ

 18.  ST 20:00 HODINOVÝ MANŽEL 100,- KČ

 19.  ČT 20:00 HAPPY DAY  PREMIÉRA 
    REZISTENCE 120,- KČ / 100,- KČ

20. 3.  PÁTEK  KINO NEHRAJE
 21.  SO 14:30   SPONGEBOB VE FILMU:  
    HOUBA NA SUCHU 90,- KČ / 110,- KČ

JEDEN SVĚT 
J
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v březnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

95 let Nováková Vlasta
94 let Kučerová Věra 
93 let Čechová Helena
91 let Karhanová Božena
90 let Hatalíková Milena
85 let Milošová edeltraud
 Vitčlová Milena
80 let Křičková Marie
 Svárovská Ludmila
 Velvarská Dagmar
 Hermanová Miroslava
 Apt zdeněk
 Kolář Josef
 Vršovská Jindřiška

zdravíme všechny své členy, jakož i příz-
nivce, a dovolujeme si vás pozvat na na-

ši březnovou akci: 11. 3. 2015 – vlakový 
zájezd do Jízdárny Pražského hradu na vý-
stavu „Hrady a zámky objevované a opě-
vované“.

Odjezd v 8:41 hodin – železniční stanice 
Kralupy nad Vltavou. Vstupné je 80,- Kč.

Jedná se o výstavu se zajímavým a znač-
ně ceněným mobiliářem. To nejlepší z hra-
dů a zámků na jednom místě. Příležitost 
jistě ojedinělá. Neseďte doma, pojeďte s ná-
mi. Akce je pořádaná ve spolupráci s klu-
bem důchodů Kaučuk.

Dubnová akce – autobusový zájezd 
do Nových Hradů, jakož i ostatní akce, 
proběhnou podle plánu naší činnosti pro 
sezónu 2015 a budou vždy upřesněny 
ve Zpravodaji.

Těšíme se na sraz s Vámi 11. března 
v nádražní hale před odjezdem vlaku 
v 8:41 hodin.

zAcHOVEjTE nÁM přízEň! VAŠi „RODÁci“

SDrUžeNí roDÁKů 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na prohlídku CLAM-GALLASOVA PALáCE
V HuSOVě uLICI

kdy? V sobotu 21. března 2015

C lam-Gallasův palác je jedním z vrcholných děl 
pražské palácové architektury. Jeho výstavbu 

zahájil v roce 1714 rakouský politik a diplomat Jan 
Václav hrabě Gallas podle projektu vídeňského dvor-
ního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. 
Sochařská výzdoba byla svěřena dílně matyáše 
Bernarda Brauna, fresky a štuková výzdoba jsou dílem 
významných italských umělců. V druhé polovině  
18. a na začátku 19. století byl palác střediskem 
společenského života pražské šlechty. hosty hraběte 
Clam-Gallase byli též Wolfgang Amadeus mozart 
a ludwig van Beethoven. Po roce 1918 majitelé pro-
najímali palác různým institucím, sídlilo zde například 
ministerstvo financí. V roce 1945 byl palác zkonfis-
kován. V současné době slouží jako druhé pracoviště 
Archivu hlavního města Prahy. V jeho reprezentačních 
sálech se konají výstavy, koncerty a další společenské 
akce. komentované prohlídky paláce se pořádají pou-
ze výjimečně, a to na základě individuálních žádostí 
a povolení.

naše exkurze proběhne ve dvou na sebe nava-
zujících skupinách. Počet osob v jedné skupině je 
omezen na max. 30. První skupina odjede z kralup-

ského nádraží v 8:41 h (s paní Závodskou), druhá 
skupina v 9:41 hodin (s paní Zákouckou) na masary-
kovo nádraží, odtud se skupiny přesunou pěšky přes 
Staroměstské náměstí do husovy ulice. Ostatní se 
mohou k první skupině připojit v 9:55 h. a k druhé 
v 11:15 h. před vchodem do paláce.

na tuto akci je nutné se předem zaregistrovat 
formou SmS zprávy na telefonním čísle 607 974 881. 
V případě většího zájmu budou mít přednost členové 
kPP. Tato vycházka bude financována z grantu měÚ 
kralupy nad Vltavou. 

Akci připravila Ing. Věra Závodská

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

DoDatEČNá BlaHopŘáNí
V lednu oslavila 90. narozeniny 

Urbanová zdeňka,
v únoru oslavila 80. narozeniny 

Černá Alena.

Dveře do Stříbrnice na hradě Křivoklát

Obec Máslovice vás zve  
v sobotu 11. dubna 2015 
na 28. ročník pochodu

Máslovická šlápota
a výstavu kukačky 

v máslovickém muzeu.
Bližší informace na 

www.maslovice.cz 
a v příštím vydání KZ.

SOUKROMÁ INZERCE
❱ PRobléMy s MateMatikou pomůže 
vyřešit aprobovaný učitel s dlouholetou praxí. 
Učivo matematiky ZŠ a příprava na přijímací 
zkoušky na SŠ. tel.: 723 607 667

❱ PRodÁM volný byt 2+1/B, 1. patro, OV, 
Kralupy nad Vltavou, cena 1.250.000,- Kč,
kontakt e-mail: nadja.va@volny.cz.
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Drazí přátelé, 
studený březen, za kamna vlezem. Doufej-
me, že se tato pranostika zcela nevyplní, 
už bychom si trošku toho jarního sluníč-
ka přáli. Zamračených dnů a mlhy jsme 
si užili, toho sněhu moc nebylo. Byli jsme 
většinou zalezlí v klubu, avšak ani tam 
jsme se nenudili. Zatančili jsme si, někdy 
zase zazpívali a potěšily nás děti ze ZUŠ 
hrou na flétničky. 

V březnu nám předvedou tanečnice v cho-
reografii paní Jirasové své břišní tance a na-
vštíví nás děti z MŠ. A nás čeká úkol, vybrat 
si zájezdy z mnoha návrhů, které jsme do-
stali, ty nejzajímavější a nejlákavější. 

V dubnovém vydání Zpravodaje vás s ni-
mi seznámíme, začneme koncem dubna či 
začátkem května, abychom měli již oprav-
du pěkné jarní počasí.

S přáním hezkého jara členové MKD

Městský klub důchodců

vzpomínky
Dne 1. března 2015 uplynulo 
14 let od doby, kdy nás opustil 
pan FRantiŠek VokřÁl  
a 6. března to bude 15 let, kdy 
navždy odešla paní MaRie 
VokřÁloVÁ. Všichni, kdo jste je 
znali, vzpomeňte, prosím, s námi. 
Rodina

Již 23 let (3. 3.) vzpomínáme
a v srdcích taťku živě máme,
my znali jsme ho zábavného,
kamaráda, toníka staRého.
Kdo jste ho znali, jako my...

s vřelými díky - dcery s rodinami.            

Dne 9. 3. 2015 je tomu již  
20 let, co nás náhle, v 54 letech, 
opustil manžel, tatínek, dědeček, 
veselý a obětavý kamarád, 
pan MiRoslaV hÁVa. TATÍNKU, 

MOC NÁM VŠEM CHYBÍŠ A JSI STÁLE V NAŠICH 
SRDCÍCH. S láskou vzpomínají manželka Blanka 

s dětmi; Blanka a Honza, Mirek a Jana, Pavel 
a Táňa, vnoučata a pravnoučata.

Dne 11. března 2015 uplyne rok 
ode dne, kdy nás navždy opustil 
pan eVŽen donda. Všichni, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte si 
s námi. Syn Míla, dcery Dáda 
a Alča s rodinami

Každý 13. březen v roce je pro 
nás všechny dnem smutku. 
Zcela neočekávaně odešla 
od nás milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička 

paní Milada PichoVÁ. „Když po člověku zůstalo 
více lásky a dobroty, více světla a pravdy na světě 
– měl život smysl.“ Vzpomenete-li spolu s námi – 
patří Vám srdečný dík. Za celou rodinu manžel

Dne 18. března si připomeneme 
patnácté výročí od úmrtí našeho 
tatínka VlastiMila PilZe. 
S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 18. března před dvěma 
lety zemřel pan FRantiŠek 
ŤÁPal, dlouholetý zaměstnanec 
kralupské dráhy. Stále 
vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou s námi.

Dne 23. března uplyne 10 let 
od doby, kdy navždy odešel 
milovaný manžel, otec, dědeček 
a pradědeček pan antonín 
liPs z Kralup. S láskou stále 
vzpomínají manželka, děti 
a vnoučata.

