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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

květen / 2013

15,- Kč

ZVEME VÁS DO KD VLTAVA!

Horkýže Slíže

navštíví v rámci své tour
i KRALUPY NAD VLTAVOU!
KD Vltava – 18. 5. – 19:30 hodin
Více informací na str. 15

Eva Holubová NAŠE MĚSTO OBJEKTIVEM
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DDM Kralupy n. Vlt. ve spolupráci s MěÚ Kralupy n. Vlt. vyhlašuje fotografickou
soutěž pod záštitou starosty pana Petra Holečka: Naše město objektivem.
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přiveze do Kralup novou inscenaci
HVĚZDA, a to v české PŘEDPREMIÉŘE!
KD Vltava – 21. 5. – 19:30 hodin
Další informace na str. 15

S

outěž je určena pro děti a mládež: I. kategorie 10-15 let; II. kategorie 16-20 let.
Soutěžní fotografie mohou zobrazovat nejen památky a zákoutí města, ale také jeho obyvatele nebo zajímavé akce pořádané
v Kralupech nad Vltavou. Vyvolané fotografie v maximálním formátu do A4 můžete odevzdávat do 23. 5. 2013 v kanceláři
DDM. Každý soutěžící se může zúčastnit
maximálně se 3 jednotlivými fotografiemi

nebo cyklem do 5 fotografií. Každá fotografie bude na zadní straně označena jménem,
kategorií a kontaktem.
Všechny přijaté fotografie budou vystaveny v DDM v týdnu od 27. do 31. května
2013.
Vítězové budou vyhlášeni 9. června
na Kralupském Majálesu. Hodnotné
ceny předá starosta města Petr Holeček
a ředitelka DDM Marie Blažková.
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Krátké zprávy

Vážení a milí čtenáři,
nejprve musím na pravou míru uvést
aprílový žertík v dubnovém čísle. Ano,
tentokrát to byl hned titulní článek
o budování metra do Kralup. I když
se tento nápad většině obyvatel zamlouvá, bohužel zatím nikdo o tomto
záměru neuvažuje.
Dále bych ráda uveřejnila dopis od paní Preuss
z Berlína, zejména proto, že mě jeho obsah potěšil a věřím, že udělá radost i vám, čtenářům
a autorům různých příspěvků.
Přeji všem příjemné prožití májových dnů!
Radka Saláková,
redaktorka Kralupského Zpravodaje

V Berlíně 21. 3. 2013
Vážená paní redaktorko,
prostřednictvím mého bývalého profesora pana
Řady, který mi tento kontakt s Vámi umožnil,
jsem si mohla postupně pročítat řádku za řádkou veškerá vydání roku 2012. Český jazyk jsem
sice nezapomněla, i když už 43 let žiji v cizině, ale
je nezvyklé po tolika letech číst v mateřské řeči.
Trvalo mi to dosti dlouho, ale „hltala“ jsem článek za článkem!
Zajímalo mě vlastně všechno! Ať jsou to novinky o rozkvětu a pokroku města, příspěvky jeho
obyvatel, trochu historie s fotografiemi, relace
o mladých i starších spoluobčanech, reklamní
tisk a dokonce i program kina. Mohla bych o tom
psát dlouho, neboť se toho moc u vás k dobrému
změnilo. Na některá jména se i pamatuji, i když
to nejsou jistě moji vrstevníci. A tak jsem měla při
čtení a vzpomínce někdy i slzy v očích.
Nezapomněla jsem ani na chvilku, odkud pocházím, kdo mi dal mé vzdělání, které mi v cizině
přišlo k dobru, a nezapomněla jsem, že mě Česká
republika a vliv kralupské společnosti dobře vychoval a připravil do života, kdekoliv se ve světě
nacházím!! I když hlavní přínos mají mí rodiče.
Přeji Vám mnoho dobrých příspěvků do Kralupského Zpravodaje, pevné zdraví a úspěchy
do budoucích let. Ať váš Zpravodaj jen dobré
zprávy přináší!
Ludmila Preuss, rozená Bejčková

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Město Kralupy nad Vltavou podá žádost
o dotaci z Operačního programu životního prostředí na projekt „Rozšíření kapacity sběrového dvora města Kralupy nad Vltavou“ a o dotaci
z programu „Zahrada hrou“ z Nadace proměny,
na obnovu zahrady v MŠ Gen. Klapálka a MŠ ul.
Dr. E. Beneše.
◆ Smuteční síň u kralupského hřbitova se dočká opravy fasády. Zhotovitelem byl vybrán pan
Tomáš Cinádr z Kralup nad Vltavou, za cenu
644.167,70 Kč.
◆ Zhotovitelem akce „Demolice objektů v areálu
Aero – Kralupy nad Vltavou“ se stala firma Kochmantrans, s.r.o. z Kralup nad Vltavou, za celkovou
cenu 3.509.000,- Kč vč. DPH. Dílo bude dokončeno do dubna 2014 a platby za demolici proběhnou
ve dvou etapách.
◆ V návaznosti na stavbu nového městského
úřadu, VTP parku VŠCHT a na započetí bouracích
prací v bývalém areálu Aero Kralupy nad Vltavou rada města schválila vypracování Studie a posouzení
ekonomické výhodnosti revitalizace centra města a návrhů na budoucí využití lokalit „centrum“
a „Aero + jatka“. Studii vypracuje společnost Knight
Frank, s.r.o., za cenu 80.000,- Kč bez DPH.
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◆ Rada města schválila dokončení části stezky
na levém břehu Vltavy v úseku Kralupy nad Vltavou
– Dolany, za cenu 455.000,- Kč bez DPH firmou
Pavel Stinka z Kralup nad Vltavou.
◆ Městské letní koupaliště v Lobečku bude otevřeno od pátku 31. května. Podrobné informace
(provozní doba, ceny atd.) najdete v červnovém
vydání Zpravodaje.
◆ V Informačním centru MěÚ si můžete zakoupit
hrneček s motivem našeho města. Cena: 100,- Kč

◆ Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo dvě
Výzvy k podání nabídek od více zájemců na akce
„Stavební úpravy Atria v ZŠ Gen. Klapálka“ a „Lávka v Olších v Kralupech nad Vltavou“.

Veřejné jednání

17.

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

◆ Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na zakázku „Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, KaSS
a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech
nad Vltavou“.

◆ Opravy chodníku v ulici Nerudova se ujmou
Technické služby města Kralupy za celkovou cenu
482.643,77 Kč vč. DPH.

čer
vna
v Lobečku proběhnou
ve středu
15. a 29. května 2013

◆ Rada města schválila využití louky v Mikovicích pro konání hudebního festivalu „Slunovrat“,
který se uskuteční 22. 6. 2013 od 14:00 do 23. 6.
2013 do 2:00 hodin.

◆ Rada města vybrala zhotovitele zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Na Rybníkách – Zeměchy“. Stala se jím společnost Colas CZ, a.s. z Prahy,
za celkovou cenu 2.639.087,- Kč bez DPH.

zastupitelstva města
se koná:

Stánkové trhy

◆ Farní charita Kralupy nad Vltavou dostala souhlas a 28. 9. 2013 uspořádá 2. ročník kralupského
vinobraní, a to v ulici Kaplířova, Sokolská, Palackého nám., Husova a Jungmannova.

Svaz zdravotně postižených
ZO Kralupy
Schůzka se koná:

28. 5. 2013 od 12:30
do 13:30 hodin

od 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Adresa:
Hůrka 1041
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Jaro na Hostibejku
V

Velký dík patří všem, kteří sobotní dopoledne v klidu domova vyměnili za práci
v přírodě. Především pak skautským oddílům Stopaři, Dráčata, Benjamínci, Tuláci,
Chacha a Kvítka. Děkujeme!
Za Ekologickou komisi J. Havlík

Akce proběhla za podpory místní samosprávy.
Foto: Ing. František Bartoš

sobotu 20. dubna se na Hostibejku uskutečnil další ročník úklidového dne, při
kterém se městský lesopark čistil od odpadků a nepořádku.
Díky skautskému středisku Střelka, které má tuto akci každoročně v kalendáři, se
z lesa odneslo několik desítek pytlů odpadu.
Pomoc přišli i běžní občané Kralup a přes
chladné počasí se sešlo více jak 50 lidí.

Povodňová preventivní
prohlídka

V

Foto: jindřich havlík

Malí skauti
připraveni k úklidu
na Hostibejku.

Masaryk a Beneš

před praktickou školou
řeviny ve městě jsou důležitým prvkem
a mají svůj nezaměnitelný ekologický
a estetický význam. Stromy jsou živé organismy a tak podléhají během svého života
různým nepříznivým podmínkám, obzvláště v městském prostředí. Zároveň jsou na ně
kladeny vysoké nároky z hlediska estetického a bezpečnostního.
Lípy srdčité rostoucí před praktickou školou byly dlouhodobě vystavovány ve městě běžným
negativním faktorům, které přispívaly k jejich zhoršujícímu se zdravotnímu
stavu. Stromy byly dlouhodobě upravovány obvyklou zahradnickou metodou
hlavovým řezem, který se
ve městech používá z estetických důvodů. Tento řez
po čase způsobil vyhnívání
hlavy stromu. U jedné z lip
zároveň došlo k poškození

kmene po celé jeho délce. Takovéto poškození je pak vstupní bránou pro houbové
choroby. Druhá lípa byla již úplně suchá.
Město proto usoudilo, že by bylo vhodné
tyto dva stromy odstranit. Městský úřad,
odbor životního prostředí, uznal důvody
k pokácení a žádosti vyhověl dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zároveň byla uložena náhradní výsadba, která se řídila především
historickými souvislostmi,
které objasnil pan starosta Petr Holeček. Když byly
totiž lípy v minulosti vysazovány, byly pojmenovány
po dvou českých prezidentech - Masaryk a Beneš. Proto jako náhradní výsadba
byly zvoleny opět lípy srdčité. V současné chvíli jsou
už vysazeny a opět krášlí
okolí školy.
foto: Radka Saláková

D

e dnech 10. a 13. 4. byla provedena každoroční pravidelná povodňová prohlídka
kralupských toků – tj. Zákolanského a Knovízského potoka.
Zúčastnili se jí nejen kralupští radní a referenti odboru životního prostředí, ale také zástupci Povodí Vltavy s. p., Českého rybářského
svazu a HZS Kralupy nad Vltavou.
Cílem této prohlídky je zjištění případných
závad, které by mohly způsobit škodlivé následky při povodni nebo zvýšit nebezpečí
povodně. Zjištěny byly například tyto nedostatky:

Knovízský potok

› nepořádek za plotem školy u mostu v Horymírově ul.
› v Mikovicích na pravém břehu leží na okraji
záplavového území zdevastovaná nefunkční
laminátová budka, zřejmě bývalá rozvodna
telefonu či plynu
› v Olovnici, v prostoru u nádraží ČD, hustý
porost stromů a keřů na obou březích potoka,
koryto místy zanesené splaveninami a spadlými větvemi

Zákolanský potok

› pod železničním mostem u křižovatky ul.
Riegrova a Podřipská je naplavený materiál
(větve, různý odpad apod.) v korytě potoka
› z oplocení (zeď) na pravém břehu potoka
za čajovnou na 2 místech vypadávají do potoka
kameny z této ohradní zdi
› pod mostem v ul. Gen. Klapálka jsou na pilířích mostu naplavené větve a nánosy bahna
› v blízkosti lávky u hřiště FK Kralupy je potrubí nízko nad vodou – při povodni může tvořit
překážku (zachytávání spláví apod.)
› na levém břehu v prostoru fotbalového hřiště poházený stavební odpad a posekaná tráva
v korytě potoka

Ing. Veronika Zemanová
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ROZHOVOR s...

PhDr. Vladimírem Matouškem, ředitelem RHG spol. s r. o. – Nemocnice s poliklinikou v Kralupech n. V.

O dalším fungování nemocnice...
J

ak jsme již informovali v minulém vydání Zpravodaje, město Kralupy nad Vltavou prodalo areál kralupské nemocnice
společnosti RHG spol. s r. o., která byla
dlouholetým nájemcem budovy a provozovala polikliniku, LDN a LSPP. O tom, jak
prodej probíhal, jste se dozvěděli minulý
měsíc, nyní přinášíme informace o tom, jak
se bude nemocnice vyvíjet dále.
Jak se změní či nezmění fungování
nemocnice? Jakým směrem se nyní bude
nemocnice ubírat?
V době stálých změn ve zdravotnictví a zejména nedostatku peněz ve veřejném zdravotním pojištění je spíše umění udržet alespoň stávající stav. Přesto se ze strany RHG
spol. s r. o. změna projeví ve zvýšené míře
investic do budovy nemocnice. I tím se
samozřejmě zlepší podmínky pro pacienty,
návštěvníky nemocnice a personál.

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
květen
6. 5. - 10. 5. bioodpad
20. 5. - 24. 5. rozměrný odpad z domácností

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

Ve dnech státem uzákoněných svátků
se svozy nekonají.
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Mění se nějak vztah pacient – lékař, např.
nebude více služeb hrazeno?
Pokud nás k tomu systém veřejného zdravotního pojištění nedonutí, tak ne.
Plánujete nyní investovat do oprav budovy
a areálu jako takového? Návštěvníci by jistě
uvítali např. nové parkoviště…
Plánujeme. Začneme například opravou nosníků v suterénu, které zlepší statické podchycení části budovy. Výměnou všech dveří
a jejich rozšířením na lůžkových odděleních, opravou všech podlahových krytin,
výměnou okapů, opravou střechy, starého
výtahu a zřízení druhého výtahu. Připravujeme novou fasádu nemocnice atd. Parkoviště uděláme ve chvíli, kdy bude realizována
rekonstrukce Mostní ulice, včetně chodníku
a podchodu u mostu. Stavební povolení je
prý vydáno. Usilujeme o to, aby k nemocnici z Mostní ulice byla do projektu zařazena

protihluková stěna. Pro provedení stavebních prací se s námi bude muset realizační
firma dohodnout kvůli vstupům na pozemky nemocnice. Těžká mechanizace poškodí
i současný stav, který je v současné době
ze strany od Mostní ulice upraven, včetně
nově vystavěného chodníku ze zámkové
dlažby. Plánované celkové zahradní a parkovací úpravy by byly zdevastovány, protože
se automaticky při záboru části pozemku
zvýší zátěž okolo celé nemocnice.
V této záležitosti prosím občany o trpělivost a požádal bych ty, kteří nemocnici
využívají jako bezplatnou parkovací zónu
k jiným účelům, než k návštěvě nemocnice, aby měli s ostatními pacienty slitování
a v nemocnici neparkovali. Pokud bude trvat přetížení parkoviště v nemocnici i nadále, budeme nuceni zavést režimové opatření.

Děkuji za rozhovor!

2

Radka Saláková

V budově bývalého mlýna
bude vědeckotechnický park
S

mlouvu o prodeji budovy bývalého mlýna a příslušných pozemků v Kralupech
nad Vltavou podepsali 23. 4. 2013 rektor
VŠCHT v Praze prof. Ing. Karel Melzoch,
CSc. a starosta města Petr Holeček. Účelem
prodeje je poskytnutí prostoru pro výstavbu TECHNOPARKU Kralupy nad Vltavou,
který se státní podporou ve formě dotace
vystaví VŠCHT.
Stavba by měla být zahájena v polovině
letošního roku a ukončena v červenci roku 2014. TECHNOPARK se bude věnovat
problematice stavební chemie, poskytne vě-

decké zázemí studentům a doktorandům
z VŠCHT a stavební fakulty ČVUT.
Předmětem aplikovaného výzkumu budou různé oblasti stavebnictví a výroby
stavebních materiálů a produktů pro toto
odvětví. Počítá se, že se mladí vědci budou zabývat aplikacemi moderních plastů,
budou vyvíjet moderní a speciální pojiva,
pigmenty. Aktuální problematikou bude
řešení ochrany před korozí ocelových konstrukcí, ale také recyklací a využití stavebních odpadů.
Ing. Aleš Soukup

Právní a bytová poradna pro seniory

K

rajská rada seniorů Středočeského
kraje zahájila činnost sociálně-právní
a bytové poradny a bezplatné poskytování konzultací pro důchodce Středočeského kraje.
Požadavky na konzultace jsou přijímány
osobně každý čtvrtek od 13:00 do 16:00
hodin v kanceláři Krajské rady seniorů
na adrese 272 01 Kladno, Dům Techniky,
ul. Cyrila Boudy 1444, kanc. č. 138.
Zájemci o konzultace mohou zaslat své

požadavky nebo sjednat schůzku rovněž
elektronickou poštou: rs.kraj@seznam.cz,
zaslat faxem na č. 312 522 874, odeslat
poštou nebo vhodit svůj stručný požadavek
s uvedením kontaktu přímo do schránky
Krajské rady seniorů na uvedené adrese.
Každý dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve velmi krátké lhůtě.
Miloslav Vajs,
předseda Krajské rady seniorů
Středočeského kraje
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Snižme společně náklady na energie
– i v domácnostech

V

současné době připravuje
město Kralupy nad Vltavou sdružený nákup energií
pro MěÚ a městské organizace. Nákup bude proveden na období let 2014 – 2015 formou
dražby na energetické burze.
Podle zkušeností z okolních
měst předpokládáme úsporu
nákladů vynaložených za spotřebované energie ve výši až
20 %, což představuje cca 1,3
mil. Kč každý rok, které použijeme na další potřebné investice ve městě (např. opravy komunikací a chodníků).
Elektřina, zemní plyn, potraviny, mobilní volání. To jsou základní potřeby, za které v dnešní
době utratí každý z nás nemalé
částky. Očekávaný nárůst cen
právě těchto komodit tak není
dobrou zprávou ani pro firmy,
natož domácnosti. Většina z nás
se domnívá, že ceny tohoto zboží či služeb nemůže nijak zásadně ovlivnit. Běžný občan nemá
čas obíhat všechny dodavatele
a studovat jejich složitě sepsané
smlouvy a podmínky a pátrat

po tom, kdo mu nabídne skutečně nejvýhodnější ceny. Pokud
nejste zrovna právník, jen těžko
se kolikrát vyznáte ve složitě napsaných podmínkách energetických či telekomunikačních dodavatelů, nehledě na to, že tyto
dodatky a podmínky smluv obvykle přesahují několik stran.
I proto se MěÚ rozhodl využít podobné postupy, jaké využívá ke snižování svých nákladů,
a dát je k dispozici obyvatelům
města Kralupy nad Vltavou.
„Doufáme, že tímto nápadem
alespoň částečně pomůžeme
zmírnit tlak z rostoucích cen
a s tím narůstajícího nedostatku financí v rozpočtech domácností,“ řekl k záměru místostarosta Libor Lesák.

