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O letišti u Kralup
rozhodnuto není

M

noho čtenářů patrně zaznamenalo nedávné televizní reportáže o tom, že
o mezinárodním letišti 5 km
od Kralup ve Vodochodech je
již rozhodnuto a pomalu se začíná stavět (140 letadel denně,
3,5 milionu cestujících ročně).

Pravda je však taková, že o letišti rozhodnuto není a jako již
tolikrát jednalo se o propagační akci zařízenou investorem.
Pravděpodobně i proto, že jak
se objevilo v médiích o týden
později, letiště je na prodej.
Stav věcí je takový, že stále

probíhá řízení EIA, ministerstvo
připravilo velice povrchní posudek (k nahlédnutí například
na http://www.mestokralupy.
cz/Urad/Uredni-deska/Default.
aspx) a chystá se k jeho veřejnému projednání. V minulých
letech se na obdobných akcích

15,- Kč

sešlo vždy několik stovek odpůrců. Též referenda, která ve 13
okolních obcích záměr zamítla,
dala jasně najevo, že letiště v této oblasti není dobrý nápad.
Je proto velmi pravděpodobné, že ministerstvo pod tlakem
občanů na veřejném projednávání záměr nepodpoří. Ostatně čtenář si možná vzpomene
na obdobnou situaci, kdy na podobném projednávání byl v Pardubicích zamítnut plán na stavbu spalovny. Klíčová ale byla
velká účast občanů.
Pokud tedy nechcete denně
140 letadel několik stovek metrů nad Kralupy, hluk, který prakticky zamezí normálnímu životu
mimo uzavřené prostory, pokud
nechcete dopravou totálně zablokované Kralupy (3,5 milionu
cestujících), sledujte začátkem
června stránky www.mestokralupy.cz, kde se dozvíte termín
chystaného projednání posudku EIA.
Ministerstvo přislíbilo, že
na tuto akci pronajme sportovní
halu nebo jiné dostatečně velké
prostory. Ing. Mgr. Petr Hantych

Je pravděpodobné, že veřejné projednávání EIA proběhne 17. nebo 18. 6. 2013 v Kralupech nad Vltavou. Z tohoto důvodu
by se mohl změnit termín veřejného jednání zastupitelstva města. V případě, že máte zájem se zúčastnit veřejného projednání
EIA nebo veřejného jednání zastupitelstva, sledujte aktuality na webových stránkách města – www.mestokralupy.cz.

Divadlo Járy
Cimrmana
opět
v Kralupech
v KD Vltava!
Více informací na str. 15.

Afrika

Srdečně vás
všechny zveme
na městské slavnosti

Dny Kralup
nad Vltavou
od středy 5. 6.
do neděle 9. 6.
Více informací
ve Zpravodaji, na webu
města a na letácích.

Xxxxxxx
Krátké zprávy

viděli jste už nový český dokument
Šmejdi? O praktikách na předváděcích
akcích? Měli byste. Tento film otevře
oči snad většině z těch, kteří neodolají a jezdí na nejrůznější „lákavé výlety“.
Většinou to jsou bohužel senioři, kteří
potom musí řešit krizové finanční situace. Ale i my mladší bychom měli vědět, co se
na těchto „výletech“ děje, protože jedině pak budeme moci být oporou našim prarodičům či známým.
Nemám s tímto filmem nic společného, nemám
zaplacenu jeho propagaci, ale jeho obsah a poslání jsou, podle mého názoru, v dnešní době
aktuálním tématem, o kterém by se mělo mluvit
a celá společnost by měla zavrhnout a ukončit
tyto druhy nekorektního prodeje předraženého
a nekvalitního zboží.
Milí senioři, nevíte-li co s časem, cítíte-li se osamělí, nevyužití, poohlédněte se po klubech v našem
městě. Je jich tu několik a pravidelně o svém dění
informují i ve Zpravodaji. Nepodléhejte lákadlům
barevných letáčků, které slibují výlet, odměnu
a oběd, a to vše zadarmo! V dnešní době nedostanete nic zadarmo – naopak. A hlavně - nepouštějte domů podomní prodejce...
Film Šmejdi můžete vidět i v kralupském kině Vltava, navíc senioři ve věku nad 65 let mají projekci
zdarma. Tak si udělejte čas, Šmejdi se v červnu budou promítat 2x.
Přeji vám pohodové prožití červnových dnů, a protože se nezadržitelně blíží konec školního roku,
držím všem školákům a studentům palce, aby
známky na vysvědčení byly takové, jaké si přejí!
Radka Saláková,
redaktorka Kralupského Zpravodaje

Dětský den na Hostibejku
Z důvodu nepříznivého počasí se v neděli
26. 5. neuskutečnila plánovaná
OSLAVA DĚTSKÉHO DNE NA HOSTIBEJKU.
Protože je ale vše připraveno a věříme,
že se počasí v červnu umoudří,
náhradní termín pro konání akce před
restaurací Hostibejk je stanoven
na neděli 16. června od 14 hodin.
Těšíme se na všechny děti v červnu!
Za hlavní organizátory Marta Válková
a žákyně BK Kralupy Junior

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města schválila zpracovatelem projektové dokumentace na renovaci parku na nám. J. Seiferta Ing. arch. Ivetu Merunkovou z ČZU Praha.

◆ Sboru dobrovolných hasičů Minice bude zdarma zapůjčena louka v Minicích za účelem pořádání hasičské soutěže dne 15. 6. 2013 od 7:30
do 17:00 hodin.
◆ Rada města schválila výši úplaty za předškolní
vzdělávání ve školním roce 2013/2014. Níže uvedené ceny jsou na měsíc za jedno dítě:

◆ Technické služby města Kralupy nad Vltavou dostaly za úkol prověřit stav chodníku na nábř.
J. Rysa a v ul. U Stadionu (u opravny aut). Dalším
úkolem je doplnit sáčky na psí exkrementy a navrhnout další lokality pro umístění stojanů na sáčky.
◆ Zhotovitelem dvou fotokabin pro agendu cestovních pasů a občanských průkazů v rámci nového
MěÚ se stal pan Pavel Týř z Veltrus, za celkovou
cenu 91.960,- Kč vč. DPH.
◆ Koordinátorem BOZP v rámci akce „Demolice
objektů v areálu Aero v Kralupech nad Vltavou“
byl schválen pan Evžen Geyer z Prahy, za celkovou
cenu 46.464,- Kč.

MŠ Gen. Klapálka................................... 463,- Kč
MŠ Dr. E. Beneše....................................451,- Kč
ZŠ a MŠ Třebízského.............................. 445,- Kč
◆ RM schválila pověření společnosti Region
Servis Centre, s. r. o. přípravou žádosti o dotaci
z Ministerstva financí ČR na projekt „Stavební
úpravy atria, výměny oken a střechy v ZŠ Generála Klapálka“ za celkovou cenu 10.000,- Kč.

◆ RM souhlasí s navrženým dopravním řešením
v Přemyslově ulici a s uzavřením smlouvy na pronájem úsekového měření rychlosti s firmou Gormex,
s. r. o. na dobu určitou (1 rok). Nájemné za užívání
měřičů rychlostí je stanoveno ve výši 30 % bez DPH
z uhrazených pokut.
◆ Na základě výzvy stavebního úřadu MěÚ Kralupy nad Vltavou č. j. 13943/2013 bylo dne 7. 5.
2013 uzavřeno veřejné sportovní hřiště v Mikovické ulici. Ke zpřístupnění hřiště dojde až po vydání
kolaudačního rozhodnutí.

◆ Rada města schválila vypracování projektové
dokumentace na akci „Studie rekonstrukce a revitalizace předmostí mostu T.G.M. v Kralupech nad
Vltavou“. Studii vypracuje Ateliér Skala a Bc. Tereza Kaňková.

foto: Martina Kučerová

Vážení a milí čtenáři,

foto: radka saláková

KZ

◆ Zhotovitelem akce „Parkovací stání v ulici
V Luhu, Kralupy nad Vltavou“ byla vybrána firma Inženýrské stavby spol. s r. o. z Odolena Vody,
za celkovou cenu 340.464,- Kč vč. DPH.

Veřejné jednání
zastupitelstva města
se koná:

17.

čer
vna

od 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Termín jednání se může změnit, sledujte informace
na úřední desce a www.mestokralupy.cz.

Svaz zdravotně
postižených
ZO Kralupy
Schůzka se koná:

25. 6. 2013 od 12:30
do 13:30 hodin

Adresa:
Hůrka 1041

Stánkové trhy

v Lobečku se konají
ve středu
12. a 26. června 2013

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

KZ

Kralupské koupaliště zahajuje provoz
Zahájení letní sezóny 2013 městského koupaliště v Lobečku - pátek 31. 5. 2013.
Otevírací doba:
červen – září......................................... PO – PÁ 10.00 – 19.00 hod.
		
SO – NE 10.00 – 20.00 hod.
Vstupné:
Dospělí.................................................. 90,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 60,- Kč
Děti do 5 let........................................... 25,- Kč
Děti 5 – 15 let, ZTP, ZTP/P.................... 60,- Kč PO - PÁ od 15.00 hod. - 40,- Kč
Kondiční plavání.................................... 60,- Kč

foto: lenka moravcová

Ceník služeb:
lehátko.................................................. volně
kuželník................................................. 30,- Kč / hod.
fotbalový míč......................................... 20,- Kč / hod.
kurt odbíjená (síť + míč)........................ 50,- Kč / hod.
kurt tenis (souprava).............................. 50,- Kč / hod.
- půjčení sportovních potřeb se zálohou 100,- Kč
Kondiční plavání od pondělí do pátku
ranní...................................................... 6.15 – 8.00 hod.
odpolední.............................................. 17.15 – 19.00 hod.
UPOZORNĚNÍ:
Provoz krytého bazénu a sauny končí 20. 6. 2013, tedy první ranní kondiční plavání na letním koupališti bude začínat k tomuto datu.
V pátek 7. června bude z důvodu konání akce „Hry pro děti“ v rámci Dnů Kralup upraven provoz koupaliště. Děti s doprovodem dospělé osoby budou mít
vstup na koupaliště zdarma. Provozní doba bude zkrácena do 16:30 hodin.

Další milionové dotace pro Kralupy
M

ěsto Kralupy nad Vltavou uspělo
se svojí žádostí o dotace a obdrželo od Regionálního operačního programu
Střední Čechy finanční prostředky ve výši
19 mil. Kč na celkovou rekonstrukci komunikací Revoluční, tř. Legií a Ivana Olbrachta
v městské části Lobeček.
Z vlastních prostředků město provede
i celkovou rekonstrukci přilehlých chodníků, veřejného osvětlení a vybuduje parkovací místa v ul. Revoluční tak, aby parkující vozidla nebránila výjezdu vozidel z ul.

Masarykova a Štefánikova. Celkové finanční náklady na akci podle projektové dokumentace jsou cca 35 mil. Kč. V případě, že
výběrové řízení na dodavatele proběhne
bez odvolání soutěžících zájemců, zahájení
stavby proběhne v první polovině září tohoto roku. Stavba bude probíhat na tři etapy
mimo zimní období tak, aby byla co nejméně omezena doprava v Lobečku. Dokončení
je naplánováno na květen 2014.
V letošním roce město již obdrželo další
dotační prostředky z různých fondů Ev-

ropské unie v celkové výši cca 18 mil. Kč,
a to např. na zateplení KaSS, sportovní haly
a části ZŠ V. Havla a pořízení nového zametacího vozu pro Technické služby města.
Dále čekáme na rozhodnutí k žádostem
o dotace na akce – lávka V Olších, propojení kanalizace Zeměchy – Kralupy, rekonstrukce atria ZŠ Gen. Klapálka, semafor
v ul. Přemyslova, zateplení ZŠ 28. října
a ZŠ praktická, budovy Městského bytového podniku a budovy TSM.
Libor Lesák, místostarosta

Fond rozvoje bydlení – půjčky pro občany
P

o aktualizaci zásad vytvoření a používání účelových
prostředků z „Fondu rozvoje
bydlení města Kralupy nad Vltavou“ bylo vyhlášeno „Výběrové řízení pro rok 2013 na získání půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Kralupy nad Vltavou“.
Aktualizace spočívala ve změně vyhlašování výběrového řízení. Dříve MěÚ Kralupy nad Vltavou vyhlašoval možnost půjčky
několikrát do roka a nyní budou

mít občané možnost zažádat si
o půjčku během celého roku.
Zájemci nebudou muset čekat
na vyhlášení jednotlivých výběrových řízení.
Město Kralupy nad Vltavou
v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo v roce 1995
peněžní fond, který slouží k poskytování půjček na opravu
a modernizaci bytového fondu vlastníkům obytných budov
a bytů na území města podle

stanovených pravidel a podmínek.
Finanční prostředky se zapůjčují například na obnovy
střechy, výměny oken starších
10 let, na nákup bytu v rámci
5. vlny privatizace městského
bytového fondu, a také k úhradě nákladů na opravy, modernizaci městského bytového fondu
a úhradu nákladů v souvislosti
s odstraňováním škod vzniklých
v souvislosti s přírodními, živelnými a ekologickými událostmi

či haváriemi (např. povodeň, zatopení, škody způsobené povětrnostními a jinými událostmi,
požár, únik ekologicky škodlivých látek aj.).
Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splatnosti 4 roky. Termín
podání žádostí je do 10. 12.
2013.
Bližší informace poskytne M.
Kořínková, referentka ekonomického odboru, tel.: 315 739 809,
e-mail: miroslava.korinkova@
mestokralupy.cz.
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Vaše téma

Nad dopisy čtenářů
Cena vody v Kralupech…
- doručeno do redakce 3. 4. 2013
jako reakce na informace v březnovém
Zpravodaji:
Pane Lesáku, obracím se na Vás jako na zástupce v dozorčí radě Středočeských vodáren.
Děkuji za některá upřesnění a vysvětlení, jak
vzniká cena pitné vody v Kralupech n. Vlt. – viz
březnové vydání KZ. Abych pochopil, jak tato
cena vzniká, k tomu mě chybí některé údaje.
Věřím, že je zveřejníte nikoliv k mé zvědavosti,
ale k veřejnému zájmu uživatelů.
1. O jaké množství vody se jedná?
2. Kolik platí společnost Veolia za nájem majitelům vodárenské infrastruktury a konkrétně
městu Kralupy? Jak se tato částka promítá
do rozpočtu města?
3. Rád bych znal velikost zisku Veolie v konkrétní podobě.
4. Chtěl bych znát cenu vody do roku 1989 a jak
velkou část tehdy dotoval stát.
5. Bylo by zajímavé uvést tabulku, jak se cena
vody měnila od roku 1989 a jak se měnili majitelé rozvodné sítě vody.  Děkuji, Emil Dvořák

Reakce místostarosty Kralup
n. Vlt. pana Libora Lesáka:
Na začátek na objasnění – město vložilo svůj
majetek – vodovodní a kanalizační síť do majetku VKM a. s. v roce 2001 a obdrželo za ně akcie
společnosti (v současné době vlastní 4,94 %,
tj. 106.256 ks akcií v nominální hodnotě
1.000,- Kč/ks) a proto svoji infrastrukturu samo ne-

Rok

Vodné –
domácnosti

Stočné –
domácnosti

pronajímá a ani z ní přímo nedostává nájem. Veolia
a. s. je částečným vlastníkem provozovatele infrastruktury, kterým jsou Středočeské vodárny,
a. s. Zde jsou odpovědi na položené otázky:
1. 11.550 tis. m3 vody pro všechny napojené
odběratele VKM a. s., tj. 62.569 ks vodoměrů,
257.353 obyvatel.
2. Středočeské vodárny, a. s. (provádí veškeré
údržby na všech sítích) jako provozovatel platí
VKM a. s. 160 mil. Kč ročně nájemné, za které se
provádí rekonstrukce vodovodů, čističek, úpraven vody a dalšího zařízení. Proto se v městském
rozpočtu nemohou příjmy promítnout, ale pro
město je přínosem, že nemá s infrastrukturou
žádné náklady. Pokud bychom přepočetli nájemné na počet akcií, na Kralupy spadá 7.903.280,Kč. V posledních letech byla na náklady VKM
v Kralupech zrekonstruována kanalizace v celé
lokalitě Podháj, vodovodní přivaděč Chvatěruby
– Kralupy, kanalizace v Přemyslově ul., část kanalizace Zeměchy a další drobnější akce, v letošním roce bude vybudováno kanalizační propojení
Zeměchy – Růžové údolí. Celý systém funguje
jako solidární tj. stejná cena pro všechny odběratele – vesnice i města a rekonstrukce a výstavba
nových zařízení i v lokalitách, která by bez solidárního systému nikdy nevznikla.
3. Zisk Středočeských vodáren za rok 2012 je 52
mil. Kč tj. 831,- Kč/1 vodoměr, 202,- Kč/1 obyvatel. Z toho pro Veolia a. s. cca 17 mil. Kč.
4. Ceny vody od roku 1994, kdy vznikla společnost
Vodárny Kladno – Mělník a. s., jsou v níže uve-

Vodné –
ostatní

Stočné –
ostatní

Rok

dené tabulce. V letech 1970 – 1990 činilo vodné
0,60 Kčs a stočné 0,20 Kčs (v republice ale nebylo
dostatek čističek a odpadní voda tekla do řek).
Stát dotoval provoz vodovodů a kanalizací pouze
na provoz zařízení, což je jenom jedna složka ceny, do roku 1990 a postupně do roku 1993 dotaci
zmenšoval a od roku 1994 již nic nedotuje.
5. Od roku 1994 jsou majitelem vodárenské
infrastruktury Vodárny Kladno – Mělník a. s.
Akcionáři, tj. vlastníci VKM a. s. jsou obce
a města včetně Kralup. Od roku 1994 dodnes
nikdy nebyla žádná vodárenská infrastruktura
prodána či převedena z VKM na jiného vlastníka. Naopak, VKM neustále rozšiřuje vlastněný vodárenský majetek. Zisky společnosti
– v době vlastního provozu – byly investovány
ve prospěch rozvoje, údržby, oprav či obnovy
vlastní infrastruktury, v době provozu dodavatelskou společností (Středočeské vodárny,
a. s.) jsou zisky z nájemného používány stejným způsobem. Ve společnosti dlouhodobě
nejsou z rozhodnutí vlastníků vypláceny žádné
dividendy ani tantiémy.
Problematika dodávek vody a provozu kanalizací v ČR je dost složitá a na vysvětlení by
byla potřeba svolat beseda za účasti VKM,
Středočeských vodáren a zástupců měst
a obcí zapojených v systému. Zrušit zavedený systém je dlouhá cesta, kterou musí schválit všechna obecní zastupitelstva,
stejně tak jako schválila současný systém
provozování, smlouvy jsou podepsány
na 10 let s opcí na dalších 10 let.