Dne 31. 3. 2015 uplyne 100 let 
od narození našeho tatínka pana 
MiRoslaVa MacÁka  
(† 30. 7. 1989) z Kralup nad 
Vltavou, třída Legií, dlouholetého 

pracovníka AERA Kralupy (dříve AUTOPAL). 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Miroslav a dcera 
Jana s rodinami.

 30. 1.  MAJDL Věroslav .......................... 87 let
 31. 1.  KrUžíK Vladimír ......................... 82 let
 1. 2. toMíČeK Vladimír ..................... 75 let
 2. 2. VeSeLÁ Jaroslava ....................... 79 let
 8. 2. HLADíK Jiří  ................................... 75 let
 8. 2. DUŠeK Jindřich ........................... 73 let
 19. 2. SAIDLoVÁ Jana ........................... 81 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Podaří se do konce března překročit 300.000 korun? 
S polek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralu-

pech má od přelomu roku svou spolkovou hym-
nu! Protiválečnou píseň „Ať žijí Kralupy.“ Autorem 
textu i hudby je bývalý starosta Mgr. Pavel Rynt, pod 
jehož vedením vystupuje sbor „Senior minichór“. 
Tato píseň už několikrát zazněla na veřejnosti, vždy 
se setkala s příznivým ohlasem a přáním o opako-
vání... V této souvislosti děkujeme autorovi a jeho 
sympatickému sborovému kolektivu za účinnou po-
moc na akcích ve prospěch veřejné sbírky!

Aktuální stav veřejné sbírky k 19. 2. 2015 byl 
ve výši 272.374,- kč. kdyby každý dospělý kra-
lupák přispěl částkou 30,- kč, tak můžeme za-
čít odlévat a kopat základy. :-) Číslo účtu veřejné 
sbírky: 4444226666/0100. Přispět lze i do sbírkové 
pokladničky v infocentru na MěÚ. Podrobnosti o pro-
jektu a sbírce: www.mestokralupy.cz/svejk k. h.

Hymna Spolku pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech
„aŤ žijí kralupy“ (Mgr. Pavel Rynt)

Po sto letech první válka
v písničce dnes ožívá, 
na nás, všechny kralupáky,
Josef Švejk se usmívá!

V našem městě bude socha
pana Švejka, bronzová!
když přispějem do kasičky, 
bude brzy hotová!

Ref.: Pan Vaněk drogista, odkud byl dojista?
Že z kralup každý ví, haškův Švejk odpoví:
„Ať žijí kralupy a jejich občané!
Ti co však přispěli, mají to vyhrané!“

na lavičce, na náměstí, 
Josef Švejk se usmívá, 
na tom místě padly bomby, 
nikdo již to nevnímá!

Refrén
Závěr - recitativ
Proč Švejka uctívat?
někdo se diví.
Pro úsměv a pravdu pravd:
„nestřílejte! Jsou tady lidi!“
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Nová ordinace 
praktického lékaře 
Registrujte se v naší nové ordinaci praktického lékaře 
na adrese O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou. 

Vezměte s sebou své rodinné příslušníky, 

chceme se stát Vaším 
 rodiNNým lékařem. 

každý nově zaregistrovaný 
pacient obdrží dárek 
digitálNí teploměr

Každý nový pacient, který se 
zaregistruje do 31. 3. 2015, 

bude zahrnut do slosování 
o celodenní rodinnou vstupenku 

do aquapalace praha

v hodnotě 1.699,- kč

tel.: 315 718 028



  březen 2015

K Z

23

AKCe

toužítE po pEjskovi? adoptujtE ho Z kralupského útulku!

kříženec, pes, 
narozen přibližně 
v 9/2012. do útul-
ku byl přivezen 
společně s Pepi-
tem od majitele, 
který neměl vhodné 
podmínky pro psy. 
norbi si na prostředí 
útulku rychle zvykl, 
je mazlivý, milý a velmi hravý. Rád si zahrabává ukořistěné tenisové 
míčky. chůzi na vodítku zvládá relativně dobře, ale je potřeba mu 
dodat dostatek sebevědomí. Za pamlsek se snaží pochopit povel 
sedni a k jeho výcviku je nutná trpělivost. norbi je velmi učenlivý 
a byl zvyklý žít na zahradě se smečkou dalších psů. Po získání 
sebedůvěry z něj bude prima kamarád. 

kříženec, pes, narozen 
přibližně v prosinci roku 
2013, 50 cm, 18,1 kg. 
Ranga páníček přivázal 
ve Veltrusích k lampě před 
veterinou. na jeho návrat 
hafan čekal marně. Místo 
pána přišli strážníci a nic 
nechápajícího, sotva ročního 
pejska, odvedli do útulku 
v kralupech nad Vltavou. 

naštěstí mu jinak nikdo ublížit nestačil, a tak má lidi stále rád a těší 
se ze života. je milý a hravý. na vodítku chodí dobře a za pamlsek 
umí „sedni“. Rango je inteligentní, učenlivý a aktivní hafan, kterého 
by určitě bavily některé psí sporty, např. agility. není zrovna lev 
salonů, a tak by mu spíše seděla zahrada než načančaný byt.

lesan - Městský Útulek PRo Psy 
kralupy nad Vltavou – na hrombabě

 Monika kolková, u  cukrovaru 1075, 278 01 kralupy n. Vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

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

a nově také na Facebooku.

Norbi rANGo

Občanské sdružení Natura Farma Minice srdečně zve všechny 
na 2. ročník slavnostního „Vítání jara“ spolu s představením školy 
zábavných psích sportů, spojenou se soutěží pro majitele pejsků,  
ať čistokrevných nebo kříženců, „Ukaž všem svého psa“, která se koná 
v sobotu 28. března 2015

Místo konání: Natura Farma Kralupy n. Vlt. – Minice 
Začátek akce: v 11 hodin 
Program: od 11 do 13 hodin - soutěž „Ukaž všem svého psa“, 
ukázka výcviku psů a psích sportů,
od 13 hodin „Vítání jara“ - představení koní „Natura Farma Minice“ 

Po dobu akce se mohou návštěvníci povozit na koních, 
prohlédnout si zvířátka na farmě - prasátka, ovce, kozy, králíky, 
morčata, slepice, kachny, husy, oslíka, kočky, psy aj., zasoutěžit 
si na psí výstavě ve výstavním kruhu či si zkusit výcvik buď 
s vlastními nebo zapůjčenými pejsky Jack russell terier atd. 

Občerstvení zajištěno, lístky o ceny – kde každý lístek vyhrává.

k mání: dekorace a jarní květiny, pamlsky a potřeby pro Vaše mazlíčky 
Akce se koná venku, přizpůsobte podle toho také svůj oděv. Přísný 
zákaz volného pobíhání pejsků. Rodiče zodpovídají za své děti 
a majitelé za své psy. 

Více informací: Facebook Natura Farma Minice, 
e-mail: naturafarma@seznam.cz, tel. 723 348 650.

VÍTÁNÍ JARA a soutěž 
„Ukaž všem svého psa“ 
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Třebízského 524, Kralupy n. Vlt., tel.: 734 621 386, 
e-mail: centrumkralupy@email.cz

tai chi sobota 7. 3. od 10:00 hodin
 - víkendový seminář Tai Chi, vedený zkušeným lektorem Jakubem 
Valáškem (budeme se věnovat základním dovednostem - dechové-
mu cvičení a základnímu kruhovému Tai Chi pohybu). Seminář je ur-
čen i pro úplné začátečníky.

dětský BaZárEk proběhne ve dnech 17. – 20. 3.
- v budově AZ centra se již tradičně koná bazárek jarního a letního 
oblečení. Přineste, které již nepotřebujete, a poté přijďte nakupovat. 

vítáNí jara v sobotu 21. 3.
- budeme vítat příchod dalšího, a pro nás příjemnějšího ročního ob-
dobí – JARA. Přijďte ho přivítat s námi a připomenout si pár tradic.

kurZ vaŘENí sobota 28. 3.
- aneb Kuchtíkem za jedno odpoledne – základům kuchyně se naučí 
i ti nejmenší (na menu bude pomazánka, čínské nudle a palačinky). 

pŘíměstské lEtNí táBory
- začátkem měsíce března budou na našich webových stránkách 
vyvěšeny termíny a témata příměstských letních táborů. Chcete, 
aby Vaše děti měly krásné letní vzpomínky? Neváhejte je přihlásit 
k nám! Můžete se těšit na zážitky ze světa pohádkových bytostí,  
indiánů, westernu či olympijských her...