Jak to funguje?
Čím více nás bude, tím nižší
ceny získáme! Ano, princip je
vlastně jednoduchý. Proč nemají domácnosti takové ceny jako
města nebo podniky? Protože
jsou ve vztahu k velkým společnostem příliš slabé. Jediná

Květen 1945
konec 2. světové
války v Evropě
P

řed 68 lety skončila kapitulací Německa 2. světová válka. Uctěme společně
památku všech, kteří pro naši budoucnost
položili své životy.
Pietní zastavení u kralupských pomníků
a památníků se uskuteční v úterý 7. 5. 2013
na těchto místech:
10:00............ Lobeček – ul. U Parku
10:10............ Sokolovna – Jodlova ul.
10:15............ ZŠ Komenského – vchod do budovy
10:20............ kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava
10:30............ Hostibejk
10:45............ kralupský hřbitov
10:55............ Minice – Pražská ulice
11:05............ ZŠ Mikovice
11:20............ Zeměchy

domácnost není pro velké dodavatele energií či telekomunikací obchodně až tak zajímavý
klient. Je to však jiné, když domácnosti svou poptávku po novém dodavateli sdruží a dají tak
dohromady velký objem odběru
energie. O ten budou velcí hráči
otevřeně soutěžit.

Kam pro informace?
Město Kralupy nad Vltavou zřídilo kontaktní místo ve velké
zasedací místnosti MěÚ, U Cukrovaru 1087. Každou středu od
15. 5. do 19. 6. 2013 v době
od 10:00 do 17:00 h. zde na vaše dotazy odpoví informátor partnerské společnosti eCENTRE,
která pro nás aukci na výběr
dodavatele bude zajišťovat. Stačí
přinést s sebou smlouvu se stávajícím dodavatelem (včetně dodatků a obchodních podmínek)
a roční vyúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu,
ostatní už necháte na nás.

Jen pár kroků k úsporám…
1. Na MěÚ Kralupy podepíšete smlouvu s organizátorem aukce – eCENTRE
a předáte potřebné podklady:

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

› kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek,
› kopie ročního vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
2. Organizátor sesbírá podklady
od všech domácností.
3. Organizátor sdruží poptávku
do e-Aukční síně.
4. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti
v e-Aukci.
5. V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenou – zajištěna
férová soutěž.
6. Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou
z e-Aukce.
7. Je-li cena z e-Aukce nižší než
Vaše stávající cena, eCENTRE
zajistí podpis smlouvy mezi Vámi
a vítězným dodavatelem. Je tak
zajištěn 100 % administrativní
servis.
Bližší informace podá
Petr Kroutil,
zástupce spol. eCENTRE,
tel.: 776 031 392,
e-mail: petr.kroutil@ecentre.cz,
www.ecentre.cz

!! 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
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Městská policie

Těžká noha na plynu se nevyplácí...
Ohledně oprávnění měřit rychlost
vozidel neustále kolují různé zvěsti
a spousta polopravd. Proto si nyní
řekneme několik důležitých informací,
které byste měli znát.

vém řízení do 2.500,- Kč, ve správní řízení
2.500,- až 5000,- Kč a 3 trestné body;
› při překročení max. povolené rychlosti
v obci o > 40 km/h - ve správní řízení po-

R

ychlost vozidel smí bez omezení měřit
pouze Policie ČR. Obecní/městská policie může měřit rychlost pouze na místech,
která určí PČR. Měřený úsek již nemusí být
na začátku a na konci označen přenosnou
dopravní značkou upozorňující na probíhající měření rychlosti. Úseky v Kralupech
nad Vltavou, na kterých nejčastěji provádí
městští strážníci měření, jsou především komunikace v blízkosti mateřských a základních škol a místa, kde dochází k častým
dopravním nehodám.
V případě sankcí, které hrozí řidičům,
je stanovení pokuty upraveno především
zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ale také na správním
(volném) uvážení. Dle zákona jsou sankce
stanoveny takto:
› při překročení max. povolené rychlosti
v obci o < 20 km/h – v blokovém řízení do 1.000,- Kč, ve správní řízení pokuta
1.500,- až 2.500,- Kč a 2 trestné body;
› při překročení max. povolené rychlosti
v obci o > 20 km/h a < 40 km/h - v bloko-

Str. Tereza Dobrovolná
Manažer prevence kriminality
Městská policie Kralupy nad Vltavou

Prevence kriminality
› Dne 21. 3. ve 3:15 h. byli při
pochůzkové činnosti zjištěni
dva muži v ul. Masarykova, kteří podezřele obhlíželi zaparkovaná vozidla. Muži náhle nasedli
do jednoho ze zaparkovaných
aut a z místa odjeli. Hlídka MP

kuta 5.000,- až 10.000,- Kč, zákaz řízení od 6
do 12 měsíců a 5 trestných bodů.
Při projednávání přestupku na místě v oblasti překročení rychlosti jsou jak
na straně policistů, tak na straně přestupců
určitá práva, ale také povinnosti. A právě
okruh povinností přestupce je velmi často
porušován ať úmyslně či z pouhé neznalosti zákona. Pachatel zjištěného přestupku je
povinen na výzvu vozidlo zastavit a předložit potřebné doklady. Povinností policisty
nebo strážníka je upozornit na spáchaný
skutek a stanovit sankci (nikoliv provádět
důkaz v podobě předložení fotodokumentace z radaru). Oprávněním pachatele přestupku je s uvedeným skutkem souhlasit
a pokutu na místě zaplatit nebo souhlasit
a pokutu na místě nezaplatit (bude vypsán
blok na pokutu na místě nezaplacenou),
anebo nesouhlasit a na místě se vyjádřit
na předtištěný formulář, který bude následně postoupen k dalšímu opatření na příslušný správní orgán.
Na závěr bychom chtěli všechny řidiče
požádat, aby byli ohleduplní, a to nejen v oblasti dodržování maximální povolené rychlosti… a pamatujte, méně je někdy více!

si všimla, že jedno ze zaparkovaných vozidel má poškozený
zámek dveří. Tuto skutečnost
hlídka MP oznámila na OO
PČR Kralupy, kde současně zjistila, že ve vozidle, které z místa
činu ujelo, se má nacházet muž,

který má vysloven zákaz řízení.
Ve 4:24 h. bylo výše uvedené
vozidlo zastaveno hlídkou MP
v ul. V Pískovně, následně byla
na místo přivolána hlídka OO
PČR Kralupy, která si celou věc
převzala k dalšímu opatření.
› Ve dnech 22. března a 5. dubna proběhly bezpečnostně pre-

ventivní akce se zaměřením
na nalévání alkoholu mladistvým osobám v restauračních
zařízeních, hraní mladistvých
na výherních automatech v nonstop provozovnách a barech.
V průběhu akcí bylo zkontrolováno 186 osob a byly zjištěny
celkem 4 podnapilé mladistvé
osoby.

Z linky 156:
☛ Dne 26. 3. v 16:52 h. na l. 156 oznámil pan

B., že na stavebních parcelách vedle garáží v ul. Hybešova z „antoníčků“ utíká plyn.
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila
otevřené „antoníčky“ s plastovými trubkami, ze
kterých je cítit plyn. Dozorčí služba MP proto
kontaktovala pohotovost dodavatelů plynu.
V 17:20 h. se na místo dostavil zaměstnanec
firmy, který uvedl, že se jedná pouze o zbytkový plyn z tlakové zkoušky.

☛ Dne 30. 3. v 8:40 h. na l. 156 zažádalo OO

PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. Hennigsdorfská, kde mělo v trafice dojít ke krádeži 4 kartonů cigaret. Na místo byla vyslána
hlídka MP. Zaměstnanec trafiky uvedl popis
muže, dle kterého hlídky MP a OO PČR Kra-
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lupy provedly pátrání s výsledkem negativním. Při zpětném zhlédnutí kamerového dohlížecího systému na služebně MP byl zjištěn
muž dle uvedeného popisu. Tento záznam byl
poskytnut OO PČR Kralupy k dalšímu opatření.

☛ Dne 31. 3. v 16:30 h. na l. 156 oznámil pan

Š., že na parkovišti u hypermarketu v ul. Veltruská je nějaká pomatená žena, která skáče
po lidech a válí se po zemi. Na místo byla vyslána hlídka MP a následně přivolána RZS.
V 17:08 h. se na místo dostavila hlídka OO PČR
Kralupy, která ženu ztotožnila a následně zjistila kontrolním měřením 3,2 promile alkoholu
v dechu. Žena byla poté převezena na záchytnou stanici.

☛ Dne 11. 4. v 19:20 h. na l. 156 oznámilo

operační středisko Mělník OO PČR, že přijalo
oznámení o vloupání do rodinného domu v ul.
Karsova. Na místo byla ihned vyslána hlídka
MP, která v uvedeném domě zjistila pachatele
vloupání a zadržela jej. Následně byl kontaktován majitel domu, který se v 19:50 h. dostavil
na místo zároveň s hlídkou OO PČR Kralupy,
která si celou věc převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 15. 4. v 13:45 h. na l. 156 oznámil ano-

nym, že v Lobči za bytovkami na lavičce se
nachází velký červeno-hnědý papoušek, který
je zřejmě zraněný. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o plyšového
papouška.

Dny Kr
Na pět červnových dnů je pro
vás připraven bohatý program,
na kterém se podílela spousta
organizací a spolků našeho města.
Podrobný program akcí bude
k dispozici na letácích, které budou
distribuovány koncem května
do všech kralupských domácností,
a dále na webu města Kralupy. Stačí
si jen vybrat a přijít se bavit!
středa 5. června
15:00 ZAHAJOVACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST DNŮ
KRALUP - zahrada DPS na Cukrovaru
16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ – start
pod Jarníkovými schody na Hostibejk
17:30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE –
projekce pro děti – Kino Vltava
19:00 RYCHLOKURZ SEBEOBRANY A UKÁZKY
JUDA – tělocvična Juda v ul. tř. Legií

čtvrtek 6. června
9:00 – 13:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SLUŽEBNĚ MĚSTSKÉ POLICIE – Hálkova ulice
14:30 – 15:00 CYKLOTOUR – NA KOLE DĚTEM –
sraz před KD Vltava
17:00 ČAJ O PÁTÉ - Ametystová čajovna
v Podřipské ul.
17:00 – 22:00 VII. MUZEJNÍ NOC
S PŘEKVAPENÍM - Městské muzeum Kralupy –
Vrchlického ulice
17:30 – 18:30 TURISTICKÝ ZÁVOD NANEČISTO park mezi sídl. Cukrovar a Zákolanským potokem
18:00 ZUŠLECHTĚNÍ UMĚNÍM - KD Vltava
19:00 KONCERT hudební skupiny MAIMA Galerie VK37 v Lobči

5. – 9.
čer vna

a lu p

10:00 – 14:00 FILIPÍNSKÉ KALI ukázky bojových umění – pravý břeh Vltavy pod
mostem T.G.M.
10:00 – 17:00 KRALUPSKÁ MÍLE - loděnice
Kotva
13:00 FLAIR CUP 2013 - pravý břeh Vltavy pod
mostem T.G.M.
13:00 – 16:00 DÁMSKÁ JÍZDA - pravý břeh
Vltavy pod mostem T.G.M.
18:00 – 24:00 EVENING PENALTY FLOORBALL sportovní hala na Cukrovaru
10:00 – 17:00 ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
10:00 – 16:00 DÍLNY PRO DĚTI - dětský stan
na pravém břehu Vltavy
14:00 DĚTSKÝ DEN S PIRÁTY - fotbalové hřiště
Zeměchy
16:00 S KOUZLY KOLEM SVĚTA - pravý břeh
Vltavy pod mostem T.G.M.
18:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVÁLEK pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.

2013

23:35 OHŇOSTROJ - levý břeh Vltavy u mostu T.G.M.
celý den - jarmark na pravém břehu Vltavy

neděle 9. června
8:30 – 11:30 MEMORIÁL J. VACHALCE Kralupský kilometr – sraz v loděnici Kotva
9:00 TURNAJ MINIVOLEJBALU – volejbalové
hřiště na Sokolišti
9:00 – 17:00 SHOW LETECKÝCH MODELŮ
A VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM - louka
za městským koupalištěm v Lobečku
10:00 TURNAJ ŽEN V RUGBY - hřiště Mikovice
10:00 STRONGMAN KRALUPY 2013 - pravý břeh
Vltavy pod mostem T.G.M.
10:00 AIR BAG JAM - pravý břeh Vltavy
13:00 STUDENTSKÝ MAJÁLES - loděnice Kotva
12:00 – 20:00 VÝLETNÍ PLAVBY - loděnice Kotva
14:00 – 16:00 POHÁDKOVÝ (ne)LES s Rolničkou
- tůň u řeky na pravém břehu Vltavy

Hudební večery Dnů Kralup
5. 6. – středa
6. 6. – čtvrtek
7. 6. – pátek
8. 6. – sobota

Trosečníci, KralupSwing, Senior minichór – zahrada DSP na Cukrovaru
Kosí bratři - Ametystová čajovna
Oldies párty - loděnice Kotva
Kralupský hudební festiválek – Plavci,
Exit 18, Cocoman & Solid vibes, České srdce, Premier
9. 6. – neděle Studentský majáles

pátek 7. června
9:00 – 15:00 HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI městské koupaliště v Lobečku
16:00 ORIENTAČNÍ BĚH - hřiště TJ Sokol, Jodlova ul.
17:00 LANOVÝ TROJBOJ - tělocvična Juda, ul.
tř. Legií
20:00 OLDIES PÁRTY - loděnice Kotva

sobota 8. června
8:00 LETNÍ AEROBIC - sportovní hala
na Cukrovaru
8:30 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ –
volejbalové hřiště na Sokolišti
9:00 TURNAJ STOLETÍ V MALÉ KOPANÉ fotbalové hřiště Čechie
9:00 – 17:00 BASKETBALOVÝ TURNAJ sportovní hala na Cukrovaru
10:00 TURNAJ MUŽŮ V RUGBY - hřiště Mikovice

www.mestokralupy.cz, www.nakoledetem.cz, www.fbckralupy.cz,
www.renomodelhobby.cz, www.strongmanteam.eu
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Historie

Kralupy a výročí rozhlasu
Letos uplynulo již 90 let od zahájení rozhlasového vysílání v našem státě. Bylo to
18. května 1923, kdy poprvé zazněla z éteru první slova a první hudba.
Československo se tak stalo druhou evropskou zemí s pravidelným vysíláním.
K tomuto kulatému výročí připravuje Český rozhlas bohatý program oslav.
Zájem o rozhlasové vysílání
byl ohromný. K zachycení vysílací stanice stačil jednoduchý
rezonanční obvod s detektorem
a sluchátky, tzv. krystalka vyráběná továrně i amatérsky. Výkonnější přijímače s reproduktorem osazené elektronkami se
začaly vyrábět od konce dvacátých let, ale především v třicátých letech minulého století.
V Kralupech se věnoval
prodeji rozhlasových přijímačů „rádií“ Antonín Boch. Byl
vyučený vahař, ale prodával
všechno možné. Měl svůj ob-

foto: archiv autora

denním tisku již o tomto
výročí proběhla a ještě proběhne řada vzpomínek. Proč
ale připomínáme toto výročí
i v Kralupském Zpravodaji?
Důvod je jednoduchý. Průkopníkem československého rozhlasu a nově založené vysílací
společnosti se stal kralupský
rodák Miloš Čtrnáctý, redaktor
„Národní politiky“ a pozdější
programový šéf rozhlasu. Spolu s Ing. Eduardem Svobodou
si zažádal o udělení koncese
na první radiofonické vysílání
na území Československa.

a spolužákem Jaroslav Hašek.
V září roku 1923 založil Miloš
Čtrnáctý rozhlasový věstník
„Radiojournal“ a stal se jeho
prvním šéfredaktorem.
V roce 1924 se zrodilo slovo „rozhlas“. Až do té doby se
říkalo „radiofonie“. V březnu
1925 Miloš Čtrnáctý napsal:
„Rozhlas je instituce demokratická, a proto nesmí sloužit jen
určitým vrstvám, nýbrž musí
mít program co nejširší. Zásadou při něm je: každému něco.“
V roce 1928 zavedl v rozhlase
pravidelné zprávy České tiskové kanceláře a v tomtéž roce
odvysílal první sportovní přenos boxerského utkání.
Miloš Čtrnáctý byl všestranně činný jako novinář, publicista i prozaik. Jeho literární činnost je dnes již zapomenuta, tak
jako on sám. Zemřel 20. dubna
1970 v Praze. O průkopníkovi
rozhlasového vysílání, kralupském rodákovi Miloši Čtrnáctém, již dnes nikdo neví. Patří
také mezi zapomenuté osobnosti Kralup, o kterých jsme psali
v minulém čísle Zpravodaje.
Ing. Josef Stupka

Foto: Václav Hlavatý

Na výstavě v Kralupech v roce 1933 nabízel A. Boch i rozhlasové
přijímače.

chod a dílnu v Jodlově domě.
Jako obchodní adresu udával
„U Jodlů“. Byl zde až do rekonstrukce Jodlova statku v roce 1932, kdy se odstěhoval
do Vrchlického ulice.
V roce 1933 vystavoval své
zboží na I. Okresní živnostenské výstavě v chlapecké škole.
Nabízel přijímače firem Philips
a Telefungen, které byly hlavními dodavateli přijímačů do ČSR,
a český výrobek Radieta.
Miloš Čtrnáctý se narodil
v Kralupech 24. února 1882.
Byl synem význačné kralupské osobnosti MUDr. Antonína
Čtrnáctého. Ten se angažoval
v mnoha kralupských spolcích
i institucích. Byl prvním starostou kralupské sokolské jednoty
ustavené v roce 1884 a stál v čele ředitelství kralupské spořitelny. Zemřel v roce 1892 a byl pochován na hřbitově v Minicích,
neboť Kralupy v té době ještě
vlastní hřbitov neměly.
Miloš Čtrnáctý vychodil základní školu v Kralupech a pokračoval na gymnáziu v Praze v Žitné ulici, kde jedním
z jeho učitelů byl Alois Jirásek

Foto: Václav Hlavatý

V

Konec 20. let dvacátého století. „Rádio“ bylo na sluchátka.
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Začátek 30. let dvacátého století. „Moderní“ přijímač s reproduktorem.