Vodné –
domácnosti

Stočné –
domácnosti

Vodné –
ostatní

Stočné –
ostatní

1994 – 1. 7. 1995............ 10,00................5,00..............17,10.......... 9,00

2005............................... 27,20...............20,80.................-................. -

1995 od 1. 7.................... 11,00................6,00..............18,00......... 10,00

2006............................... 28,90...............22,20.................-................. -

1996............................... 13,00................6,50..............19,00......... 10,50

2007............................... 30,95...............22,90.................-................. -

1997............................... 15,00................8,00..............20,00......... 11,50

2008............................... 32,70...............24,30.................-................. -

1998............................... 16,00................9,30..............20,00......... 12,00

2009............................... 35,80...............27,10.................-................. -

1999............................... 17,00...............11,00.............20,00......... 13,00

2010............................... 38,70...............28,80.................-................. -

2000............................... 18,50...............13,00.............20,00......... 14,00

2011............................... 40,40...............29,70.................-................. -

2001............................... 20,00...............15,00.................-................. -

2012............................... 42,70...............31,40.................-................. -

2002............................... 22,00...............16,50.................-................. -

2013............................... 43,90...............32,30.................-................. -

2003............................... 24,00...............18,00.................-................. 2004............................... 25,50...............19,00.................-................. -
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za metr3 vody / odpadní vody.

Aktuality

Vážená redakce,
po přečtení článku Ing. V. Zemanové
o dvou nově vysazených lipách před praktickou školou jsem si vzpomněla na sázení
lip před tehdy dívčí školou, které uvolnily
místo nové generaci.
Byla jsem totiž u toho a mám z akce fotografii. Z postoje paní ředitelky Olgy Kroužilkové lze poznat, že se právě hrála hymna,
po ní měla paní ředitelka projev. „Sázecí
akce“ byla slavnostní, každá dívka přednesla báseň vlastenecky zaměřenou. První se
sázela lípa prezidenta Dr. E. Beneše. Pama-

tuji se na to mé nadšení, že pro prezentaci
naší třídy jsem byla vybrána i já.
V okně vše bedlivě pozoruje školnice paní Benešová a pan školník Beneš přihlíží
v pravém rohu okna. Vedle stojí zahradník,
který nakonec vše upravil tak, jak má být,
aby strom dokázal dlouho žít. Tehdy jsme
ještě netušili, že to budeme my, kteří oba
stromy přežijí.
Podívejte se na obrázek, možná, že poznáte na něm sebe nebo někoho ze známých.
Foto je z roku 1938.
Zavzpomínala B. Fabiánová

íš
Nevyměn
Nepojedeš!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Zdravé stárnutí
foto: M. Beritová

Reakce na článek „Masaryk a Beneš před praktickou školou“ v KZ 5/2013, str. 3

KZ

V

e čtvrtek 16. 5. 2013 bylo na zahradě Domu
s pečovatelskou službou slavnostně otevřeno nové hřiště se cvičebními stroji, které jsou
svým zaměřením vhodné pro cvičení seniorů při
venkovních aktivitách.
Slavnostního odpoledne se účastnili obyvatelé
DPS a hosté. Každý si rád zkusil cvičení na čerstvém vzduchu na tzv. hřišti pro seniory na pěti
nově instalovaných cvičebních strojích. Cvičení
na trenažérech je jednoduché. Stroje jsou konstruovány tak, aby udržely, případně zlepšily
rozsah pohybu kloubů celého těla, svalovou sílu,
rovnováhu a správný způsob chůze. Cvičení pod
širým nebem vede ke zlepšení fyzické i psychické kondice a zároveň přirozeným způsobem
umožňuje kontakt s ostatními klienty.
Klienti DPS připravili občerstvení a pro radost
nám přišly zahrát děti z LŠU. Počasí bylo pro tuto
akci ideální a všichni jsme si příjemné odpoledne
užili. Zacvičit si mohou přijít nejen senioři z DPS,
ale i všichni senioři z našeho města. V recepci
je k dispozici klíč od zahrady. Na této zahradě
je možno využít i pétanque hřiště. Udržování
zdraví a dobré nálady, fyzické a psychické pohody je potřebou v životě každé lidské bytosti
v jakémkoliv věku.
Mirka Beritová, DPS Kralupy n. Vlt.


Prázdninový provoz
mateřských škol
!! Vým
je o sv ě na Ř P
ob
o d s p oz e n a
rávníh
o
p o p la
tku !!

Co k výměně potřebujete?
u platný doklad totožnosti (OP, pas),
u jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
u řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna se provádí na příslušném odboru dopravy MěÚ
(v Kralupech prozatím sídlí v Přemyslově ulici nad čerpací stanicí). Vzhledem k tomu,
že na konci roku dojde k omezení úředních hodin z důvodu stěhování odboru dopravy na novou
adresu, nenechávejte výměnu ŘP na poslední chvíli!
Nový ŘP bude vystaven nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, popř. do pěti pracovních
dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

Více informací: www.vymentesiridicak.cz

MŠ Generála Klapálka - uzavření celé
organizace od 1. 7. do 31. 7. 2013. Náhradní provoz zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše.
MŠ Dr. E Beneše - uzavření celé
organizace od 1. 8. do 30. 8. 2013.
Náhradní provoz zajišťuje MŠ Gen. Klapálka - od 1. 8. do 16. 8. v budově MŠ
Gen. Klapálka a od 19. 8. do 30. 8. v budově MŠ Mikovická.
ZŠ a MŠ Třebízského - uzavření celé organizace od 1. 7. do 30. 8. 2013. Náhradní
provoz v červenci zajišťuje MŠ Dr. E. Beneše, v srpnu MŠ Gen. Klapálka.

Podmínky pro umístění dětí do jiné MŠ:
u určeno pro děti pracujících rodičů
u dle předběžného nahlášení do 31. 5. 2013
u pouze do naplnění kapacity školky
u na základě uhrazeného školného do 24. 6. 2013
u přihlášeným dětem se nebude vracet školné v případě nevyužití MŠ
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5. – 9.
čer vna

Dny Kr

Srdečně Vás zveme

a lu p

na městské slavnosti. Z bohaté nabídky
akcí bychom rádi upozornili zejména na ty, které
budou mít letos v rámci Dnů Kralup premiéru. Kompletní program
najdete na www.mestokralupy.cz a na letácích, které byly poslední
týden v květnu distribuovány do všech poštovních schránek v Kralupech.

2013

Sobota 8. června
u DÍLNY PRO DĚTI v dětském stanu na pravém
břehu Vltavy od 10:00 do 16:00 hodin
– AZ CENTRUM představí výuku angličtiny s Mortimerem pro děti od 2 let až po seniory a kreativní tvoření z FIMO hmoty;
– FARNÍ CHARITA KRALUPY nabídne malování na sádrové odlitky, vybarvování obrázků, malování
na obličej, tetování henou, prodej občerstvení a výrobků Farní charity;
– MěÚ organizuje malování na trička a tašky, skládačky z papíru (oregami), výrobu chrastítka, kouzelné
bavlnky – vlnky a jiná překvapení;

– Městská knihovna odstartuje ve 14:00 h. „Maratón čtení s knihovnou“. Těšit se můžete i na literární
kvízy, malování pohádkových postav či dopisování pohádek.
V 16:00 hodin se společně vydáme
u S KOUZLY KOLEM SVĚTA
Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané
země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí!
Zaručena je bezva zábava nejen pro děti.

Sobota 8. června

Tradiční a oblíbená veřejná cyklotour
„Na kole dětem“ má na programu již
4. ročník.
Dne 8. června dorazí v 14:30 hodin
Josef Zimovčák s etapovou jízdou křižující území České republiky před KD
Vltava na Seifertovo nám. v Kralupech
nad Vltavou.
K akci, jejímž cílem není jen získání
finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, se
jako obvykle přidá i celá řada známých
osobností. V pelotonu se již tradičně objeví
Prof. Pavel Pafko, badmintonista a vlajkonoš z letních OH v Londýně Petr Koukal, herec Petr
Štěpánek a jediný český cyklistický ultramaratonec
Sváťa Božák a mimo další přislíbil svou účast jeden
z nejlepších českých cyklistů Jiří Ježek.
Celou jízdu bude mluveným slovem a vtipnými příběhy doprovázet Vojta Polanský, krásnou
podívanou slibuje doprovázející krasojezdkyně

a několikanásobná mistryně světa Martina Štěpánková, která předvede exhibiční jízdy na všech
místech zastávek.
Chcete-li, podpořte záměr deseti etapové jízdy - neuvěřitelných 1.505 km napříč 316 městy
a obcemi České republiky. Přidat se může každý!
Na kousek, jednu etapu nebo celou trasu.

V loňském roce se podařilo získat na konto NF Na kole dětem 800.000,- Kč, které
byly využity na financování rekondičních pohybů dětí z celé republiky, léčených na onkologických klinikách.
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete dětem.
Jak můžete pomoci?
Aktivně se zúčastnit cyklotour 2013
a přispět dobrovolným startovným do kasičky, zakoupit si triko nebo náramek
s logem „Na kole dětem“ (prodejní místa
budou v místě zastávek); přispět na konto
veřejné sbírky nadačního fondu „Na kole
dětem“; informovat o projektu své přátele a známé.
Více informací na www.nakoledetem.cz
Místo srazu v Kralupech nad Vltavou –
v sobotu 8. 6. v 14:30 hodin před KD Vltava!

Úschovna kol v rámci Dnů Kralup
Pokud přijedete na Dny Kralup v sobotu a v neděli (8. - 9. 6.) na kole, můžete si ho „zaparkovat“ v prodejním stánku společnosti Atletico s.r.o. (výrobce sportovního oblečení).
Stánek bude umístěn v prostoru loděnice Kotva a po oba dva dny všem příchozím mimo jiné
nabídne i úschovnu kol, kočárků a in-line bruslí.
Také si zde budete moci zatočit na „kole štěstí“ a získat tak některou z hodnotných cen.

Podrobný program Dnů Kralup najdete na letácích a je ke stažení na www.mestokralupy.cz

Neděle 9. června

V letošním roce si v rámci konání slavností přijdou na své i plavci.
Každý, kdo má tento sport rád společně s trochou adrenalinu, je otužilý
a fyzicky zdatný, má možnost pokořit řeku Vltavu po proudu v délce 1 km.
Tímto závodem bychom rádi opět obnovili tradici závodu v plavání na řece Vltavě, nesoucí název „Kralupský kilometr“, který se před více jak
60 lety v Kralupech nad Vltavou plavával od bývalého železničního mostu (dnes už pouze pilířů mostu), po most kralupský. Tento první ročník
je určený pro všechny plavce starší 18 let. Závodit mohou ženy i muži,
s neoprenem či bez něj. Plavecké ploutve nejsou dovoleny.

Datum konání: 9. června 2013 od 10:00 hodin
Místo konání: loděnice Kotva, ul. Jana Rysa 831, Kralupy nad Vltavou
Start: původní železniční most pod Dýhárnou u Chvatěrub
Cíl: Loděnice Kotva
Program:
08:30 – 09:30 registrace závodníků (areál loděnice Kotva)
09:30 převoz závodníků na start
10:00 hromadný start
11:30 vyhlášení výsledků (areál loděnice Kotva)

Přihláška k závodu je ke stažení na www.mestokralupy.cz nebo se lze přihlásit až na místě. V případě nepřízně
počasí se závodníci pouze zaregistrují a náhradní termín konání závodu bude upřesněn dodatečně.
ZÁVOD SE PLAVE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Neděle 9. června

Plavby lodí
loď Viking (kapacita 7 osob) l loď Erik (7 osob)
l cena plavby: 150,- Kč / 1 osoba starší tří let

Strongman Kralupy 2013
soutěž siláků poprvé
v Kralupech nad Vltavou!
Pravý břeh Vltavy obsadí v neděli 9. 6. od 10 hodin Strongmani. Přijďte
se podívat na silácké disciplíny, které mají kořeny ve Skotských hrách.
Závodníci využívají jen své čisté síly, obratnosti a vytrvalosti.
Soutěž pořádá Zdeněk Tuháček, závodník v silovém trojboji, pod záštitou Oddílu silového trojboje TJ Kralupy společně s Miroslavem Tarnóczym
z Northern Strongman Varnsdorf.
K datu uzávěrky červnového Zpravodaje je zatím přihlášeno 33 účastníků, určitě se bude na co koukat a koho svým fanděním podpořit. S podporou publika se borci dokážou vyhecovat na životní výkony.
Soutěžit se bude v převracení těžké pneumatiky – 300 kg, zvedání dřevěné klády – 80 kg, přehazování 115 kg těžké koule přes metrovou překážku, a to všechno na počet opakování do časového limitu 1:15 min.
V druhé části závodu se bude tahat pětitunový náklaďáček na 20
metrů a budou se přenášet 100 kg těžké kufry. Aby toho pro závodníky
nebylo málo, je pro ně připravena bonusová disciplína, kterou se dozvědí až na místě.

Přijďte zafandit, každý hlas se počítá!
Informace na tuto dvojstranu připravila Lenka Císlerová.

Sobota 8. června:
Erik: 20.00, 20.45, 21.30 (45 minutová vyjížďka,
plavba pouze na rezervaci plně obsazené lodi)
11.00 Viking (60 min.) 15.00 Viking (60 min.)
11.20 Viking (60 min.) 15.30 Viking (60 min.)
12.00 Viking (60 min.) 16.00 Viking (60 min.)
12.20 Viking (60 min.) 16.30 Viking (60 min.)
12.40 Erik (60 min.) 16.40 Erik (60 min.)
13.00 Viking (60 min.) 17.20 Viking (60 min.)
13.20 Viking (60 min.) 17.30 Viking (60 min.)
13.40 Erik (60 min.) 17.50 Erik (60 min.)
14.00 Viking (60 min.) 18.20 Viking (60 min.)
14.20 Viking (60 min.) 18.30 Viking (60 min.)
14.40 Erik (120 min.) 18.50 Erik (60 min.)
(přes plavební komoru, 19.20 Viking (60 min.)
180,- Kč / 1 osoba)
19.30 Viking (60 min.)
Místo vyplutí: areál
loděnice Kotva na pravém
břehu řeky Vltavy. Plavby
si lze rezervovat od 1. 6.
2013 na tel.: 777 798 231

Hudební večery Dnů Kralup
5. 6. – středa Trosečníci, KralupSwing,
Senior minichór – zahrada DSP na Cukrovaru
6. 6. – čtvrtek Kosí bratři - Ametystová čajovna
7. 6. – pátek Oldies párty - loděnice Kotva
8. 6. – sobota Kralupský hudební festiválek – Plavci,
Exit 18, Cocoman & Solid
vibes, České srdce, Premier
9. 6. – neděle Studentský majáles

Děkujeme sponzorům a partnerům akce: Česká rafinérská, a.s., Synthos
Kralupy a.s., Heckl s.r.o., Auto Kralupy a.s., Středočeské vodárny a.s., Česká
spořitelna a.s., Soukromé hospodářství Kohout a synové, Ondřej Slapnička –
Barakuda bar, Rádio Relax, SP Praha s.r.o. a Atletico s.r.o.

KZ

Sport v rámci Dnů Kralup

POZVÁNKA
NA ČERVNOVÉ

TURNAJE

Kralupský volejbalový oddíl pořádá v rámci Dnů Kralup
tradiční volejbalové turnaje. Zveme všechny příznivce:

- v sobotu 8. 6. od 9 hodin na již 21. ročník
mezinárodního Memoriálu Simony Machanové.
V kategorii kadetky/juniorky pozvání přijali Komárno /SK/,
Hennigsdorf /DE/, Hlincovka České Budějovice, Slavia VŠ
Plzeň, Mikulova (Slavia) Praha, Benešov. Osmičku doplní
dvě družstva Kralup.

- v neděli 9. 6. od 9 hodin na 3. ročník turnaje
mladších žákyň. Přijedou opět České Budějovice,
Benátky, Kladno, Olymp Praha a Praha Střešovice.
Obě akce proběhnou na volejbalových kurtech na Sokolišti.
V případě nepříznivého počasí v tělocvičnách ZŠ Generála
Klapálka.
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Městská policie

Den otevřených dveří
Městské policie
Kralupy nad Vltavou
Ve čtvrtek 6. června 2013 od 9:00 do 13:00 hodin se můžete
těšit na ukázku vnitřních prostor služebny městské policie,
zařízení dozorčí služby, kamerový dohlížecí systém, vybavení
potřebné k odchytu toulavých psů a dalších zvířat, ukázku
zákroku proti nebezpečnému pachateli, výstroj a výzbroj
strážníka městské policie, služební vozidlo a nebudou chybět ani tematické hry pro děti s odměnou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KZ

Prevence kriminality
D

ne 10. 5. 2013 od 22:00
do 01:00 hodin proběhla
bezpečnostně-preventivní akce
se zaměřením na nalévání alkoholických nápojů mladistvým
osobám v restauračních zařízeních, hraní mladistvých na výherních automatech v non-stop
provozovnách a barech a dále
na kontrolu vytipovaných lokalit, kde se zdržují uživatelé
drog, občané bez domova a osoby v celostátním pátrání.
Celá akce proběhla za součinnosti pracovnice odboru soci-

álních věcí, školství
a kultury při MěÚ Kralupy a redaktora týdenníku 5+2 dny.
V průběhu akce bylo zkontrolováno 14 podniků a 6 vytipovaných lokalit, kde se nenacházely žádné závadové osoby.
Celkem bylo zkontrolováno 56
osob. V zábavních podnicích byla zjištěna jedna mladistvá podnapilá osoba.
Str. Tereza Dobrovolná
Manažer prevence kriminality
Městská policie
Kralupy nad Vltavou

Kamerový
dohlížecí
systém
MěP

Poděkování strážníkům
D
ne 15. května 2013 okolo
20. hodiny se při venčení našeho pejska na nábřeží
v Lobečku udála nepříjemná
věc. Kolemjedoucí kolař polekal pejska tak, že ten utekl. Při
hledání jsem okolo 21. hodiny
potkala policejní hlídku a požádala jsem je, kdyby pejska

zahlédli, aby nám dali vědět.
Všichni jsme jej hledali dlouho do noci. Po 2. hodině ranní
strážníci pejska našli u garáží
v Krakovské ulici v Lobečku.
Tímto vyjadřujeme velké poděkování policejní hlídce, která
pejska našla.
Jarmila Hajnová

