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www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

Vlistopadu loňského roku 
bylo z důvodu odstoupení 

vybraného nájemce vyhlášeno 
druhé výběrové řízení na provo-
zovatele tohoto centra. To bylo 
úspěšně dokončeno a nájemcem 
se stala paní Hana Kloboučková 
z Kralup nad Vltavou. A úterý – 
1. březen 2016 – bude prvním 
otvíracím dnem, na který se těší 
již spousta občanů.

Co tedy bude nové infocentrum 
nabízet?
Otevíráme infocentrum s ob-
čerstvením. Je důležité splnit 
požadavky vyplývající z pod-
mínek pro vedení turistického 
infocentra. Po dohodě s radou 
města zde budou probíhat vý-
stavy, besedy, výroční zasedání, 
předávání cen apod. Ale samo-
zřejmě i méně oficiální akce, ja-

ko například oslavy narozenin, 
přátelská setkání a jiné. 

Můj hlavní cíl ale je, vytvořit 
zde prostředí pro rodiny s dět-
mi, pro páry, pro kolektivy a po-
dobně. Celý prostor je nekuřác-
ký, s dostupnou sítí Wifi, takže 
věříme, že si k nám cestu na-
jdou všichni. Každému budeme 
mít co nabídnout.

Pokračování na str. 5

1. března se otvírá Turistické centrum 
s kavárnou u Masarykova mostu
U Masarykova mostu vyrostl v loňském roce krásný nový moderní prostor, určený pro 
turistické centrum s občerstvením. Město Kralupy nad Vltavou jej vybudovalo s dotační 
podporou ROP Střední Čechy. Infocentrum však nebude provozováno městem, ale 
soukromým nájemcem.

Vstupenky 
online

Vstupenky do kina Vltava a na akce 
kulturního domu můžete nyní zakoupit 

online prostřednictvím www.kasskralupy.cz
Více informací na straně 13.

V Kralupech 
bude fungovat 
odtahová služba

Vprůběhu měsíce března 
2016 bude opětovně obno-

ven v našem městě odtah vozidel 
neoprávněně zabírajících veřejné 
komunikace.

Odtahová služba bude provo-
zována prostřednictvím Tech-
nických služeb města Kralupy 
nad Vltavou (dále jen TSM). Vo-
zidla budou odtahována na vý-
zvu městské nebo státní poli-
cie. Tímto způsobem budou 
odstraněny všechny automobily 
s hmotností do 3,5 t, které budou 
tvořit překážku v silničním pro-
vozu. Rovněž budou TSM Kralu-
py odtahovat autovraky. 

K tomuto účelu bude sloužit 
vozidlo s aktivním kontejnerem 
osazeným hydraulickou rukou 
pro nakládku. Toto provede-
ní slouží k variabilnímu využití 
vozidla, jinými slovy vozidlo lze 
využít i pro převoz standardních 
kontejnerů například na odpad, 
suť apod., když nebude právě 
sloužit odtahu.

Pokračování na str. 3
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KrátKé zprávy

Přeji vám krásný den, 
vážení a milí čtenáři!

2

Přemýšlela jsem nad obsahem tohoto březnového 
úvodníku a kromě témat Velikonoce, změna času 
a zážitky z hor mě nic zajímavého, o čem jsem do-
sud v úvodnících nepsala, nenapadlo. A tak si do-

voluji uvést zde text, který není můj, au-
tora neznám, ale jako by mi momen-
tálně z duše mluvil. Jmenuje se:
Paradoxy
Dnes máme větší domy, ale menší 
rodiny. Více vymožeností, ale méně 
času. Máme více titulů, ale méně 

zdravého rozumu. Více vědomostí, ale méně 
soudnosti. Máme více odborníků, ale také 
více problémů. Utrácíme příliš bezstarostně. 
Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme 
se brzy. Udobřujeme pozdě. Čteme málo, te-
levizi sledujeme hodně. Znásobili jsme naše 
majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mlu-
víme mnoho, milujeme málo. A podvádíme 
příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, 
ale ne jak žít. Kupujeme více, těšíme se z toho 
méně. Cestujeme na Měsíc a zpět, ale máme 
problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Plá-
nujeme více, dokončujeme méně. Naučili jsme 
se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, 
ale nižší morálku. Více volného času a méně 
zábavy. Více druhů jídla, ale méně výživy. Dva 
platy, ale více rozvodů. Krásnější domy, ale ne-
úplné rodiny. 