Muzeum

KZ

Městské muzeum
program na květen 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
7. 5. – úterý – 17:00 hodin
Koncert ZUŠ
9. 5. – čtvrtek – 14:00 – 18:00 hodin
Doprovodný program k výstavě Jaro
v muzeu s názvem DÁREK PRO
MAMINKU KE DNI MATEK - určeno
hlavně dětem s rodiči a prarodiči i široké
veřejnosti i náhodným kolemjdoucím.
Společně s lektorkami si vytvoříme
dárek pro maminku (panenku ze šustí
i látky, přáníčka, kytičky atd.).
Vstupné: dospělí 30,- Kč; děti 10,- Kč
28. 5. – úterý – 17:00 hodin
Koncert ZUŠ

Výstava ještě nekončí...
P

řestože jsou Velikonoce již za námi, práce na zahrádkách je stále víc a více
a sluníčko se konečně rozpomnělo, že má
svítit a hřát… zavítejte na chvíli k nám
do muzea… pozastavit se, zavzpomínat, podívat se - jak se žilo dříve…
Naše výstava JARO V MUZEU aneb
ETNOGRAFIE a VELIKONOCE s KLT ještě
zdaleka nekončí, ba naopak stále očekává
nové návštěvníky.

Připomeňme, že kromě umu lektorek KLT
Praha výstava ukazuje zájemcům život venkovského lidu na Kralupsku a zároveň životní styl rodícího se městečka přelomu
19. a 20. století. To vše je doplněno o lidové
zvyky, řemeslný um „kouzelných babiček“
z Klubu lidové tvorby Praha – zvyky v předjaří, o Velikonocích, svátek čarodějnic, staročeské máje, nebo svátek matek, kterým bude
výstava v neděli 19. 5. ukončena.

Připravujeme na červen:
V rámci Dnů Kralup – VII. Muzejní noc
s překvapením – čtvrtek 6. června
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
foto: michaela pechačová

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

nekrolog

N

František Kouřil (1943 – 2013)

arodil se koncem června
roku 1943 ve Freudovském
Příboře. Snad právě tento duch
místa poznamenal jeho pozdější neklidné osudy. Byl vnímavý
k umění, především k literatuře,
kterou společně s filosofií začal
před polovinou 60. let studovat
na pražské filozofické fakultě. Jenže jeho neklidná duše a neklidná doba stály
za tím, že několik měsíců před koncem
studia školu furiantsky opustil. Potom
následovaly školy života – náborář v jistém podniku v Aši, dřevorubec v jesenic-

kých lesích, kralupský Kaučuk
a Keramo. Do našeho města ho
přivedlo manželství s jeho chotí, výtvarnicí Martou. Ještě jednou zkusil studovat, jenže rodina, zaměstnání a studium není
pro každého vhodná kombinace
činností…
A tak se vydal po své cestě, četl, začal
psát poezii. Haiku, volný verš, básníci
Li-po, Bašó, Benn, to byl jeho svět. Básní
měl hodně, jsou dobré. V 90. letech mu
z nich jistý ústecký námořník vydal knížečku. Autor je ovšem skryt pod polským

pseudonymem, v této krajině měl totiž
část svých předků.
Pět let jsme měli možnost s ním pracovat
v muzeu. Široké kulturní znalosti, spolehlivost a rozvaha, to byly jeho hlavní přednosti. Jeho oborem bylo umění a Seifert.
Právě on stál za první radikální a kvalitní
přeměnou Seifertovy síně ve 2. polovině
90. let. V roce 2000 jej těžká nemoc poslala do důchodu a tatáž potvora jej dostihla
letos na konci února.
Tadeáši, bylo nám s tebou fajn, nezapomeneme.
Muzejníci z Kralup
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Osudy

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

PŘÍBĚH čtvrtý

Radomír Pokorný (1931 – 1993)

Na kněze vysvěcen tajně
S

nad tento příběh budou číst ještě někteří spolužáci či známí mého bratra, Radomíra Pokorného, nar. v Kralupech n. Vlt.
v roce 1931. Chodil do kralupského gymnázia, odkud byl vyhozen po únoru 1948 pro
svůj negativní postoj ke komunistické straně, buržoazní původ, příbuzné v zahraničí
atd. Tehdejší ředitel gymnázia se jej bohužel
nezastal. Dík patří prof. Píckovi, který přišel
za naší matkou a poradil, aby Radek přestoupil do Prahy. Maturoval tedy na La Guardiově
gymnáziu v Praze v roce 1950.
Ani se samými jedničkami a dvěma dvojkami na vysvědčení se nedostal na žádnou
vysokou školu. Nastoupil do Státního statku Velvary jako účetní, zůstal tam do srpna
1952, kdy nastoupil vojenskou službu. Samozřejmě byl dán k PTP do n. p. Stavoindustria
Dubnica nad Váhom. Pracovní jednotky sice
pobíraly nějakou minimální mzdu za práci,
ale pobyt na vojně si účastníci platili. Za pracovní den si tehdy armáda strhla ze mzdy Kčs
25,- (přepočteno 1:5), po měnové reformě Kčs
28,-. Na této „vojně“ zůstal Radek do listopadu 1954, tedy více než dva roky. V Dubnici s ním bylo u PTP hodně kněží, s nimiž se
i po ukončení vojny stýkal. Ti jen tříbili vliv,
který si přinesl z domova.
Od 1. prosince 1954 byl pak už v civilu
u n. p. Průmstav zaměstnán jako pomocný dělník, neměl výuční list, jenom maturitu s vyznamenáním. Časem se však
díky odvážnému stavbyvedoucímu dostal
na nástavbové studium při stavební průmyslovce v Praze, které ukončil maturitou
v roce 1964.
Zase další známý z Kralup, který pracoval
na investičním odboru Průmstavu v Praze,
mu pomohl nastoupit do tohoto útvaru. Byl
mezi dobrými lidmi, žádnými podrazníky,
doslova si vydechl a byl svým způsobem spo-
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kojený. Stále to však nebylo to, po čem toužil.
Stát se knězem.
Začátkem roku 1946 přišel do Kralup jako
kaplan a správce katolické farnosti P. Antonín Mandl. Přišel v uniformě čsl. jednotek
v Anglii, do kterých se dostal po studiu teologie v Římě za války. Vyučoval náboženství
také na gymnáziu v Kralupech a získával si

srdce mladých lidí. Byl přirozený, bezprostřední, nezaujímal žádná káravá stanoviska. Víru měl v životě, život ve víře. Ten měl
na Radomíra největší vliv. Koncem roku 1947
však odešel P. Mandl do Prahy k arcibiskupovi Beranovi, v r. 1949 byl zatčen a o několik měsíců později s ním byl veden jeden
z prvních „monstrprocesů“. Do farnosti byl

Osudy

ustaven P. Antonín Nedbal, který sloužil
v Nelahozevsi a už ve válce učil náboženství na kralupském gymnáziu. Rovněž ten
byl zatčen – v r. 1951. Do Kralup tedy začal
dojíždět z Velvar kaplan P. Antonín Bradna.
Semínka po P. Mandlovi dobře zaléval, aby
klíčila. Avšak i ten byl v r. 1952 zatčen.
Všichni tři zmínění Antonínové se z vězení vrátili až v roce 1964. P. Antonín Nedbal
byl psychicky zcela zlomen, nebyl už schopen větší služby. P. Antonín Mandl a P. Antonín Bradna nastoupili do dělnických povolání, jinde to nebylo možné. Ke svému
poslání se dostali až v roce 1968. P. Mandl
však měl z vězení podlomené zdraví, zemřel
v roce 1972 na leukémii.
Mezitím Radomíra zásoboval teologickou
literaturou jeden z jeho kamarádů z vojny,
P. Miloslav Máša. V říjnu 1968 jsme se přestěhovali – já, bratr a matka – do nově postaveného domu v Praze – Dejvicích, které
stavěl svépomocí Průmstav pro své zaměstnance. R. Pokornému pomáhali při stavbě
i někteří známí, mezi nimi i P. Bradna. Podle
jeho svědectví se Radek právě při této akci definitivně rozhodl, že chce být knězem.
Mezi konzultanty teď patřil i P. Jiří
Reinsberg z Týnského chrámu. V roce 1973
si Radomír podal žádost o přijetí na Teologickou fakultu v Litoměřicích. Žádost byla
odmítnuta dopisem Apoštolské administratury ze dne 14. 6. 1973 a odmítnuto bylo i jeho odvolání na ministerstvu školství.
Příčinou odmítnutí – dnes známou – bylo:
buržoazní původ, příbuzní v zahraničí, žadatel sám bez kladného postoje atd. Tedy
v roce 1973 stejné jako v roce 1950!!! Radomír tedy pokračoval v soukromém studiu
teologie. V roce 1974 nám zemřela matka
a žili jsme s bratrem sami.
Mezitím už Sv. Stolec pověřil tehdy ještě berlínského kardinála Meisnera tajným
svěcením jáhnů a kněží z Čech a Moravy.
Nic nesmělo být písemně, do Berlína odjížděli kandidáti se svědkem, známým kardinálu Meisnerovi. Jáhenské svěcení udělil
kard. Meisner R. Pokornému 1. 11. 1986.
Kněžské svěcení následovalo pak 24. října
1987. Do Berlína s Radomírem na obě svěcení jel PhDr. (nyní už ThDr.) P. Tomáš Halík. Primici měl P. Radomír Pokorný 31. října 1987 v Počáplech v kostele sv. Vojtěcha
za zamčenými dveřmi. Tento kostel spadal
do působnosti P. Antonína Bradny. Koncelebroval s ním P. Jiří Reinsberg, P. Tomáš
Halík a P. Antonín Bradna, přítomna byla
i sestra P. Reinsberga Eva, hospodyně z fary
v Budyni n. Ohří paní Marie Němcová a já,
Jarmila Pokorná.

Radomír i po vysvěcení na kněze dále pracoval ve své profesi v Průmstavu, mše celebroval soukromě doma. V neděli většinou
pak koncelebroval s P. Reinsbergem v chrámu Panny Marie před Týnem se štólou pod
albou. Trošičku se tehdy rozšířil okruh lidí,
kteří o tajném svěcení věděli, ale nikdy se
to neprozradilo.
Veřejně mohl P. Pokorný vystoupit až
po listopadu 1989. V kostele Panny Marie
před Týnem měli veřejnou primici P. Halík,
P. Kusý a můj bratr P. Pokorný v lednu 1990.
Bratr dal pak v Průmstavu výpověď a od
1. února nastoupil jako kaplan ve farnosti
sv. Václava na Smíchově.
Byl přešťasten, ale bohužel ne na dlouho.

KZ

Zemřel 7. prosince 1993 na akutní infarkt
myokardu. Pohřeb měl v kostele sv. Václava
na Smíchově. Requiem celebroval kard. Vlk
za účasti asi dvou desítek kněží. P. Pokorný
je pochován v rodinné hrobce v Kralupech
n. Vlt.
Ještě poznámka závěrem: Dne 28. října
1998 propůjčil prezident České republiky
Václav Havel Řád bílého lva kardinálu Joachimu Meisnerovi za zásluhy o českou katolickou církev v dobách komunismu.
Ing. Jarmila Pokorná

pozn. redakce: P. = páter; jáhenství =
první stupeň svátosti kněžství; alba = bílá
liturgická košile
Farnost
sv. Václava
na Smíchově
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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/

Z pera současných
kralupských básníků
Zamyšlení
Až jednou budeš jako já
počítat dlouhá léta po třicítce,
na váhy vložíš Má dáti a Dal
a změníš jméno na vizitce,
až oči, modrý rozrazil,
pohladí na kolébce dítě
a láska muže, domov – jistý cíl,
strhnou a celou uchopí tě,
budu tě čekat jako kdysi.
Jen ruce se mi trochu budou třást.
Koláče srovnám kolem mísy,
přihladím vlasy, poopravím šat.
Budu tě čekat, jako kdysi.
Lipovým čajem pokoj provoním.
Vnoučka i tebe na klín posadím si
a svoje srdce otřu z pavučin.
Milada Bínová, Kralupy

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

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Naše knihovna se ve spolupráci s 1. třídami ZŠ Komenského počátkem letošního
roku zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

V

březnu navštívili knihovnu žáčci prvních tříd
poprvé. Knihovnice je seznámily s provozem
dětského oddělení, připravily pro ně zábavné kvízy,
hádanky a ukázky z pohádek.
Nechyběla prohlídka dětského oddělení s nabídkou knih pro nejmenší čtenáře. Po téměř hodině děti
odcházely z knihovny s malým dárkem a s tím, že
v rámci projektu se nevidíme naposledy.
Již na 9. dubna jsme pro obě třídy prvňáčků zajistili zábavně vzdělávací pořad „Knížka Helča“ představení pro děti, které probíhá formou dialogu
mezi účinkující a malými diváky. Helena Kriglová se
snaží dětem vtipným a zábavným stylem vysvětlit, jak knížka vzniká, jací lidé jsou u zrodu knížky
a jak by se ke knížkám lidé měli chovat. Ale hlavní
částí pořadu bylo vyprávění knížky, která se dostala do knihovny. Představte si, že knížky mezi
sebou komunikují a povídají si různé příběhy například o tom, co zažily, když si je v knihovně někdo
vypůjčil, jaké je to létat letadlem na dovolenou…
Představení plné písniček, povídání a smíchu se
dětem moc líbilo.

V červnu nás čeká poslední setkání v rámci tohoto projektu, při kterém bude dětem slavnostně
předána knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu.

Projekt „Knížka pro
prvňáčka“ – žáci
1. tříd ZŠ Komenského
v kralupské knihovně.

NOC S ANDERSENEM
Jako každý rok jsme chtěly děti přivítat netradičně.
Knihovnice se tentokrát proměnily na kocoura v botách,
motýla Emanuela, Červenou Karkulku a Kanafáska.
Tyto postavičky provázely nocležníky značnou částí
večera. Vylepovaly s dětmi obrázky Makové panenky
a motýla Emanuela čajovými sáčky, které pro nás
po celý rok sbírali čtenáři knihovny. Nechyběla
bojovka s bobříkem odvahy, hledání pokladu, čtení,
hádanky, soutěže, zápis do kroniky... Připojili jsme se
k soutěži společnosti EFKO a složili básničku, ve které
musela být uvedena slova Igráček, Andersen a kniha.
A samozřejmě přišla i Mahulena Regálová, maskot
knihovny, která dětem přivezla koláče a plno dárečků.
Spát se šlo po půlnoci, v sedm hodin se pomalu vylézalo
z pelíšků. Na každého čekala snídaně a na rozloučenou
malé dárky. Doufáme, že se dětem devátá Noc
s Andersenem líbila a že se za rok opět setkáme.
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Březen – měsíc čtenářů s letošním
mottem „S námi vždy all inclusive“
v kralupské knihovně uzavírala
již devátá Noc s Andersenem.

Dětský den
Kralupský útulek pro psy pořádá
v neděli 26. května od 10 do 14 hodin

Dětský den
Co vás čeká?
 jízda na koních
 střelba z luku
 malování na obličej
 spousta soutěží

KZ

OSLAVA DNE DĚTÍ
NA HOSTIBEJKU
v neděli 26. května od 14 hodin

 prohlídka útulku
 venčení útulkových
pejsků
 představí se kočičí
útulek Devět životů

v prostranství před restaurací Hostibejk

ve 12:30 hod. bude zahájena dětská výstava se psy
- pokud máte čtyřnohého kamaráda, tak neváhejte
a vezměte ho s sebou. Registrace účastníků od 10:00
do 11:30 hod. - očkovací průkaz psa podmínkou!

Po úspěšném listopadovém „Zábavném podzimním odpoledni“
na Hostibejku je nyní pro všechny děti připraven Dětský den:
› zábavné soutěže
› odměny pro děti
› diskotéka

› opékání buřtů
› občerstvení v restauraci
› překvapení

Nezapomněli jsme pro děti připravit drobnou odměnu!
Vstupné: děti 20,- Kč;
dospělí dobrovolné
vstupné

Kde nás najdete?
Na Hrombabě – z Kralup směr kralupský hřbitov za otočkou autobusu je po levé straně panelová cesta
a po té dojedete až k útulku. Více na stránkách: www.
utulek-kralupy.estranky.cz

V případě deštivého počasí
se akce nekoná.