Z linky 156:
☛ Dne 18. 4. 2013 v 8:20 h. na l. 156 požáda-

lo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul.
tř. Legií, kde pan O. uvedl, že mu přes noc někdo odcizil z jeho zaparkovaného vozidla přední
sklo. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která se spojila s oznamovatelem. Tento uvedl, že
na předním skle svého motorového vozidla měl
vylepenou dálniční známku na rok 2013. Hlídka
MP celou věc dále postoupila k dalšímu opatření
příslušnému odboru při MěÚ Kralupy.
☛ Dne 21. 4. 2013 v 9:25 h. na l. 156 oznámil pan K., že z areálu bývalého podniku Aero
jsou slyšet rány, kde zřejmě někdo krade železo. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP.
Tato zjistila v areálu dvě osoby (strážníkům již
známé) a paní H., která uvedla, že tito dva muži se měli vloupat do přilehlé budovy a prostor
praktických lékařů vypáčením vstupních dveří
a dále měli rozebírat kovový přístavek u uvedené budovy. U mužů byly zjištěny pilové plátky,
sekera a krumpáč. Pro podezření ze spáchání
trestného činu byla na místo přivolána hlídka

OO PČR Kralupy, která si na místě převzala celou věc k dalšímu opatření.
☛ Dne 23. 4. 2013 v 10:34 h. na l. 156 oznámila
paní B., že na Lidovém náměstí je poblíž parčíku silně cítit plyn. Na místo byla ihned vyslána
hlídka MP, která zjistila možný únik plynu z č.
p. 520. Tato informace byla předána dozorčí
službou na pohotovost RWE, která okamžitě
vysílá na místo technika. Tento posléze nalezl
místo původu zápachu v blízkosti sudu od organických sloučenin Merkaptanu. Následně byl
zjištěn majitel, který byl poučen a který přislíbil,
že sud neprodleně odstraní.
☛ Dne 24. 4. 2013 ve 20:09 h. na l. 156 požádalo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP
k podchodu ul. Dobrovského a Přemyslova, kde
mělo dojít k tragické nehodě při střetu člověka
a projíždějícího vlaku. Na místě se zároveň již
nacházela hlídka OO PČR Kralupy, RZS a HZS.
V kolejišti bylo zjištěno torzo mužského těla.
Na místo byla přivolána kriminální policie, která
si celou věc převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 24. 4. 2013 ve 20:13 h. na l. 156 požádalo OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na sídl.
Cukrovar, č. p. 1066, kde se paní D. měla pokusit o sebevraždu. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, HZS a RZS, kde byla zjištěna
výše uvedená žena s řeznými ranami na zápěstí. RZS byla tato žena převezena do mělnické
nemocnice.
☛ Dne 14. 5. 2013 v 16:19 h. na l. 156 požádalo KŘ PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul.
Gen. Klapálka k dopravní nehodě osobního
vozidla. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP, která zjistila osobní vozidlo převrácené
na střechu. Místo nehody zajišťovala již HZS,
RZS a hlídka OO PČR Kralupy. Řidička vozidla
byla již ošetřována RZS a následně převezena do slánské nemocnice. Dopravní nehodu
řidičky zřejmě způsobil mikrospánek. Žádná
jiná osoba se na místě nehody nenacházela.
Do odstranění dopravní nehody hlídka MP prováděla usměrňování provozu.
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Knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

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/
Upozorňujeme na mimořádný dopolední provoz v oddělení pro děti a mládež v pátek 28. června od 8.00 do 11.30 hodin.
Odpolední provozní hodiny zůstávají beze změny (12.30 – 17.00). Dále upozorňujeme na uzavření oddělení pro dospělé čtenáře
v sobotu 29. června. O prázdninovém provozu vás budeme informovat v červencovém vydání Zpravodaje.

Z pera současných
kralupských básníků

Andělé v ráji
Jsme andělé v ráji a ďáblové v lese,
jsme láska, jsme bolest, jsme vše a nic,
když tančíme v kapkách a slzy se spouští,
když Bůh se dívá a ďábel se třese.
Jsme nic, jsme radost, jsme pláč i starost,
my letíme cestou, v nás hvězdy pak hasnou,
vzplane a hoří v nás víra, co rány hojí a nikdy neumírá.
Toužím se ráno probudit s tebou,
zažít ten pocit tisíckrát stejně jak jednou.
Toužím tě líbat, toužím se prát.
Chci tisíckrát stejně jak jednou slyšet tě se smát.
Voda co teče, když v lese se stáčí,
jsme andělé, kteří v dešti se smáčí,
v lednu horko nás pálí a duše se směje,
v červnu mé srdce studí a strachy se třese.
Toužím se ráno probudit s tebou,
zažít ten pocit tisíckrát stejně jak jednou.
Toužím tě líbat, toužím se prát.
Chci tisíckrát stejně jak jednou slyšet tě se smát.
Láska bolí, hřeje, křičí, když mé srdce tělo zas ničí.
Andělé naše rány zas hojí, dávají sílu dojít dál cestou.
Udají směr a sílu a do srdcí vtisknou nám víru,
která dává mi sílu dojít až tam,
kde andělé mají svůj nebeský chrám.
Toužím se ráno probudit s tebou,
zažít ten pocit tisíckrát stejně jak jednou.
Toužím tě líbat, toužím se prát.
Chci tisíckrát stejně jak jednou slyšet tě se smát.
Kryštof Chládek, Kralupy n. Vlt.
Patříte-li také mezi ty, kteří skládají básně jen
tak do šuplíku, neváhejte a pošlete nám svou
báseň – nebo básně – k otištění. Nejlépe mailem
na adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz
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Tipy na letní čtení – aneb půjčte si knihy v kralupské knihovně...
Pro dospělé čtenáře

Pro děti

Joanne Rowlingová:
Prázdné místo

Ulrike Bliefert:
Zrádný anděl

Andreas Winkelmann:
Slepý instinkt

Marie Kšajtová:
Matýsek a Majdalenka:
pohádky knižních skřítků

Po nenadálé smrti čtyřicátníka
Barryho Fairbrothera zůstane
Pagford v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické městečko
s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou
fasádou zuří tichá válka. Bohatí
válčí s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Pagford
rozhodně není tím, čím se zprvu zdá. Prázdné místo,
které po Barrym zůstane v městské radě, se brzy
stane katalyzátorem největší války, jakou město
zažilo. Prázdné místo je první román pro dospělé
od nepřekonatelné vypravěčky J. K. Rowlingové.

Horký letní den. Ve zpustlé zahradě sedí na houpačce malá dívenka. Vše kolem září barvami, ale
ona je nevidí - je slepá. Zato však
zřetelně cítí, že se někdo blíží:
člověk, z něhož vychází zlo. Pokusí se utéct - marně. O řadu let
později zavolají komisařku Franzisku Gottlobovou do ústavu, z něhož zmizelo děvčátko. Je rovněž slepé. A po pachateli ani stopy...

Petr Kovařík:
Putování s knihou
Putování s knihou vás zve
do míst, kde se odehrávají některá významná česká literární
díla 19. a 20. století. Podíváme
se tak například do Poláčkova
Rychnova nad Kněžnou, Škvoreckého Náchoda, Hrabalova
Nymburka či Baarova Klenčí.
Průvodce po téměř stovce knih a zajímavostech
daných lokalit doprovázejí nejen četné aktuální fotografie, ale také medailonek s informacemi o autorovi a obsah díla.

Leonie tráví prázdniny společně s rodiči, kamarádkou Maike
a malým bratrem. O nejmladšího člena rodiny se má během
dovolené postarat místní dívka
Sonja, ke které se Maike začne
od začátku chovat podezřívavě. Leonie to nechápe a považuje za přehnané. Sonja však
něco tají. Jaká je její minulost? Co je vůbec zač
ta dívka s tváří anděla? Pokud Leonie neodhalí
děsivou pravdu včas, budou všichni ve velkém
nebezpečí.

Malé skřítky z Písmenkova,
Matýska a Majdalenku, znáte z časopisu Báječná školka
a televizního pořadu Hračkování. Přidejte se k nim a zažijte další skvělá dobrodružství. V příbězích a komiksech
se setkáte nejen s nimi, ale
také s dalšími kamarády.

Francesca Simon:
Darebák David rockerem

Sedmé pokračování veselých
příběhů nenapravitelného Darebáka Davida. Opět se setkáte s Davidem, jeho bráškou Vzorným Vítkem a mnoha
jejich kamarády. Tentokrát
David vymyslí vlastní olympiádu, postraší holky z Tajného klubu a vystoupí v roli
rockového zpěváka. Potěší i milovníky hrůzny
a napětí - dozvíte se, jak se pozná zombie a upír,
a staneme se svědky natáčení Davidova příšerného hororu.

Muzeum

KZ

Městské muzeum
program na červen 2013
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,
Zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz
6. 6. – čtvrtek – od 17:00 do 22:00 hodin
VII. Muzejní noc s překvapením
PROGRAM:
17:00 – zahájení a vystoupení skupiny
dobových tanců MARIANE – renesance I
18:00 – vystoupení skupiny dobových
tanců MARIANE – renesance II
19:00 – vernisáž výstavy Otakara Čemuse
– OHLÉDNUTÍ – výběr z tvorby k 85. narozeninám autora)
– barokní tanec – skupina MARIANE
20:00 – koncert – francouzská
zpěvačka Cecile da Costa – šansony;
Mathieu Gautron – harmonika
17:00 – 22:00 – volné prohlídky
stálých výstav, práce v pravěké dílně,
jarmark na nádvoří, občerstvení

6. 6. – čtvrtek – 19:00 hodin
Vernisáž výstavy akademického
malíře Otakara Čemuse – OHLÉDNUTÍ
(k umělcovým 85. narozeninám)

Čteme
z knihy
návštěvníků
(Autentický přepis)

18. 6. – úterý – 17:00 hodin
Koncert absolventů ZUŠ

K výstavě „Jaro v muzeu aneb etnografie
s KLT Praha“
9.4. Já jsem Honza a je to tu originální
a hezký
23.4. Já jsem Terezka a moc se nám to líbí
9.5. Děkujeme za připravený program
(Historie Kralup + výstava JARO…)
Velmi příjemným zpestřením byla výroba
drobného dárku ke Dni matek.
žáci VI. B ZŠ Václava Havla v Kralupech n. V.

K jubileu Otakara Čemuse
S
klonkem února letošního
roku jsme si připomněli životní jubileum významného
výtvarníka žijícího v našem
regionu, akademického malíře
Otakara Čemuse.
Jeho cesta ke studiu krajinomalby na pražské výtvarné akademii nebyla jednoduchá, úspěchy při studiu samém v letech
1952–59 (včetně čestného roku
navíc) však potvrdily výrazný
talent mladého umělce.
Po absolutoriu zvolil zajištěnou
existenci výtvarníka v časopise
Květy. Jeho perokresby doprovázely tento časopis po několik desetiletí a uplatňovaly se i v knižních titulech. Jeho nesporný
kreslířský talent se uplatnil i při
tvorbě pohlednic s vánoční nebo
velikonoční tematikou a ve tvorbě leporel a obrazových skládaček pro děti, ilustruje i české
národní pohádky.
Volné tvorbě dominují tři tematické okruhy. Tím hlavním
je žena a krása jejího těla a ducha. Tento motiv se uplatňuje
buď v samostatném, nebo sku-

pinovém aktu, ve společnosti,
při odpočinku a sportu. Druhým okruhem je krajina, a to
ať už reálná (středomoří) nebo
ta stvořená v umělcově fantazii.
Imaginární krajiny se od těch
reálných odlišují jednak plasticitou malby a jednak barevným
laděním do odstínů modré. Třetím tematickým okruhem jsou
kytice a zátiší, přičemž zátiší
svojí tématikou evokují návrat
do starých časů. Všechna tato
témata malíř zvládá realizovat
jak v technice olejomalby, tak
v kresbě a pastelu.
Otakar Čemus uskutečnil
studijní cesty do většiny evropských zemí. Účastnil se zahraničních výstav v Německu,
Itálii, Rusku, Polsku a na Slovensku. Jeho práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých
sbírkách doma i v cizině.
Jubilejní výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 6. června v 19 hodin, úvodní slovo
přednese prof. Jiří Davídek. Výstava bude trvat do 28. 7. 2013.

PaedDr. Jan Racek
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Osudy

PŘÍBĚH pátý

Prokop Filip Masner (1871 – 1956)

Jeho činy nový režim neakceptoval
rokop Filip Masner se narodil 1. 11. 1871.
Byl synem Prokopa Jindřicha Masnera,
zdejšího obchodníka a továrníka, později
dvojnásobného starosty.
Studia a první léta praxe prožil mimo
město, kam se vrací roku 1897 a stává se
společníkem svého otce v obchodě s koloniálním zbožím. V tomto podniku působí
až do jeho zrušení v roce 1908. Po otcově
smrti v roce 1919 se stává majitelem cihelen v Lešanech a Kralupech. Přestavěl
a zmodernizoval dva velké domy ve městě,
bytový Na Františku a bytový a obchodní
na náměstí.
S chotí Jindřiškou měl dvě děti, dceru
Doubravku, později provdanou Kášovou a sy-

P. F. Masner s chotí Jindřiškou.

Děti P. F. Masnera – dcera
Jindřiška a syn Vladislav

na Vladislava. Jejich potomci a následovníci
žijí v Kralupech dodnes.
Záhy po návratu do Kralup vstoupil i do veřejného života, byl členem městské rady,
okresního výboru, představenstva Občanské záložny (byl jedním ze zakladatelů tohoto
finančního ústavu v roce 1905). Byl dlouholetým předsedou místní organizace Národní
demokracie a jejím kandidátem do Národního shromáždění.
Svůj volný čas věnoval historii, a to historii
města a kraje. V místním tisku je dochováno množství jeho prací z období středověku
a nové doby. Shromáždil mnoho písemného
materiálu, výpisů z archivů, kronik a úředních spisů k dějinám obcí a regionu. Zpraco-

foto: Archiv kralupského městského muzea

P

val podrobně historii kralupského okresu,
místopis města a další témata. Svůj bohatý
písemný materiál odkázal okresnímu archivu
k dalšímu studiu všech zájemců.
V rodinných nalezištích cihlářské hlíny nad
Lobčí jeho dělníci často nacházeli archeologické předměty z různých období, P. F. Masner
je určoval a ukládal nejprve doma, poté je věnoval buď národnímu, nebo nově vzniklému
kralupskému muzeu. Jako lokální znalec těchto záležitostí byl zván k náhodným nálezům
i jinde ve městě nebo v přilehlém okolí.
Nedosti na tom, jeho láska k historii se
projevila i velkou podporou muzejní činnosti. S jeho nemalým přispěním (i hmotným) vzniklo v Kralupech Krajinské muzeum
(1926), jehož společnosti byl dlouholetým
předsedou (do r. 1953). S muzeem sdílel
všechna úskalí jeho další pohnuté existence.
Ještě na sklonku 40. let se podílel na novém
budování expozice v zámku Nelahozeves.
Další období však jeho veřejným aktivitám
nepřálo, nebyl přijatelný pro stoupence nového režimu, kteří rovněž zlikvidovali rodinné
podnikatelské dílo. Prokop Filip Masner zemřel 9. 10. 1956.
Až dnešní doba ocenila nemalé zásluhy
tohoto muže, o němž prvorepublikový tisk
napsal: „Jest mužem srdce opravdu zlatého,
který neodpírá podpory žádným dobrým
účelům“. V roce 1997 byl jmenován čestným
občanem města. Je pohřben na kralupském
hřbitově.
PaedDr. Jan Racek
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Historie
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Kralupská výročí v roce 2013
Začátkem letošního června proběhnou tzv. „Dny Kralup 2013“ s bohatým
programem. Připomeňme si, jaké události probíhaly v našem městě právě před
100 lety, tedy v roce 1913. Vyjmenujme si alespoň některé z nich.

P

jil sám, motor Gnôme zakoupil
ve Francii. Byl to sedmiválcový hvězdicový stroj o výkonu
50 koní. O leteckou produkci
byl velký zájem. Většina návštěvníků viděla „aeroplán“ poprvé v životě a lidé žasli, jak se
může něco tak těžkého udržet
ve vzduchu. Nikdo tehdy jistě
netušil, jakou zkázu tento vynález přinese Kralupům v roce
1945. Mnozí z těch, kteří byli
přítomni produkci, našli svou
smrt 22. března 1945 při náletu
na Kralupy.

foto: archiv autora

odnikavá sokolská jednota
se v létě roku 1913 rozhodla zlepšit stav své pokladny
a pozvala do Kralup známého
pilota, či jak se tehdy říkalo
„aviatika“, Evžena Čiháka, aby
kralupským občanům předvedl
své letecké umění. Letecká produkce se konala 24. srpna 1913
na poli na Hrombabě a sokolové pro jistotu zajistili požární službu u kralupského sboru
dobrovolných hasičů.
Jednoplošník se čtverhranným trupem si Čihák sestro-

Pomník mistra Jana Husa v Husových sadech.

Před 100 lety v roce 1913 byly založeny tzv. Husovy sady
či spíše park vedle fary na levé straně Zákolanského potoka
v lokalitě známé jako „Na Františku“. Dokončeny byly v roce
1914 a v následujícím roce 1915
při příležitosti pětistého výročí
upálení mistra Jana Husa byl
zde slavnostně odhalen jeho pomník. Dnešní pomník však není
původní. Byl odhalen na stejném místě v roce 1996.
Sady nevznikly z iniciativy obecního úřadu, který měl
tehdy jen několik zaměstnanců a samozřejmě odbory životního prostředí neexistovaly.
O zlepšení životního prostředí
a vzhledu měst v Čechách se
staraly tzv. „okrašlovací spolky“.
V Kralupech si vzal tuto ušlechtilou myšlenku na starost „Zemědělský a okrašlovací spolek
pro Kralupy a okolí“ v čele se
zakladatelem tohoto hnutí, dědečkem básníka Jaroslava Seiferta, Antonínem Borutou.
To již měl kralupský okrašlovací spolek za sebou řadu jiných akcí. Největší z nich bylo zalesňování strmých strání

Hostibejku v roce 1900, do té
doby holých.
V roce 1913 zakoupil pětadvacetiletý Jan Vaněk z Prahy dům
č. p. 95 na kralupském Palackého náměstí. V domě bydlel
lékárník Pacovský provozující
i drogerii. Mladý Jan Vaněk, který si odbyl drogistickou praxi
v drogerii Josefa Kysely v Jungmannově ulici, dům od pana
Pacovského s oběma obchody
koupil, spojil je a vybudoval
zde velký drogistický obchod.
Tehdy netušil, že se díky Jaroslavu Haškovi a jeho slavnému
románu o vojáku Švejkovi jméno Kralup dostane do světové
literatury.
Rok 1913 byl pro Kralupy důležitý i pro jinou slavnou událost. Po dlouhodobé snaze tehdejšího kralupského starosty
Ladislava Pavlouska se Kralupy
staly okresním městem a dostaly svůj okresní úřad, či jak se
tehdy říkalo hejtmanství. Protože jmenování přišlo 2. listopadu 1913, přinese podrobnosti
o této události listopadové číslo
Zpravodaje.
Ing. Josef Stupka

Skauti pátrají po své historii
S

tředisko Junáka Střelka chystá oslavy
80 let od založení skautingu v Kralupech a nejen proto se snaží zmapovat svoji
historii.
Z kroniky 2. chlapeckého oddílu víme, že
koncem roku 1947 „jsme získali v pohraničí
dřevěný vojenský barák, odstěhovali jsme
jej do Kralup, kde byl provizorně uskladněn
v budovách hospodářského družstva. Po vybudování základů a po všech přípravných
pracích jsme ho odstěhovali na Hostibejk
a zde postavili.“
Klubovna skautům sloužila až do nucené-

ho rozpuštění organizace v roce 1950, kdy
ji převzali pionýři. Ti budovu prodali firmě
SPOFA, která ji podle kroniky odstěhovala
„jinam“ a udělala z ní skladiště.
Najde se mezi čtenáři Zpravodaje pamětník, který nám prozradí, odkud přesně skauti barák přivezli? Snad napomůže fotografie
z rozebírání stavby v pohraničí.
Nebo máte jiné zajímavé informace o historii Junáka v Kralupech? Prosím, pište
na adresu: Střelka, Šafaříkova 358, 278 01
Kralupy nebo na david.bernardy@seznam.
cz. Těšíme se na Vaše informace.