Na jednotlivé akce se hlaste prostřednictvím  
rezervačního systému na www.centrumd8.cz

zÁKLADní uMěLEcKÁ ŠKOLA  KRALupy nAD VLTAVOu

Spousta talentovaných žáků 
navštěvuje kralupskou ZUŠ

Po prosincovém maratonu 
nastalo zdánlivé zklidnění. 

Naši žáci se však pod vedením 
svých pedagogů připravovali 
současně na několik akcí. Jed-
nou z nejviditelnějších byl Ta-
neční galavečer, který proběhl 
ve spolupráci tanečních oborů 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou a ZUŠ 
Velvary společně s Tanečním 
studiem Zuzany Štarkové. Vy-
stoupení mělo hladký průběh 
a skvělou odezvu a pevně dou-
fáme, že v Kralupech vznikla 
nová tradice. Velké poděkování 
patří nejen pedagogům, účinku-
jícím a rodičům, ale i pracovní-

kům KaSS Kralupy, kteří nám 
s přípravou vystoupení nezištně 
pomáhali. 

Během ledna a února však 
proběhlo mnoho dalších, i když 
možná méně nápadných akcí. 
Během konání cca deseti tříd-
ních přehrávek žáci účinkovali 
i na třech veřejných koncertech 
a v Galerii VK37. Mimo Kralupy 
vystoupil v neděli 25. ledna pě-
vecký sbor Cantanti bravi spo-
lu s italsko-chorvatským sborem 
Veseljaki a sborem Giocoso v ka-
terále sv. Víta v Praze. V ten den 
zároveň získal 3. místo v pěvec-
ké soutěži Allegro. 

První dva měsíce se staly 
zároveň vyvrcholením příprav 
na okresní kola soutěže MŠMT 
ve hře na dechové a bicí ná-
stroje, soutěž v sólovém zpě-
vu a taneční soutěž. Ke dni 
uzávěrky tohoto vydání Zpra-
vodaje s radostí oznamujeme, 
že do krajského kola v soutěži 
ve hře na dechové a bicí nástro-
je postoupilo šest našich žáků. 
O průběhu konání zbývajících 
soutěží se dozvíte na našich we-
bových stránkách. 

S potěšením rovněž oznamuji, 
že čtyři žáci našeho výtvarného 
oboru úspěšně vykonali talen-

Nadační fond albert podpořil v rámci grantového 
programu částkou 35.000,- Kč Centrum d8, o.p.s., 
konkrétně jeho pobočku az centrum Kralupy nad vltavou. 

AZ centrum tak získalo finanční prostředky na realizaci projek-
tu „Intenzivní sociálně terapeutická podpora a pomoc pro rodiče 
a jejich děti, které se nachází v tíživé životní situaci“. V rámci 
tohoto projektu budeme poskytovat bezplatné psychoterapie pro 
ohrožené rodiny z Kralup, které se ocitly v tíživé životní situaci 
(problémový rozvod, závislosti v rodině, výchovné problémy dětí 
apod.). Jsme moc rádi, že se společně s námi na realizaci pro-
jektu podílí místní odbor sociálně právní ochrany dětí. Díky této 
spolupráci se do projektu zapojí opravdu lidé, kteří naši pomoc 
a podporu potřebují, a finanční prostředky budou vynalože-
ny efektivně. Více o projektu na www.az.centrumd8.cz.

Ještě jednou tímto děkujeme Nadačnímu fondu Albert za pod-
poru a spolupráci.

iveta Fidlerová, 
výkonná ředitelka aZ centra

alBert pomáhá 
dětem v kralupech

vážení rodiče a příznivci školy, milí žáci, dovolte mi, abych vás informoval o dění v naší 
základní umělecké škole za poslední dva měsíce. 

tové zkoušky na střední školy 
výtvarného zaměření.

Závěrem mi dovolte pozvat 
vás na tři nejbližší koncerty. 
Prvním je žákovský koncert  
3. 3. v kralupském muzeu, kde 
se bude konat i koncert učitelů 
ZUŠ dne 17. března. Poslední 
březnový den proběhne v „na-
šem“ sálu v hotelu Sport „Jarní 
žákovský koncert“. Začátky kon-
certů jsou od 17:30 hodin. 

Bližší informace nalezne-
te na www.zuskralupy.cz, 
nebo na telefonních číslech 
603 14 39 49 (ředitel školy  
L. Harazin), 603 14 51 59 (zá-
stupce ředitele V. Sedláčková), 
nebo 603 14 51 16 (zástupce 
ředitele pro kolektivní výuku  
J. Bouchner).

nA sHLEDAnOu sE TěŠí 

LubOŠ HARAzin, řEDiTEL zuŠ 

KRALupy nAD VLTAVOu
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
pODKLADy připRAViLA gAbRiELA junÁŠKOVÁ

lEtNí pŘíměstský táBor
Ve dnech 1. - 3. července a 7. - 10. červen-
ce můžete přihlásit své děti na příměstský 
tábor. Program tábora bude rozdělen podle 
zájmu dětí. 

1. varianta: dopoledne strávíme na ran-
či, kde jsou ustájeny desítky koní a mnoho 
hospodářských zvířat. Jízda na koních bude 
pro děti jistě krásným prázdninovým zážit-
kem. Jízdy na koních mohou probíhat nejen 
venku, ale při nepřízni počasí i v jízdárně. 
V odpoledních hodinách se děti budou vě-
novat sportovním, soutěžním, výtvarným 
a jiným činnostem v DDM, tělocvičně ne-
bo venku podle počasí. Příchod dětí v 7:00 
hodin, odchod domů v 16:00 hodin. Cena: 
610,- Kč na den.

2. varianta: dopolední i odpolední pro-
gram se bude konat v DDM, tělocvičně nebo 
venku podle počasí. Příchod dětí do DDM 
v 8:00 hodin, odchod domů v 16:00 hodin. 
Cena: 160,- Kč na den.

Pro děti je vždy zajištěn teplý oběd a pit-
ný režim po celý den. Svačiny s sebou.

Přihlášku na tábor si můžete vyzvednout 
v DDM nebo stáhnout na www.ddmkra-
lupy.cz. Závazné přihlášky odevzdávejte  
do 19. 6. 2015. Do tohoto termínu je také 
třeba tábor uhradit. Tábor bude uskutečněn 
při minimálním počtu 10 dětí.

mladý olympioNik
Přijďte si k nám zasoutěžit a poměřit své 
síly s ostatními ve sportovním klání jed-
notlivců. Soutěž se uskuteční ve středu  
18. března od 16:30 hodin v tělocvičně V Zá-
tiší. Přihlásit se můžete nejpozději do pát-
ku 13. března v kanceláři DDM. Startovné 
je 30,- Kč.

odpolEdNE sE ZajíČkEm
Zábavné odpoledne plné velikonočních her 
pro nejmenší pořádáme ve čtvrtek 26. břez-
na v 16:00 hodin v DDM. Pro děti je připra-

vena velikonoční dílnička, hledání zajíčka 
a mnoho dalších zajímavých činností.
Prosíme, vezměte si přezůvky s sebou. 
Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč

vElikoNoČNí soutěž
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Mláďata“, 
která bude součástí velikonoční výstavy 
DDM. Soutěž je otevřena každému, jednot-
livcům i kolektivům, bez ohledu na věk. 
Hotové výrobky označené jménem auto-
ra můžete odevzdávat v kanceláři DDM  
do 19. 3. 2015.

sEdmihlásEk
Také letos se mohou šikovní zpěváčci při-
hlásit do soutěže „Sedmihlásek DDM“, která 
se koná 16. 4. od 16:00 hodin.

Přihlášky na soutěž si vyzvedněte v kan-
celáři nebo je naleznete na stránkách DDM. 
Uzávěrka je 12. 4. 2015.

Soutěžit se bude v těchto kategoriích: 
předškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ 
a SŠ. Soutěžící se dostaví 16. 4. v 15:30 h. 
s vlastním CD s hudbou. Registrační popla-
tek je 30,- Kč.

vElikoNoČNí práZdNiNy
Na dny velikonočních prázdnin 2. - 3. dub-
na připravil Dům dětí a mládeže pro děti 
školního věku program. Mohou se zde blíže 
seznámit s tradicemi Velikonoc a připravit 
si hezké dekorace. Budeme zdobit vajíčka 
několika technikami, povídat si o veliko-
nočních tradicích, upleteme si pomlázku. 
Přihlásit se a zaplatit můžete v DDM nej-
později do 27. března. 