Za dítě zodpovídají rodiče, za psa psovod – majitel.
Změna programu vyhrazena.

Za děti zodpovídá rodič.

Děkujeme našim sponzorům: Natura farma Minice o. s.,
Oriflame – malování na obličej, Stříhání a úprava psů Marcela Šebková,
Neat Print studio.

starat
děti budou
o
e
s
h
íc
št
r
ích stanovi
lupy Junio
Na soutěžn
kyň BK Kra
žá
u
m
tý
z
!
h
mec
děvčata
vých kostý
v pohádko

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!

bern

ie

Kříženec (patrně zlatého retrívra nebo hovawarta), pes, stáří cca 2-3 roky, výška 60 cm
v kohoutku. S ostatními psy vychází v míru, ke kočkám není vhodný. Na vodítku chodí
dobře, k lidem kontaktní, milý a přátelský, je vhodný i k dětem.
Je inteligentní a dobře motivovatelný na pamlsek, umí povel sedni a lehni. Určitě bude
vhodný k výcviku, je velmi snaživý. Byl nalezen podvyživený a zablešený v Kralupech.

airo

Čtyřletý výmarský ohař, krátkosrstý, pes, bez PP. Do útulku přišel od majitelů, kterým
se narodilo miminko. Je zdravý, temperamentní, mazlivý, prakticky „závislák“,
není rád sám. Na vodítku chodí dobře, ovládá základní povely, poslouchá, i když je
puštěný na volno.
Psy z útulku si můžete zapůjčit na venčení, otevřeno je denně od 9 do 14 hodin.
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Pozvánky

FESTIVAL SBOROVÉHO ZPĚVU

OTEVŘENÁ ZAHRADA

Stříháme pro děti
z dětského domova...

Všichni mágové ze studia Vlasový mág se rozhodli
pomoci dětem z kralupského dětského domova…
a trochu jim zpříjemnit letní prázdniny.
Ve středu 29. května od 9 do 19 hodin se
přijďte nechat ostříhat, obarvit, zkrátka zkrášlit
a všechny korunky, co u nás za kadeřnické
služby utratíte, poputují do Dětského domova
v Kralupech nad Vltavou (http://ddkralupy.cz/).
V tento den přijďte i bez objednání a pomozte
a přispějte, vždyť každé dítě má mít fajn prázdniny.
Těší se na Vás tým studia Vlasový
mág na Palackého náměstí 12 - v pasáži u kostela!

5. ročník jednodenní nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů
Téma: Hudební procházka staletími aneb od chorálu po Wajsara
Místo konání:
EVANGELICKÝ KOSTEL, Libčice nad Vltavou, ul. 5. května 66 a farní zahrada

sobota 18. 5. 2013 od 13:30 do 20:00 h.
Vystoupí sbory Cantica, Syrinx, Mariane, Gaudium Pragense, Scandula, VOSK,
Lištičky. Součástí programu je uvedení skladby Petra Wajsara „Beránek měsíc“
(Brécy+Skety).
Od 10 h. pro přihlášené pěvecká dílna s Jiřím Hodinou pro veřejnost - „Liturgický
ping-pong aneb zpívání žalmů ke chvále Boží“. Ukázka historického tance (soubor
Mariane), výtvarné dílny pro děti.

Více na www.scandula.cz
Festival pořádá Scandula o. s. ve spolupráci s Farním sborem ČCE a Státním fondem
kultury a s finanční podporou ÚJV Řež, a.s. OVB Allfinanz, a.s. a MěÚ Libčice n. V.
Vstupné: 100,- Kč, děti zdarma

(festival.libcice@centrum.cz)

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228
vás zve v pátek 17. 5. 2013 od 18 hodin na

vernisáž výstavy obrazů
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou
17:30 - 18:15
mše svatá, za doprovodu místní scholy pod vedením Mgr. Jirky Šimona
poté bude připraveno například:
18:15 - 18:40
pokračování ve hraní a zpěvu křesťanských písní – místní schola
18:40 - 19:00
volná prohlídka kostela - možnost si
pohovořit s místním panem farářem
M. Batorem a pořadateli a zeptat se
na to, co Vás zajímá
19:00 - 19:15
přednáška
19:15 - 20:00
koncert komorní hudby
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20:00 - 20:15
volná prohlídka kostela
20:15 - 21:15
koncert komorní hudby a varhanní
tvorby
21:15 - 21:45
zpěv Taizeé, závěrečné požehnání
Celovečerní: „Naše farnost – jak to
vidí mladý“ – obrázky místních kostelů, výstavka dětských kreseb, prezentace výrobků místní Farní charity,
k dispozici materiály z pastoračního
střediska.
Těšíme se na vás!
Patronát nad letošní kralupskou Nocí
kostelů přijal starosta Petr Holeček.

www.mestok ralupy.cz

AK. MAL. OLGY VYCHODILOVÉ
– GRAFIKA
Akademická malířka Olga Vychodilová se věnuje volné grafice,
exlibris a ilustracím a vystavuje v tuzemsku i zahraničí. V roce
1982 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Mikuly.
Věnuje se převážně volné grafice, užívá techniku tisku
z hloubky, kombinovaný barevný lept doplňovaný akvatintou
a ruletami. Velké formáty grafických listů doplňuje drobnými
lístky exlibris, kterých pro zájemce udělala kolem sta.
Je členkou sdružení českých grafiků HOLLAR a držitelkou několika ocenění.
Prodejní výstava potrvá do 4. července 2013.
HUDEBNÍ DOPROVOD: žáci ZUŠ Kralupy n. Vlt.
Připravujeme v ČERVNU v rámci Dnů Kralup
koncert skupiny MAIMA – viz pozvánka na str. 7

Galerie je otevřena St - Čt 15 – 18 h., při kulturních
akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu
výtvarných děl, převážně českých grafiků.
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil
provoz galerie v roce 2013.

KZ

Z programu KD Vltava

nenechte si ujít

v kd Vltava!
Hork ýže Slíže

sobota 18. 5. 2013 19:0 0 hodin
230,- Kč v předprodeji
; 270,- Kč na místě

K

apela Horkýže Slíže vznikla před 20 lety v podhoubí nitranského punku. Během krátké doby
zaujal její recesistický koncept a přímočarý projev
publikum na Slovensku i v českých zemích natolik,
že se Slíže stali hvězdou festivalových pódií i vyprodaných klubů a sálů v obou státech. Jejich vnitřní
propojení a souzvuk přežily spolehlivě i politické
rozdělení, které proběhlo zhruba v době, kdy kapela začínala.
V posledních letech se sestava souboru stabilizovala ve složení: Peter Kuko Hrivňák (zpěv, basová
kytara), Mário Sabotér Sabo (kytara), Juraj Doktor
Štefánik (kytara) a Marek Vandel Viršík (bicí). Dvacet let života skupiny komentuje s typickým nadhledem frontman Kuko: “Charakteristika textov sa
menila vekom. Alkoholické nápoje prešli z piva cez
tvrdý alkohol až po dnešné víno...“.
Horkýže Slíže slaví dvacetiny velkolepou československou jízdou, a tou je velkolepé turné, největší a nejvýpravnější, jaké kapela kdy absolvovala.

Scéna fanoušky zavede mimo jiné i do katedrály,
ale hlavním motivem budou zvětšené prvky z kouzelného VW karavanu, který se objevil na přebalu
posledního alba St. Mary Huana Ganja.
Čtyřka nitranských chalanů, kterým není cizí
žádná neřest a svatá žádná ctnost, se rozhodla
oslavit svoje dvacetiny ve velkém stylu. S ironií,
humorem a nadhledem nad sebou a světem vůkol, slovy nehledanými a s nápřahem hodným
česko-slovenské punkovo-hardcorovo-parodistické legendy se Horkýže Slíže pustili do přípravy celého turné: „Na toto turné se kapela pilně
připravovala téměř dva roky, aby oslavila oválné
úctyhodné 20. výročí, ke kterému vydala zároveň
nové album. Skupina vznikla v době rozpadu Československa a vzniku našich dvou republik a tak
fakt, že turné se jede napříč Českou i Slovenskou
republikou, jasně symbolizuje, že nejen v muzice
pro nás hranice vždy byly, jsou a budou pouhou
fikcí…,“ vysvětluje Petr Fořt z agentury Ameba

Production, která celé turné připravila. Kapela
chce fanoušky svézt krajinou své historie a písniček a pozve je proto symbolicky na palubu své
dodávky.
Celé turné je na delší dobu výjimečnou příležitostí, kdy mohou fanoušci tuhle povedenou nitranskou
partičku vidět na živo – kapela se totiž rozhodla, že
v létě navštíví pouze jeden hudební festival v Čechách a jeden na Moravě.
Po celou dobu turné nitranskou partu doprovází
slovenská kapela Dilemma a se Slíži spřátelená
česká zpěvačka GyGy se svým rockovým projektem. Zatímco projekt Dilemma košického zpěváka,
skladatele, textaře, kytaristy a violoncellisty, ale
také organizátora Jána Spišáka je na Slovensku již
prověřenou hodnotou, mladá česká zpěvačka GyGy je teprve na startu slibné kariéry. Oba interpreti
nejen podpoří Horkýže Slíže svými samostatnými
bloky, ale s kapelou se na pódiu během večera
několikrát setkají při společných aranžích.
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vězda je komedií se záznamem
myšlenek seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života, která líčí problémy ženy, která po pětatřiceti letech u oblastního
divadla nečekaně zazáří v televizním
seriálu. Oficiální premiéra se chystá na konec června, hra bude uváděna na Letní scéně na Vyšehradě,
ale kralupští diváci mají jedinečnou
možnost zhlédnout představení jako
předpremiéru!!!

V inscenaci Hvězda dostane Eva
Holubová opravdu štědrý prostor, aby
na jevišti v roli Vendulky Vaníčkové
naplno rozehrála svůj um. V představení se na prknech totiž objeví jen ona,
pouze za doprovodu hlasů ze záznamu, mezi nimiž budou moci diváci poznat například Jiřího Bartošku, Marka
Ebena, Jirku Mádla, Vojtu Kotka, Zuzanu Bydžovskou a další.
„Děkuju svým kolegům a kamarádům, kteří propůjčili hlas do mého

představení. I holkám samozřejmě!
Zejména pak Jirkovi Barťákovi, jak
dojemně namluvil mýho manžela,“
řekla ke své roli Holubová.
Roli na tělo jí ve stejnojmenné hře
napsal Patrik Hartl, filmový a divadelní režisér, kterého se známou he-

rečkou spojuje dlouholetá spolupráce
z divadelního Studia Dva a také z jeho posledního filmu Taková normální rodinka. Pokud jste měli možnost
vidět jeho Cavemana, je Vám jasné,
že s Hvězdou se nudit rozhodně nebudete.
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KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA květen
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.
Úterý 14. 5. 

16:30 hod.

během večera několikrát setkají při společných aranžích. Bude to prostě narozeninový
večírek, na kterém nemůžete chybět!
Vstupné: 230,- v předprodeji;
270,- Kč na místě
Úterý 21. 5. 

19:30 hod.

Studio DVA:
Hvězda

Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět? Máte dobré přátele? A jsou někdy tak ochotní, že byste je raději neměli? Už jste
se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto,
že jste to slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi
touhou a strachem? A jak jste se rozhodli?
Inscenace byla oceněna hlavní cenou Erik
na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem
2003. Filip Jevič získal cenu za režii a Tomáš
Jeřábek (divadlo VOSTO5) za herecký výkon
na Mateřince 2005.
Vstupné: 60,- Kč
Čtvrtek 30. 5. 

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 za pár
Pátek 31. 5.

Sobota 18. 5. 

Čtyřka nitranských chalanů slaví dvacetiny
česko-slovenskou jízdou a tou je velkolepé
turné, největší a nejvýpravnější, jaké kapela
kdy absolvovala, při kterém zavítá i do Kralup,
kde byla naposledy v roce 2010. Na pódiu, vyzdobeném motivy zvětšených prvků z kouzelného VW karavanu, který se objevil na přebalu
poslední desky St. Mary Huana Ganja, zazní
písně ze všech etap historie kapely a představí se na něm i dvě předkapely – slovenská
Dilemma a česká zpěvačka GyGy. Oba interpreti nejen podpoří Horkýže Slíže svými samostatnými bloky, ale s kapelou se na pódiu
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Tanečnĺ skupina

19:00 hod.

Horkýže Slíže

www.mestok ralupy.cz

17:00 hod.

Hraje: Eva Holubová
Režie: Patrik Hartl
Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one
man show Caveman (kterou dosud vidělo víc
jak 240.000 diváků), napsal původní českou
ONE WOMAN SHOW pro Evu Holubovou. Jde
o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější české seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života. HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu
a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního
divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.
Máte rádi jedinečné komediální herectví Evy
Holubové? Přijďte si ho užít!
Vstupné: 300,- Kč; 250,- senioři, studenti
Čtvrtek 23. 5. 

16:30 hod.

Studio Damúza:
Dlouhý, Široký
a Bystrozraký

NADĚJE

Přehlídka nových tanečních formací – taneční
vystoupení.
Vstupné dobrovolné

Připravujeme na červen:
3.
5. – 9.
13.
15.
23.

Taneční koncert ZUŠ
Dny Kralup
Tančírna
Taneční koncert Tanečního
a pohybového studia Zuzany Štarkové
Poslední zvonění

Loutkový soubor Rolnička
uvede ve středu 22. 5. 2013
od 16:30 pohádku:

„Jak Kašpárek
k Rozárce přišel“
režie: Z. Hrazděrová
Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
Divadélko je přístupné z Hakenovy ulice,
vchod vpravo vedle kulturního domu.

Z programu KD Vltava

Ohlédnutí za plesovou
sezónou 2012 - 2013

KZ

2013

Aprýloví ples narubi – 5. 4. 2013

Poděkování
z řad diváků
L

etošní plesovou sezónu jsem očekával, přiznám se, poněkud s obavami. Není tajemstvím, že návštěvnost
kulturních akcí se celorepublikově potýká s nedostatkem návštěvníků. Tuto
kulturní recesi jsme očekávali i v letošní sezóně. Překvapením však pro
mě byl stejný počet konaných plesů
jako v sezóně loňské.
Kromě tradičních maturitních plesů kralupských středních škol a škol
z okolí (Mělník, Odolena Voda),
Městského plesu, Šibřinek TJ Sokol
a ASPV, Plesu rybářů a Studentské-

ho plesu jste se mohli v nabídce setkat s „otvíracím“ Kloboukovým nebo
Aprílovým plesem KaSSu. Nově se také v kulturním domě představil Romský ples, který se konal 20. dubna
a celou plesovou sezónu uzavřel.
Pevně věřím, že si návštěvníci, kteří
mají rádi tanec a zábavu, najdou cestu na některý z plesů příští plesové
sezóny. Věřte, že se již volné termíny
rychle zaplňují a na přípravě nových
plesů se začíná pracovat.
Martin Odvody,
ředitel KaSS

Děkuji paní Markétě Wagnerové-Lipšové a jejímu týmu spolupracovníků a KaSS Kralupy za úžasný kulturní zážitek a krásné
odpoledne během jejího programu Kralupský talent 2013.
Šlo již o čtvrtý ročník v novodobé historii soutěže a rok od roku
je tato akce lepší a lepší.
Paní Wagnerová zve nejen zajímavé hosty, kteří svým vystoupením a chováním (jsou vždy ke všem velice milí, otevření,
ochotní a skromní) navodí velice příjemnou atmosféru, ale
i ona sama vždy předvede svůj výjimečný hlas a moderátorské umění.
Myslím, že nejen děti, které pod odborným vedením paní
Wagnerové a za pomoci jejího týmu účinkovaly, ale i všichni
diváci, kterých v sále rovněž každým rokem přibývá, si toto
krásné odpoledne opravdu užili a mají skvělé zážitky na celý život.
Myslím, že si paní Wagnerová, její tým a KaSS Kralupy opravdu
poděkování zaslouží a rovněž i přání všeho nejlepšího a hodně
úspěchů do dalších let a ročníků této skvělé soutěže.
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2. 5. ČT
20:00
SCARY MOVIE 5
USA, 2013, T, 85 min., 15, 100,- Kč
Šťastný pár Dan a Jodi si přinese z nemocnice novorozené miminko. Krátce nato se v domě začnou
dít divné věci. Když zlá energie pronikne až do jejich práce, uvědomí si, že jejich rodinu pronásleduje
děsivý démon. Za pomoci týmu specialistů a videokamer musí najít řešení, jak se démona zbavit, než
bude pozdě…

5. 5. NE
15:00
CROODSOVI
USA, 2013, animovaný, 99 min., D, 100,- Kč
17:00
SCARY MOVIE 5
USA, 2013, T, 85 min., 15, 100,- Kč
20:00
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
Česko, 2013, 97 min., 90,- Kč

3. 5. PÁ
17:00
PRÁSKAČ
USA, 2013, T, 112 min., 15, 90,- Kč

8. 5. ST
15:00
CROODSOVI
USA, 2013, animovaný, D, 99 min., 130,- Kč
17:00
ŠMEJDI
Česko, 2013, 74 min., 70,- Kč
SENIOŘI VE VĚKU NAD 65 LET
MAJÍ PROJEKCI ZDARMA!
20:00
KŘÍŽ CTI
Šv. / Nor., 2012, 101 min., 12, 90,- Kč

Zlodějíček Maurice (Serge Reggiani) po návratu z vězení provede další loupež, která se ale nepodaří, zemřou dva lidé a Maurice se opět dostává pod dohled
policie. Snaží se zjistit, kdo informoval policii...
20:00
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
Česko, 2013, 97 min., 90,- Kč
Cíl – zhubnout – v sanatoriu pod dohledem asketického primáře – absolvovat procedury a cvičení, to
vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu - pobyt zde se
stává noční můrou. Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí
i pošetilí, vtipní i dojemní, jsou vedeni láskou k lidem,
věcem a samozřejmě k jídlu – a každý z nich ji také
nakonec najde...
22:20
MAMA
Šp. / Kan., 2013, 100 min., 12, T, 100,- Kč

Vysoko nad drsnou norskou divočinou se po vzdušném útoku vzájemně sestřelí angličtí a němečtí piloti.
Izolovaní od okolního světa musí bojovat, aby přežili
krutou zimu. Ačkoliv válka z nich učinila nepřátele,
postupem dní je těžké si udržet nenávist a zlobu. Skrze společnou touhu přežít se zrodí neobvyklá přátelství. Válka je po tom všem naprosto absurdní...