Klubovna kdesi v pohraničí...
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Hudební pozvánky

Dvořákův komorní sbor slaví 15 let
M

ěsto Kralupy nad Vltavou má poměrně vysokou kulturní úroveň. Snad je
to blízkostí Mekky kulturního života – matičky Prahy, snad tím, že v něm zanechaly
stopy tak významné osobnosti jako je Antonín Dvořák nebo Jaroslav Seifert.
Sborový zpěv má v českých zemích bohatou tradici, posiluje sounáležitost, osobnost, je nejpřirozenější formou hudebního
projevu. První koncert zpěváků a hudebníků v Kralupech nad Vltavou byl uspořádán
Řemeslnicko-čtenářskou besedou již v roce
1882, později v roce 1908 vznikl Pěveckohudební spolek Fibich pod vedením Jaroslava Ždímala. Od té doby uplynulo mnoho let,
ale láska ke společnému zpívání v lidech
přetrvala a dala vzniknout dalšímu dítku.
Dvořákův komorní sbor byl založen v roce 1998 z iniciativy PhDr. Marie Lulkové, která se stala vedoucí sboru. Své nové
členy si tehdy vybral na konkurzu čerstvý absolvent sbormistrovství na UK Praha
Mgr. Roman Michálek a za pomoci hlasové
poradkyně Mgr. Terezy Bystřické (z Kühnova dětského sboru) úspěšně vedl a rozvíjel
sbor 12 let.
Vznik sboru podpořili i tehdejší starosta Mgr. Pavel Rynt, který dříve vedl dětský i smíšený sbor, a ZUŠ Kralupy, jež
poskytla prostory pro zkoušení v prvních
letech. Sbor v této době alternativně vedla
i Mgr. Zuzana Krušinová.
V současné době stojí v jeho čele Mgr. Pavel Holubec. Je nejen zkušeným sbormistrem, ale rovněž dirigentem (byl 8 let šéfdirigentem Děčínského symfonického
orchestru) a pedagogem. Vedoucí sboru je
již několik let Marta Kučírková.

Smíšený pěvecký sbor je, co se týče velikosti, spíše komorního charakteru. Počet
jeho členů se pohybuje mezi 25 až 30. Hlavním posláním občanského sdružení je rozdávat radost hudbou, uvádět v život díla
našich i světových hudebních skladatelů
(např. A. Dvořáka, B. Smetany, Z. Lukáše,
W. A. Mozarta a J. Hanuše), hudbu starých
mistrů, duchovní hudbu, různé úpravy lidových písní, spirituálů a mší a také díla
současných autorů.
Město Kralupy nad Vltavou, které je jeho hlavním a věrným podporovatelem, se
snaží sbor reprezentovat za hranicemi regionu. Sbor spolupracuje i s jinými hudebními tělesy, např. Hlahol Praha, RadHost
Praha, Scandula Libčice nad Vltavou, Rosa
Roztoky u Prahy, Pěvecké sdružení Ostrava,
Billingshurst Choral Society UK. Vystupuje nejen na koncertech v Kralupech nad
Vltavou, Nelahozevsi, Přerově nad Labem,
Všetatech, ale i na nejrůznějších festivalech, jako je Evropský festival duchovní
hudby Šumava - Bayerischer Wald na české i bavorské straně, Foersterovy Osenice
a Bohemia Cantat Liberec. Stejně tak se

sbor zúčastnil festivalů Seifertovy Kralupy
a Dvořákova Nelahozeves.
Ke koncertním úspěchům patří již pravidelné vánoční koncerty v katedrále
sv. Víta v Praze (přenášen Českou televizí),
v kostele sv. Ludmily a Muzeu české hudby v Praze. Sbor navštívil také slovenské
i maďarské Komárno a Paříž, kde uvedl tři
koncerty. Jeden z nich v majestátním kostele
st. Madeleine z dob Napoleona I.
V Kralupech si sbor mohou poslechnout
posluchači například na tradičním Svatováclavském koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava a v poslední
době i v ZŠ Třebízského. Dříve narozeným
zpívá sbor nejen v DPS v Kralupech, kde
již mnoho let má své technické zázemí, ale
i v Domově kněžny Emy v Neratovicích.
Členové sboru se vždy velmi těší na známé
tváře posluchačů i na ty nové a věří, že je
nezklamou.
Dvořákův komorní sbor se snaží dělat
již 15 let Dvořákovu jménu čest a doufá,
že i vy budete při tom. Bohemia cantat –
Čechy zpívají.
RNDr. Ivana Krausová

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou
Vás zve na koncert v rámci
41. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji
Dvořákův komorní sbor
pod vedením sbormistra Pavla Holubce Vás srdečně zve na

K O N C E R T
k 15letému výročí založení sboru

25. 6. 2013 – úterý – 19:30 hodin

v sobotu 15. 6. 2013 v 18:00 hodin

Soubor „Hecht ensemble“
Host večera - francouzská houslistka
Caëtane Provost

v aule ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou – Lobeček
Jako hosté vystoupí – Pěvecký sbor rodičů RadHost ze
ZUŠ Hostivař (sbormistryně Lucie Valentová). Doufáme,
že přijdete a zúčastníte se jako obvykle v hojném počtu
a podpoříte tak amatérské pěvecké dění v našem městě.
Těšíme se!
Vstupné dobrovolné
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Komorní koncert v Památníku
Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

www.mestok ralupy.cz

Program:
J. Pierne: Sonáta pro housle a klavír
A. Dvořák: Terzetto pro housle a klavír
R. Schumann: Klavírní kvintet Es-dur
Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě a objednat je lze týden
předem na tel. č. 315 785 099. Jednotné vstupné 100,- Kč. Doprava autobusem
z Kralup nad Vltavou je zajištěna – v 18:30 h. odjíždí autobus ze zastávky
U Jízku, v 18:45 z autobusové zastávka naproti KD Vltava.
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Od 1. do 30. 6. 2013 si můžete v pokladně předprodeje
KD Vltava (otevřeno denně od 15:30 do 20:00 hod.)
zakoupit abonentky na podzimní sezónu v KD Vltava.
Jejich počet je omezen – ke koupi je 70 ks – tak neváhejte!
Vstupenky na jednotlivá představení budou
v prodeji až od července 2013.

nu
r
h
a
z
č
900,- K

y 3 představení včetně „Cimrmanů“
y přednostní právo na vstupenky
y nejlepší Vámi vybraná sedadla budou stejná na všechna představení
y káva, nebo voda na divadelním baru zdarma
y ušetříte čas i peníze
! Abonentky není možné rezervovat !

Představení:
Úterý 19. nebo středa 20. listopadu - 19:30 hodin

Divadlo Bez zábradlí
Blbec k večeři
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk
Žák, Jana Boušková
V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp“. Proto si dejte
pozor, něž někoho prohlásíte za blbce a budete
se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že
blbcem zůstanete na posměch vy sám.

Úterý 22. října - 19:30 hodin

A. Studio Rubín:
Feder – Nadal
Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař
a Tomáš Kolečko
Posvátná tráva wimbledonského All England Clubu
přímo v A studiu Rubín. Dva nezničitelní hrdinové
dnešní doby tak, jak je možná neznáte. Pět setů
autorského divadla, které se nebojí metafyzického
obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré
kraťasy i halušky Rogerovy tchýně.

Pátek 20. prosince - 19:00 hodin

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Afrika aneb Češi mezi lidožravci
Hrají: Dr. Emil Žába: Zdeněk Svěrák, Cyril Metoděj: Petr Brukner nebo Miloň Čepelka, Baron Ludwig von
Úvaly u Prahy: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel, Bohuslav Puchmajer: Jan Hraběta nebo Genadij Rumlena, Náčelník Líná Huba: Jan Kašpar nebo Marek Šimon, Uku: Václav Kotek nebo Marek Šimon, Lele:
Robert Bárta nebo Petr Reidinger
Ani tentokrát nebude chybět v první
části hry přednáška složená z šesti
různých příspěvků. V druhé půlce hry
se můžete těšit na samotnou hru Afrika
pojednávající o výpravě českých cestovatelů do nitra Afriky. Výpravu vede
dr. Emil Žába, na palubě s ním cestuje
misionář Cyril Metoděj, mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly u Prahy a řidič vzducholodi Bohuslav Puchmajer.
Co se na výpravě stane a jak to všechno
skončí, se dozvíte v jedinečné komedii
Járy Cimrmana Afrika.
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Program KD Vltava

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA ČERVEN
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz.
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. Tel. č. 315 726 101.
Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje.
Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.
Pondělí 3. 6. 

18:00 hod.

Taneční vystoupení
ZUŠ Kralupy

Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy
v Kralupech nad Vltavou pod vedením lektorek
Silvie Hodkové a Šárky Kuželové vám zpříjemní červnový podvečer svým vystoupením.
Vstup zdarma
Čtvrtek 6. 6.	

18:00 hod.

ZUŠlechtění
uměním

Moderovaný odpočinkový program pro všechny ženy. Vaše chuťové pohárky polaskají:
Ametystová čajovna s nabídkou čajů, kávy
a tradičních dobrůtek a Cheesy land Kladno
s vynikajícími sýry a pivem. Kosmetičky z Mary Kay poradí s líčením a volbou vhodných
kosmetických přípravků na léto. Neodoláte
nabídce „Anette‘s Patisserie“, jejíž skvosty jsou opravdu k nakousnutí. Ovšem pozor,
jsou z mýdla. Salón Hedvika připraví přehlídku
účesů, poskytne služby v oblasti manikúry,
představí novinky v oblasti kosmetiky (galvanická jehlička, ultrazvuková špachtle, titanový dermaváleček, lymfokalhoty). Zkušené
zahradnice, mj. provozovatelky kočičího útulku Devět životů, představí sortiment letních
okrasných rostlin a u stánku VZP se dozvíte
mnoho novinek. Rozhýbat vás přijdou cvičitelky fitness kickboxu z kralupského Sokola
a orientální tanečnice z taneční školy Rasha.
Během pořadu budete mít možnost vyhrát
v soutěžích zajímavé ceny.
Vstup zdarma
Neděle 9. 6.

14:00 – 16:00 hod.

Pohádkový
(ne)les

Na konci pohádkové cesty vás za nasbíraná
razítka za vykonané úkoly čeká odměna. Start
je u cesty k tůni naproti cukrárně od 14:00
do 14:45 hodin.
Vstup zdarma
Čtvrtek 13. 6. 

19:30 hod.

Tančírna

Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer
v rytmu tance!
Vstupné: 60,- Kč; 100,- Kč pár
Sobota 15. 6. 

17:00 hod.

Taneční
koncert

Tanečního a pohybového
studia Zuzany Štarkové

s Rolničkou
Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert
složený z choreografií všech tanečních skupin
tohoto studia.
Vstupné: 80,- Kč

V rámci Dnů Kralup se můžete těšit na jednotlivé obory kralupské ZUŠ, které se vám
představí v KD Vltava.
Vstup zdarma
Sobota 8. 6.

13:00 – 16:00 hod.

Dámská
jízda

akce v rámci oslav Dny Kralup
2013 na pravém břehu řeky
Vltavy pod mostem T.G.M.
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Středa 19. 6. 

www.mestok ralupy.cz

akce v rámci oslav Dny Kralup
2013 u vltavské tůně v Lobečku
Milé děti, přijďte si užít prima odpoledne! U lobečské tůně na vás čekají vaši loutkoví kamarádi z divadélka Rolnička v čele s Kašpárkem. Ti vás provedou plněním veselých úkolů.

19:00 hod.

Pikantní
dámská jízda

Poslední Dámská jízda v této sezóně bude
opravdu pikantní. Těšit se můžete na 2,5 hodinovou strip show plnou zábavy, překvapení,
úžasu a soutěží. V doprovodném programu se
představí Greenwich bar se svými chutnými

Z programu KD Vltava

KZ

specialitkami. Barmanskou show Michala Nováka bude moderovat Ondřej Slapnička, který
tentokrát připraví molekulární welcome drink.
Své služby představí - a vy je i samy budete
moci na místě okusit - kralupský Salón Hůrka. První příchozí slečny a paní odměníme
ledovou kávou Mr. Brown od firmy Big Energy
Shock.
Vstupné: 150,- Kč
Neděle 23. 6. 

15:00 – 18:00 hod.

Poslední zvonění
– na zahradě KD Vltava
Milé děti, přijďte dát sbohem škole na zahradu „kulturáku“ a užít si prima odpoledne.
Na co se můžete těšit?
u Sváťovo dividlo – pohádkové představení
oblíbeného loutkového divadélka.
u Teatro Tyjátjátro od DS Scéna Kralupy –
nenechte si ujít toto neobyčejné představení,
ve kterém uvidíte věci nevídané a uslyšíte věci neslýchané. Hadí žena i silák nad všechny
silný – učiněné lamželezo, kouzla a čáry, živé
aquabely, hříčky lidského těla. K vidění pouze
1x do roka v celé naší zemi.
u připraveny jsou roztodivné soutěže – házení cvičkou, skoky přes učebnice, nošení vody
v houbě a jiné lumpárničky.
u zdarma skákání na skákacím hradu
u odměny pro všechny děti
u dílničky Farní charity a malování na obličej
u představí se Kočičí útulek Devět životů
A pak už... HURÁ PRÁZDNINY!
Vstupné: 60,- Kč

Připravujeme
na srpen 2013:
28. 8. – 16:00 – 19:00 hodin

Loučení s prázdninami

- na zahradě KD Vltava

Děti se mohou těšit na roztomilou pohádku v podání loutkového souboru Rolnička,
dětskou diskotéku, tetování, skákací hrad
a kolotoč. A hlavně - na předváděcí jízdy
na dětských motokárách - formulích!

Rezervace vstupenek

Pokladna Kina a KD Vltava je otevřena
denně od 15:30 do 20:00 hodin. Vstupenky
si můžete rezervovat na tel. č. 315 726 101
denně od 15:30 hodin – dříve nevolejte!
Rezervace je platná maximálně jeden
týden, poté se vstupenky vrací zpět do prodeje.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem
promítání / představení.
Na pokladně předprodeje je možné uplatnit
tyto poukázky: Flexi Pass, Relax Pass a Dárkový Pass.
NA POUKÁZKY HOTOVOST NEVRACÍME!
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ČERVEN 2013

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

1.

SO

15:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ

100,- KČ

17:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

150,-/130,- KČ

20:00 PAŘBA NA TŘETÍ
2.

NE

100,- KČ

15:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

125,-/100,- KČ

KINO

17:00 PAŘBA NA TŘETÍ

100,- KČ

20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 6

120,- KČ

3.  4. 6. KINO NEHRAJE

5.

ST

17:30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

ZDARMA

20:00 ŠMEJDI

70,- KČ

6.

ČT

20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY

7.

PÁ

17:00 PAŘBA NA TŘETÍ

100,- KČ

20:00 IRON MAN 3

130,- KČ

8.

9.

SO

NE

PREMIÉRA

150,- KČ

15:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE

130,- KČ

17:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ

100,- KČ

20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY

125,- KČ

10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ

50,- KČ

15:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

Česko, 2012, 93 min., animovaný

Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se vrátí zpět v čase a zažijí úžasné
dobrodružství...
Projekce v rámci slavností Dny Kralup 2013 - vstup je zdarma

IRON MAN 3

USA / Čína, 2013, 2D-T/3D-D, 129 min.

Tony Stark / Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic.
Při své odvetě objevuje odpověď na otázku, která ho ve skrytu duše
dlouho sužovala: je on sám pouhou součástí svého obleku, nebo je oblek
součástí jeho samého?

KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR / SR, 2013, 85 min.

Na vesničku Podlesí padla kletba - Toník se snaží zachránit svou milou
Bětku ze spárů zlých houbových víl a jeho strýc Kovář se vypravuje
na Draka, který se ve vesnici objevil...

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
USA, 2013, 2D-T/3D-D, D, 102 min., animovaný

Příběh věčného boje dobra se zlem - dobro chrání přírodu, síly zla ji
chtějí zničit. Když se jednoho dne dívka Mary náhle probudí v podivném
tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených postaviček pokusit
zachránit jejich tajný svět... vlastně i náš svět.

KRTEK A KALHOTKY
80 min.

KINEČKO PRO NEJMENŠÍ

Krtek a kalhotky, Krtek zahradníkem, Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízátko, Krtek a kamarádi, Krtek a robot, Krtek a žabka, Krtek a flétna, Krtek
a paraplíčko, Krtek a sněhulák.

MUŽ Z OCELI

USA / Kan. / VB, 2013, 2D-T/3D-D, 12, 143 min.

125,-/100,- KČ

17:00 IRON MAN 3

100,- KČ

20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 6

120,- KČ

10.  12. 6. KINO NEHRAJE
13.

ČT

20:00 PODFUKÁŘI

14.

PÁ

17:00 RYCHLE A ZBĚSILE 6

120,- KČ

20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY

150,- KČ

15:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE

Superman je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech dob. Opět se
setkáme s mladým žurnalistou Clarkem Kentem, který je na Zemi poslán
z planety Krypton. Clark se musí stát Supermanem nejen proto, aby byl
poslední nadějí záchrany, ale také aby ochránil své milované...

100,- KČ

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE

17:00 IRON MAN 3

130,- KČ

20:00 PODFUKÁŘI

100,- KČ

15:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ

100,- KČ

17:00 PODFUKÁŘI

100,- KČ

15.

16.

SO

NE
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20:00 PAŘBA NA TŘETÍ
www.mestok ralupy.cz

PREMIÉRA 100,- KČ

100,- KČ

Španělsko, 2012, 2D-T/3D-D, 90 min., animovaný

Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa
poslán na expedici do Peru. S pomocí Jeffa - svého věrného psa, neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit
bájné Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů.