Program bude probíhat od 9:00 do 12:00 
hodin. Poté bude Dům dětí otevřen pro 
spontánní hry. Cena na den je 100,- Kč.

FotoGraFická soutěž
DDM Kralupy nad Vltavou vyhlašuje 3. roč-
ník fotografické soutěže pod záštitou sta-
rosty města Kralup nad Vltavou pana Petra 
Holečka: Naše MěStO ObjektiVeM 
Soutěž je určena pro děti a mládež ve dvou 
kategoriích (10-15 let a 16-20 let). Soutěžní 
fotografie mohou zobrazovat nejen památ-
ky a zákoutí města, ale také jeho obyvatele 
nebo zajímavé akce pořádané v Kralupech 
nad Vltavou. Vyvolané fotografie v maxi-
málním formátu do A4 můžete odevzdávat 
do 22. 5. 2015 v kanceláři DDM. 

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

Všechny přijaté fotografie budou vystave-
ny v DDM v týdnu od 1. do 5. 6. 2015.

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

olympiáda 
Z NěmEckého jaZyka
Dne 3. 2. 2015 se v DDM Kralupy konalo 
okresní kolo olympiády z NJ. Zúčastnilo se 
25 dětí z celého okresu. Soutěž měla dobrou 
úroveň a znalosti dětí byly vyrovnané.

Soutěž řídila tříčlenná porota. Soutěži-
lo se ve třech kategoriích. Vítězem katego-
rie II.A se stala kateřina Majerová ze ZŠ 
Veltrusy. V Kategorii II.B zvítězila Daniela 
Řádová z Dvořákova gymnázia. V kategorii 
III.A vyhrál David Mestenhauser z Gymná-
zia Jana Palacha Mělník. Vítězům gratulu-
jeme k postupu do krajského kola.
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zŠ VÁcLAVA HAVLA

Tímto Vás srdečně zveme na den otevřených dveří v pátek 20. 3. 2015. 
Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude od září 2015 navštěvovat školu Václava havla, 

vyplňte, prosím, tiskopis Žádost o přestup, který najdete na www.zsrevolucni.cz.

Za kolektiv zaměstnanců ředitelka školy Stanislava Bednářová

Co nabízí naše škola...
vážení rodiče, zvažujete, do které školy přeřadíte vaše dítě do 6. ročníku? Nabízíme 

vám několik důvodů, proč si vybrat právě naši školu václava Havla, která je již několik 
let ohodnocena certifikátem „aktivní škola“ a certifikátem „Rozumíme penězům“.

› dobrá autobusová dostupnost
› rozvrh hodin, suplování, kalendář akcí a všechny
 důležité informace na webových stránkách školy
 www.zsrevolucni.cz 
› zavedení školy online – elektronická žákovská
 knížka, využití elektronické omluvenky, 
 elektronické třídní knihy 
› mapy učebního pokroku – žák může sledovat svoji
  cestu učením 
› škola je zapojena do mnoha projektů 
 – viz webové stránky školy 
› partnerská škola v družebním městě Hennigsdorf
  (návštěvy Německa)
› pořádání lyžařského výcviku, škol v přírodě
› adaptační pobyt žáků 6. tříd 
› ambulantní dyslektický nácvik 
› evaluace žáků – každoročně hodnotíme žáky 
 testy SCIO – úspěšnost při přijímacím řízení 
› pravidelná příprava žáků na přijímací zkoušky 
 do středních škol 
› informační centrum s knihovnou 
 (společenské hry)

› školní poradenské pracoviště 
 – prevence rizikového chování dětí 
› žáci se zapojují do mnoha sportovních, výtvarných
 i vědomostních soutěží – např. leden 2015 
 – 1. a 2. místo v okresním kole dějepisné 
 olympiády 
› mezinárodní šifrovací soutěž Technoplaneta
› pořádání celoročních soutěží se zaměřením 
 na sport mezi třídami 
› počítačová učebna vybavena moderní technikou
 (r. 2013)
› od 7. ročníku další cizí jazyk 
› kvalifikovaný pedagogický sbor, asistent pedagoga
› zájmové útvary
› vybavenost školy – interaktivními tabulemi 
› letos bude provedena celková rekonstrukce 
 osvětlení v celé škole 
› venkovní učebna, rozlehlý areál zahradního typu 
› pořádání Dnů otevřených dveří 
› pravidelné doučování 
› žáci naší školy patří mezi velmi úspěšné žáky 
na středních školách

zŠ A MŠ TřEbízsKÉHO

                                          

Naše škola se zapojila ve spo-
lupráci s Farní charitou 

Kralupy nad Vltavou do interak-
tivního výchovně-vzdělávacího 
projektu o životě v Kongu, který 
nese název Naše děti v Kongu. 
Je zaměřen na podporu 
sirotků z Domova Pan-
ny Marie Lurdské v Lo-
angu (Demokratická re-
publika Kongo). Celý 
projekt má několik částí. Začí-
ná přednáškou o životě obyvatel 
Demokratické republiky Kongo, 
která je provázena promítáním 
fotografií a krátkých videí uka-
zujících životní podmínky dětí 
v sirotčinci v Kongu.

Na přednášku navazují vý-
tvarné dílny, ve kterých budou 
žáci vyrábět malé dekorativní 

předměty, které pak budou roz-
dávány při přednáškách pro ve-
řejnost. Letáčky budou obsaho-
vat fotografie, životní příběhy 
a popisy dětí ze sirotčince, jimž 
žáci svou činností pomáhají. 

Na podporu projektu 
vzniklo i divadelní před-
stavení Malý člověk jmé-
nem Ngali, které nastu-
doval Divadelní spolek 

Scéna Kralupy a které naši žáci 
zhlédnou jako další pokračová-
ní projektu. 

Doufáme, že naše aktivita při-
spěje k lepšímu životu sirotků 
– již 20,- Kč totiž pokryje denní 
náklady na jídlo, 480,- Kč pak 
umožní zaplatit školné na tři 
měsíce výuky na ZŠ. 
DAgMAR KuzníKOVÁ, řEDiTELKA ŠKOLy

Vrámci dlouhodobého celo-
školního projektu Svět ko-

lem nás je naše učebnice jsme 
se s nadšením zapojili do celo-
světového projektu organizace 
KasCare „KNIT a square – upleť 
nebo uháčkuj čtverec“.

Tento projekt pomáhá sirot-
kům, opuštěným dětem a dětem 
s AIDS v oblastech jižní Afriky. 
Nápad vzešel od členky krouž-
ku háčkování, který funguje 
na naší škole v rámci školního 
klubu. Ostatní „háčkuschopné“ 
děti se s radostí zapojily. Uháč-
kovat čtverec nám zabere zhru-

ba půlhodinu a může pomoci 
zachránit dětský život. Čtverce 
totiž zasíláme přímo do Afriky, 
kde jsou dobrovolníky sešívány 
do dek.

Máme velkou radost z toho, 
že účast v tomto projektu při-
slíbily také seniorky z Domu 
s pečovatelskou službou v Kra-
lupech nad Vltavou nejen tím, 
že nám pomohou při háčkování 
samotných čtverečků, ale také 
svými zkušenostmi a šikovnos-
tí obohatí naše háčkovací do-
vednosti.

pAVLínA scHMiDTOVÁ, učiTELKA

Naše děti v Kongu

Svět kolem nás je naše učebnice
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žáci 2. stupně navštívili  
2. února 2015 v divadle 

ABC muzikálové představení 
s názvem „The greatest hits“. 
Žáci si z představení odnes-
li neopakovatelný zážitek 
a zjistili, že i vážná hudba 
má velmi mnoho podob. Ješ-
tě dlouho po skončení před-
stavení si pobrukovali a pro-
zpěvovali známé melodie. 
V úterý 3. února 2015 se usku-
tečnil na naší škole zápis 
do prvních tříd. Žáci z vyšších 
ročníků vyrobili pro budoucí 
prvňáčky netradiční dárečky. 

„DOPRAVNÍ ABECEDA aneb 
DEN VE ŠKOLE“ - to je název 
projektového dne, který se konal 
18. února. Žáci si pod vedením 
PaedDr. Lenky Frajerové mohli 
vyzkoušet různé modelové scén-
ky dopravních situací, například 
správnou chůzi po chodníku, 
po silnici, jak správně přechá-
zet po přechodu. Forma dra-
matizace přinesla žákům nejen 
pobavení, ale především i zís-
kání spousty praktických do-
vedností.