Grace, Susan Sarandon, Diane Keaton a Christa
Campbell.
22:20
ZÁHADA HORY MRTVÝCH
USA / VB / Rus., 2013, T, 100 min., 15, 100,- Kč
11. 5. SO
15:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Česko, 2012, animovaný, 93 min., 100,- Kč
17:00
JACK A OBŘI
USA, 2013, animovaný, 114 min., D, 80,- Kč
20:00
IRON MAN 3
USA / Čína, 2013, D, 129 min., 12, 165,- Kč
12. 5. NE
10:00
OMALOVÁNKY
67 min., 40,- Kč
Pásmo pohádek - Vláček Kolejáček, Medicína, Ušatá
Cecílie, Přírodopis v cylindru, Perníkový dědek, Omalovánky, Proč jsou na obloze draci.
15:00
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, 2012, animovaný, 83 min., D, 130,- Kč
17:00
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE
Šp., 2012, animovaný, 90 min., 130,- Kč

9. 5. ČT
20:00
IRON MAN 3
USA / Čína, 2013, T, 129 min., 12, 130,- Kč
Když je Tony Stark / Iron Man rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se hledat toho,
kdo je za jeho utrpení zodpovědný. Při své odvetě
současně objevuje odpověď na otázku: je on sám
pouhou součástí svého obleku, nebo je oblek pouze
součástí jeho samého?
10. 5. PÁ

4. 5. SO
15:00
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, 2012, animovaný, 83 min., D, 90,- Kč
17:00
JACK A OBŘI
USA, 2013, 114 min., D, 90,- Kč
20:00
NEVĚDOMÍ
USA, 2013, 124 min., 12, T, 100,- Kč
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17:00
SCARY MOVIE 5
USA, 2013, T, 85 min., 15, 100,- Kč
20:00
VELKÁ SVATBA
USA, 2013, T, 90 min., 15, 100,- Kč
Hvězdně obsazená romantická komedie o moderně založené rodině, která se snaží přežít víkendové svatební slavnosti, které se schylují k velkému
rodinnému fiasku. Hrají: Amanda Seyfried, Robert
De Niro, Katherine Heigl, Robin Williams, Topher

Tad se vždy chtěl stát dobrodruhem a slavným archeologem. Nicméně pracuje na stavbě. Jeho přítel,
slavný archeolog, se má vydat na expedici do Ztraceného města Paititi za jeho legendárním pokladem.
Nešťastná nehoda však způsobí, že jeho místo zaujme Tad...
20:00
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
Česko, 2013, 97 min., 90,- Kč

Program kina Vltava
15. 5. ST
20:00
ŠMEJDI
Česko, 2013, 74 min., 70,- Kč
SENIOŘI VE VĚKU NAD 65 LET
MAJÍ PROJEKCI ZDARMA!
Od 16. do 19. 5. může dojít ke změně programu kina z důvodu projekce zápasů z Mistrovství světa v hokeji 2013. Více informací
na webových stránkách KD Vltava, kde budeme o programu průběžně informovat!
16. 5. ČT
20:00
VELKÝ GATSBY
Austrálie / USA, 2013, T, 148 min., 130,- Kč
Chudý mladík Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) se zamiluje do krásné Daisy (Carrey Mulligan). Nemůže si
ji však vzít, Daisy je nucena se provdat za milionáře
Toma (Joel Edgerton), kterého nemiluje. Gatsby je ale
ochoten získat svoji lásku zpět za každou cenu

baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas
vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak...
20:00
ISABEL
Česko, 2013, 90 min., 100,- Kč
Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné
noci v současné Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž
vydává za tajemným mužem. Díky své naivitě a odvaze zároveň se dívka ocitá v pasti děsivé společnosti,
ve které musí bojovat o holý život...
22. 5. ST
20:00
TÍSŇOVÁ LINKA
USA, 2013, T, 15, 95 min., 130,- Kč
Operátorka tísňové linky Jordan (H. Berry) změní život
volající zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu.
Jordan se rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku
a postavit se tváří tvář vrahovi, s nímž se v minulosti
bohužel již setkala…
23. 5. ČT

17. 5. PÁ
17:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, 133 min., 12, 90,- Kč
20:00
SCARY MOVIE 5
USA, 2013, T, 85 min., 15, 100,- Kč
22:20
TEMNÉ NEBE
USA, 2013, 97 min., 15, T, 90,- Kč
18. 5. SO

19:00
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Šp., 2013, T, 90 min., 15, 120,- Kč
Náhlá technická závada dopravního letadla kdesi
nad Mexickým zálivem nenechá pasažéry klidnými - začnou se ve strachu před smrtí svěřovat jeden druhému a snaží si užít poslední chvíle svého
života...
24. 5. PÁ
17:00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA, 2013, T, 130 min., 12, 120,- Kč

15:00
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE
Šp., 2012, animovaný, 90 min., 100,- Kč

26. 5. NE
10:00
TŘI LOUPEŽNÍCI
67 min., 40,- Kč
Kubula a Kuba Kubikula, Tři loupežníci, Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, Velbloudí nápady, Jak šlo vejce
na vandr.
15:00
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR / SR, 2013, animovaný, 100 min., 100,- Kč
17:00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA, 2013, T, 130 min., 12, 120,- Kč
20:00
VELKÝ GATSBY
Austrálie / USA, 2013, T, 148 min., 100,- Kč
29. 5. ST
20:00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA, 2013, T, 130 min., 12, 120,- Kč
30. 5. ČT
20:00
DONŠAJNI
Česko, 2013, 100,- Kč
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést
Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování
a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba,
Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková a další

17:00
PAŘBA NA TŘETÍ
USA, 2013, T, 120 min., 90,- Kč

15:00
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, 2012, animovaný, 83 min., D, 90,- Kč

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...

17:00
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR / SR, 2013, animovaný, 100 min., 100,- Kč

20:00
IRON MAN 3
USA / Čína, 2013, T, 129 min., 12, 130,- Kč

19. 5. NE

20:00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA, 2013, T, 130 min., 12, 120,- Kč

31. 5. PÁ

17:00
IRON MAN 3
USA / Čína, 2013, 129 min., 12, 165,- Kč
20:00
VELKÁ SVATBA
USA, 2013, T, 90 min., 15, 100,- Kč

9H

22:30
LESNÍ DUCH
USA, 2013, T, 90 min., 15, 100,- Kč

Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit
zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž zemře otec, a tak se partička, která téměř
položila město hazardu na lopatky, vrací, aby mu
vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě zvrtne…
20:00
DONŠAJNI
Česko, 2013, 100,- Kč
22:20
TEMNÉ NEBE
USA, 2013, T, 97 min., 15, 100,- Kč

25. 5. SO
15:00
CROODSOVI
USA, 2013, animovaný, D, 99 min., 130,- Kč
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo
zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové

17:00
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR / SR, 2013, animovaný, 100 min., 100,- Kč

Projekce podpořil Státní fond ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Změna programu včetně výše
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

www.kass.kralupy.cz
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BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme
našim spoluobčanům,
kteří se dožívají

v květnu 2013

významných životních jubileí.
94 let
92 let
91 let
90 let
85 let

80 let

Knotková Zděnka
Bartůšková Libuše
Čiperová Jarmila
Šourková Marie
Vidim Václav
Tomášková Zdenka
Dočekalová Hana
Hlinovská Anna
Voráčková Miloslava
Pařízková Věra
Lachmanová Růžena
Minář Vladimír
Bordeová Eva		
Berková Květuše
Podrabská Marie

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

D

ne 18. 4. 2013 oslavil můj drahý manžel a náš tatínek
Mgr. PAVEL RYNT významné životní jubileum 70 let.
Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za bezmeznou
starostlivost, lásku a péči, kterou nám jako rodině celý život
věnuje.
Velký dík si zaslouží i za čestnost, přímost, nezištnost
a obětavost, se kterými celých 16 let vykonával funkci prvního polistopadového starosty svého rodného města Kralupy
nad Vltavou.
Do dalších let mu s láskou přejí hodně sil, zdraví a radosti
manželka Olga Ryntová a synové Pavel a Milan s rodinami

Dodatečné přání k narozeninám

S

e zpožděním a s překvapením jsem se
dozvěděl, že bývalý starosta Kralup
nad Vltavou pan Mgr. Pavel Rynt v minulém
měsíci oslavil své sedmdesáté narozeniny. Protože jsem o patnáct let starší, považoval jsem ho vždy za mladíka, který svůj
mladý vzhled kazil hustým plnovousem.
Když v roce 1990 byla ukončena činnost
Městského národního výboru byl Mgr. Pavel Rynt postaven do čela samosprávy
a stal se tak prvním porevolučním starostou. Kandidoval za Občanské fórum a Klub
angažovaných nestraníků. Starostou města Kralup pak zůstal po tři volební období.

Pana Mgr. Rynta jsem znal jako starostu, jako zakladatele Klubu angažovaných
nestraníků a i jako výborného hudebníka. Potkával jsem se s ním každý měsíc
na schůzích Redakční rady Kralupského
Zpravodaje. Byl stále v dobré pohodě, stále přátelský a ochotný. Jeho zásluhou vyšla v roce 2002 k stému výročí Kralup kniha o historii a současnosti našeho města.
Vypočítávat jeho úspěchy a zásluhy během patnácti let jeho starostování je nad mé
síly. A tak mi nezbývá, než mu popřát mnoho zdraví a vše nejlepší do dalších let.
Ing. Josef Stupka

37. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

na vycházku a prohlídku Žižkovské televizní věže
– Tower Park Praha Kdy? V sobotu 11. 5. 2013
Žižkovská televizní věž – Tower Park Praha je
díky jedinečné poloze v centru Prahy vyhledávanou zajímavostí moderní architektury nejen
pro obyvatele Prahy a České republiky, ale také
zahraniční turisty. Dominanta a zároveň nejvyšší
stavba metropole nabízí unikátní 360° vyhlídku
s tematicky řešenými kapslemi.
Žižkovská televizní věž byla postavena v letech
1985 – 1992 podle projektu Ing. Arch. Václava
Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozáka. Věž je z technického hlediska unikátní, její výkyvy jsou eliminovány speciálními kyvadly uvnitř konstrukce.
Základna budovy se nachází v hloubce 15 m
pod povrchem. Tubusy věže pak dosahují výšky 134 m. Navzdory kritickým ohlasům místních
obyvatel byla věž dokončena a dnes je oceňo-
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vanou dominantou pražského panoramatu.
V letech 2011 - 2012 prošla věž kompletní
rekonstrukcí interiérů. Tým uznávaných českých architektů a umělců byl pověřen návrhem nových prostor a vytvořením interaktivního prostředí.
Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 h. na Masarykovo
nádraží. Dále tram. č. 5 nebo 26 do stanice Lipanská.
Ostatní se mohou připojit v 9:50 h. před hlavní recepcí.
Vstupné na vyhlídku bude pro členy KPP plně hrazeno
z grantu MěÚ Kralupy n. Vlt. (vezměte s sebou členskou
průkazku). V případě zájmu o občerstvení na věži volejte
na tel. 315 723 393 - pro větší počet účastníků je občerstvení nutno objednat.
Akci připravila: I. Očenášková

Společnost

Městský klub důchodců
Nevíme, jak vy jste si užívali měsíce dubna, ale my v Městském klubu důchodců
velice pěkně.
Za to musíme poděkovat nejen panu Mgr. Kuzovi za jeho velmi poutavou
a krásnou přednášku o Indii, ale i panu
Kozelkovi, který nás přišel pobavit se svou
kapelou u příležitosti kulatých výročí některých našich členů. Rovněž vystoupení
Senior minichóru pod vedením pana Rynta nás potěšilo a všichni jsme si společně
zazpívali.

KZ

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne
3. 5.......MUDr. Nová............Nerudova 686
315 725 606
10. 5.......MUDr. Švejdová......Mostní 818
312 312 919
17. 5.......MEDICLINIK............Lobeček
315 726 654
24. 5......MUDr. Tomaier.......Nerudova
315 725 603
31. 5.......MUDr. Votavová......Nerudova 686
315 724 720

A co náš první výlet? Vynikající, povedl se a těšíme se již na příští. Tentokrát se
25. května vydáme do Duchcova, Oseka,
Bohosudova a Chlumce.
Doufáme, že nám bude přát počasí a rádi na výlety budeme vzpomínat. Máte-li
chuť a chcete-li se pobavit a poznat zase
kousek naší země, pojeďte s námi. Přihlásit se můžete opět v Domě s pečovatelskou
službou v úterý 7. května od 13:00 hodin.
S krásným pozdravem
členové MKD

vzpomínky

foto: Vladimír Umlauf

Život jde dál, jen v srdcích
zůstaly krásné vzpomínky
a velký žal.
Dne 28. dubna uplynul
třetí smutný rok, co nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Ing. MIROSLAV NEVOSAD.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami

MKD na výletě v Rokycanech.

Sdružení rodáků

a příznivců města pořádá:
květen

červen

Autobusový zájezd
– středa 22. 5.

Autobusový zájezd
– středa 26. 6.

Vyjíždíme v 7:00 hodin z Minic přes Kralupy
na Pěnčín – Krásná – zámek Nový Stránov.
Cena zájezdu pro členy 200,- Kč, pro ostatní
230,- Kč. Přihlášky přijímáme v úterý 7. 5.
od 13:00 v salonku DPS na Cukrovaru, kde
obdržíte další informace.

V červnu se podíváme do severočeského
Jablonce nad Nisou a okolí. Cena zájezdu
pro členy je 200,- Kč, pro ostatní 230,- Kč.
Přihlaste se kdykoli do úterý 4. června na tel.
č. 315 727 342 nebo 720 139 445.
Za účast děkuje výbor „Rodáků“.

Dne 29. května by se
dožil 80 let drahý manžel
a tatínek pan JAROSLAV
HOŠEK. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Anna a dcera
Jitka s rodinou
Dne 29. května uplyne
již 30 let od úmrtí
naší maminky
paní JAROSLAVY
TRÁVNÍČKOVÉ. Stále
vzpomínají dcera Helena
a syn Mirek s rodinami

Opustili
nás
25. 3. Danuše ZÁPOTOCKÁ................. 81 let
26. 3. Jiří HUDEČEK................................. 82 let
28. 3. Miloslava ČÍŽKOVÁ..................... 81 let
2. 4. Jarolín OLÁH..................................61 let
3. 4. Irena URBANOVÁ........................ 84 let
13. 4. Stanislav ŽEMLA.......................... 76 let
15. 4. Josef NEZKUSIL............................ 81 let
16. 4.	Anežka SCHOROVÁ.................... 93 let
21. 4. Václav JAROŠ................................ 81 let
22. 4. Karel VOSMÍK................................ 84 let

Poděkování

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast

Srdečně děkuji panu starostovi města Kralup nad Vltavou za projevené blahopřání k mému
výročí dožití 90 let. 
Theodor Hnilička

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Pozvánky

TIP NA VÝLET

nechte se inspirovat...