PAŘBA NA TŘETÍ
USA, 2013, T, 100 min.,

Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas, poté bratra nevěsty a Alanovi zemřel
otec. A tak se partička, která téměř položila město hazardu na lopatky,

Společnost

KZ

Kulturní a společenské středisko
v Kralupech nad Vltavou

nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.kass.kralupy.cz e-mail: kass@kralupy.cz
vrací, aby Alanovi vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě zvrtne...

17.  19. 6. KINO NEHRAJE

PO ZÁNIKU ZEMĚ
USA, 2013, T, 104 min.

Následkem nouzového přistání se stanou Kitai (Jaden Smith) a jeho
slavný otec Cypher (Will Smith) trosečníky na Zemi, tisíc let po katastrofě,
která lidstvo donutila ji opustit. Cypher je vážně zraněný a Kitai se musí
vydat na nebezpečnou pouť ve snaze vyslat signál o pomoc. Je nucen
čelit nezmapované krajině, zvířatům, která nyní planetu ovládají, a nezastavitelnému mimozemskému stvoření, které při havárii uprchlo. Pokud
chtějí mít otec a syn alespoň nějakou naději na návrat domů, musejí se
naučit spolupráci a vzájemné důvěře...

PODFUKÁŘI

USA, 2013, T, 116 min.

20.

ČT

20:00 MUŽ Z OCELI

21.

PÁ

17:00 PODFUKÁŘI

130,- KČ
100,- KČ

KINO
22.

SO

DOPORUČUJEME

Skupina čtyř špičkových iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá
také organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených
proti zkorumpovaným finančníkům. Během svých grandiózních vystoupení pak nejenže loupež v přímém přenosu provedou, ale následně nechají
„zabavené“ peníze pršet na ohromené diváky...

23.

NE

SIGNÁLY Z NEZNÁMA
65 min.

KINEČKO PRO NEJMENŠÍ

100,- KČ

17:00 PO ZÁNIKU ZEMĚ

130,- KČ

20:00 MUŽ Z OCELI

100,- KČ

10:00 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ

USA / Malta, 2013, 2D-T/3D-D, 12, 109 min.

Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou OSN jako expert na řešení
krizových situací. Jeho schopnost identifikovat zdroj krize a nalézt řešení
na uklidnění situace musí uplatnit v situaci, kdy lidstvo začala ve velkém
decimovat virová epidemie gigantických proporcí, a pokud se ji nepodaří
co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat...

DOPORUČUJEME

Česko, 2013, 74 min., Senioři nad 65 let mají vstup zdarma!

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních
zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi
k nákupu předraženého zboží...

130,- KČ
70,- KČ

ČT

20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z

28.

PÁ

17:00 PODFUKÁŘI

100,- KČ

20:00 STAR TREK: DO TEMNOTY

125,- KČ

29.

SO

NE

PREMIÉRA

15:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

150,- KČ

150,-/130,- KČ

17:00 PO ZÁNIKU ZEMĚ

130,- KČ

20:00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z

125,- KČ

15:00 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE

100,- KČ

17:00 MUŽ Z OCELI

130,- KČ

20:00 PO ZÁNIKU ZEMĚ

130,- KČ

FILMOVÝ KLUB
Kino Vltava

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

50,- KČ

27.

30.

USA, 2013, 2D-T/3D-D, T, 12, 132 min.,

Protože kapitán James T. Kirk (Chris Pine) je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel, způsobil drobnější galaktický incident. Mezitím dojde
k útoku na Hvězdnou flotilu (Organizace spojených národů budoucnosti)
a posádka Enterprise se nabídne, že dopadne pachatele, záhadného
intergalaktického teroristu Johna Harrisona. Půjde o její dosud nejnáročnější misi, protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice mezi
klidnou budoucností a ničivou válkou, jež může zničit celý náš vesmír...

15:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ

24.  26. 6. KINO NEHRAJE

O parádivé Sally, Rézi a Brok pouští draky, Signály z neznáma, Myš, která
prochází zdí, Pes na stopě, Čtyřicet dědečků, Jonáš a velryba, Krtek
a paraplíčko.

STAR TREK: DO TEMNOTY

130,- KČ

20:00 ŠMEJDI

USA, 2013, T, 12, 130 min.,

Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločinecký gang v čele s Owenem
Shawem. Požádá o pomoc Dominica Toretta a jeho tým. Výměnou za tuto
službu budou Torettovi i jeho přátelům prominuty veškeré trestné činy. Co
ovšem Dominic vůbec nečekal, je opětovné shledání s jeho bývalou přítelkyní Letty, o které si původně myslel, že je mrtvá a nyní stojí na opačné
straně barikády...

20:00 PO ZÁNIKU ZEMĚ

17:00 MUŽ Z OCELI

RYCHLE A ZBĚSILE 6

ŠMEJDI

PREMIÉRA

Film je promítán
v trojrozměrném provedení

PREMIÉRA

www.kass.kralupy.cz
Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h.
V případě dřívější projekce hodinu před
začátkem promítání.
Projekce podpořil Státní fond
ČR pro rozvoj a podporu české
kinematografie.

Změna programu včetně výše vstupného
vyhrazena. Za případné tiskové
chyby se omlouváme.
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Společnost
Průzkum zájmu

Blahopřejeme
našim spoluobčanům,
kteří se dožívají

v červnu 2013

významných životních jubileí.
92 let

Šesták Oldřich
Vidim Oldřich
85 let	Russó Ondrej
80 let
Stieber Václav		
Pavlíčková Ludmila
Ing. Weitosch Zdeněk
Ing. Setzer Ota

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

Svatojánská noc
na návsi v Máslovicích
v sobotu 22. června 2013
od 17 hodin
- hudba, ohňová show,
kartářka, magické pokrmy,
tvořivá dílna pro děti. Více
na www.maslovice.cz

o poskytování
pečovatelské služby
o víkendech a svátcích
Pečovatelská služba na základě požadavku komise sociální,
zdravotní a prevence kriminality předkládá nabídku na poskytování pečovatelské služby o víkendech a svátcích.
Tato služba by zahrnovala zajištění, přípravu a podání snídaně,
oběda a pomoc při osobní hygieně. Tyto služby by byly zajišťovány
za předpokládanou cenu ve výši
150,- Kč/hod.
Žádáme zájemce o tyto služby,
aby svoje požadavky sdělili písemně na níže uvedenou adresu
pečovatelské služby. Dále uveďte,
zda by byl tento zájem pravidelný nebo občasný, případně o jaké
služby by bylo vhodné tuto nabídku rozšířit.
Beritová Miroslava,
Vedoucí OS sociální služby
Dům s pečovatelskou službou
V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 704 264, e-mail: miroslava.beritova@mestokralupy.cz

ROZPIS STANOVIŠŤ
mobilního odpadu
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
Hostibejk..................................16:00 - 16:30
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Lobeč - Purkyňovo nám............16:35 - 16:50
(KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
Cukrovar - hala........................16:00 - 16:50
(POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
St: U gymnázia..............................14:00 - 14:50
Mánesova ul.............................15:00 - 15:50
Čt: Lidové nám..............................14:00 - 14:50
Mlýnská ul................................15:00 - 15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice........14:00 - 14:50
Zeměchy..................................15:00 - 15:50

TERMÍNY
MOBILNÍCH SVOZŮ
ČERVEN
3. 6. - 7. 6. bioodpad
17. 6. - 21. 6. rozměrný odpad z domácností

červenec
1. 7. - 4. 7. bioodpad
15. 7. - 19. 7. rozměrný odpad z domácností

Ve dnech státem uzákoněných svátků
se svozy nekonají.

37. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

na vycházku po naučné stezce Modřanská rokle
Kdy? V sobotu 8. 6. 2013

Naučná stezka prochází přírodní památkou Modřanská rokle – údolím Libušského potoka s převahou listnatých lesů a několika bývalými lomy. Místo, ležící v jižní
okrajové části Prahy mezi městskými částmi Modřany a Libuš, bylo již v minulosti Pražany hojně navštěvováno. Stezka seznamuje s faunou a flórou, geologickou
stavbou a historií chráněného území.
Odjedeme v 8:41 h. z kralupského nádraží na Masarykovo nádraží. Odtud metrem na Smíchovské
nádraží a dále autobusem 197 na zastávku Jirčanská, kde se v 10:00 h. sejdeme s ostatními.
Odtud se vydáme ulicemi Skalská a Na Šejdru k naučné stezce. Naše putování ukončíme u autobusové zastávky Poliklinika Modřany. Celá trasa je dlouhá asi 4 km a vede po udržovaných
cestách.
Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

20

www.mestok ralupy.cz

Společnost

Městský klub důchodců
Vážení přátelé,
měsíc lásky máme za sebou, i když nám
připomínal spíš apríl. Na docházce do klubu bylo znát, že je doba ošetřování a zvelebování zahrádek, satba a kytičky nepočkají. Přesto jsme v našem klubu nelenošili.
Opět se nám podařil další překrásný výlet,
na Den boje proti rakovině jsme se připravili a vybrali mezi sebou 750,- Kč a těšíme
se na to, co nás čeká tento měsíc.
Určitě zajímavý a lákavý bude 22. června zájezd do východních Čech, navštívíme Hořice, Miletín, Jaroměř a starobylý
Kuks. Přihlášky přijímáme v úterý 4. 6.

v sále Domu s pečovatelskou službou od 13
hodin.  Připravujeme dárky pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci, nezapomeneme ani na pejsky v kralupském
útulku. Nakoupíme pro ně nějaké krmení,
granule a drobné pamlsky a navštívíme je
na Hrombabě.
Ještě před prázdninami nám opět ukážou své dovednosti žáci ze ZUŠ při svém
vystoupení. Také se těšíme na ukázku břišních tanců, které nám předvedou ženy pod
vedením paní Jirasové. Všem děkujeme, že
na nás myslí a nezapomínají na nás.
S pozdravem členové MKD

Sdružení rodáků
a příznivců města pořádá:
ČERVEN

ZÁŘÍ

autobusový zájezd
Jablonec nad Nisou
a krajina Jizerských hor

autobusový zájezd
Přeštice
– zámek Kozel

Ve středu 26. června si zajedeme na prohlídku Jablonce nad Nisou a blízkého okolí
(Bedřichov, rozhledna Královka, rozhledna
Bramberk, Horní Maxov, procházka po hrázi
přehrady Mšeno, kterou zakončíme panoramatickým pohledem na moderní město).
Mimoto chystáme malé překvapení.
Odjezd 26. 6. v 7:00 hodin z Minic a v 7:30
hodin od KD Vltava. Uzávěrka přihlášek je
v úterý 4. června.

Na středu 18. září připravujeme zájezd
do Přeštic, rodiště J. J. Ryby a arch. J. Hlávky
(zakladatele České akademie věd). Zde se
nachází i největší barokní kostel v Čechách
(vyjma Prahy), postavený arch. K. I. Diezenhoferem. Dále zamíříme směrem Šťáhlavy a navštívíme opravený zámek Kozel a rekonstruovaný anglický park se vzácnými dřevinami.
Uzávěrka přihlášek je v úterý 3. září.

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne
31. 5....... MUDr. Votavová.....Nerudova 686
315 724 720
7. 6.......MUDr. Hájková........Veltrusy
315 781 156
14. 6.......MUDr. Herber.........Nerudova 686
315 721 771
21. 6.......MUDr. Hettychová..Vrchlického ul.
315 726 160
28. 6......MUDr. Homolová.....Trojanova ul.
315 722 401
Vzhledem k nedostatečnému
zájmu ze strany pacientů jsou
od července 2013 zrušeny tzv.
páteční žurnály praktických lékařů.
Nadále funguje pohotovostní služba
v kralupské nemocnici –
ve všední dny od 17 do 22 h.,
v sobotu a v neděli od 8 do 22 h.

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat vaší
redakci a výboru klubu důchodců
Kaučuk za milé blahopřání
k mému jubileu.
Vladimír Minář

vzpomínky
1. června uplynuly již
dva roky od smrti mého
milovaného manžela
Luďka Pokorného.
Život jde dál, ale my stále
s láskou vzpomínáme.
Moc nám chybí.
Manželka a děti s rodinami.

Jan Kolátor

Cena jednotlivých
Chcete poznat krásu Jablonce nad Nisou
a krajinu Jizerských hor? Pojeďte s námi!
zájezdů: 200,- Kč
pro členy, 230,- Kč
pro ostatní. Přihlásit
se můžete kdykoliv
na tel. č. 720 139 445
nebo 315 727 342.
Přihlášky přijímáme
4. 6. a 3. 9. od 13
do 15 hodin v salonku
DPS na Cukrovaru.
Budou-li vyhlášené
zájezdy dostatečně
naplněny, uspořádáme
navíc začátkem října zájezd na trase Rakovník – Kněževes (opravna lidových krojů, exkurze
s výkladem) – Krušovice.

KZ

Opustili
nás
11. 3.

Vítězslav BŘICHÁČ...................... 84 let

27. 4.

Ing. Vladko NESVADBA............. 88 let

8. 5.

Otílie NOVOTNÁ.......................... 80 let

9. 5.	Josef BENEŠ................................... 66 let
18. 5.

Miloslava HRUBEŠOVÁ.............. 76 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Pozvánky

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228
V červnu Vás zveme na dva koncerty:
ve čtvrtek 6. 6. od 19 hodin v rámci Dnů Kralup vystoupí MAIMA
- zpěv Maika Nováková a Mascha, basová kytara Roman Hasnedl, klávesy Erich
Ciompa, kytara Adam Lindenthal, bicí Jan Horváth.

v pátek 21. 6. se od 18 hodin představí Ondřej Jírový
- koncert mladého pianisty, převážně z vlastní tvorby.

Do 4. července v galerii probíhá prodejní výstava
ak. mal. Olgy Vychodilové - GRAFIKA
Akademická malířka O. Vychodilová se věnuje volné grafice, exlibris a ilustracím
a vystavuje v tuzemsku i zahraničí. Velké formáty grafických listů doplňuje
drobnými lístky exlibris, kterých pro zájemce udělala kolem sta. Je členkou
sdružení českých grafiků HOLLAR. Je držitelkou několika ocenění.

Galerie je otevřena St - Čt 15 – 18 h., při kulturních akcích a po dohodě tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
V době letních prázdnin bude galerie otevřena jen po telefonické dohodě.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl,
převážně českých grafiků.
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2013.
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Pozvánky a poděkování
Město Veltrusy srdečně zve širokou
veřejnost na unikátní besedu

Přivítejte prázdniny
soutěžemi i koncertem!
V

„Podoba veltruského zámku a parku ve světle
dochovaných historických dokladů“
ve středu 12. června od 19 hodin
Do klubovny ASPV zavítá jeden z největších odborníků
na veltruský zámek – památkář Mgr. Jan Holeček. V rámci
přednášky se uskuteční projekce fotografií a poutavé povídání,
které bude virtuální procházkou po zaniklých místech
a stavbách zámeckého areálu. Přednášející mimo jiné prozradí,
jak vypadal veltruský zámek v dobách svého rozkvětu.
Rezervace míst a další informace na e-mailu:
kultura.sport@veltrusy.cz
Za Kulturní a sportovní výbor Filip Volák

Letem světem z ČERVNOVÉ NABÍDKY jednorázových akcí:
MEDITAČNÍ VEČER z cyklu Žít s radostí – po 3. 6. od 19 h. Cena: 180,- Kč
ZELENÁ DOMÁCNOST – út 4. 6. od 19:00 do 20:30 h. - přednáška.
Cena: 130,- Kč

KZ

e čtvrtek 27. června proběhne
na hřišti a pozemcích Dvořákova gymnázia a SOŠE akce
s názvem „Vítání prázdnin“.
Tradičně ji pořádá třetí ročník
čtyřletého studia, a to jak pro
své spolužáky, tak i pro veřejnost. Pro ni je připraven program
od 14:00 hodin.
Otevře jej chomutovská skupina etnické hudby „Taratibu“,
která jistě všechny nabudí žhavými africkými rytmy. No a pak
se již můžete do 16.00 hodin pod
vedením studentů - instruktorů
seznámit s pravidly soutěží různých národů a vyzkoušet si je!

Co je pro Vás připraveno?
Francouzský pétanque, anglický kroket, ruské kuželky, ale
i velké mikádo nebo neznámá
švédská hra kubb. Pro siláky je
pak připravena možnost zakusit
pocit skotského vrhače pařezů.
Skotský úbor kilt je sice vítán,
ale není podmínkou.
Naše akce není určena jen
kralupským žákům a studentům. Máte svou seniorskou partu? Jste maminka na mateřské
dovolené? Vezměte své děti, partnery, kamarády a známé a přijďte k nám strávit hezké hudební
a soutěžní odpoledne!

Karneval v Minicích
V

sobotu 27. 4. se konal již tradiční, v pořadí sedmý, Dětský karneval. Pořadatelem bylo
opět SDH Minice, které se statečně ujalo organizace celé akce.
Kromě zábavy a několika her
byla vyhlášena i soutěž o tři nejhezčí masky. Musí se nechat,
že opravdu bylo z čeho vybírat.
Pro odbornou porotu to bylo nesmírně těžké, ale nakonec přeci jenom ty tři vítězné masky
našla – na 3. místě se umístila
Malá čarodějka, na druhém Be-

ruška a 1. místo obsadili bratři
Indiáni.
Velké díky patří SDH Minice,
že takovou akci pro ty nejmenší z nás vůbec pořádá a také
městu Kralupy, které poskytlo
příslušné dotace umožňující vykouzlit na dětských tvářích ještě
větší úsměv.
Všichni doufáme, že se za rok
opět sejdeme a budeme si zase
užívat velikou legraci.
Lucie Horová,
vedoucí mládeže SDH Minice

OSOBNÍ ZÁMĚR - po 10. 6. od 18:30 do 21:00 h. Tvořme, co chceme prožívat.
Cena: 200,- Kč
TERAPIE S HLÍNOU, POHÁDKAMI A KINEZIOLOGICKÝM CVIČENÍM
- čt 13. 6. od 16 h. pro děti 5-9 let - ukázková hodina plánovaného
dlouhodobého kurzu pro děti. Při přihlášení více dětí bude nabídnuta
další hodina od 15 h. Cena: 30,- Kč
ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM - čt 13. 6. od 17 h. - neoficiální setkání
příznivců a přátel AZ centra. Závěrečné vystoupení dětí z kurzů zakončené
posezením u ohně, opékáním buřtů a soutěžemi pro děti.
FIMO – MINIHRÁTKY - Lžičkování - so 15. 6. od 9:30 do 11:30 h. - dílnička
pro děti. Výroba originální FIMO lžičky. Cena: 100,- Kč
FIMO – Kouzla s extrudérem - so 15. 6. od 13 h. Výroba FIMO šperku.
Cena: 400,- Kč

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO

a těšíme se na viděnou na našich prázdninových akcích a opět v kurzech od září!