MARTinA RAŠKOVÁ

zŠ pRAKTicKÁ

zŠ KOMEnsKÉHO

od letošního školního roku 
zavedla naše škola nový 

směr ve výuce anglického ja-
zyka. Kromě toho, že se anglic-
ky učí už naši nejmenší žáčci 
v prvních třídách, se navíc ti 
zdatnější setkají od šestého roč-
níku s rozšířenou výukou ang-
ličtiny, a to jak v povinných ho-
dinách, kdy se látka probírá více 
do hloubky a rozšiřuje se slovní 
zásoba, tak i v rámci volitelného 
předmětu anglické konverzace. 
Tu na naší škole vyučuje Jeff-
rey Scott Griffith, rodilý mluvčí 
ze Spojených států amerických. 
Hodiny jsou vedeny interaktivní 
formou a doplněny o různorodé 
aktivity (sledování filmu v an-
gličtině, návštěva anglického 
gymnázia, hry, ukázky z ang-
licky psaných knih). 

Škola je také zapojena do pro-
jektu „Janička“, který má pod 
záštitou společnost Scio. Jed-
ná se výuku anglického jazyka 
s podporou metody CLIL, kdy 
se žáci setkají s anglickým ja-
zykem i v rámci ostatních před-
mětů, jako je například přírodo-
pis, zeměpis, dějepis apod. Tuto 
výuku má u nás na starosti pa-
ní Kerry Lukavská, jež pochází 

z Velké Británie. K probírané 
látce si vždy připraví na část 
hodiny nějakou aktivitu, žáci si 
tak rozšiřují nenásilnou formou 
slovní zásobu a učí se komuni-
kovat na různorodá témata. Ved-
le toho dochází paní Lukavská 
i do hodin anglického jazyka 
v šestém ročníku.

a co na výuku říkají naši žáci?
„Je to dobré, protože celou hodi-
nu mluvíme anglicky. A slyšíme 
správnou výslovnost.“

(Marek benda, 6.a)

„Jsem ráda, že k nám Kerry chodí 
do hodin a mluví na nás anglic-
ky. Je to dobrá příprava na střed-
ní a pomůže nám to porozumět 
rodilým mluvčím.“ 

(anna beránková, 9.a)
„S oběma mě to strašně baví. Lí-
bí se mi, že s panem Griffithem 
hrajeme i hry a u toho na nás 
mluví anglicky. Myslím si, že 
udělali maximum.“ 
 (Viktorie Doležálková, 6.a) 
„Kerry je velice příjemná a hod-
ná učitelka. Je skvělé si s ní poví-
dat anglicky. Je super, že někoho 

takového na škole máme.“
(Roman Horák, 9.a)

„Myslím, že je to skvělý nápad. 
Celkově to obohatí hodinu. Je to 
přínosné i pro zlepšení naší mlu-
vené angličtiny.“ 

(karolína Měchurová, 9.a)
„In this school year there is 
a new subject – English Conver-
sation for the 6th grade. Our tea-
cher is a native speaker Mr. Grif-
fith. He is a great teacher and 
he is very kind and funny. We 
play games and we speak a lot, 
but we write dictations and he 
tests us, too. We are much better 
in conversation and sentences 
phrazes. When somebody asks 
us something in English, we can 
answer quickly. His lessons are 
cool and every week we look for-
ward to another lesson.“
(Marek benda, Martin benda 

a Vojta Vořechovský, 6.a)
Pokud budete mít zájem o za-

řazení svého dítěte do šestého 
ročníku s rozšířenou výukou an-
gličtiny, kontaktujte nás na tel. 
čísle 315 726 664. Rozřazova-
cí testy z angličtiny proběhnou  
14. 5. 2015 od 14:30 v budově 
školy. jiřinA HEREinOVÁ 

A bARbORA čERnÁ, zŠ KOMEnsKÉHOFo
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Angličtina na ZŠ Komenského

Hodina anglické 
konverzace v 6.A.

Únor plný projektů
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zŠ gEn. KLApÁLKA

Možná by vás zajímalo, co 
dělali učitelé v den ředitel-

ského volna 2. února 2015. Ur-
čitě by si zasloužili o jeden den 
prodloužené pololetní prázdni-
ny, ale tentokrát se celý den vě-
novali aktivitě z projektu, kte-
rý jako partneři realizujeme se 
společností SCIO. Jmenuje se 
zkráceně Kouč a jeho součás-
tí je jednak ve spolupráci pro-
vést nákup dotykových zaříze-
ní ve výběrovém řízení, dále je 
zaměřen na metodickou pomoc 
– mentoring při zavádění ICT 
do výuky. Velmi nám pomoh-
lo, že jsme část semináře mohli 
realizovat v odborné pracovně 
na Dvořákově gymnáziu. Zís-
kali jsme inspiraci pro systém 
ukládání, nabíjení a používání 
tabletů v běžném životě školy. 
A vůbec jít na návštěvu k sou-
sedům je zajímavé a setkání se 
současnými studenty, našimi bý-
valými žáky, na chodbách o pře-

stávce bylo pro někoho milé pře-
kvapení.

Seminář, který vedl lektor 
z firmy SCIO, pokračoval v na-
ší počítačové pracovně, kde jsme 
se pak v pozici žáků seznámili 
s metodou SOLE.

Tato metoda vypadá na prv-
ní pohled jako běžná skupinová 
práce, ale má některé nové prv-
ky. Zejména vytváří žákům zcela 
bezpečné prostředí pro získává-
ní nových poznatků vzájemnou 
spoluprací. Je dovoleno čerpat 
informace z internetu, ale také 
od všech přítomných. Důležitá je 
funkce žáka, který není členem 
žádné skupiny, ale celou dobu 
vše jen pozoruje a na závěr hod-
notí skupiny a celkové výsledky. 
Tím, že žáci prezentují své po-
znatky a závěry, mohou probí-
ranou problematiku posunovat 
i směrem, kterému je třeba se 
věnovat a při klasické frontální 
výuce by to učitel nezjistil. 

chemie nekouše aneb 
zajímavá setkání s vědou
Možná by někoho odradilo přihlá-
sit se na kroužek a vzít na sebe 
povinnost pravidelně tam dochá-
zet a ještě se učit něco tak složité-
ho, jako je chemie. Paní učitelka 
Markéta Vyšínová nabízí žákům 
dobrovolné laboratorní práce se 
zajímavým programem. Už názvy 
lákají k návštěvě pracovny che-
mie: Tajné písmo, Faraonovi ha-

di nebo Sopečné výbuchy. A co 
teprve suroviny, se kterými zají-
mavé pokusy probíhají. Citrono-
vá šťáva, ocet, mléko, cukr, jedlá 
soda a další. To vše již potřetí 
přilákalo zájemce. Na fotografii 
jsou žáci, kteří právě napodobují 
sopečný výbuch. Pro lepší efekt 
ve skutečnosti i na fotografii po-
užili potravinářské barvivo.

DAgMAR KnöpFELMAcHEROVÁ, 

řEDiTELKA

Letošní zima je pro naši škol-
ku zimou první. Dětí tráví 

venku tři hodiny dopoledne 
a jednu až dvě hodiny odpo-
ledne. Zajímá vás, jak? Přede-
vším pohybem spojeným se zpě-
vem, tancem nebo jen přesunem 
z místa na místo, kdy poznává-
me Lutovník a Hostibejk. Všímá-
me si, co dělají rostliny a zvířa-
ta v zimě. Přikrmujeme ptáky, 
učíme se je poznávat. Hledáme 
stopy zvířat. Děti mají i dostatek 
prostoru pro volnou hru. Využí-
vají kameny, klacíky a listí.

V měsíci únoru jsme poznáva-
li řemesla a povolání. Hráli jsme 
na mlynáře i pekaře. Navštívi-
li jsme kralupské hasiče. Děti 
byly z návštěvy nadšené stejně 
jako my dospělí. Moc děkujeme 
za vřelé přijetí.

Dne 12. 3. 2015,  v 19 hodin 
v kavárně TERASSA u Městské-
ho úřadu v Kralupech nad Vl-
tavou, pořádá Kulíšek otevřené 

setkání pro veřejnost. Učitelé 
připravili vyprávění podpořené 
fotografiemi o tom, jak se mě-
li Kulíšci celý dlouhý půl rok 
ve školce. Vítáme zájemce o do-
cházku dítěte v naší lesní školce. 
Těšíme se na Vás! 

Na léto chystáme letní pří-
městský tábor pro děti předškol-

ní a prvňáky a druháky v ter-
mínu 24. – 28. 8. 2015. 