4.385 kilometrů
od severního pólu

V

elikonoční - Zelený čtvrtek 28. března je ve znamení „výletu
na poslední chvíli“ a naším hlavním
cílem jsou Bozkovské dolomitové jeskyně. Vyjíždíme z Neratovic rychlíkem
do Jesenného a po modré TZ stoupáme k jeskyním. Cesta je místy zledovatělá a leží tu ještě plno sněhu.
Prohlídka jeskyní nás docela nadchne - krápníků je v nich sice méně, ale zajímavý výklad a krásná podzemní jezírka - to v Jezerním dómu
je největší v Čechách - tento možný
„handicap“ určitě převáží.
Od jeskyní pokračujeme do Bozkova, kde nás na věži poutního kostela zastihne polední zvonění. Žlutá TZ
nás dále zavede k Sejkorské kapličce
odkud krátce odbočíme k Masarykově vyhlídce. Vracíme se ke kapličce
a dál pokračujeme po zelené TZ - jen
v Nouzově z ní nakrátko sejdeme, když

jdeme k Cimrmanově nejnižší rozhledně na světě. Sestupujeme do Semil,
kam přicházíme krátce po třetí hodině. Stihneme tu právě tak navštívit
místní info v muzeu a jdeme na vlak
s odjezdem v 15:59.
Podaří se nám i docela dobrý „kufr“,
když vystoupíme už v Železném Brodě v domnění, že rychlík do Prahy svou
cestu začíná tady, ten ale ve všední dny
jezdí až z Turnova, takže jsme velice rádi, že máme štěstí a jede nám ještě osobák a „plánovaný“ rychlík tak stihneme.
Celé to má ale i svou „dobrou“ stránku
- mají tu výborné mazance! Z Neratovic
se motoráčkem vracíme do Kralup…
PS: Pokud někoho z čtenářů zajímá, proč zrovna 4.385 kilometrů
od severního pólu - tak to je, podle
informační tabule, kterou jsme cestou
viděli, jeho vzdálenost od Semil!
Zbyněk Veselý, KČT Kralupy

Ekologické centrum Kralupy n. Vlt.
Palackého nám. 6
http://www.eckralupy.cz
e-mail: ekoporadna@eckralupy.cz.

tel.: 800 100 584

Kralupský festival
VODA PRO ŽIVOT
Ekologické centrum pořádá ve spolupráci se ZŠ Třebízského u příležitosti Mezinárodního roku vodní spolupráce festival Voda pro život.
Celodenní akce plná zábavně naučných pořadů, výstav, besed, ukázek a jiných aktivit proběhne
ve čtvrtek 30. května 2013 od 9 do 18 h. v ZŠ Třebízského.
Akce je určena jak pro děti a mládež, tak pro dospělé všech věkových kategorií.
V rámci akce bude v našem městě také představena unikátní výstava
„Voda nad zlato“ společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
Co vás dále čeká?
› pokusy s vodou aneb Moderní hodina chemie
› přednáška o řece Vltavě spojená s besedou
› promítání filmů
› hodnocení soutěžních fotografií a příspěvků do kreativní soutěže
› na školním hřišti hasiči HZS Synthos předvedou, jak jim voda pomáhá v boji s ohněm
› před školou budou k vidění čluny a skútry Klubu vodních sportů
Kralupy
Programem vás provede moderátor rádia Relax Aleš Švarc
Budova školy bude po celý den přístupná všem zájemcům o festival.
Pro školní kolektivy je na akce do 14 h. nutná registrace do 24. 5. 2013
na výše uvedených kontaktech Ekologického centra.
Festival Voda pro život je realizován za finanční podpory MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Vstup zdarma

Letem světem z KVĚTNOVÉ NABÍDKY jednorázových akcí:
MEDITAČNÍ VEČERY z cyklu Žít s radostí – 6. a 20. 5. od 19 h. Cena: 180,- Kč
VÍKENDOVÉ INTENZIVNÍ KURZY NĚMČINY: pro začátečníky 11. a 12. 5.;
pro pokročilé 25. a 26. 5.; 10:00 – 16:30 h.,
16 vyučovacích hodin s rodilým mluvčím. Cena: 1.500,- Kč
DÁREK KE DNI MATEK - DEN PRO ŽENY – MAMINKY současné i budoucí
12. 5. od 14:00 do 16:30 h. – JARNÍ VĚNEČEK DO INTERIÉRU – tvořivá dílna
- technika artyčokový patchwork. Cena: 250,- Kč
12. 5. od 18:30 do 21:00 h. – JSEM ŽENA – prožitkový seminář. Cena: 300,- Kč
SEBEOBRANA PRO ŽENY – 13. 5. od 18:00 do 20:00 h. Praktický seminář.
Cena: 130,- Kč
FIMO – Kouzla s extrudérem - 18. 5. 2013 od 13 do 17 h. Výroba šperku.
Cena: 400,- Kč

Regionální muzeum Mělník
vás zve 24. 5. na Muzejní noc
- oslava 125. výročí muzea
1 sbírka + 2 specializace + 5 zajímavých míst = 125 let muzea
10:00 - přehlídka loutkových kočárků pro panenky s doprovodným programem pro děti na náměstí Míru
14:00 - 15:00 – pohádkové představení v malém sále muzea

SCRAPBOOK – Výroba obalu na poukaz a skládací přání - 19. 5. od 13:30 h.
Cena: 370,- Kč

16:00 - vernisáž výstavy Jen si hlavu lámej... ve velkém sále
muzea

KOMUNIKACE - 20. 5. od 18:30 do 21:00 h. Cena: 200,- Kč

18:00 - komentovaná módní přehlídka dobových kočárků i účesů
od secese až do 80. let 20. století

HOMEOPATIE - 27. 5. od 18:30 do 20:00 h. Cena: 130,- Kč
VÝŽIVA DLE ARJUVÉDY – 30. 5. od 18:30 do 20:00 h. Cena: 130,- Kč

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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Otevřeno Út – Ne, náměstí Míru 54, Mělník - tel.: 315 630 936
– pokladna; e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz,
www.muzeum-melnik.cz
! Od 1. 5. opět otevřeno skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka !

TJ Sokol

KZ

Tělocvičná jednota SOKOL Kralupy nad Vltavou
Jodlova 16, 278 01
Kralupy nad Vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokol-kralupy@seznam.cz

www.sokol.kralupy.cz
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou pořádá III. ročník příměstského tábora

TJ SOKOL Kralupy pořádá tradiční a oblíbené

Sokolské prázdniny
aneb
Trosečníci ze Sokoláku

ZÁVODY VŠESTRANNOSTI
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

pro děti z 1. - 4. třídy (6 - 10 let) – kapacita 30 dětí/týden
v termínech:

15. - 19. 7.

12. - 16. 8.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

JIŽ OBSAZENO

Cena 1.400,- Kč zahrnuje:
stravu (obědy, dopolední a odpolední svačina, pitný režim),
celodenní výlet včetně vstupného, materiál k programu, odměny.
Program (denně 8-17 hodin):
› celotáborová hra Trosečníci ze Sokoláku
› výlety, hry a koupání dle počasí
› celodenní výlet do lanového a trampolínového
parku na Kladně s přespáním

Bližší informace
a přihlášky
na mailu
vanzurova.p@centrum.cz
nebo telefonicky

úterý 21. 5. 2013 od 15:30 hodin na hřišti Sokola
(prezence 15:30 – 16:00)
Tyto závody jsou určeny pouze dětem ve věku od 4 do 7 let
(ročníky: podzim 2006 – 2007 – 2008 - jaro 2009)

KRTEČKOVY ZÁVODY VŠESTRANNOSTI
PRO DĚTI S RODIČI
středa 29. 5. 2013 od 15:30 hodin na hřišti Sokola
(prezence 15:30 – 16:00)
Tyto závody jsou určeny pouze dětem ve věku od 2 do 4 let
(ročníky: 2009, 2010, jaro 2011)
sí
ča
řízni po
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Vstupné:
člen Sokola
(zaplacená známka
na rok 2013) zdarma
ostatní děti 40,- Kč
doprovod 10,- Kč

NEZAPOMEŇTE
S SEBOU:
ODRÁŽEDLA,
KOLOBĚŽKY,
TŘÍKOLKY, KOLA

732 317 712

Vodní aerobik pokračuje!
oda se vyznačuje řadou pozitivních vlastností,
které umožňují širokému okruhu cvičenců provádět
ideální trénink. Vztlakovou silou vody se redukuje
tělesná hmotnost. Velká část podpůrného a pohybového
aparátu je odlehčována a riziko poranění ve vodě je
minimalizováno. Cvičení ve vodě je schopen provádět
skoro každý. Jestliže se cvičení provádí pravidelně
a po delší časový úsek, má pozitivní účinky nejen
na vegetativní a oběhový systém, svalstvo, šlachy,
klouby, vazy, ale vede ke zvyšování výkonnosti.
Cvičení ve vodě má svoje velké přednosti:
› několikanásobně se sníží tělesná hmotnost
› snížení zatížení kloubů a páteře
› současné zapojení párových svalů
› možnost tréninku vybrané svalové skupiny

› správné vykonání pohybu vlivem zpomalení ve vodě
› zlepšení energetického výdaje (snižování hmotnosti
– hubnutí)
› zlepšení prokrvení organismu
› masáž pokožky
› odstranění možnosti úrazu.
Pojďte si s námi vyzkoušet cvičení ve vodě
do kralupského bazénu. Cvičíme každé úterý
a neděli od 18:30 hodin a nově od 20:00
hodin v plaveckém bazénu v Mělníku.
Více se dozvíte na našich webových stránkách
www.sokol.kralupy.cz
a www.vodniaerobik.estranky.cz
Kateřina Procházková

foto: archiv TJ Sokol
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Stříbro z mezinárodního turnaje
L

etošní sezonu 2012/2013 odehráli naši nejmenší hokejisté
krajskou ligu přípravek 2. tříd.
Celá soutěžní sezona znamenala 6 mistrovských turnajů a několik přátelských zápasů, kdy
ve většině zápasů naši kluci
v systému minihokeje bojovali
s mužstvy hokejově známých
měst, jako HC Slavie Praha, HC
Benešov, HC Příbram a dalšími soupeři celého Středočeského kraje.
Všechny zápasy odehráli naši borci poměrně úspěšně a konec sezony korunovali největším
úspěchem na Velikonočním mezinárodním turnaji v Ostravě,
kde vybojovali krásné druhé
místo v těžké konkurenci týmů
HC RT Torax Poruba, HC Třinec, HC Slezan Opava, SHKm
Hodonín, MHC Martin.

Touto výbornou reprezentací našeho města a HK Kralupy bylo rozhodnuto o dalších

ročnících turnaje, včetně našeho pořadatelství a možnosti nalákat k hokeji další nové

Malí fotbalisté 4x zlatí!

M

ladší přípravka FK Čechie
Kralupy v zimní přestávce
rozhodně nezahálela. Od listopadu do března se kluci zúčastnili třinácti halových fotbalových
turnajů, kde důstojně reprezentovali naše město. Přesto, že valná většina hráčů je narozena
v roce 2005, tak v sedmi případech se jednalo o turnaje pro
hráče o rok starší a kluci bojovali jako lvi. Nakonec z turnajů
přivezli 4x zlato, 3x stříbro, 1x
bronz a 5x čtvrté místo.
Nyní už se ale kluci těší

hráče v té nejmladší věkové
kategorii.
Emil Kašák

Oddíl volejbalu TJ Kralupy pořádá

v úterý 14. 5. 2013 od 16:00 hodin

na jarní část okresního přeboru, kde se probojovali do finálové skupiny, ve které se utkají
o 1. až 7. místo. Spolu s mladší
přípravkou FK Čechie Kralupy
se do finálové skupiny dostala
i mladší přípravka FK Kralupy
1901, takže jaro bude okořeněno
kralupským derby. Oba týmy se
již dvakrát potkaly v podzimní
části soutěže a pokaždé to bylo
derby, jak se patří, vždy se šťastnějším koncem pro domácí.

NÁBOR dívek do přípravky volejbalu
ročníky 2004, 2005, 2006
Místo konání: volejbalové hřiště na Sokolišti u nemocnice (v případě špatného počasí
v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka)
S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv a dobrou náladu
U náboru budou přítomni: p. Kysela – předseda volejbalového oddílu;
pí Kubištová – trenér mládeže; p. Kubišta – asistent trenéra.
Náplň náboru:
› zahájení
› všeobecné testy (krátký běh, hod míčem, skok do dálky z místa apod.)
› práce s míčem
› informace pro rodiče
První trénink: v pátek 17. 5. 2013 na Sokolišti (květen a červen – prozatím budou
tréninky v pátek a v úterý od 15:30 do 16:30 hodin)
Volejbal v Kralupech: naše dívky patří již řadu let k nejlepším v kraji a poslední
dobou také dokonce k nejlepším v republice (Český pohár starších žákyň, Mistrovství
republiky a liga dorostenek).
Dívky se také pravidelně zúčastňují několika turnajů, starší pak i mezinárodních
(Dánsko, Slovensko, Maďarsko, Německo), kde obsazují přední místa.
DĚVČATA, PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!

Karel Novák,
www.fkcechiekralupy.cz

foto: Andrea Šelichová

Kdyby se někdo chtěl, ale nemohl zúčastnit náboru, volejte tel.: 775 283 690. Případné
další informace podá pí Kubištová na uvedeném tel. čísle.

V týmu ml. přípravky FK Čechie Kralupy hrají: Adam Svoboda ©,
Daniel Hamák, Jakub Čech, Jiří Novák, Jonáš Pátek, Martin Horák,
Matěj Naskos, Matěj Šelicha, Matěj Vojtek, Ondřej Kohout, Prokop Kulhavý.
Trenéři: Karel Novák a Jan Šetina.
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Květnový volejbal
K

ralupské mladší žákyně B pořádají
poslední mistrovský turnaj Krajského přeboru sezony 2012/2013. Přijďte
se podívat na volejbalové naděje!
Neděle - 12. 5. – od 10:00 hod. na Sokolišti (v případě nepříznivého

počasí v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka).
Utkají se Kralupy A, B, Brandýs n. L.
a Mladá Boleslav.
Aktuální volejbalové informace
najdete na:
www.kralupskevolejbalistky.org

Sport
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KRALUPY OPEN

opět po roce a ještě větší
Tradiční florbalový turnaj KRALUPY OPEN, pořádaný FBC Kralupy n/V. v hale
na Cukrovaru, letos nabídne 4 kategorie a celkem 45 týmů ze 7 krajů ČR:
11. 5.................................................................... starší žáci
12. 5................................................................... dorost
18. 5................................................................... ženy a juniorky
25. - 26. 5........................................................... muži
Můžeme se tešit i na mládežnické zástupce
týmů z nejvyšších soutěží ČR - FBC Liberec,
TJ JM Chodov, FB Hurrican Karlovy Vary, Sokol
Pardubice nebo FBC Kladno.
Přijďte se tedy o květnových víkendech podívat
do sportovní haly na florbal té nejvyšší úrovně.

inzerce

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

Tel.: 777 227 840

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

tel.: 775 693 020

www.pujcovna-cisticich-stroju.cz

Zlepšení přineslo záchranu na poslední chvíli
P

oprvé ve své 25leté historii se tým AFC
Kralupy představil v 3. nejvyšší republikové soutěži - Divizi. Do sezóny vstupovali kralupští bez přehnaných ambicí, se snahou nepropadnout a dál se futsalem hlavně bavit.
Začátek soutěže byl pro AFC těžký: po
6. kole na kontě pouhé dva body, ale výkony nebyly špatné, jen chyběly zkušenosti
se soutěží a lepší koncovka. Nejlepší výkon
celého ročníku přišel v 7. kole v domácím
mači s hvězdami nabitou Balticflorou. Vybojované vítězství 8:3 přesvědčilo kralupské,
že není potřeba házet flintu do žita a zvedlo
AFC ze dna tabulky. První polovinu soutěže
zakončil AFC Kralupy na 10. místě.
Ke konečné záchraně výrazně přispěla
tři venkovní vítězství (MCE, Teplice a v zápase o všechno v Bělé p. B.). Konečný zisk
27 bodů stačil na 9. příčku a AFC se v Divizi udržel.
Hlavní podíl na záchraně měla výborná defenzíva, třetí nejlepší v soutěži podle
obdržených branek. Naopak útočná řada
byla podle vstřelených branek úplně nejhorší ze všech. Velkou zásluhu na záchraně
má hrající trenér Vymětalík, který podílem
na téměř polovině vstřelených branek plně
zúročil svoje ligové zkušenosti. O něčem
vypovídá i fakt, že všechny tři zápasy, které Vymětalík vynechal, AFC prohrál. Také

jeho práce při určení taktiky a vedení zápasů byla k nezaplacení.
Nadále se daří doplňovat širší kádr AFC,
příchod nováčků se projevil také na spolehlivé účasti na zápasech.
Na závěr ještě tradiční pohled do individuálních statistik: podle počtu získaných
bodů za branky a přihrávky jsou nejúspěšnější Jaroslav Pavlíček (464), Vladimír Vymětalík (315), Lukáš Moravec (225) a Michal
Mára (136). Nejvíce startů nasbírali Roman

Karas (165), Aleš Moravec (154), Miroslav
Pelc (153) a Jaroslav Pavlíček (148).
Brankářská opora Miroslav Pelc se po 12
letech strávených v AFC a 209 soutěžních
zápasech chystá do futsalového důchodu,
jeho náhrada (nebo přemluvení) bude jedním z hlavních úkolů pro příští rok. Přesto si myslím, že po vstřebání nabytých
zkušeností a případném doplnění kádru, se
může AFC dívat k dalšímu ročníku Divize
s mírným optimismem.
Aleš Moravec

foto: horní řada zleva - Rostislav LOUČEK, Aleš MORAVEC, Josef KOŠŤÁL, Petr LISTÍK, Bohumil
BĚHOUNEK, dolní řada zleva - Roman KARAS, Vladimír VYMĚTALÍK, Libor KOLÁČEK, Pavel
JANOUŠKOVEC, Tomáš KOLÁČEK.
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6. ročník Aerobic MINI TEAMS
6. ROČNÍK AEROBIC MINI TEAMS
V KRALUPECH SE STAL JEDNOU
Z NEJVĚTŠÍCH AKCÍ PRO DĚTI V ČR

sobotu 6. 4. 2013 proběhl ve sportovní
hale v Kralupech 6. ročník Aerobic MINI TEAMS pro děti. Akce se svým charakterem zařadila mezi největší sportovní akce
pro děti v ČR. V průběhu dne se do našeho
města sjelo 128 oddílů, které tvořilo 1.440
soutěžících dětí, jež přijelo podpořit na 800
diváků z celé ČR. S kralupskými dětmi soutěžily závodnice a závodníci z Hradce Králové, Poděbrad, Litvínova, Ústí nad Labem,
Teplic, Mostu, Špindlerova Mlýna, Kutné
Hory, Prahy, Kladna, Slaného, Děčína, Rakovníka a mnoha dalších.
Děti byly rozděleny do 36 kategorií podle věku a charakteru zaměření svých sestav (komerční či sportovní aerobik, fitness
a zumba, step a ATS). Na akci se podílelo
35 pořadatelů a 14 rozhodčích, kteří měli
mezinárodní i republikové zkušenosti.
V náročné konkurenci se děti z FITFORYOU neztratily:
Kategorie 0 5-7 let: Škola kouzel - 3. místo
Kategorie 1 8-10 let: Pláž Tacata - 2. místo
Kategorie 2 11-13 let: Princezna koloběžka - 5. místo
Přípravy na soutěž byl extrémně náročné,
začali jsme s nimi už v říjnu 2012. Akce
byla letos poprvé součástí tzv. Bohemia ae-

foto: Z. Petrovičová

V

robic tour – ligy měst (Náchod, Kutná Hora,
Nymburk, Hradec Králové, Kralupy nad Vltavou). To zajistilo dětem jednotná pravidla
a způsoby hodnocení na všech soutěžích.
Rozzářené oči dětí, které dostávaly medaile, krásné diplomy, ale i drobné ceny,
nám byly dostatečnou odměnou za všechno úsilí. Podrobnosti o akci (fotogalerii,
výsledky) najdete na www.fitforyou.cz
a na Facebooku.