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou,
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz
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Švejk a Kralupy

Kralupy „zabodovaly“

na mezinárodní konferenci o Jaroslavu Haškovi

Kolektivní foto všech „spolupachatelů“ ze slavnostního odhalování desky v Žižkově ulici.

Dočkáme se v Kralupech trvalé připomínky na spojení Švejka a našeho města?

V

e dnech 26. - 28. dubna se
v Lipnici nad Sázavou uskutečnila „Mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi“, konaná
v souvislosti se 130. výročím narození a 90. výročím spisovatelova úmrtí. V Lipnici jak známo
Jaroslav Hašek napsal poslední
díly nedokončeného světově proslulého románu „Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války“,
a ve svých 39 letech zemřel.
V literárním světě byla příprava konference sledovanou
událostí. Příjemnou zajímavostí
je, že proběhla za přítomnosti
účastníků z našeho města. Nejprve je však nutno předznamenat, že konference se zúčastnilo
mnoho významných literárních
znalců a teoretiků, akademiků,
překladatelů, Švejkologů a příznivců. Zahraniční hosté byli zejména ze Slovenska, Rakouska,
Polska, Maďarska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Bosny a dalekého
Mongolska a USA.
V průběhu třetího závěrečného dne konference, v rámci volného programu „Švejk v současnosti“, byli kralupští účastníci
- členové uskupení „G4 - Urquell
kluci z Kralup“, vyzvání k prezentaci své činnosti.
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spisovatel
Jaroslav
Hašek

Členové uskupení byli iniciátory a realizátory aprílového slavnostního odhalení pamětní desky k 100. výročí návštěvy Josefa
Švejka v Kralupech roku 1911,
v budově restaurace U Kohouta
v Žižkově ulici, dne 1. 4. 2012.
To proběhlo i za účasti zástupců
vedení města. Akce navazovala
na publikaci aprílové povídky
„Švejk v Kralupech“ v Kralup-

www.mestok ralupy.cz

drogista
Vaněk

ském Zpravodaji (povídku lze
stáhnout na www.mestokralupy.eu/povidka). Švejk v povídce
zavítal do Kralup, na pozvání
svého přítele, kralupského drogisty Vaňka…
Videoreportáž ze slavnostního
odhalení pamětní desky a doprovodného zábavného programu se
u účastníků konference dočkala
vřelého přijetí a uznání (reportáž
lze zhlédnout na www.mestokralupy.eu/svejk).
Co je však zajímavější. Již
od prvého dne se při vzájemném seznamování účastníků
konference často stávalo, že
i zahraniční hosté při vyslovení názvu našeho města hned
vzpomenuli „kralupského drogistu Vaňka“.
Nedivme se, románová věta:
„Já jsem takto drogista Vaněk
z Kralup.“ byla v milionových
výtiscích knihy „Osudy…“ rozšířena, a stejně tedy takto povědomí o existenci Kralup, po celém
světě!! Haškův Švejk je nejpřekládanější českou knihou, aktuálně do 58 jazyků…
Postava románového Vaňka,
která dějově doprovázela Švejka
na jeho vojenské anabázi, byla
inspirována reálnou postavou

voják
Švejk

kralupského drogisty Jana Vaňka. Hašek a Vaněk se seznámili za světové války a společně
sloužili na frontě.
Mimochodem, v letošním roce uplyne 100 let, kdy drogista
Vaněk zakoupil dům s drogistickým obchodem č. p. 95 na kralupském Palackého náměstí.
V návaznosti na výše uvedené
se přímo vynořuje úvaha: Což
takhle v Kralupech instalovat,
a přirozeně za patřičné slávy odhalit, nějakou trvalou připomínku na Švejka a Vaňka jako dík
za znamenité zviditelnění Kralup? A tím upozornit na prestižní spojení světoznámého Švejka
a našeho města. Kralupáci, je
to jen na nás! Vždyť i Humpolec má kamennou připomínkuna svého nejslavnějšího „přestěhovalce“ Hliníka…
Členové uskupení G4

Útulek, ZUŠ

KZ

zuš

Závěr školního
roku v ZUŠ

V

květnu proběhla další řada koncertů,
z nichž byly dva absolventské a jeden slavnostní. Mimo Kralupy se naše
škola zúčastnila festivalu sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ v Libčicích nad
Vltavou a Festivalu ZUŠ Středočeského
kraje v Nymburce. Literárně dramatický obor vystoupil se svým pohádkovým
představením Na Paloučku v Kralupech
nad Vltavou. V národním kole soutěže
ve hře na elektronické klávesové nástroje naši žáci obsadili v silné konkurenci
2. a 3. místo. Začal pracovat desetičlenný
dechový orchestr, který budeme postupem
času rozšiřovat.
Občanské sdružení Artuš pro podporu
a rozvoj ZUŠ začalo oslovovat z řad rodičů žáků první zájemce o členství, v průběhu času se chystáme oslovit i případné
zájemce z řad veřejnosti.
Základní informace o konání letních
výtvarných a kytarových dílen naleznete
na školních webových stránkách www.
zuskralupy.cz. K úhradě nákladů budou
přihlášení účastníci osobně vyzváni v průběhu druhé poloviny měsíce června.

V červnu vás všechny srdečně zveme na následující koncerty a akce:
3. - 7. 6.................. Zápis nových žáků (dle rozpisu na webových stránkách)
3. - 7. 6.................. Týden otevřených dveří - ZUŠ Riegrova – hudební obor; ZUŠ v ZŠ Třebízského
– výtvarný, taneční a literárně dramatický obor
3. 6. - 18:00 h....... Vystoupení tanečního oboru v KD Vltava
4. 6. - 18:30 h....... Zahajující setkání - Občanské sdružení Artuš v ZUŠ Riegrova
5. 6. - 17:15 h. ..... Dny Kralup - Orchestr KralupSwing na zahradě DPS na Cukrovaru
6. 6. - 18:00 h. ..... ZUŠlechtění uměním v KD Vltava
18. 6. - 17:00 h..... Absolventský koncert v Městském muzeu Kralupy
Těšíme se s vámi na shledanou
a přejeme příjemné prožití hlavních prázdnin.
Luboš Harazin, ředitel školy

Noví zájemci o výuku hudebního oboru mohou od září 2013
navštěvovat naši školu dle tohoto věkového rozlišení:
u Přípravná hudební výuka I - žáci ve věku 5-7 let (poslední ročník MŠ)
- kolektivní teoretická výuka 1 hodinu týdně.
u Přípravná hudební výuka II - žáci ve věku 6-7 let (první ročník ZŠ) - kolektivní teoretická
a individuální výuka včetně hry na předem zvolený hudební nástroj - 2 hodiny týdně.
u Výuka I. stupně - žáci ve věku od 7 let – 1 hodina hry, 1 hodina hudební teorie.
u Výuka II. stupně - žáci ve věku od 14 let – 1 hodina hry, 1 hodina hudební teorie.
Výuka v ostatních uměleckých oborech probíhá za stejných věkových podmínek.
Žáky mladší pěti let bude možno nově přijímat do pohybové výchovy nebo Veselého pískání pod
hlavičkou občanského sdružení Artuš – nábor žáků proběhne počátkem září 2013.

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

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz
Toužíte po pejskovi? Adoptujte ho z kralupského útulku!

Trac

y

4letá kříženka německého ovčáka, světle hnědá s tmavšími znaky,
velikost ovčáka, je milá, hodná, klidná, závislačka, čistotná v bytě. Nikdo
ji nepostrádá a neshání se po ní, tak hledáme Tracy nového a laskavého
páníčka, se kterým by mohla trávit co nejvíce času.

Ben

5letý kříženec menšího vzrůstu, od majitele, který se ze
zdravotních důvodů o pejska už nemohl starat. Ben je hodný,
mazlivý, veselý pes, zvyklý na děti. Žil celý život na zahradě, doma
se prý nechová čistotně.

Více informací nejen o Benovi a Tracy najdete na stránkách útulku www.utulek-kralupy.estranky.cz
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Školy

ZŠ a mš třebízského

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

Celoškolní projekt na téma Voda
U

příležitosti festivalu „Voda pro život“,
který pořádá Ekologické centrum
v Kralupech ve spolupráci s naší ZŠ a MŠ,
proběhl v úterý 21. 5. celoškolní projekt
na téma „Voda“.
Žáci 1. stupně pracovali na vybraných
tématech 1.–4. vyučovací hodinu a pak si
vzájemně odprezentovali výsledky svých
činností, které si vybrali – viděli jsme např.
dramatizaci literárního díla na téma voda
nebo příběh kapky vody.
Žáci 2. stupně si vybírali napříč třídami
z témat jako např. Voda a móda, Vltava –

vodní díla, elektrárny, doprava, města, Využití vodních zdrojů. V rámci projektu žáci
také navštívili čistící stanici vod v Kralupech nad Vltavou, vodní elektrárnu v Miřejovicích nebo MaxDrinks v Kralupech nad
Vltavou. Svoje výsledky si pak představili
6. vyučovací hodinu.

Projekt Zahrada hrou
Připravujeme projekt s rodiči a dětmi
na téma Zahrada hrou. O finanční dotaci jsme zažádali u nadace Proměny, což
je soukromá nezisková organizace, kte-

rá pomáhá s rozvojem městské zeleně,
podporuje proměny měst se zapojením
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře a vlivu prostředí
na člověka.
Chtěli bychom, aby se naše školní zahrada stala pro městské děti místem, které jim zprostředkuje každodenní kontakt
s přírodě blízkým prostředím, aby byla
proměnlivá, vzdělávací, originální, tvořivá, zábavná, interaktivní a také proměnlivá.

www.zsrevolucni.cz

ZŠ václava havla

Škola v přírodě a vojáci
N

aše třídy 5.A a 5.B byly společně na škole v přírodě. V pátek odpoledne za námi přijeli vojáci ze 111. strážního praporu. Večer
nám přichystali noční procházku.
Šli jsme podle svítících náramků
a tyčinek a odpovídali jsme na různé otázky.
V sobotu dopoledne si pro nás
připravili tři stanoviště. Na prvním nám ukazovali výstroj, vaření
v polních podmínkách a vysílačky.
Na druhém jsme se dozvěděli, jak
se chránit před nebezpečnými plyny, jak si nasadit masku. To jsme si
také v praxi vyzkoušeli. Na třetím
stanovišti nám ukazovali zbraně,
které používají nebo které používali dříve.

PaedDr. Dagmar Kuzníková

Odpoledne byla také přichystána tři stanoviště. Na jednom byly
přivázány dva provazy, jeden byl
výš a druhý níž. Na provazech jsme
zkoušeli, jestli udržíme rovnováhu.
Na dalším stanovišti jsme stříleli
paintballové míčky a na posledním
jsme stříleli ze vzduchovek.
Během odpoledního klidu nám
ještě ukázali sebeobranu a v pátek
i první pomoc.
Dozvěděli jsme se mnoho nových
informací a vyzkoušeli si různé dovednosti. Celá akce se nám líbila
a moc za ni vojákům děkujeme.
Za páté třídy ZŠ Václava Havla
v Kralupech
Markéta Pechačová
a Vendula Hloušková

Škola končí, hurá do nové!

D

ne 22. 4. 2013 se konaly
na Dvořákově gymnáziu
přijímací zkoušky pro 5. a 9.
ročníky základních škol. Z naší školy jsme se na přijímací
zkoušky vydali v hojném počtu
– 10 žáků. Se všemi ostatními
školami bylo tedy dohromady
přihlášeno na gymnázium celkem 50 studentů. Ovšem, co
by to bylo za úspěchy, nebýt
učení? Naše škola nás připravovala už od začátku školního
roku. Pořádala pro nás semináře na daný předmět, věnovala
se nám o přestávkách, učitelé
nám zadávali zkušební testy
domů na vypracování, probírali s námi různé typy úloh
v hodinách a věnovali se nám

dokonce i po škole. Za naši
připravenost vděčíme hlavně
Mgr. Janě Novákové za přípravu z matematiky a Mgr. Martinu Luksíkovi za přípravu
z českého jazyka. Nyní máme po „přijímačkách“ a můžeme být všichni šťastní. Právě
z naší školy se dostalo 7 žáků
na třetí nejlepší gymnázium
ve středních Čechách, totiž
největší počet dětí ze všech
kralupských základních škol.
Tímto bychom tedy chtěli
ukončit působení na Základní
škole Václava Havla a poděkovat všem učitelům, kteří o nás
celá ta léta pečovali.

několik zajímavých sálů: Policie
ČR, dopravní služby, kriminální
služby, Interpolu a kriminálních
případů. Po prohlédnutí muzea
jsme se ještě vydali na malou
historickou prohlídku vyšehradského Slavína, abychom věděli,
kde odpočívají naši významní
předkové.
Další akcí, které se naše škola zúčastnila, bylo okresní kolo
atletického čtyřboje SHM, které

proběhlo 6. 5. 2013 v Mělníku.
V atletickém čtyřboji se z našich
žáků a žákyň umístily ve své
kategorii dívky na 2. místě Daniela Turková, Marcela Bílá
a Lucie Dunková. V kategorii
chlapců obsadili 3. příčku Martin Kováč, Daniel Šebesta a Tomáš Huďa. Všem zúčastněným
moc gratuluji a děkuji za dobrou
reprezentaci naší školy.

za deváté třídy Tereza
Gleichová a Lucie Zvonařová

ZŠ praktická

Vzděláváme se a soutěžíme

S

končil měsíc květen a letní
prázdniny nám již klepou
na dveře. Využili jsme krásných jarních dnů k exkurzi
a ke sportu.
V průběhu května jsme se
vydali s žáky druhého stupně do „MUZEA POLICIE ČR“
v Praze. Byl to pro všechny velice zajímavý zážitek. K vidění
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zde byly historické uniformy,
zbraně, ale i vybavení, které se
používá v dnešní době. Žáky
nejvíce zaujaly přístroje k ověřování pravosti bankovek, daktyloskopické přístroje a také počítač, na kterém měli možnost
sestavit portrét pachatele. Myslím, že každý si zde našel to,
co ho nadchlo. V muzeu je totiž

www.mestok ralupy.cz

Mgr. Veronika Balonová

Školy
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ZŠ gen. klapálka

Když se řekne ředitelské volno

V

pondělí a v úterý na konci dubna měli
žáci na ZŠ Gen. Klapálka ředitelské volno. Důvodem byly plánované dny pro pedagogický sbor. Dobrou školu dělají především
dobří učitelé. Při běžném školním provozu
se pedagogové zaměřují hlavně na výuku,
své žáky a často jsou zavaleni každodenními starostmi a povinnostmi.
Dny, které jsme věnovali rozvoji pedagogického sboru, měly dvě části. První den
byl věnován semináři s aktuálním téma-

tem čtenářská gramotnost a druhý den
konferenci k realizaci projektu Zajímavá
škola v rámci tzv. šablon. Seminář vedli
zkušení lektoři o. s. Abeceda R. Sarközi
a Z. Brom. Na teoretický úvod, kdy lektoři objasňovali základní pojmy, navázala
zajímavá praktická část. Učitelé si mohli
vyzkoušet některé formy a metody práce
s texty. Hovořilo se o možnostech zlepšování dovedností čtení, ale také o čtenářské strategii - dekódování textů a poro-

zumění přečtenému. Jestli si na začátku
někdo myslel, že seminář bude důležitý
jen pro učitele českého jazyka, brzy pochopil, že čtenářská gramotnost je opravdu základní předpoklad pro učení a další
studium všech oborů.
Tato vzdělávací akce proběhla za finanční podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci
ESF EU.
Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová

ZŠ 28. října

Naše škola za tmy

V

iděli jste někdy školu třeba
v deset večer? Je to velmi
tajuplné místo. 3. třída z naší
školy 28. října v Mikovicích toto tajemství objevila.
Jedno odpoledne jsme se sešli
- a to všichni ze třídy. Nejprve
jsme vyrazili pod Macelák opékat buřtíky, když začalo hřmít
a trochu i kapat, rychle jsme

vyrazili zpět do školy. Rozbalili jsme karimatky a spacáky
a zazpívali si s kytarou, na kterou zahrála paní učitelka Olina
Provazníková.
Potom jsme hledali kousky
obrázků a skládali jsme z nich
čarodějnice z okolních památek.
Vyšla nám Budečíra, Okořinka
a Veltruša. Také jsme museli

ve dvojicích plnit úkoly, které
byly rozmístěny po škole. Byly to různé křížovky a rébusy.
V tajence nám potom vyšlo:
„ŠKOLNÍ PŮDA“.
A tak už jsme věděli, kam
nás zavede naše zkouška odvahy. Z tělocvičny jsme museli jít
každý sám. Ve škole byla tma,
jen světélka svíček nám ukazovala cestu. Na půdě nás čekal
dost hrozný úkol - „OCHUT-

NEJ JENÍČKŮV PRSTÍČEK“.
Vypadal odporně, ale úkol splnil každý.
Ráno jsme společně posnídali
a kolem deváté hodiny jsme se
rozešli domů. Bylo to super. Už
se moc těšíme na školu v přírodě, na kterou brzo odjíždíme.
Škola může být i zábavná.

zvířecího kamaráda. A tak jednoho květnového dne to u nás
ve třídě vypadalo jako v malé
zoologické zahradě. Děti si přinesly králíčka, křečky, morče,
suchozemskou želvu, koťátko
a nechyběl ani pejsek – jorkšírský teriér Fífa. Každý malý chovatel nám své zvířátko předsta-

vil a vyprávěl ostatním dětem,
jak o něj pečuje.
Celé dopoledne nám rychle
uběhlo a díky této zkušenosti
si každý mohl ověřit, jestli by
se uměl o domácího mazlíčka
postarat.

dentů potěšující. Stoprocentní úspěšnosti dosáhli v ústní
zkoušce z ČJL, v testech z ČJ,
AJ a v anglické písemné práci. Z české slohové práce neuspěl pouze jediný žák, stejně
tak z matematického testu. Jsme
zklamáni výsledky dvou žáků,
kteří neuspěli z němčiny.
Můžeme tedy konstatovat, že
průměrného absolventa SOŠ

a SOU v Kralupech n. Vlt. ohodnotíme známkou 2-, což je číslo
mírně optimistické, vzhledem
k časové dotaci všeobecně vzdělávacích předmětů v technické
střední škole a vzhledem k úrovni kompetencí, s níž k nám před
čtyřmi lety tito žáci přišli. Ušli
jsme s nimi pěkný kus cesty.
Za to patří dík úplně všem!

Za 3. třídu
Nikča Hoffmanová
a Verča Jandová

ZŠ  komenského

Máme rádi zvířata, zvířata...