Veškeré aktuální informace 
najdete na přípravném webu 
Kulíšku http://kulisek.netluk.cz/  
a na facebooku https://www.fa-
cebook.com/lmskulisek.

bLAnKA DyMÁčKOVÁ, 

přEDsEDKyně z.s. HAVRAn

ZŠ Nelahozeves 

www.zsnelahozeves.cz
tel. 315 785 037
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Co se děje v Lesní MŠ v zimě?

z důvodu navýšení kapacity školy 
přijme kvalifikovaného učitele / 

učitelku 1. stupně a vychovatelku 
ŠD. Nástup v srpnu 2015.

Zájemci zašlete své žádosti s CV 
na e-mail: bavorova@email.cz.

Co dělají učitelé v době ředitelského volna?
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Na návštěvě u hasičů.
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Vroce 1931 byl založen zvláštní vůdcov-
ský sbor vedený prof. R. Bláhou, který 

se staral o vycházky a rozsáhlou síť turistic-
kých značek. V roce 1934 byl zřízen krou-
žek lyžařský pod vedením p. Kratochvíla. 

V letech 1948 - 1989 byla turistika orga-
nizována pod Svazem turistiky a i v tomto 
období se podařilo udělat mnohé pro její 
rozvoj. Dne 25. září 1970 došlo k založení 
prvního Turistického oddílu mládeže (TOM) 
pod vedením Antonína Vejrosty a Ing. Jiří-
ho Špeldy. Oddíl měl okolo 30 členů a pro 
svou pravidelnou a pestrou činnost byl veli-
ce oblíben. Nyní funguje pod názvem TOM 
3511 „Vltavský paprsek“, má 180 členů a je 
veden manželi Vejrostovými.

Novodobá historie KČT Kralupy nad Vl-
tavou se datuje od 21. února 1990. Tento 
den KČT Kralupy nad Vltavou v rámci ob-
novy tradice KČT navázal na činnost od-
boru turistiky. 

Pořádá se řada tradičních akcí jako 
Do Okoře bez oře, Zimní přechod Nedvězí, 
Dvořákova Nelahozeves, Hostibejcké schody 
či Uzlařská regata.

V roce 2005 začíná v kralupském KČT 
působit skupina horských kol, cyklistických 
dovolených, závodů MTB. Pořádá se závod 
pro děti Kralupské kolo a pro starší pak ori-
entační závod dvojic na horských kolech.

V roce 2010 se do nabídky činností dostá-
vá běh - v roce 2015 i premiéra běžecké turis-
tiky v rámci pochodu Do Okoře bez oře.

Sídlem oddílu je turistická základna, kte-
rá se nachází v ulici Ke Koupališti č. 182 
v Kralupech nad Vltavou. Práce na ní zača-
ly v roce 1991. Základna se stala chloubou 
kralupské turistiky. 

V současné době má kralupská turistika 
téměř 300 členů.

ALEŠ sTÁREK A zDEněK VEjROsTA 

- TuRisTiKA KRALupy

90 let organizované turistiky v Kralupech
odbor Klubu českých turistů v Kralupech nad vltavou byl založen 25. března 
1925, jeho prvním předsedou byl ředitel gymnázia p. v. Havel a měl 146 členů.

další zajímavé údaje z historie i současnosti kralupské turistiky, a také zprávu 
o 40. ročníku Zimního přechodu Nedvězí si přečtěte na www.kralupskyzpravodaj.cz.

PoZVÁnka na FotbaloVé ZÁPasy 
Fk kralupy 1901
15. 3. ....... 14:30 ....... muži a x TJ Sokol Tišice
21. 3. ....... 10:15 ....... dorost x Slovan Velvary
22. 3. ...... 15:00 ....... muži b x SK Vojkovice B
28. 3. ...... 10: 15 ...... dorost x SK Roztoky
29. 3. ...... 15:00 ....... muži a x SK Mšeno

Jodlova 16, malý sál TJ Sokol Kralupy
tréninky: pondělí a středa
17:30 - 19:00 hodin
bližší info na tel.: 605 125 078

Ilustrační foto
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žákovské družstvo absolvova-
lo republikové závody v Pe-

ci pod Sněžkou a na Karolín-
ce v Beskydech. Na žákovském 
Mistrovství Středočeského kraje, 
které se konalo na Horních Mí-
sečkách, zvítězili ve svých ka-
tegoriích Michaela Šindelářová 
a Šimon Klenovec, druhá místa 
pak obsadili Andrea Biňovcová 
a Tomáš Dub.

I junior Martin Štěpán pokra-
čoval ve výborných výkonech. 
Po druhém místě ve slalomu na 
Pradědu v rámci běžných FIS 
závodů obsadil i druhé místo 
v závodě Českého poháru 2015 
v Karlově pod Pradědem, když 
ve druhém kole slalomu zajel ze 
všech účastníků závodu nejlepší 
čas a porazil tak i některé čle-
ny mužského reprezentačního 
družstva ČR. 

Na Světové zimní univerziá-
dě 2015, která se konala v prv-
ní půlce února ve španělském 
městě Granada a kam Martin 
Štěpán odjel jako nejmladší člen 
české akademické reprezentace, 
bohužel absolvoval vzhledem 
ke zranění nohy a posléze zad 
pouze jediný závod. 

Další členové kralupského 
družstva sjezdařů se zúčastnili 
dospělého Mistrovství Středo-
českého kraje, které se konalo 
na Horních Mísečkách týden 
před žákovským. Zde vyhrála 
Karolína Stehlíková a stala se 
tak mistryní kraje jak v kate-
gorii juniorek, tak mezi žena-
mi. Mezi muži obsadil kralup-
ský závodník Matěj Jirka druhé 
místo.

MARTin ŠTěpÁn sT., 

sKi KLub KRALupy

VNeratovicích se 25. 1. 2015 
konal Středočeský festival 

v barevném minivolejbale. Zú-
častnilo se celkem 129 družstev 
z celého kraje. Prvních sedm 
z každé kategorie postoupilo 
na republiku (oblastní kolo Če-
chy). Kralupské děti dokázaly 
vyhrát tři ze šesti kategorií! Zís-
kaly čtyři medaile a osm nomi-
nací na republiku.

Minivolejbal je rozdělen do ně-
kolika barev podle věku. Každá 
kategorie má svá pravidla a hra-
je se na zmenšeném hřišti. 

V nejmladší žluté kategorii ne-
našli přemožitele, v této sezóně 
již potřetí, Jakub Kubišta a Ja-
kub Hlaváček.

V oranžové kategorii vybojo-
valy zlaté medaile a pohár Van-
da Nováková, Martina Pokorná 
a Nikola Kozlovská. Na druhém 

doMÁcí VolejbaloVé 
ZÁPasy V břeZnu

7. - 8. 3.

St. ŽákyNĚ
Český pohár/* 9.00

7. 3.

ŽENy
Mladá Boleslav//* 10.00, 14.00

21. 3. 

ŽENy
Suchdol 10.00, 14.00

/* účastníci: České Budějovice, 
Česká lípa, Třebín, Orion 

Praha, dansport Praha, kometa 
Praha, mladá Boleslav

//* hraje se v ZŠ Václava havla, 
revoluční 682, kralupy n. Vlt.
není-li uvedeno jinak, hraje se 

v tělocvičnách ZŠ Gen. klapálka.

Velký úspěch nejmladších 
volejbalistek a volejbalistů

místě se umístily Zuzka a Han-
ka Křemenákovy. Na výborném 
čtvrtém místě skončily Johanka 
Malíková a Terka Faifrová.

V červené kategorii nominace 
na republiku vybojovaly Andrea 
Pekarská s Adélou Janůrkovou 
a Julie Justová s Kačkou Chlap-
covou a Jindřiškou Plasovou.

V zelené kategorii se dařilo 

družstvu ve složení Katka Hla-
váčková, Julie Justová, Katka 
Chlapcová a Honza Kubišta.

V nejstarší modré kategorii 
s přehledem zvítězily Kristýna 
Valková, Eliška Kořínková a Ka-
rolína Faifrová.

Všem dětem gratulujeme a dr-
žíme palce do dalších zápasů.

jiTKA KubiŠTOVÁ, TREnÉRKA
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Zleva Nikola Kozlovská, Vanda Nováková, Martina Pokorná, Hanka 
Křemenáková, Zuzka Křemenáková, Jakub Kubišta a Jakub Hlaváček.