Chtěli bychom touto formou poděkovat
všem pořadatelům, rodičům soutěžích
dětí za pomoc, jednateli Kralupské sportovní p. Lánskému a celému jeho týmu
za maximální vstřícnost při přípravě akce ve sportovní hale a Městské policii
Kralupy nad Vltavou za velmi korektní
spolupráci.
PhDr. Václav Bělík, Ph.D.,
Prezident FITFORYOU, o.s.

foto: archiv KČT

Do Okoře bez ořeV 2013
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sobotu 6. dubna 2013 se uskutečnil již
42. ročník populárního turistického pochodu Do Okoře bez oře.
Letošní zimní počasí se nezlepšilo ani
na pochod – ráno poletoval sníh, pofukoval studený vítr a v cílovém prostoru byla
nejvyšší teplota 3 °C.
V cíli pod hradem Okoř byly připraveny hry
a soutěže pro nejmenší, občerstvení, kolotoče,
houpačky. Účastníci dostávali v cíli diplom,
placku pochodu a propagační materiály.
Fungovala autobusová doprava na vlaky
do Zákolan, kde byl hlavním lákadlem historický vláček – tentokráte parní, pendlující
od rána do večera na trati Kralupy – Zákolany a částečně i do Noutonic.
Na padesát pořadatelů z KČT Kralupy
a TOM 3511 Vltavský paprsek zabezpečovalo průběh akce. Oficiálně se registrovalo 834 účastníků ze startu v Kralupech,
Zákolanech a Noutonicích. Řada účastníků vyrazila i z jiných míst a přihlásila se
k pochodu v cíli akce. 
Zdeněk Vejrosta
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Výsledkový servis kolektivních sportů
BASKETBAL
Dorostenky U19
SK UP Olomouc - BK Kralupy Junior....................74:55
SK UP Olomouc - BK Kralupy Junior....................76:47
Sokol Nusle - BK Kralupy Junior..........................69:40
Aritma Praha - BK Kralupy Junior........................91:67

FLORBAL
PH + SČ přebor mužů
FBC Kralupy n/V A - FBC Panthers C ......................3:2
FBC Kralupy n/V A - FBK Vosy Praha . ................... 5:2
FBC Kralupy n/V A - FBC Prokrastinators Praha .... 5:3
FBC Kralupy n/V A - FBC Hamsters Vysočany ....... 4:1
PH + SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V B - FBC Barracudas Slaný ........... 5:4
FBC Kralupy n/V B - Prasport ................................. 9:4
FBC Kralupy n/V C - FBC Xichties ..........................17:7
PH + SČ liga starších žáků - koš C
FBC Kralupy n/V - FBŠ Bohemians Praha D . .........2:2
FBC Kralupy n/V - TJ Sokol Kobylisy........................0:3
FBC Kralupy n/V - T.B.C. Králův Dvůr......................3:2
PH + SČ liga žen
FBC Kralupy n/V - FBŠ Bohemians C....................... 2:1
FBC Kralupy n/V - T.B.C. Králův Dvůr......................2:2

RŠFL - Regionální školní florbalová liga
ZŠ Václava Havla - ZŠ Komenského........................ 5:1
ZŠ Veltrusy - ZŠ Třebízského................................... 1:2
ZŠ Velvary - DG Kralupy........................................... 3:7
ZŠ Václava Havla - ZŠ Třebízského..........................3:0
ZŠ Komenského - DG Kralupy.................................. 1:2
ZŠ Velvary - ZŠ Třebízského.................................... 5:8
ZŠ Veltrusy - ZŠ Komenského.................................. 2:1

ZŠ Václava Havla - DG Kralupy................................. 2:1
ZŠ Veltrusy - ZŠ Třebízského...................................3:0

RFL - Regionální florbalová liga
Čtvrtfinále
FBC Rapid Hands - All Stars Kralupy.......................5:0
FBC Rapid Hands - All Stars Kralupy....................... 6:4
Sokol Kančí Hřbet - ASPV Veltrusy......................... 13:7
Sokol Kančí Hřbet - ASPV Veltrusy...........................5:6
Sokol Kančí Hřbet - ASPV Veltrusy........................... 6:1
Semifinále
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet............................ 7:8 sn
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet................................. 6:3
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet................................. 4:5
Pink Guys - Sokol Kančí Hřbet............................ 6:7 sn
Lujs Vytón - FBC Rapid Hands................................. 6:5
Lujs Vytón - FBC Rapid Hands............................... 10:4
Lujs Vytón - FBC Rapid Hands............................... 10:1

Kralupy - Kladno....................................................... 2:1
Kralupy - Benešov....................................................2:0
Je dohráno, starší žákyně obhájily krajský titul!
Starší žákyně, 1. část Přeboru republiky
Kralupy - Příbram.....................................................2:0
Kralupy - Hradec Králové..........................................2:0
Kralupy - Světlá nad Sázavou..................................2:0
Kralupy - VŠ Plzeň.................................................... 2:1
Kralupy - Duchcov....................................................2:0
Kralupy - Studio Sport Praha.................................... 1:2
Celkově 2. místo, postup do finálové části.
inzerce

o 3. místo
Pink Guys - FBC Rapid Hands................................ 13:4
Finále
Lujs Vytón - Sokol Kančí Hřbet ............................... 6:5

Volejbal
Mladší žákyně, Krajský přebor
Kralupy „A“ - Kralupy „B“........................................0:2
Kralupy „B“ - Komárov.............................................0:2
Kralupy „A“ - Nymburk.............................................2:0
Kralupy „B“ - Nymburk.............................................2:0
Kralupy „A“ - Komárov............................................. 1:2
Starší žákyně, Krajský přebor
Kralupy - Příbram..................................................... 2:1
Kralupy - Hořovice....................................................2:0

Kralupské dorostenky v bojích play-off
P

o posledním hracím kole základní skupiny, které proběhlo
6. - 7. 4. 2013, se svěřenkyně trenérek Martiny Moravcové, Renáty Procházkové a JUDr. Ivany Šlehoferové - kralupské dorostenky z BK Kralupy junior - probojovaly do čtyřky nejlepších týmů
ze skupiny A. Ze třinácti týmů, které spolu soupeřily o postup
do play-off, Kralupy obsadily 4. místo těsně za TJ Bižuterií Jablonec. Na 2. místě se umístil tým Sokol Nusle a pomyslné 1. místo
vybojovala Aritma Praha.
První kolo play-off se hrálo 20. - 21. 4. 2013, kdy kralupské dorostenky bohužel prohrály s týmem SK UP Olomouc ze skupiny
B, který si udržel 1. místo v moravské skupině. Hraje se na tři vítězné zápasy, takže se můžete těšit i na domácí zápas(y).
V sobotu 4. 5. od 16 hod. a nebude-li ani po tomto zápase rozhodnuto tak 5. 5. od 10 hod. přijďte podpořit kralupské dorostenky!
Vítěz série zápasů Olomouc vs. Kralupy bude hrát o postup
do nejvyšší soutěže v ČR - do extraligy.
Informace a fotografie na www.bkkralupyjunior.cz
Radana Hniličková,
prezidentka klubu

Sedící zleva: Anna Švábová, Sára Kocourková, kapitánka Andrea
Procházková, Kristýna Kejmarová, Denisa Halátková a Monika Vajnerová.
Stojící zleva: Zuzana Spilková, Iveta Štětková, Renata Štětková, Michaela
Langová, Simona Maglenová, Michaela Beránková a Magda Šlehoferová.
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DDM
Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz
Kancelář - úřední hodiny:
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00
Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

Pozor změna!!!
Nová adresa internetových stránek Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou: www.ddmkralupy.cz
Připomínáme akci „Lodí po Vltavě“
v kralupském přístavišti na nábřeží J. Rysa
4. května od 14:00 do 17:00 h.

Cesta za pokladem
Dobrodružnou výpravu za pokladem, plnou
úkolů, připravujeme pro všechny soutěživé děti 9. 5. Start bude na dětském hřišti
pod mateřskou školou v Mikovicích v 16:00
h. Trasa je určena jak dětem s rodiči, tak
mladším školákům. Při nepříznivém počasí se akce nekoná. Vstupné: děti 40,- Kč,
rodiče 10,- Kč

kategorií podle věku. Každý soutěžící bude
přednášet celkem dvě básně. Jednu podle
svého výběru a druhou od Jaroslava Seiferta. Přihlášky přijímáme do 30. 5. 2013
v kanceláři DDM. Vítězové a vybraní recitátoři budou přednášet 20. září 2013 na Festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy
2013“ v kralupském městském muzeu.

Den dětí
Den dětí budeme slavit 31. května na zahradě u tělocvičny DDM V Zátiší od 16:00 h.
Zveme děti na skákání na trampolíně, výtvarné činnosti, hry a soutěže a pečení buřtů. Pro děti jsou připraveny drobné odměny.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
Vstupné: rodiče 30,- Kč, děti zdarma

Výsledky velikonoční
soutěže
Téma letošní velikonoční soutěže znělo Motýlí křídla a pro mnohé bylo opravdu inspirativní. Sešlo se přes 80 dětských exponátů
(mnohé z nich tvořily kolektivy) a zapojilo se i 15 dospělých. Návštěvníci tak měli
opravdu z čeho vybírat. Děkujeme všem
zúčastněným. Ceny a diplomy byly předány 17. 4. v DDM.

Středočeský
taneční pohár
Dne 15. 5. od 9:00 h. pořádáme 5. ročník
této soutěže. Zveme děti, dospělé i školní
kolektivy do sportovní haly na Cukrovaru,
kam se sjedou soutěžící z celého okresu
Mělník. Děti od 1. třídy ZŠ až po SŠ budou
soutěžit v kategoriích disco dance, street
dance, hip hop, rap, modern dance, break
dance atd. Vstupné zdarma

foto: gabriela junášková

Děti:
1. místo - ŠD při ZŠ Gen. Klapálka
2. místo - ZŠ Václava Havla, kroužek Šikulky
3. místo - Hana Jelačičová, DDM, ZÚ Střípek IV.

Dny Kralup

Akademie DDM
Školní rok se pomaličku blíží ke konci a je
čas ukázat, co se děti naučily. Zveme proto
rodiče, pedagogy, představitele města, zájemce o naše zájmové útvary i širokou veřejnost
16. 5. od 17:00 h. na Akademii DDM. Dějištěm této akce se letos stane sportovní hala
na Cukrovaru a průvodcem bude pan Karel
Voříšek. Těšit se můžete na vystoupení jednotlivých tanečních útvarů, ukázky činnosti
sportovních útvarů a vítěze pěvecké soutěže
Sedmihlásek. Vstupné dobrovolné.
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V rámci Dnů Kralup pořádáme v pátek 7. 6.
společně se ZŠ Komenského Hry a soutěže
pro děti a mládež na kralupském koupališti
(při nepříznivém počasí v DDM, tělocvičně
DDM a ZŠ Komenského).
Na sobotu 8. 6. se jistě těší příznivci fotbalu. Turnaj století v malé kopané se koná
na hřišti Čechie.
Zakončit letošní Dny Kralup můžete se
studentským parlamentem v neděli 9. 6.
na Majálesu v kralupském přístavišti u restaurace Kotva (www.ddmkralupy.cz/majales).

3. místo v dětské kategorii

Dospělí:
1. místo - Ing. Věra Pjatkanová
2. místo - PhDr. Milena Pencová
3. místo - Pavlína Janulíková

Recitační soutěž
Recitační soutěž v rámci 18. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy
2013“ se koná 12. června v budově DDM.
Prezentace je v 8:30 h., začátek soutěže
v 9:00 h. Soutěžící jsou rozděleni do pěti

1. místo v kategorii
dospělých

Školy
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Občanské sdružení Artuš
(sdružení pro podporu ZUŠ Kralupy nad Vltavou)

ve spolupráci se

ZUŠ Kralupy a ZŠ a MŠ Třebízského
pořádá v termínu 26. až 30. srpna 2013
v prostorách ZŠ a MŠ Třebízského a její zahrady

1. ročník letních výtvarných dílen
vedoucí lektorka: Dáša Chladová
(učitelka výtvarného oboru ZUŠ)
a

1. ročník letních kytarových dílen
vedoucí lektor: Vladimír Kliment
(učitel hudebního oboru ZUŠ)

Předpokládaný program dílen:
dopolední výukový program; oběd a prázdninové
aktivity; odpolední výukový program.
Cena za turnus 1.500,- Kč
Celodenní stravování zajištěno ve spolupráci
se školní jídelnou ZŠ a MŠ Třebízského.
K dispozici bude veškeré vybavení suterénních prostor
ZUŠ, venkovní varianta výuky, stany, zahradní bazén,
možnost hraní společenských her, soutěží a letních
sportovních aktivit.
Ubytování letní výtvarné dílny neposkytují.
V případě zájmu vyplňte elektronickou přihlášku
na www.zuskralupy.cz, do kolonky hlavního předmětu
uveďte, o jakou dílnu máte zájem. Uzávěrka přihlášek
je 31. května 2013!!!
Podrobnější informace získáte na

tel. č. 315 727 843 nebo 603 143 949.

ZUŠ Kralupy nad Vltavou
přijímá nové žáky
do
tanečního oboru
Vážení rodiče!
Máte zájem rozvíjet své dítě po stránce pohybové, estetické
i hudební?
Nabízíme Vám možnost výuky v tanečním oboru ZUŠ v novém
tanečním sále v ZŠ Třebízského. Nejedná se o pouhý kroužek, ale
systematicky propracovanou výuku v novém školním vzdělávacím
programu, který umožňuje žákovi získat nejen kvalitní všestrannou
pohybovou průpravu, ale respektuje i jeho schopnosti a možnosti.
Především však v žácích rozvíjí smysl pro spolupráci, odpovědnost,
cit a dává základ pro výborné hobby nebo i profesi.

Přijímáme žáky od 5 let.
Zahájení výuky v září 2013.
Co pro to můžete udělat?
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit každé pondělí
po předchozí telefonické domluvě s p. učitelkou Mgr. Kuželovou
(tel. 608 170 801), nebo každou středu po předchozí telefonické
dohodě s p. učitelkou Hodkovou (tel. 736 443 939), kde získáte
podrobnější informace.
Máte-li děti mladší, přijďte také, máme připravenu alternativu i pro
tuto věkovou kategorii.
Prohlédněte si webové stránky školy

www.zuskralupy.cz
Těšíme se na Vás!

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou Vás srdečně zve na „Taneční koncert“,
který se koná dne 3. června od 18:00 v Kulturním domě Vltava, kde budete moci zároveň zhlédnout práce žáků výtvarného oboru.
V rámci zahájení Dnů Kralup Vás dále zveme na podvečerní vystoupení orchestru KralupSwing dne 5. června v prostorách DPS
a na již tradiční „ZUŠlechtění uměním“ dne 6. června od 18:00 v KD Vltava, na kterém se představí všechny umělecké obory naší školy.
Na shledanou se těší pedagogové ZUŠ Kralupy nad Vltavou

skaut

Pirátská výprava do Rusavek
aneb osm statečných na ledovce
P

odle kalendáře už se mělo
hlásit jaro, a tak jsme my,
vlčata ze skautského oddílu
Dráčata, vyrazili na pirátskou
výpravu do údolí Rusavky mezi Minicemi a Otvovicemi. Jenže jarem by takové počasí nazval možná Eskymák, ne tak
Středoevropan. Proto na sraz
u skautského domu Bára v Šafaříkově ulici, kde máme stejně

jako všechny oddíly ze střediska
Střelka klubovnu, dorazilo jen
osm nejodvážnějších kluků.
Byla zima a ledovka. Když doklouzali všichni, vyrazili jsme
směr Rusavky. Nejlepší skóre pádů měl za prvních 20 minut Tarzan, Vítek jej však se svými 27
upadnutími brzy překonal. Co
kopeček, to himalájský ledovec,
který nás lákal k jeho zdolání.

Zanedlouho už jsme si to štrádovali po cestě vedoucí přímo
k Rusavkám. Lesem se šlapalo mnohem lépe než po chodníku.
Na kopci za lomem jsme si
zahráli hru na přepadení konvoje, v rolích přepadávajících
a přepadených se stihli vystřídat
všichni. Pod sněhovou pokrývkou jsme se pokusili najít suché

dřevo a rozdělat v těchto krutých podmínkách oheň. A povedlo se! Ohýnek nás alespoň
trochu zahřál. U potoka jsme si
ještě zahráli na trojnožku a pak
už jen pádili zpět k Báře. Fotky z našich výprav i jiné informace o oddíle Dráčat najdete
na www.dracata.info.
Lukáš Svoboda, David Bernardy

29

KZ

Školy

ZŠ gen. klapálka
V Kralupech, v Kralupech,
sehnal jsem nocleh,
postel má je tvrdá,
ach jo, to je pech!
Míša Hájková, 5.C

Rozvíjíme čtenářskou
gramotnost

V

úterý 9. dubna přijel na besedu se žáky naší školy
písničkář, básník, překladatel
a předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček. Opět jsme tedy měli možnost vidět a také
slyšet opravdového spisovatele
a zeptat se ho na všechno, co
nás zajímalo. V jedné ruce kytaru a v druhé hrneček s čajem střídal povídání s písničkami a čas vyhrazený na besedu
uběhl jako voda.