U

rčitě téměř všichni rodiče slyšeli z úst svých dětí:
Já bych chtěla koťátko, pejska,
králíčka… Děti tím nemyslely
plyšové hračky, ale skutečná
živá zvířátka. V té chvíli pro
rodiče vyvstane otázka, zda se

jejich dítě bude umět o domácího mazlíčka starat, věnovat
mu svoji péči a zda se nejedná
jen o nějaký chvilkový rozmar.
V rámci výuky prvouky jsem
se s dětmi dohodla, že si budou moci do školy přinést svého

Mgr. Markéta Pražáková,
tř. učitelka 3.B

soš a sou kralupy

Jak jsme maturovali...

Ž

áci 4. ročníků mají za sebou perný měsíc. Nejprve
státní část maturit - testy a písemky, poté praktické zkoušky
a ve dnech 16. – 22. 5. ústní maturitní zkoušky společné
i profilové části.
Nedopadli špatně, většina
z nich byla dostatečně připrave-

na (díky osobnímu studiu i díky
svým učitelům). Dosáhli různých
výsledků, lepších, horších, potěšujících více či méně, měli štěstí
větší nebo malé, ale překonali
kritéria úspěšnosti stanovená státem i školou. Gratulujeme!
Ve společné části státní maturity jsou výsledky našich stu-

Mgr. J. Mazourková
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Dvořákovo gymnázium a SOŠE

let

Dvořákova gymnázia

Z

áří tohoto roku bude důležité nejen pro všechny studenty současného Dvořákova
gymnázia, ale tentokrát poněkud překvapivě i pro studenty
„minulé“, kteří již školním lavicím odrostli, případně je výrazně přerostli - a do školních
lavic už jen vodí své děti nebo
vnoučata. Dvořákovo gymnázium tento rok totiž oslaví devadesáté výročí svého vzniku, které
si připomene ve dvou zářijových
dnech, jež budou naplněny oslavami, kulturními akcemi a příjemnými setkáními současných
i předchozích pedagogů této
školy s jejich studenty.
V pátek 20. září se bude konat
Den otevřených dveří, na který
jsou zváni nejen studenti bývalí, ale i ti budoucí, kteří si tak
budou moci celou školu projít,
prohlédnout si jednotlivé učebny a dozvědět se o škole spoustu zajímavých informací. Večer
tohoto dne bude patřit slavnosti

Celebrandum 90, která se odehraje v KD Vltava od 18 hodin.
Během tohoto slavnostního večera, protkaného řadou kulturních vystoupení, se bude poslouchat hudba, tančit, vzpomínat
a pěstovat nostalgie po dobách
minulých…
V sobotu 21. září se během
celého odpoledne a části večera uskuteční v prostorách školy a na přilehlých školních pozemcích neformální setkání
absolventů všech tří škol, které
v průběhu uplynulých let v této budově působily – Dvořákova gymnázia, Střední odborné školy ekonomické (dřívější
Obchodní akademie) a Střední průmyslové školy chemické.
Setkání bude určeno nejen absolventům, ale i jejich rodinným příslušníkům bez rozdílu
věku. Absolventi se mohou těšit na mnoho zajímavých akcí – „retro hodiny“ s bývalými
profesory, ochutnávky delika-

Studenti a pedagogický sbor srdečně zvou absolventy všech generací
na zářijové oslavy.

tes ze školní jídelny, zábavné
zkoušky a experimenty v jednotlivých učebnách, divadelní
představení, hudební vystoupení bývalých studentských kapel

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje k 90. výročí založení školy
fotosoutěž pro veřejnost na téma

„Naše školní léta“

Nemusíte chodit s fotoaparátem po městě ani po škole, stačí, když otevřete svá fotoalba či
krabice s fotkami a najdete zajímavou fotografii, kde jste Vy, Vaši spolužáci nebo učitelé ať
už při výuce ve školních lavicích, nebo na výletech a brigádách.
Fotografie můžete přinést osobně nebo je zaslat na adresu školy (Dvořákovo nám. 800,
278 01 Kralupy n. Vlt.) poštou nebo oskenované e-mailem (knoppova@dgkralupy.
cz) nejpozději do 31. srpna 2013. Každou fotku zezadu čitelně podepište, uveďte
svůj mobil, rok a název akce na fotce. Všechny fotky zdigitalizujeme a originály
vrátíme majitelům při oslavách výročí.
Z došlých fotografií bude uspořádána výstava v KD Vltava, která bude
ke zhlédnutí v rámci oslav školy. Zajímavé fotografie bychom chtěli ocenit
a také zveřejnit v Ročence vydávané při této slavnostní příležitosti.

a mnoho dalšího. Nejdůležitějším a určitě i nejzajímavějším
momentem celé akce bude možnost potkat přátele, spolužáky
a bývalé pedagogy a popovídat
si s nimi.
Pokud patříte do okruhu absolventů a zajímají vás oslavy
devadesátého výročí Dvořákova
gymnázia, jste na všechny akce
srdečně zváni.
Jestliže se chcete aktivně
účastnit programu, například
s vaší bývalou studentskou kapelou, kontaktujte organizátory
na e-mailové adrese 90letDG@
dgkralupy.cz a pro další informace sledujte www stránky
školy www.dgkralupy.cz nebo
facebookovou stránku 90 let
Dvořákova gymnázia.

Dvořákovo gymnázium a SOŠE budou i v příštím školním roce 2013/2014 otevírat

KURZY ANGLIČTINY pro veřejnost:
u odpoledne pro žáky ZŠ: 5. tř. (příprava na SŠ), 6. - 9. tř. (+ prima - kvarta);
u večer pro dospělé: mírně pokročilí (český učitel), konverzace (rodilý mluvčí).
Informace a přihlášky na www.dgkralupy.cz
– záložka Aktivity pod záštitou DG / Kurzy angličtiny.

28

www.mestok ralupy.cz

DDM

KZ

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

Pozor změna!!!
Nová adresa internetových stránek Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou: www.ddmkralupy.cz

Dny Kralup

Připomínáme rodičům, že mají poslední
možnost přihlásit své dítě na letní tábor
s DDM v Mokrosukách. Tábory jsou určeny pro děti od 7 let. Připraveny jsou pro
ně zajímavé celotáborové hry, dobrodružné úkoly, výlety, táborák, koupání, domácí
kuchyně, zkrátka vše, co k dobrému táboru
patří. Termíny: 27. 7. – 3. 8., 3. 8. - 10. 8.,
10. 8. - 17. 8. Cena tábora včetně dopravy
4.200,- Kč.
foto: gabriela junášková

Zveme děti, mládež i dospělé na akce
a vystoupení pořádané naším Domem dětí
a mládeže Kralupy nad Vltavou.
Středa 5. 6. - Zahajovací slavnost Dnů
Kralup bude na zahradě DPS na Cukrovaru. V rámci programu zde vystoupí ZÚ
Krůček, Rytmika, Hip-hop, Modern dance
a Orientální tance.

Letní tábory s DDM

lečka začíná na hřišti Čechie v 9:00 hod.
Turnaje se zúčastní celkem 16 týmů. Přijďte je podpořit!

V pátek 7. 6. pořádáme od 9 do 15 hod.
společně se ZŠ Komenského Hry a soutěže
pro děti a mládež na kralupském koupališti
(při nepříznivém počasí v DDM, tělocvičně DDM na Zátiší a v ZŠ Komenského).
Kromě soutěží budou připraveny skákací
hrady a trampolína. Paní učitelky ze ZŠ
Komenského připravily pro předškoláčky
„zápis nanečisto“.

Neděle 9. 6. - Studentský parlament města Kralupy nad Vltavou při DDM pro vás
opět připravil Majáles. Celé odpoledne má
bohatý program, do kterého se zapojí děti
a studenti ze všech kralupských škol, ze ZÚ
DDM, ZUŠ, z Párty klubu, Tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové a Školy
Jiu Jitsu Kralupy n. Vlt. Snad nám bude přát
letos počasí, abychom si mohli všichni užít
následovné vystoupení kapel.

Recitační soutěž
Recitační soutěž v rámci 18. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy
2013“ se koná 12. června 2013 v budově
DDM. Prezentace je v 8:30 hod., začátek
soutěže v 9:00 hod.
Vítězové a vybraní recitátoři budou
přednášet 20. září 2013 na festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2013“
v kralupském muzeu.

Sobotní kurz
Zveme zájemce 22. 6.
od 13.00 hod. na poslední sobotní kurz
v letošním školním
roce. Nese název
Šperky na léto a budeme tvořit tradiční i netradiční šperky pomocí novinek
na trhu a recyklovaného materiálu. Cena
kurzu je 380,- Kč a přihlášky přijímáme
do 12. 6. 2013.

Zájmové útvary DDM

Sobota 8. 6. patří příznivcům fotbalu.
13. ročník Turnaje století v malé kopané
pod záštitou starosty města pana Petra Ho-

Přehled zájmových útvarů DDM pro nový školní rok 2013/2014 najdete na webu
DDM. Přihlášky můžete vyplnit již v průběhu června nebo koncem srpna a začátkem
září. Přehled ZÚ bude průběžně aktualizován. Z novinek již nyní můžeme představit ZÚ Mladý fotograf a Klub mladého
historika. Více informací najdete v příštím
vydání Zpravodaje.
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Dva závody – čtyři první místa!
Č

lenové Plaveckého oddílu POKR a Oddílu moderního pětiboje TJ Kralupy
vstoupili výborně do nového ročníku Českého poháru moderního pětiboje.
Kateřina Berková (kategorie U15) a Michaela Svobodová (kategorie U13) zvítězily suverénně ve svých kategoriích v obou
závodech nové sezóny v Praze a v Plzni.
Kateřina navázala na vynikající výsledky
loňského podzimu. Jestliže vloni atakovala
vždy některou z medailí, tak po zimní pečlivé střelecké přípravě a kvalitním plaveckém a běžeckém tréninku, je jednoznačně
favoritkou pětibojařské sezóny v kategorii
dívek do 15 let.
Dlouho jsme čekali na medailová místa
Míši Svobodové, protože loni měla mírné
zdravotní omezení a nemohla závodit. Naštěstí jí to nebránilo v tréninku a v roce

2013 se Míša dostala do vynikající formy
jak v plavání, tak v běhu a ve své kategorii
zvítězila s velkým náskokem a na blížících
se závodech v Kralupech (sobota 15. 6. 2013)
budeme všichni věřit v třetí vítězství.
Monika Macková (U15) na prvním závodu získala 3. místo a v Plzni ho vylepšila
na stříbrnou medaili. Maruška Martínková (U15) v Praze skončila šestá a v Plzni
po zlepšeném výkonu čtvrtá, půl vteřiny
od medaile.
Nejmladší členové – celkem 8 dětí, kteří
v plaveckém oddíle trénují pod vedením
Evy Rázkové a Tomáše Brtníka, závodili
v Praze v hojném počtu a jejich výsledky
byly vynikající. Všichni si zlepšili osobní
rekordy a porazili spoustu soupeřů. Tyto
děti plavou 50 m a běhají 500 m.

R

foto: Hana Hurtíková

Trenér kralupských badmintonistů
Vítek Šeďa.

že v kategorii jednotlivců, kterou lze díky jedinečnému systému hry z párových disciplín
vypočítat, uspěl a vyhrál právě
náš trenér Vítek Šeďa, který se
v současné době věnuje trénování nejen kralupského badmintonového potěru, ale také dospělých amatérských hráčů.
Přijďte se proto zdokonalit
v tomto krásném sportu. Tréninky pro dospělé probíhají
každé pondělí v čase 19:30 21:00. Účast je nezávazná a nemusí se předem hlásit, na místě se za trénink platí 120,- Kč.
A z tréninku je to už jen krůček
třeba zrovna na příští ročník Ligy neregistrovaných hráčů...

www.mestok ralupy.cz

CENA MĚSTA KRALUPY
NAD VLTAVOU.
Celý závod začíná v 10:00 hodin střeleckou soutěží ve vedlejší hale u zimního stadionu. Pro zájemce budou připraveny ukázky střelby z laserové pistole, kterou se závodí ve věku od 15 let.
Zveme sportující veřejnost k účasti na závodu
– přihlásit se je třeba mailem do 14. června.
Doporučený nejmladší věk pro start je 8 let. Kategorie nejmladších (do 11 let) bude zahajovat
závod plaváním v bazénu dopoledne v 11 hodin.
Tyto děti jen plavou a běží. Běh proběhne odpoledne od 14:00 hodin na novém atletickém hřišti
u zimního stadionu.
Sledujte aktuality o závodu na stránce
www.petiboj-kralupy.cz a přijďte fandit
našim sportovcům!

Úspěchy taneční školy Rasha

L
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celorepublikový závod

Petr Martínek

Do Kralup se sjíždějí
badmintonisté

etos se již poosmé v kralupské badmintonové hale
U Cukrovaru konala tradiční
badmintonová liga pro neregistrované hráče všech výkonnostních kategorií. Dříve Victor liga,
dnes Liga smíšených družstev,
se hraje švýcarským systémem
na 6 kol, přičemž každý tým
sestává minimálně ze dvou mužů a jedné ženy (lze i opačně).
V jednom zápase proti vylosovanému soupeři pak takovýto
tým odehraje postupně mix, debl a znovu mix, každý z hráčů
tedy dva sety do 21 bodů.
Výborný kolektiv již zkušených
hráčů společně s možností poznat v začínajících a nadějných
amatérských badmintonistech
nové přátele, dávají sérii turnajů
(každou první sobotu v měsíci,
od října do května) jedinečnou
a nezapomenutelnou atmosféru.
Zahrát si může každý, zvolený
švýcarský systém navíc velice
dobře zajišťuje, aby spolu hrály
právě týmy, které jsou výkonnostně srovnatelné.
V sobotu 4. května se konal
poslední, osmý turnaj osmého
ročníku. Vítězem celé série se
stal tým Leporelo. Jsme potěšeni,

V Kralupech nad Vltavou

proběhne v sobotu 15. 6. 2013

Za Badminton Kralupy
Adéla Hurtíková

áda bych touto cestou poděkovala Radě města Kralupy
n. Vlt., která v březnu 2013 vyjádřila souhlas s podporou volnočasových tanečních aktivit naší
školy finanční částkou 10.000,Kč z Fondu starosty a místostarostů města. Hned v březnu
jsme našemu městu udělaly čest
1. místem na Soutěži orientálního tance v Plzni za Fussion Fan
Veil a v květnu jsme získaly Cenu poroty na Květnovém festivalu orientálního tance v Praze
za egyptské Drum Solo.
V dubnu proběhl v Kralupech
v pořadí již 5. ročník Orientálního vítání sluníčka. Bohatý

hodinový program plný krásné
hudby a skvělých tanečních výkonů lektorek, kurzistek a hostů TŠ Rasha se stal skutečnou
oslavou tance a vzájemného
sdílení. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě večera, zejména sponzorům (Cukrárna
Natali, firma Peritus, Stavební
práce Miloš Sedlák a Ametystová čajovna).
Nyní jsou před námi další
soutěže a aktivity, na které se
těšíme a pilně připravujeme.
Tak držte pěsti, ať nám to hezky tancuje.
Za TŠ Rasha
Mgr. Iveta Jirasová

foto: Gabriela Junášková
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Kralupští siláci se vůbec neztratili
Kralupští siláci se mohou pochlubit
několika zajímavými výsledky
z posledních závodů:

Zdeněk Tuháček
(reprezentant TJ Kralupy)
na MČR v benčpresu druhý.

u 30. a 31. 3. se konalo první Mistrovství
ČR v silovém trojboji RAW – tj. silový trojboj
bez vybavení, závodníci mohli používat pouze opasek pro předcházení zranění. Zdeněk
Tuháček si po druhém pokusu na mrtvém
tahu výkonem 232,5 kg zajistil 3. místo.
u 6. 4. se uskutečnilo 21. Mistrovství ČR
v silovém trojboji - Zdeněk Tuháček za výkony: dřep 220 kg, benč 195 kg (druhý nejlepší v kategorii) a mrtvý tah 235 kg skončil
pátý.
u 18. – 21. 4. v Praze proběhlo 13. Mistrovství světa v benčpresu mužů a žen Masters
– Ivan Veselý v kategorii M3 zvedl 152,5 kg,
což stačilo na neoblíbené 4. místo.

30 medailí pro kralupské plavce

Květen ve znamení
KRALUPY OPEN 2013

V

O

Foto: Petr Hantych

íce než 30 medailí vybojovali kralupští
plavci od začátku roku. Plavání přitom
patří k velkým sportům a na závodech se
běžně sejde dvě stě či tři sta závodníků.
Tři tréninkové skupiny dětí tak Kralupy
úspěšně reprezentovaly třeba v Jablonci,
Lounech, Chomutově, Kladně, Berouně či
Praze. Medaile pak jen potvrzují popularitu
plavání v Kralupech a stále rostoucí členskou základnu.
Plavecký oddíl před časem též zprovoznil nové stránky www.plavanikralupy.cz.
Pokud by si chtěl čtenář například poměřit
s plavci na dálku své výkony, stačí podívat
se na přehled nejlepších časů. Třeba desetileté děti uplavou 100 m (4 bazény) za minutu dvacet. Napište nám přes web, zda se
vám podařilo plavat rychleji. A i pokud ne,
přiveďte své dítě na oddílový nábor v září
–říjnu 2013, více podrobností na stránkách
a na oddílové nástěnce v hale bazénu na začátku školního roku. 
Petr Hantych 

Velkou nadějí kralupského plavání je teprve
9letá Viktorie Mostková z tréninkové skupiny
Mgr. Tomáše Brtníka. Na snímku při vítězství
na Velké ceně Chomutova.

Basketbalový klub Kralupy Junior
zve všechny bývalé i nynější hráčky, příznivce i sponzory
na setkání při příležitosti 55. výročí kralupského
ženského basketbalu, které se koná 9. 6. 2013
od 14:00 hodin v městské sportovní
hale na sídlišti Cukrovar.

ficiální florbalová ligová sezona, kde týmy sváděly boje o umístění
a body do tabulek,
skončila. Nastupuje sezona letních neligových turnajů.
A právě jeden takový probíhal po tři
květnové víkendy i v Kralupech nad
Vltavou. Jednalo se o tradiční turnaj
Kralupy Open, letos však zatím s největší účastí 43 týmů z 8 krajů ve čtyřech kategoriích.
O víkendu 11. - 12. 5. odstartoval
Kralupy Open turnaj starších žáků
a dorostenců. V kategorii starších žáků
obsadili domácí 6. místo, když nedokázali navázat na slibný úvodní výsledek 5:0. Vítězem se stal tým SK Florbal
Benešov. Dorostenecká kategorie se
doslova hemžila kvalitními týmy z extraligy i první ligy. Podobná situace jako
starší žáky potkala i kralupské dorostence, kteří po slibném prvním zápase,
kdy porazili celek Kladna 2:1, nedokázali navázat a v dalších zápasech
nepředváděli takový výkon. Celkově
obsadili 8. místo. Vítězem v kategorii
dorostenců se stal pražský celek TJ
JM Chodov. Děkujeme městu Kralupy nad Vltavou za podporu této výborné akce.
Filip Janouch
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Úspěšné jaro

Tanečního a pohybového studia
Zuzany Štarkové

T

Foto: B. Prosecký

aneční studio působí
v Kralupech n/Vlt. v prostorách Dvořákova gymnázia již čtrnáctým rokem. Jako
v loňském roce se žáci zúčastnili celostátní přehlídky scénického tance v Praze v Salesiánském divadle.
A stejně jako v předešlých letech se děti nevrátily s prázdnou. Zvláštní cena poroty
byla udělena choreografiím
„Paraplíčka“ a „Tarantela“, lidový tanec „Kalamajka“ pak
získal hlavní cenu ve své kategorii. Děvčátka s paraplíčky obsadila i 2. místo na Středočeském tanečním poháru
a postoupila do krajského
kola.