Další úspěchy kralupských sjezdařů
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I na přelomu ledna a února zaznamenali kralupští alpští sjezdaři několik výborných výsledků. v nejmladší kategorii 
předžáků obsadil šimon šindelář (11 let) dvě třetí místa v nejprestižnějším seriálu závodů této kategorie amerFunCup 
2015, a to v závodech v Herlíkovicích (obří slalom) a v Černém dole (kombinační závod). tyto skvělé výsledky doplnil 
druhým místem v závodě libereckého poháru v Jablonci nad Jizerou.

Vyhlašování Mistrovství Středočeského kraje 2015 - mladší žákyně:  
1. Míša Šindelářová, 2. Andrea Biňovcová (obě Ski klub Kralupy),  
3. Veronika Skalická (AŠ Mladá Boleslav - cenu přebírá týmový kolega).

Aktuální informace na 
www.kralupskevolejbalistky.org.
kralupský volejbalový rozcestník

 www.kralupyvolejbal.cz.
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Vúnoru odehrály prvoligo-
vé ženy poslední čtyři zá-

pasy základní skupiny. První 
dva hrály na domácí palubov-
ce s Šumperkem, který porazi-
ly 86:53, nejlepší střelkyně by-
ly Čermáková Jana (27 bodů), 
Procházková Andrea (17 bodů) 
a Čermáková Zita (16 bodů). 
Druhý těžký zápas odehrály 
s třetím družstvem tabulky - 
Pardubicemi. Kralupanky celý 
zápas vedly, v poločase i o 10 
bodů, ale bohužel v posledních 
pěti minutách došly síly a Par-
dubicím podlehly rozdílem šesti 

bodů 73:67. Nejlepší střelkyně 
opět kapitánka Čermáková Ja-
na (25 bodů) a Krásová Pavla 
(19 bodů). 

Předposlední únorový ví-
kend Kralupanky odehrá-
ly zápasy na Moravě s druž-
stvem SK UP Olomouc, se 
kterým vedly celý první polo-
čas i rozdílem jedenácti bodů, 
ale na druhý poločas soupeři 
dorazily dvě posily z extraligy 
a děvčata prohrála 71:58. Nej-
lepší střelkyně byly Procház-
ková Andrea (21 bodů) a Čer-
máková Zita (20 bodů). 

Druhý zápas odehrály s prv-
ním celkem tabulky s Noem 
Arch Brno. Brňanky měly od za-
čátku velkou převahu, nám se 
vůbec nedařila střelba a tento 
zápas jsme prohrály s největ-
ším bodovým rozdílem v sezó-
ně 80:44. V zápasech s Brnem 
a Olomoucí chyběla nejlepší 
střelkyně ligy, pivotmanka a ka-
pitánka družstva Jana Čermáko-
vá a i druhá podkošová hráčka 
Gabriela Ernatová a na výkonu 
družstva to bylo hodně znát. 

Kralupanky po základní čás-
ti skončily na 7. místě tabulky. 

Venkovní posilovna v Kralu-
pech již začíná plnit svůj 

účel. I přes chladnější počasí 
se nacházejí tací, kteří neodolají 
a vyrazí procvičit svá těla na no-
vě vystavěné workoutové hřiště. 
Mezi ně se řadí i lidé z kralup-
ské Seberevolty. Ta byla založe-
na jako součást organizace Se-
berevolta o.p.s. v září roku 2014. 
Sdružuje lidi se zájmem o pohyb, 
zdravý životní styl a posílení mo-
rálky ve společnosti. Otevřenou 
náruč zde najdou všichni, kteří 
mají chuť na sobě pracovat a po-
zitivně ovlivňovat své okolí. 

Mezi hlavní aktivity, které 
stmelují členskou základnu, se 
řadí tréninky Street Workoutu, 
tedy cvičení s vlastní vahou. 
K tomu je ideální právě takové 
hřiště, které nechalo Město Kra-
lupy vystavět vedle plaveckého 
bazénu. Proběhlo zde již několik 
tréninků, na kterých bylo hřiště 
důkladně prověřeno.

Hřiště nabízí mnoho příle-
žitostí, jak rozvíjet kreativitu 
a zkoumat možnosti svého pohy-
bového aparátu. Konstrukce je 
sestavena tak, že otevírá tvořivé-
mu cvičení dveře dokořán a na-
bízí rozsáhlou škálu cviků pro 

komplexní rozvoj celého těla. 
Zacvičit si může přijít kaž-

dý. Cvičení je upravitelné pro 
všechny úrovně cvičenců. Začá-
tečníci, se tedy nemusí bát, že 
nebudou ostatním stačit. Pokro-
čilí sportovci naopak dostanou 
možnost dát si pořádně do těla. 
Na trénincích se nikdo nepo-
vyšuje nad ostatní. Ti zkušeněj-
ší předávají své znalosti nováč-
kům, kteří je naopak učí pokoře 
a připomínají jim jejich těžké 
začátky.

Kouzlo Street Workoutu spo-
čívá hlavně v jeho dostupnos-

VeNKoVNí PoSILoVNA  
prošla zátěžovým testem
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Basketbalistky mají jistou 
účast v bojích o play off

malí „soptíci“ 
kralupy skvěle 
reprezentovali
Sobota 14. 2. 2015 byla 
v Nelahozevsi ve znamení 

hasičských dovedností. 
Místní sbor pořádal již 

14. ročník halové soutěže 
Floriánkovo uzlování.

Článek, výsledky a fotogalerie 
na www.kralupskyzpravodaj.cz

KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

První zápasy play off se odehra-
jí 7. - 8. 3. v Brně s družstvem 
SŠMH Brno, které po základní 
části skončilo na 2. místě. 

Informace o našem klubu na-
leznete na www.bkkralupyjuni-
or anebo na facebooku BK Kra-
lupy Junior.

REnÁTA pROcHÁzKOVÁ

ti. Využít jeho kladů může kaž-
dý v jakékoliv finanční situaci. 
Manipulovat své tělo v prostoru 
nás nic nestojí a odpadá tedy 
nutnost kupovat drahé perma-
nentky do posiloven. To je také 
jeden z důvodů, proč je pro Se-
berevoltu tato aktivita ideální. 
Maže všechny sociální rozdíly 
a spojuje lidi u zdraví prospěšné 
činnosti na čerstvém vzduchu. 
Vytváří také alternativu pro mla-
dé, kteří se snaží začlenit a čas-
to končí u pochybných skupin 
trávících čas negativním způso-
bem. Přidat se může každý.

Více informací o Seberevoltě 
Kralupy nad Vltavou naleznete 
na adrese www.growthoriented.
cz/seberevolta-kralupy.

jAn VOřEcHOVsKý
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› formuje postavu, zbavuje celulitidy, zmírňuje svalové 
 napětí, zmírňuje inkontinenci
› podporuje úbytek vnitřních tuků, posiluje svalovou hmotu

Objednávky u trenérky na tel. č. 608 664 944.

PORADNA  
CELOSTNÍ LÉČBY

› psychoterapie a koučink, lymfoterapie, kraniosakrální osteopatie
cViČeNí – terapeutická jóga pro ženy, zdravotní cvičení  

– informace na www.terapie-pro-zeny.cz
kontakt: Eva Šlehoferová, tel.: 603 225 272, e-mail: eva@terapie-pro-zeny.cz

redukce váhy ❍ budování svalové hmoty ❍ poradenství ve výživě 
❍ škola správného stravování ❍ pohybové aktivity: jóga, pilates

Další informace na www.studio-monika.cz,  
Facebooku nebo tel. č. 605 775 823

VIBRO STATION 
– vhodné pro ženy i muže

těšíme se na Vás na hůrce čp. 1030 (v suterénu paneláku)

WellNess stUdio moNika pořádá:

pravidelné přednášky
1x měsíčně – kruh žen

přiznání k daním,  
přehledy pro SP a ZP

www.zdenka-ucetni.cz
tel.: 603 585 498

Účetní a MZdoVé 
sluŽby PRo 
Podnikatele

iNZErci 
oBjEdNávEjtE 

Na E-mailu
ZPRaVodaj@MestokaluPy.cZ

plus jiné pohybové aktivity
Odolena Voda, Dolní nám. 1, Tvrz (vedle úřadu) 

Veškeré informace na webu

www.pilatesodolenavoda.cz
tel.: 777 110 818, e-mail: artpilates@seznam.cz

Zdravá – štíhlá – fit
Pilates studio
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Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra
Ing. Michaela Koušová
ve 2. patře Nemocnice v Kralupech nad Vltavou.
Moderní neinvazivní metoda, příjemné prostředí

Tel.: 732 674 853
Více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura Kralupy

DAně, ÚčETnicTVí
Potřebujete pomoc s ekonomickou stránkou svého podnikání?

nabízím:
- vedení účetnictví a daňové evidence
- zpracování daňových přiznání
- reporting dle iFRs, účetní a ekonomické poradenství

Ing. lenka tarabová - Účetní expert / IFRS specialista 
tel. + 420 605 877 220, e-mail: tarabova.lenka@gmail.com

bA PŘIJME PRAcoVNíKy 
na ostrahu průmyslového 
areálu v Kralupech n. Vlt. 

d/N směny, práce v uniformě, 
vhodné pro oZP. 