Aby nebyl náš život takový, nenechávejte nic 
na zvláštní příležitost, protože každý den je mimo-
řádný! Jezte svá oblíbená jídla, používejte svoje nej-
lepší nádobí, nešetřete nejlepším parfémem, noste 
to nejhezčí oblečení z Vašeho šatníku, odstraňte ze 
svého slovníku fráze jako „někdy jindy“ a „příště“. 
Každý den, každá hodina, každá minuta je výji-
mečná...

Přeji vám všem pohodové prožití měsíce března, 
dny naplněné neopakovatelnými zážitky, stálý 
úsměv na tváři i v duši a ať v tomto vydání Zpravo-
daje najdete opět spoustu zajímavých informací.

Radka Holeštová, šéfRedaktoRka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Bc. Hana Bozděchová, Martin Odvody, Jan Bartoš.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 29. 2. 2016. Příští číslo vyjde 1. 4. 2016.

◆ Rada města (dále jen RM) vyhlásila konkurz 
na obsazení místa ředitele Základní školy Gen. Kla-
pálka s předpokládaným nástupem 1. 8. 2016. 
Podrobnosti ke konkurzu najdete na www.mes-
tokralupy.cz. Přihlášky se podávají do 25. března 
2016.
◆ RM schválila poskytnutí finančního příspěv-
ku ak. soch. J. Majrychovi ve výši max. 6.000 Kč 
na závody 40. ročníku Kralupské kličky.
◆ RM schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne  
10. března 2016 u budovy MěÚ.
◆ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení fi-
nančních prostředků a vzájemné spolupráci při 
zajišťování úkolů podle zákona o požární ochraně 
mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Dolany. 
◆ RM schválila podání žádostí o dotace z roz-
počtu Středočeského kraje (z různých krajských 
fondů) na celkem 15 projektů města a městských 
organizací. Jedná se například o projekty: „Poří-
zení nových herních prvků k Turistickému centru 
Kralupy nad Vltavou“, „Rekonstrukce sportovního 
areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou“ nebo 
projekt ZUŠ Kralupy nad Vltavou „Vybudování škol-
ního dechového orchestru“.

◆ RM schválila zhotovitelem akce „Komunikace 
pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, 
Kralupy nad Vltavou“ společnost STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s.r.o., za celkovou cenu 7.355.970,10 Kč 
s DPH.
◆ RM schválila Ing. Pavla Kubíska zpracovatelem 
projektové dokumentace na akce: „Bezbariérový 
chodník v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou“ 
za celkovou cenu 196.504 Kč vč. DPH a „Bezbarié- 
rový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou“ 
za celkovou cenu 93.170 Kč vč. DPH.
◆ RM neschválila zřízení komerčního prostoru 
pro zobrazování reklam na stránkách www.mes-
tokralupy.cz
◆ RM schválila přijetí dotace z Programu 2015 
Středočeského kraje ve výši 200.000 Kč určené 
na projekt „Modernizace lodi Carolina JSDH Kra-
lupy nad Vltavou“.
◆ RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na sta-
vební práce „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ 
Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ v rozsahu  
1. a 2. etapy s termínem realizace červenec – sr-
pen 2016.

StříPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

30.března

Veřejné jednání 
zastupitelstva  
města 
se koná 

v 17 hodin 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

uzávěrky 
vydání duben

uzávěrka příjmu inzerce: 17. 3. 2016, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 3. 2016, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
23. 3. 2016 od 12.30 do 13.30 hodin

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 19. 4., 19. 7., 18. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 19.4., 19.7., 18.10. 
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TerMÍny MObILnÍHO SvOzu
BŘEZEN

7. 3. - 11. 3. ..........bioodpad                                                      
21. 3. - 25. 3. ........rozměrný odpad z domácností 

DUBEN
4. 4. - 8. 4. ............bioodpad
18. 4. - 22. 4. ........rozměrný odpad z domácností

rOzPIS STAnOvIŠŤ MObILnÍHO OdPAdu 

Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají!

Březnová výročí a pietní zastavení
7. 3. 1850 – narodil se politik, spisovatel, státník, profesor filosofie, první prezident  

Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk
Pietní zastavení proběhne u busty na Masarykově mostě v pondělí 7. 3. 2016 v 13:00 hodin. 

22. 3. 1945 – nálet na Kralupy
Pietní zastavení se uskuteční u pamětní desky (na kostele na Palackého nám.)  

v úterý 22. 3. 2016 v 10:00 hodin.
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Dokončení ze str. 1
Všechna odtažená vozidla budou přepra-
vována do areálu TSM Kralupy, Libušina 
123, Kralupy nad Vltavou, kde je pro tento 
účel zřízeno samostatně vyčleněné oplocené 
hlídané parkoviště, které bude pod trvalým 
kamerovým dohledem. 

Vozidlo  bude možné na tomto místě vy-
zvednout 24 hodin denně po předložení 
dokladu o vyřešení přestupku, který bude 
majiteli vydán v sídle Městské policie Kra-
lupy nad Vltavou, ulice Hálkova 991. Vozi-
dlo bude vydáno proti zaplacení nákladů 
za odtah. 

Z počátku budou odtahy prováděny 
na území města Kralupy nad Vltavou, v pří-
padě zájmu okolních obcí bude tato služba 
rozšířena. Ing. luboš němec, 

ředItel tSm kRalupy nad vltavou

Definice pojmů:
Marný příjezd vozidla odtahové služby: do-
ba od ohlášení městské nebo státní policie 
na dispečink TSM Kralupy nad Vltavou 
po příjezd vozidla na místo odtahu
Odtah započatý: jsou započaty úkony pro 
naložení vozidla (od pořizování fotodoku-
mentace a sepisování údajů o vozidle po na-
sazení odtahové botičky na vozidlo) 
Odtah neúplný: výkon na místě s použitím 
mechanické ruky (od osazení odtahové bo-
tičky na odtahované vozidlo po případné 
složení na místě odtahu) 
Odtah úplný: převezení odtahovaného vo-
zidla na parkoviště a složení
Odtah zpětný: například při blokovém čiště-
ní (jedná se o odtah úplný a návrat vozidla 
zpět do místa původního parkování nebo 
do jeho dohledové vzdálenosti)

Žádost o zlepšení parkování 
na sídlišti Cukrovar

Nad dopisy čtenářů

Vedení MěSta adreSoVal 
Pan JoSef KruMPhanzl 
Mnozí řidiči se na Cukrovaru naučili par-
kovat, jak se jim zlíbí, a neberou ohled 
na ostatní řidiče. Na sídlišti se objevil 
i trend nechat auto podél silnice před za-
parkovanými vozidly s „neutrálem“. Ob-
čas se stane, že zapomenou srovnat kola 
a auto při odtlačení odjede až doprostřed 
ulice (viz fotografie). 
Pokuste se představit si, že Vy nebo Vaše 
žena jdete ráno do práce a musíte si nej-
prve odtáhnout jedno nebo vice vozidel, 
nebo večer před plesem, když jste spole-
čensky oblečeni, nebo v zimě při námraze, 
kdy i Vám to klouže. Mohl bych tu vyjme-
novávat mnoho příkladů…
Řešení je jednoduché. Rád bych poprosil 
o namalování parkovacích pruhů, jak kol-
mých, tak podélných, podél domu. Jelikož 
kdyby se řidiči naučili parkovat při pravé 
straně vozovky (jak by také správně mě-
li) tak by vzniklo více parkovacích míst 
a nevznikaly by tyto, s prominutím, vtipné 
situace.