ZŠ a mš třebízského

Ale také naši žáci předvedli
tvorbu ve stylu pana Dědečka;
podle jeho básní ze sbírky Uleželé želé si předem ve výuce
zkusili napsat variaci o městě
Kralupy a pohotový pan Dědeček jejich sloky při besedě zakomponoval do své písně.
A co si žáci odnesli z besedy
především? Poznání, že básník
nemusí být nudný a že Dědeček
s velkým Dé hraje skvěle na kytaru a umí kouzlit s českým jazykem.

Mgr. Jitka Hokešová,
Mgr. Jitka Hinterholzingerová

Mgr. Martina Hantychová

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

Máme svého maskota

foto: PaedDr. Dagmar Kuzníková

Třebík
z keramické
dílny paní
učitelky
Mgr. Věry
Svobodové

Jmenuji se Třebík. Jsem přítelem všech malých, ale i velkých, kteří chodí do ZŠ a MŠ
v Třebízského ulici. Jsem totiž jejich maskot, taková figurka - človíček, která se stává
symbolem jejich školy. Vyšel jsem vítězně ze
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ejslunečnější týden v dubnu jsme prožili na škole
v přírodě v Melchiorově Huti.
Se skupinou 50 osmáků jsme
si užívali cyklistických výletů,
horolezectví, týmových a atletických soutěží. Bez ztráty kytičky
jsme se vrátili i z několikakilometrového orientačního závodu
podle slepých map. Díky nádhernému počasí jsme se přírody
nabažili nejen ve dne, ale i při
nočních hrách.

alší skupina žáků vycestuje v květnu na 8 dnů
do Anglie, do Hastings. Umožníme tím žákům vzdělávat se,
komunikovat a poznávat odlišné kultury dalších národů.
Ubytováni budou v hostitelských rodinách, každé dopoledne se zúčastní výuky v Majors
School of English v Hastings.
Prohlédnou si Londýn a další
krásná místa v Anglii, naplánováno je velké množství výletů.
Žáci projevili o tento studijní
a poznávací zájezd velký zájem, tak doufáme, že se jim
bude v Anglii líbit.

foto: Jana Formánková

Dědeček s velkým Dé

foto: Mgr. Martina Hantychová
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soutěže Žákovského parlamentu, která byla
vyhlášena na podzim minulého roku. Navrhla mě žákyně 7. třídy Pavlína Kolářová
a teď mě všichni vyrábějí. Jsem již z vlny,
látky, hlíny, papíru. Nejraději mám barvy
školy, tedy žlutou, oranžovou a modrou.
Chci pomáhat všem žákům školy i dětem
ve školce, chci být malým prostředníkem
mezi nimi a ostatními lidmi. Všichni máme
stejné zájmy, chceme toho ve škole hodně
zažít, hodně umět a hlavně se do školy těšit. Chci být tedy velmi užitečný.

Kachle budou zdobit naši školu
Na posledním workshopu, kde se sešli budoucí prvňáčci s paními učitelkami, si každý vyrobil z hlíny svůj originální kachel
s vlastním motivem a jménem, který pak
v dalších dnech vybarvili žáci 4. třídy –
jejich budoucí kamarádi. Tyto kachličky
budou zdobit část zdi našeho školního interiéru jako stopa každého žáka naší školy.
Jde nám o vytvoření tradice. Až pak v bu-

doucnu navštíví naši školu, tak tady svoje
malé dílko najdou.
PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy

Umíme recitovat
V úterý 9. dubna se dva naši žáci z 5. třídy
(1. a 2. místo v okresním kole) zúčastnili
krajského kola v recitaci v Kolíně. Jakub Pospíšil se umístil na 3. - 4. místě a získal tak
čestné uznání a Kateřina Popová na 6. místě. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že je chuť hrát si se
slovem nepřestane bavit. Mgr. Iveta Jirasová

Školy
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ZŠ václava havla

Výuka s odborným zaměřením
Opět otevíráme ve školním roce
2013/2014 třídu zaměřenou na výuku
matematiky a přírodovědných
předmětů

T

řída je svým zaměřením vhodná pro děti z pátých tříd, které počítají v budoucnu se studiem na středních školách. Děti
získají hlubší vědomosti především v matematice, informatice, fyzice a chemii.
Naším záměrem je připravit pro žáky dru-

aktivní tabulí, počítačovou učebnu, hernu
s velkým množstvím stolních her a hlavolamů, které také využíváme v hodinách matematiky, celoroční soutěž v řešení japonských hlavolamů, zapojení se do soutěží
(např. Pythagoriáda, Biologicná olympiáda
atd.) a mezinárodní šifrovací soutěže Technoplaneta. Již pátým rokem vyučujeme finanční gramotnost formou projektu Rozumíme penězům a zapojujeme se do všech
sportovních soutěží.
Mgr. Jana Nováková

hého stupně rozšířený blok přírodovědných
předmětů tak, abychom přirozenou cestou
rozvíjeli jejich zájem o učení se, podněcovali je k tvořivému myšlení, učili je vzájemně
spolupracovat i soutěžit, komunikovat, řešit
problémové úlohy, experimentovat, vyhledávat a třídit informace, používat počítač jako
běžnou součást výuky a nacházet uplatnění
získaných vědomostí v běžném životě.
Nabízíme výuku v odborných učebnách
matematiky, fyziky a chemie, práci s inter-

Evropa otevřená všem, škola otevřená všem
V

průběhu dubna se žáci naší
školy připravovali na projektový den. Žáci 2. stupně si
připravili v hodinách za pomoci vyučujících prezentace, pla-

káty, hudební nebo taneční vystoupení charakterizující státy
Evropy.
Dne 10. května se třídy změní v informační centra Velké

Británie, Francie, Itálie, Řecka,
Německa, Rakouska, Švédska
a Ukrajiny. Žáci se vzájemně
seznámí s výsledky své práce.
Na závěr projektového dne se

sehrají sportovní utkání mezi
jednotlivými státy.
V tento den mezi 8. a 13. h.
jste srdečně zváni do prostor
naší školy!

mš gen. klapálka

Výstava malých umělců
pondělí 25. března se uskutečnila v Galerii VK37 v Lobči vernisáž výstavy
prací dětí z MŠ Generála Klapálka. O slavnostní atmosféru se postaraly děti ze třídy
Sluníčko, které pod vedením p. uč. Evy
Zbořilové uvedly akci svým literárně hudebním pásmem jarních písní a básní doplněné
o pohybové improvizace.
Celý další týden bylo možno zhlédnout
práce malých výtvarníků, které, ať už v podobě obrázků, figurek či potištěných ubrusů
a malovaných kraslic, nás pomalu inspiro-

valy k myšlenkám na jaro, které na sebe
letos nechalo opravdu dlouho čekat.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali manželům Kloučkovým, kteří nám umožnili již poněkolikáté tuto akci zorganizovat
a pomohli tak malým umělcům vykročit
prvním krůčkem do světa umění. Kdo ví,
jestli za pár let nebude někdo z nás hledat
v archivu tohoto měsíčníku první krůčky
kralupského „velkého umělce“. :-o)

foto: Jana Flídrová

V

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Jana Flídrová

ZŠ praktická
Den na Matějské

foto: Mgr. Veronika Balonová

Koncem března jsme se s našimi žáky vydali na Matějskou pouť. Zúčastnili jsme se
akce „DEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
DĚTI“. Děti si i přes chladné počasí velice
užívaly pouťových atrakcí a s velkým zájmem i prohlídku mořského světa. Na závěr akce vystoupil Michal David a další
interpreti.

Čokoládový workshop
Jedno dopoledne byla naše škola krásně
provoněná čokoládou. Animátor zábavného

workshopu provedl děti historií čokolády,
postupem zpracování kakaových bobů a vý-

robou samotné čokolády. Děti měly možnost
vyzkoušet si řadu hádanek a soutěží. Hlavními atrakcemi bylo modelování z tmavé
a bílé čokolády, malování obrázků tekutou
čokoládou a obtisk dlaní potřených čokoládou na čtvrtku papíru.
Mgr. Veronika Balonová

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ praktická děkuje panu Jaroslavu Durlinovi, že nás ze své truhlářské dílny zásobuje dřevěným materiálem pro hodiny
pracovního vyučování.
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❱ Prodám kompletní tvorbu: - bratří Čapků (80 knih), - Jaroslava
Seiferta (45 knih), - detektivky ODEONU (50 knih, 150 příběhů).

Tel.: 311 616 812

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

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 14. 5. 2013 od 7 do 20 hodin
Program: Prohlídka cvičebního sálu a kosmetického salonu
Ochutnávka kávy Fitness Coffee
Prodej sportovního oblečení značky NEYWER
Možnost zapojit se do programu „Omládněte s Expreskou“
Těšíme se na Vaši návštěvu v Expresce Kralupy.
Každá nečlenka Expresky obdrží dárek v hodnotě 700,- Kč

Účetní firma
CLT IMPORT s.r.o.
nabízí občanům, podnikatelům, firmám,
školským zařízením, společenstvím vlastníků
nemovitostí, spolkům a organizacím:
› 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.: 774 509 013, e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

Hledám zdravotní sestru
na plný úvazek od 1. 9. 2013
do nové gynekologické
ambulance
v Kralupech nad Vltavou.
Bližší info na tel.: 774 82 83 46
e-mail: info@gynekologiekralupy.cz

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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Nabídka zaměstnání pro nové pracoviště v Kralupech nad Vltavou

Pozice: ASISTENTKA ŘEDITELE (sekretářka)
Česká obchodní firma s dvacetiletou tradicí, dosud sídlící v Řeži u Prahy, přijme
pro nové pracoviště v Kralupech nad Vltavou sekretářku – asistentku na zkrácený
pracovní úvazek (6 hodin denně) s nástupem od 1. 6. 2013.
Nabízíme:

 zázemí stabilní české společnosti
 různorodou, zajímavou práci na zkrácený pracovní úvazek
 firemní benefity (stravenky, delší dovolená)

Požadujeme:  SŠ vzdělání
 aktivní znalost angličtiny (slovem i písmem)
 dobrou znalost práce s počítačem (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 praxe na obdobné pozici či v administrativě 3 roky
Základní náplň práce:
 zajištění řádného chodu sekretariátu
 telefonická a e-mailová komunikace (i v anglickém jazyce)
 podpora členů vedení společnosti, např. sjednávání ubytování na služební cesty,
psaní korespondence, zápisů
 distribuce firemní interní a externí pošty, objednávání kancelářských potřeb
a občerstvení
 příprava prezentací a podkladů pro jednání, vč. písemných
 vedení archivu – zakládání a evidence dokumentů
 zpracování pravidelných měsíčních přehledů pro potřeby vedení společnosti,
např. evidence docházky, přehled dodávek
Zájemce, které naše nabídka oslovila a splňují všechny výše uvedené požadavky,
prosíme o zaslání životopisu na níže uvedenou adresu.
Lacomed, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Fiala, 250 68 Husinec – Řež č. p. 130.
nebo e-mail: lacomed@lacomed.cz

Nově otevřená kosmetika v Expresce!

Přejete si být krásnější a chcete se cítit lépe?
Přijďte si odpočinout do kosmetického salonu
Petry Jedličkové a nechte se hýčkat...
Objednávky na tel. č. 603 182 262.

Těším se na Vaši návštěvu!
Nerudova 801, Kralupy nad Vltavou
(v Expresce, vedle hlavní pošty).
E-mail: petule.jedlickova@seznam.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
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Kalendář květnových akcí
aneb kam nejen v Kralupech?
DATUM

ZAHÁJENÍ	

AKCE

4. 5. so.............. 14:00...........Lodí po Vltavě s DDM (loděnice Kotva)
		
16:00...........Basketbal – 2. kolo play off
			
(hala na Cukrovaru)
6. 5. po.............. 19:00...........Meditační večer z cyklu Žít s radostí
			
(AZ centrum)
7. 5. út............... 10:00 ..........Pietní zastavení u kralupských pomníků
		
17:00...........Koncert ZUŠ v Městském muzeu Kralupy
8. 5. st................. 9:00...........Turnaj v kuličkách
			
(Veltrusy – hřiště u sokolovny)
9. 5. čt............... 14:00...........Dárek pro maminku
			
(Městské muzeum Kralupy)
		
16:00...........Cesta za pokladem
			
(dětské hřiště v Mikovické ul.)
		
17:00...........Vernisáž maxifotografií a obrazů
			
(Veltrusy – výstavní síň)
		
18:30...........Večer s Venuší (AZ centrum)
10. 5. pá.............. 8:00 . ........Projektový den v ZŠ Václava Havla
11. 5. so.............. 8:41...........Výlet s KPP do Prahy
		
9:00...........Kralupy Open – florbal
		
(hala na Cukrovaru)
12. 5. ne.............. 9:00...........Kralupy Open – florbal
			
(hala na Cukrovaru)
		
10:00...........Krajský přebor
			
(volejbalové hřiště na Sokolišti)
		
14:00...........Jarní věneček do interiéru – kurz
		
(AZ centrum)
		
18:30...........Jsem žena – seminář (AZ centrum)
13. 5. po............ 18:00...........Sebeobrana pro ženy (AZ centrum)
14. 5. út............... 7:00...........Den otevřených dveří v Expresce
		
16:30...........Klauniáda se zvířátky v Kině Vltava
15. 5. st............... 9:00...........Středočeský taneční pohár
		
(hala na Cukrovaru)
16. 5. čt............. 17:00...........Akademie DDM (hala na Cukrovaru)
		
18:30...........Kurz praktické astrologie(AZ centrum)
17. 5. pá............ 18:00...........Vernisáž výstavy obrazů O. Vychodilové
		
(Galerie VK37)
		
20:00...........Trosečníci – koncert (Country bar Liďák)
18. 5. so.............. 9:00...........Kralupy Open – florbal
			
(hala na Cukrovaru)
		
13:00...........FIMO – kouzla s extrudérem (AZ centrum)
		
13:30...........Otevřená zahrada – festival
		
(Libčice nad Vltavou)
		
19:00...........Horkýže Slíže – koncert (KD Vltava)
19. 5. ne............ 13:30 ..........Scrapbook (AZ centrum)
20. 5. po............ 18:30...........KOMUNIKACE – seminář (AZ centrum)
		
19:00...........Meditační večer z cyklu Žít s radostí
		
(AZ centrum)
21. 5. út . .......... 15:30...........Závody všestrannosti pro předškoláky
		
(hřiště TJ Sokol)
		
19:30 ..........Studio DVA: Hvězda – divadlo (KD Vltava)

DATUM

ZAHÁJENÍ	

AKCE

22. 5. st............. 16:30........... Jak Kašpárek k Rozárce přišel – pohádka
		
(LS Rolnička)
23. 5. čt............. 16:30........... Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka
			
(KD Vltava)
		
19:00........... Dámská jízda v Kině Vltava
24. 5. pá............ 10:00........... Muzejní noc (Regionální muzeum Mělník)
		
17: 30.......... Noc kostelů (kostel na Palackého nám.)
		
20:00........... Festival Za Vodou (KD Vltava – DS Scéna)
25. 5. so............. 8:00........... Bylinkový víkend se Zahradnictvím Jelínek
		
9:00........... Kralupy Open – florbal (hala na Cukrovaru)
		
9:30 .......... Den pro celou rodinu v Montaku
		
12:00........... Festival Za Vodou (DS Scéna)
		
20:00........... Jeph 76, GotHigh – koncert
			
(Country bar Liďák)
26. 5. ne............. 9:00........... Kralupy Open – florbal (hala na Cukrovaru)
		
9:00........... Bylinkový víkend se Zahradnictvím Jelínek
		
10:00........... Dětský den v útulku
			
(psí útulek Lesan – Kralupy)
		
14:00........... Oslava DNE DĚTÍ na Hostibejku
			
(před restaurací Hostibejk)
27. 5. po............ 18:30 .......... Homeopatie – seminář (AZ centrum)
28. 5. út............. 17:00........... Koncert ZUŠ v Městském muzeu Kralupy
29. 5. st............... 9:00........... Stříháme pro Dětský domov Kralupy
			
(Studio Vlasový mág)
		
15:30........... Krtečkovy závody pro děti
			
(hřiště TJ Sokol)
30. 5. čt............... 9:00........... Festival Voda pro život (ZŠ Třebízského)
		
18:30........... Výživa dle Arjuvédy (AZ centrum)
		
19:30........... Tančírna (KD Vltava)
31. 5. pá............ 10:00........... Zahájení provozu letního koupaliště
			
v Lobečku
		
16:00........... Den dětí s DDM
		
(zahrada u tělocvičny V Zátiší)
		
17:00........... Taneční skupina Naděje (KD Vltava)
3. 6. po.............. 18:00........... Taneční koncert ZUŠ (KD Vltava)

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

JARNÍ TESTOVACÍ JÍZDY

ZDARM

A

NA ELEKTRICKÝCH SKÚTRECH
ČESKÉ ZNAČKY A NA ELEKTROKOLECH

›

DOTACE na pořízení
minimální provoz a servisní náklady
100 km = 5,- Kč
životnost baterie 7 let
tichý provoz

VÁM NABÍZÍ firma AUTODÍLY HÁJEK
Jiráskova 496,
Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 724 424,
603 562 228,
www.autodilyhajek.cz
provozní doba:
Po-Pá 8:30-12:00
13:30-17:00
So
8:30-11:00