Volejte Po-Pá od 8:00 hod. 
do 14:00 hod. na tel: 702 027 911.

do truhlárny ve Veltrusích,
nástup možný ihned.

bližší informace:
tel.: 777 615 672 – František klejna

PřijMu tRuhlÁře
s PRaxí

kde: Drogerie pod věžáky v Lobečku 
telefon: 315 723 497
Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.

dárkoVá Balící slUŽBa
Nabízíme balení dárků ke všem příležitostem

Originálně Vám zabalíme dárek  
ke svatbě, k narození dítěte nebo
s nápadem pro děti na jejich oslavy.
Rádi Vám poradíme a zabalíme.
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☎ 315 781 019
VeltRusy

AKční 
cEny

º svíčky yankee  
– jarní novinky

º Zahradnický kvíz
º Jarní fotosoutěž
º KAVáRniČKA

VÍtÁNÍ
jaRa

www.zAHRADnicTVi-jELinEK.cz21. a 22.3.

8-18 hod.

bohatý
program
pro děti

tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, Spojovací 199

PřESNé řEZáNÍ PLECHu LASEREM
Kovovýroba, lisování, řezání plazmou

info@jeduuklidit.cz
www.jeduuklidit.cz

PřijMeMe na dohodu o PRoVedení PRÁce

požadujeme: spolehlivost, pečlivost
Vlastní auto vítáno.
Jedná se o dlouhodobou spolupráci.
Stručný životopis zašlete mailem na:

ženy pro úklidové práce v domácnostech

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

požadujEmE: kladný vztah ke sportu, chuť učit se, 
komunikativnost, spolehlivost, časovou flexibilitu.
Vhodné pro studentky, ženy na mateřské dovolené.
Stručný životopis zašlete mailem na expreskakralupy@seznam.cz

přijmEmE  
pro Expresku kralupy 
asistentky - trenérky
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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
daňový 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

1 bm již od 2.150,- Kč

inteRiéRoVé studio

od návrhu po realizaci!

Přemyslova 373, Kralupy nad Vltavou,  
tel.: 315 724 542, e-mail: rebys@rebys.cz, 

Po – Pá 9:00-17:30, So 9:00-11:30

noVě jsme pro vás rozšířili 
kuchyně a šatní skříně 
o sektorové sestavy!!!

ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKY

ZPRacoVÁní PRůkaZu 
eneRGetické 

nÁRočnosti budoVy

cena:
rd - 2.500,- až 3.000,- kč

Bd od 200,- do 500,- kč
za bytovou jednotku
(dle velikosti domu)

Zpracování do týdne 
od předání podkladů.

   ING. J. KAŇKA
tel.: 602 286 628, 739 661 989
jaroslav.kanka@atlas.cz



Jednotlivec do 15 let:

Novák michal
judo
palEČková soFiE
krasobruslení
pop yEvhEN
jiu jitsu
svoBodová michaEla
sportovní plavání
šiNdEláŘ šimoN
lyžování

Jednotlivec 16-50 let:

daŇková karolíNa
jiu jitsu
jaNČová michaEla
hokej
koBlENcová aNNa
kanoistika, vodní slalom

koZuBovský matěj
bojové umění - Pitbull Gym
tuháČEk ZdENěk
silový trojboj, benčpres

Jednotlivec nad 51 let:

krEjČová Eliška
stolní tenis
vEjrosta ZdENěk
turistický závod
vEsElý ivaN
silový trojboj, benčpres

Kolektiv do 15 let:

Fk ČEchiE kralupy
fotbalové družstvo mladší přípravky
modErNí pětiBoj tj kralupy
družstvo dívek U11 (Čiperová, Laurová)
pokr kralupy
oddíl sport. plavání - družstvo 9-10letých žáků

Kolektiv od 16 let:

Bk kralupy juNior
basketbal - družstvo žen
tom – kČt kralupy
outdoor running – turistický závod
volEjBal tj kralupy
kadetky

Trenér roku:

krČmáŘ tomáš
HK KRALUPY
majrychová simoNa
Oddíl krasobruslení TJ KRALUPY
martíNEk pEtr
Moderní pětiboj TJ KRALUPY
šára jaN
Plavecký oddíl Kralupy
šuda luBoš
Pitbull Gym, BC - Kralupy n/Vlt.

NomiNaCE Na SportovCE rokU 2014

DRUHÉ DVEŘE SÍNĚ SLÁVY KRALUPSKÉHO SPORTU
Gelbič jÁn (79 let) Bude uveden do Síně slávy kralupského sportu za 50letou trenérskou práci u basketbalového týmu chlapců. Více o Jánu Gelbičovi se 

dočtete v Almanachu Sportovec Kralup nad Vltavou 2014, který bude u příležitosti galavečera vydán. Samozřejmě také na galavečeru samotném. 
Jste srdečně zváni!

Sedmička je všeobecně považována za číslo šťastné, plodné 
a magické. A přesně takový bude i celý slavnostní večer.

ŠťaStNý - protože šťastní budou nejen ti, co vystoupí 
na stupně vítězů.

ploDNý - protože věřím, že si každý z tohoto večera od-
nese nějaké dojmy a poznání.

MagicKý - protože magická bude celovečerní atmosféra.

C elým večerem nás provede tandem Hana Bozděchová a Aleš Švarc, 
sehrané duo, které na cestě k vítězství doprovodilo už nespočet 

sportovců.
Během večera s červeným kobercem, večera plného světel a lesku, 

bude jako již tradičně postupně odhaleno tajemství šesti kategorií.
oceněni budou sportovci všech věkových kategorií a ani Druhé dveře 

do Síně slávy nezůstanou zavřené.
Čeká nás také překvapení večera, které poodkryje roušku tajemství 

sportu, který je sice pro Kralupy trochu neobvyklý, ale jistě si už bě-
hem krátké doby našel mnoho příznivců. A o jakém sportu že to píši, 
to se nechte překvapit…

S velkou yoyo show se představí Kralupák, mistr evropy a Čr zde-
něk Hýbl, spolu se svým kolegou mistrem evropy, Čr, Itálie, rakouska 
a Maďarska romanem Kučerou. oba talentovaní mladíci nás v progra-
mu seznámí s moderním yoyem a předvedou svoje triky.

Stálicí galavečera a neopomenutelným mezníkem jsou již 7 let ka-
rikatury kreslíře pavla rychtaříka, čemuž ani tentokrát nebude jinak, 
stejně jako televizní medailónky nominovaných sportovců a trenérů, 
které od prvního galavečerního dějství připravuje tým Ktz zbyňka 
Krátkého.

těšit se můžeme i na nové vydání Almanachu Sportovce 
Kralup, který se i poohlédne o pár let zpět. A zavzpomínat 
nám pomůže i připravovaná galerie fotografií.

třešničkou na dortu snad už může být jen after párty 
ve velkém sále KD vltava, kde si s DJ Juhou připomeneme 

hudbu 80. – 90. let.

Vážení čtenáři,
srdečně vás na tento slavnostní večer zvu. Vstupenky jsou již v předpro-

deji v KaSS Kralupy, takže neváhejte a přijďte podpořit sportovce a Kralu-
páky, kteří nás mnohdy reprezentují nejen na republikové, ale i na evrop-
ské a světové úrovni, nebo prostě svůj sport milují, a i když bez vrcholných 
výsledků, inspirují či vedou druhé. LEnKA císLEROVÁ, ORgAnizÁTOR AKcE

za sedmero horami a sedmero řekami… ve městě nesoucím název Kralupy nad vltavou,  
se vám již 20. března během galavečera představí ti nejlepší sportovci… 

tak nějak můžeme začít s úvodem, kde sedmička „hraje“ velkou roli.

7. ročník galavečera 
sportovec kralup nad Vltavou

proběhne 20. března od 19:00 hodin v sále kina Vltava

2014

Ocenění sportovci 
roku 2013.