Závěrečný taneční
koncert
Tím ale práce pro letošní školní rok zdaleka nekončí. Finišuje příprava závěrečného
tanečního koncertu, který se
uskuteční v Kulturním domě
Vltava v sobotu 15. června

v 17:00 hodin. Kromě žáků
studia vystoupí i budoucí profesionálové, studenti Taneční
konzervatoře Ivo-Váni Psoty
v Praze.
Přijďte se podívat – všich-

RAGBY a Dny Kralup 2013
Rádi bychom pozvali všechny příznivce ragby
v sobotu 8. 6. 2013 na turnaj mužů v ragby
a v neděli 9. 6. 2013 na historicky první
turnaj žen v ragby.
Turnaje se konají v rámci Dnů Kralup
na hřišti v Kralupech - Mikovicích.
Těšíme se na Vás!
RC Kralupy n. Vlt.

ni příznivci tanečního umění
jsou srdečně zváni.
Nábor dětí ve věku od pěti
let pro příští školní rok bude
probíhat od začátku června
a v případě volných míst ještě

druhý týden v září. Chystáme
i novinku pro dospělé – jednou
týdně lekce klasického baletu.
Bližší informace na www.pohybovestudio.webgarden.cz.
MgA. Zuzana Štarková

Další úspěchy volejbalistek
K
ralupské starší žákyně obhájily krajský titul. Vybojovaly
si tak právo startovat na Přeboru ČR. V první části – hrálo se
v Plzni 20. - 21. 4. – po zodpovědném výkonu spolehlivě postoupily z 2. místa do finále mezi nejlepších dvanáct družstev
z celé ČR. To se hrálo 3. - 5. 5.
v Brně. Po skvělých výkonech
starší žákyně obsadily celkově
báječné 4. místo.
Kadetky společně s juniorkami dostaly pozvánku na tradiční Mezinárodní turnaj do partnerského města Komárna. Zde
každoročně hrají čtyři kvalitní
týmy z Čech, Slovenska a Maďarska. Pravidelnými účastníky
jsou vedle domácích hráček právě Kralupy a výběr Budapešti.
Čtvrté družstvo je každý rok ji-

né, v minulých ročnících děvčata bojovala např. s KP Brno,
Slavií UK Bratislava, Novými
Zámky atd. Letos pozvání přijal
maďarský Györ.
V úvodním dni naše hráčky
nestačily pouze na Komárno
a s jednou prohrou postoupily
do finále. Tam po výborném výkonu opět s domácími hráčkami
3:1 zvítězily a přivezly do Kralup zlato.
Děkujeme jim za skvělou reprezentaci našeho města. Dík
putuje i členům divadelního souboru Scéna, kteří přišli zafandit
a vytvořili v hale téměř domácí atmosféru. Na akci poskytlo
město Kralupy dotaci, díky které
jsme částečně pokryli náklady
na dopravu. Děkujeme.
Petr Slapnička

AKTUÁLNÍ VOLEJBALOVÉ INFORMACE NAJDETE NA 
WWW.KRALUPSKEVOLEJBALISTKY.ORG
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Výsledkový servis kolektivních sportů
BASKETBAL
Dorostenky U19
BK Kralupy Junior - SK UP Olomouc....................39:81

FLORBAL
PH+SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V A - J.B.M. Praha............................ 6:4
FBC Kralupy n/V A - Vasara......................................2:6
PH+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V B - FBC Jeleni Unhošť................ 10:1
FBC Kralupy n/V B - SK Lators................................11:6
PH+SČ liga dorostu
FBC Kralupy n/V - FA Mladá Boleslav...................... 7:1
FBC Kralupy n/V - ORKA Stará Boleslav . ............... 1:8
PH+SČ liga starších žáků - koš C
FBC Kralupy n/V - FBŠ Bohemians Praha D . ......... 1:6
FBC Kralupy n/V - ORKA Stará Boleslav B ..............1:1
FBC Kralupy n/V - FBK Vosy Praha ....................... 2:11
RFL - Regionální florbalová liga
Lujs Vytón - Sokol Kančí Hřbet ............................... 5:4
Lujs Vytón - Sokol Kančí Hřbet ............................... 5:3
KRALUPY OPEN 2013 - starší žáci
FBC Kralupy n/V - Lhokamo Praha..........................5:0

KRALUPY OPEN 2013 - dorost
FBC Kralupy n/V - FBC Kladno................................. 2:1
FBC Kralupy n/V - FBC UNITED Č. Budějovice........ 4:7
FBC Kralupy n/V - Klub SPV Pardubice ..................2:3
FBC Kralupy n/V - TJ JM Chodov............................. 1:6
FBC Kralupy n/V - Klub SPV Pardubice.................... 3:1

HOKEJBAL
Petroniův pohár - semifinále
(série se hrají na 3 vítězná utkání)
HBC NELAHOZEVES - MINICE QUIJOTES............... 3:5
HBC NELAHOZEVES - MINICE QUIJOTES............. 12:0
HBC NELAHOZEVES - MINICE QUIJOTES..........3:4 PP
HBC NELAHOZEVES - MINICE QUIJOTES............... 3:5
CSKA LOBEČEK - PINK GUYS.................................. 4:2
CSKA LOBEČEK - PINK GUYS..................................2:6

RAGBY
Rakovník – Kralupy................................................... 0:7
Kralupy - Sedlčany................................................ 10:19
Říčany O33 - Kralupy............................................. 15:0
Břeclav - Kralupy...................................................... 7:5

Mladší žákyně, Krajský přebor
Kralupy „B“ - Nymburk.............................................2:0
Kralupy „B“ - Kolín....................................................2:0
Kralupy „B“ - Mladá Boleslav................................... 2:1
Kralupy „A“ - Komárov.............................................0:2
Kralupy „A“ - Kladno................................................0:2
Kralupy „A“ - Benátky n. Jiz.....................................2:0
Kralupy „B“ - Kralupy „A“........................................0:2
Kralupy „B“ - Mladá Boleslav...................................2:0
Kralupy „B“ - Brandýs n. L. .....................................2:0
Kralupy „A“ - Brandýs n. L. .....................................2:0
Kralupy „A“ - Mladá Boleslav...................................2:0
Starší žákyně, finále Přeboru ČR
Kralupy - Přerov........................................................2:0
Kralupy - Tábor.........................................................2:0
Kralupy - KP Brno .................................................... 2:1
Kralupy - Nový Jičín..................................................2:0
Kralupy - Olymp Praha „A“....................................... 2:1
Kralupy - VŠ Plzeň....................................................0:2
Kralupy - Prostějov................................................... 1:2
Kralupy - Studio Sport Praha....................................0:2
Juniorky, mezinárodní turnaj v Komárně
Kralupy - Komárno.................................................... 1:2
Kralupy - Budapešť...................................................3:0
Kralupy - Györ ..........................................................3:0
Kralupy - Komárno (finále)........................................ 3:1

Bavaria World Cup v Úžicích

Z

ávěrečné kolo OSČ (oblastní soutěž Čech) proběhlo
v Počepicích za účasti tradičních
soupeřů - Břeclavi a O33 Říčany.
V úvodním zápase se rozešli domácí s Rakovníkem smírně bez
bodů. V druhém soutěžním zápase turnaje nastoupily Kralupy
proti borcům z Rakovníka s odhodláním vrátit jim porážku z jejich hřiště. Po zaváhání obrany
ve dvaadvacítce soupeře jsme
hned v úvodu dokázali položit
pětku, kterou potvrdil kapitán
Pavel Hrubý úspěšnou konverzí
a i přes šance na obou stranách
již další body nepadly.
Toto vítězství nám zajistilo prvenství v celém ročníku Oblastní soutěže Čech a po odehrání
turnaje nám připravil pořadatel
příjemné překvapení a předal týmu RC Kralupy pohár pro vítěze
OSČ 2013.
Hana Hrubá

Volejbal

konečné výsledky:
U7A: 1. Wales, 2. JAR, 3. Francie
U7B: 1. Anglie, 2. Wales, 3. Argentina
U9A: 1. Francie, 2. Nový Zéland, 3. Irsko
U9B: 1. Irsko, 2. Argentina, 3. Wales

O

poslední květnové a bez přestávky deštivé neděli se do nedalekých Úžic sjeli nejmenší hráči ragby na Bavaria World
Cup.
Nehráli ale se svými týmy, byli totiž rozděleni do týmů jednotlivých států, známých
velmocí sportu ragby. Zahráli si tak v nezvyklých sestavách a zároveň se spřátelili
se svými obvyklými rivaly, což bylo hlavní
myšlenkou turnaje.
I přes nepřízeň počasí si všichni účastníci
v barvách rozličných ragbyových velmocí
turnaj náramně užili.
Ragby zdar! 
Hana Bozděchová

foto: H. Bozděchová

Kralupští ragbisté
vítězi OSČ

FBC Kralupy n/V - FBC Liberec................................2:3
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers ............................ 2:1
FBC Kralupy n/V - BLACK ANGELS ........................ 1:2
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Komerční inzerce
SOUKROMÁ INZERCE

❱ SEZNÁMENÍ Žena ve věku 62 let (výška 169 cm) by ráda poznala
hodného nekuřáka v přibližném věku z Kralup n. Vlt. a okolí
k vážnému seznámení. 	
Tel. č. 721 260 283
❱ HOSPODYNĚ Hledáme hospodyni do rodinného domu
v Kralupech – na Hostibejku. Pracovitou, pečlivou, spolehlivou paní
a dobrou kuchařku. Na dlouhodobou spolupráci - každodenní,
pouze seriózní nabídky. Odměna dle dohody. Vaše nabídky
a CV zasílejte, prosím, na e-mail rdkralupy@seznam.cz

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

Pronájem bytu 4 + kk, 85 m2

inzerci
objednávejte
na e-mailu

Nabízíme k pronájmu byt o celkové
výměře 85 m2. Byt je nezařízen,
v dobrém stavu. Umístění bytu je
v centru města na sídlišti Cukrovar.
Z bytu je krásný výhled na Vltavu. Byt
je prázdný, k nastěhování ihned.
Nájem: 9.000 CZK
Služby: 4.500 CZK
Vratná kauce: 13.500 CZK

zpravodaj@mestokalupy.cz

Tel.: 777 251 259

3s0 laež v70a

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

Otevřeno:
po – pá: 8:00 – 17:30
so: 8:00 – 16:00
ne: 9:00 – 14:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno..................................... 8:00 – 16:00

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Vás na

vé
červno
akce
Z veme

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

tel.: 315 781 019

r es
do E x p

py!
k y K ralu

11. 6. od 16 do 17 h.
improvizovaná módní přehlídka dámských šatů holandské
značky Smashed Lemon – možnost zakoupení

18. 6. od 16 h.
přednáška „Hubnutí začíná v hlavě“

25. 6. od 15 do 18 h.
Expreska párty k 1. výročí otevření Expresky
v Kralupech – nebudete se nudit!

Vzhledem k omezené
kapacitě doporučujeme
rezervaci míst na recepci
osobně nebo telefonicky
774 509 013 anebo
e-mailem: kralupy-nadvltavou@expreska.cz

v kruhu
Od 31. 5. 2013 každý pátek
od 18 hodin
bude v Expresce probíhat

nové cvičení

s Mirkou Žákovičovou!
Vstup 80,- Kč, pro členky Expresky jen 50,- Kč
Místa si včas rezervujte na tel. č. 774 509 013
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Komerční inzerce
Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.

CHCETE AŽ 5.000,- Kč
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE?
Máte dům, plot,
pozemek či auto?
Poskytněte je pro reklamní
účely a nechte
je vydělávat!
Pro více
informací volejte
kdykoliv

nabízí občanům, podnikatelům, firmám,
školským zařízením, společenstvím vlastníků
nemovitostí, spolkům a organizacím:

725 308 690

!! Vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,
sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku
k likvidaci !!

Tel.: 777 227 840

KZ

PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH
STROJŮ
na koberce a čalounění
Odolena Voda
- profesionální čistící stroje
- čištění extrakční metodou

› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech

+420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

tel.: 775 693 020

www.pujcovna-cisticich-stroju.cz

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut
Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKU
V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
směnárna@barsini.cz
GSM: +420 725 111 722

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

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.

www.aspekt.hm

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňov poradce, auditor
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Kalendář červnových akcí
aneb kam nejen v Kralupech?
DATUM

ZAHÁJENÍ

AKCE

3. 6. po....... 18:00............... Taneční koncert ZUŠ v KD Vltava
		
19:00............... Meditační večer (AZ centrum)
4. 6. út........ 19:00............... Zelená domácnost – přednáška
			
(AZ centrum)
5. 6. st........ 15:00............... Zahajovací zahradní slavnost Dnů Kralup
			
(DPS)
		
16:00............... Běh do hostibejckých schodů
		
19:00............... Rychlokurz sebeobrany
		
(tělocvična juda)
6. 6. čt.......... 9:00............... Den otevřených dveří Městské policie
		
Kralupy n. Vlt.
		
17:00............... VII. Muzejní noc s překvapením (muzeum)
		
17:00............... Čaj o páté v Ametystové čajovně
		
17:30............... Turistický závod nanečisto
			
v Husově parku
		
18:00............... ZUŠlechtění uměním v KD Vltava
		
19:00............... Vernisáž výstavy O. Čemuse (muzeum)
		
19:00............... Koncert skupiny MAIMA v Galerii VK37
7. 6. pá......... 9:00............... Hry a soutěže pro děti na koupališti
		
16:00............... Orientační běh na Sokolišti
		
17:00............... Lanový trojboj v tělocvičně juda
		
20:00............... Oldies párty v loděnici Kotva
8. 6. so......... 8:00............... Letní aerobic
			
(sportovní hala na Cukrovaru)
		
8:30............... Memoriál Simony Machanové
			
(volejbalové hřiště)
		
8:41............... Výlet s KPP Modřanskou roklí
		
9:00............... Turnaj století (hřiště Čechie)
		
9:00............... Turnaj basketbalu
			
(sportovní hala na Cukrovaru)
		
10:00............... Turnaj mužů v ragby (hřiště v Mikovicích)
		
10:00............... Filipínské KALI (pod mostem T.G.M.)
		
10:00............... Kralupská míle (loděnice Kotva)
		
13:00............... Flair cup (pod mostem T.G.M.)
		
13:00............... Dámská jízda (pod mostem T.G.M.)
		
14:00............... Dětský den s piráty (hřiště Zeměchy)
		
14:30............... Cyklotour Na kole dětem (před KD Vltava)
		
16:00............... S kouzly kolem světa (pod mostem T.G.M.)
		
18:00............... Kralupský hudební festiválek
			
(pod mostem T.G.M.)
		
18:00............... Evening penalty floorball
			
(sportovní hala na Cukrovaru)
		
23:35............... Ohňostroj u Vltavy
9. 6. ne......... 9:00............... Turnaj minivolejbalu (volejbalové hřiště)
		
9:00............... Vyhlídkové lety vrtulníkem
			
(louka u koupaliště)
		
9:00............... Show leteckých modelářů
			
(louka u koupaliště)
		
10:00............... Turnaj žen v ragby (hřiště Mikovice)
		
10:00............... Strongman Kralupy (pod mostem T.G.M.)
		
10:00............... Air bag jam (pod mostem T.G.M.)
		
10:30............... Kralupský kilometr (loděnice Kotva)
		
11:00 – 21:30. Výletní plavby po Vltavě (loděnice Kotva)

DATUM

ZAHÁJENÍ

AKCE

		
13:00............... Studentský Majáles v loděnici Kotva
		
14:00............... Pohádkový (ne)les s Rolničkou
			
(tůň u Vltavy)
		
14:00............... Setkání basketbalistek k 55. výročí
			
(hala na Cukrovaru)
10. 6. po..... 18:30............... Osobní záměr – seminář (AZ centrum)
12. 6. st........ 9:00............... Recitační soutěž v DDM
		
19:00 ............. Beseda o veltruském zámku (Veltrusy)
13. 6. čt
16:00............... Terapie s hlínou, pohádkami (AZ centrum)
		
17:00 ............. Rozlučka se školním rokem (AZ centrum)
		
19:30............... Tančírna v KD Vltava
15. 6. so....... 7:30............... Hasičská soutěž v Minicích
		
9:00............... Medová pouť na zámku v Kolči
		
9:30............... FIMO minihrátky (AZ centrum)
		
10:00............... Moderní pětiboj – Cena města Kralupy n. Vlt.
		
13:00............... FIMO kouzla s extrudérem (AZ centrum)
		
17:00 ............. Taneční koncert Tanečního a pohybového
			
studia Z. Štarkové v KD Vltava
		
18:00............... Koncert DKS k 15. výročí
			
(aula ZŠ Třebízského)
			
Den na řece – více info www.mestokralupy.cz
16. 6. ne.....14:00............... Oslava dětského dne na Hostibejku
18. 6. út...... 17:00............... Koncert absolventů ZUŠ (muzeum)
19. 6. st...... 19:00............... Pikantní dámská jízda v KD Vltava
21. 6. pá..... 13:00............... 2. letní čarování v Olovnici
		
18:00............... Ondřej Jírový – koncert v Galerii VK37
22. 6. so..... 10:00............... Soutěžní výstava růží (zámek Veltrusy)
		
13:00............... Kurz „Šperky na léto“ v DDM
		
13:00............... 2. letní čarování v Olovnici
		
14:00............... Slunovrat – hudební festival v Mikovicích
		
17:00............... Svatojánská noc v Máslovicích
23. 6. ne..... 10:00............... Soutěžní výstava růží (zámek Veltrusy)
		
13:00............... 2. letní čarování v Olovnici
		
15:00............... Poslední zvonění na zahradě KD Vltava
25. 6. út...... 19:30............... Komorní koncert KPH (Nelahozeves)
26. 6. st........ 7:00............... Výlet s „Rodáky“ do Jablonce nad Nisou
27. 6. čt...... 14:00............... Vítání prázdnin s kralupským gymnáziem

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