Reaguje Ing. Marek Czechmann,  
místostarosta Kralup nad Vltavou
Vodorovné značení lze samozřejmě provést. Je ale 
nutné počítat s tím, že dojde k omezení počtu parko-
vacích míst. Značení musí být provedeno v souladu 
s normou - tj. šířka stání 2,5 m. Nyní lze parkovat 
více u sebe. Jak by šířka ve skutečnosti vypadala, 
je vidět na vyhrazeném parkovišti. O tomto návrhu 
bude jednat dopravní komise Rady města Kralupy 
nad Vltavou

Parkování tzv. ve druhém pruhu je dopravní pře-
stupek. V průběhu března bude ve městě fungovat 
odtahová služba, a policie - jak městská, tak státní 
- bude špatné parkování odtahem vozidla řešit. 

Rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí 
mezi obcemi Kralupy a Chvatěruby byla za-

hájena 22. 10. 2015. Od té doby je tato silnice 
neprůjezdná a doprava je vedena z Kralup objízd-
nou trasou kolem průmyslového areálu směrem 
na Veltrusy.

Bohužel se najdou řidiči, kteří tuto objížďku nere-
spektují a zkracují si cestu přes obec Chvatěruby.

Apelujeme na všechny, kteří si neuvědomují, že 
tímto svým počínáním ztěžují život občanům Chva-
těrub, aby obcí neprojížděli a využívali regulérní 
značenou objízdnou trasu. Rekonstrukce mostu už 
pomalu spěje ke svému cíli.

„Oprava mostu probíhá dle vydaného stavebního 

povolení a odsouhlaseného harmonogramu prací.  
V posledních dnech měsíce února byly prováděny 
armovací práce na mostovce a odláždění svahu 
pod mostem,“ informuje Miroslav Týnek, mostní 
technik Krajské správy a údržby silnic Středočes-
kého kraje.

„Rekonstrukční práce zatím probíhají bez váž-
nějších problémů, a pokud nenastanou mimořádné 
okolnosti,  předpokládáme dodržení termínu do-
končení stavby dle Smlouvy o dílo, tj. nejpozději  
do 15. 5. 2016“, dodává M. Týnek.

Buďme k sobě ohleduplnější a ještě několik týdnů 
jezděme všichni po předepsané objížďce.

Radka Holeštová

Pokračuje oprava mostu 00811-2 Chvatěruby
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Odtah vozidel v Kralupech
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Ceník (vč. DPH) - odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu

Za skladování odtaženého vozidla  
(parkovné za každý započatý den): ��������� 100 kč / den

marný příjezd vozidla odtahové služby:  300 kč 

Odtah započatý:  ������������������������������������600 kč 

Odtah neúplný:  ��������������������������������������900 kč 

Odtah úplný:  ������������������������������� 1�700 kč 

Odtah zpětný:  �����������������������������3�400 kč
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Do konce června tohoto roku nebude nedoplatek navyšován 
o vzniklé náklady spojené s exekučním vymáháním ve výši 500 Kč. 
Po marném uplynutí dané lhůty přistoupí MěÚ k exekučnímu vy-
máhání pohledávek.

K datu 8. 2. 2016 evidoval ekonomický odbor MěÚ Kralupy 1.318 
dlužníků s celkovou dlužnou částkou 2.363.714,42 Kč. 

Z toho bylo k 31. 12. 2014 předáno k exekuci 137 dlužníků 
v částce 685.899,54 Kč, exekuce provedené (účet, důchod, mzda) 
28 dlužníků v částce 87.604,20 Kč, přihlášení pohledávky k insol-
venci u 6 dlužníků v částce 26.922,26 Kč.

Poplatky za svoz komunálního odpadu občané v roce 2015 již 
nehradili.

Ing. maRIe Jakoubková, vedoucí ekonomIckéHo 

odboRu měÚ kRalupy nad vltavou

Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním roce možnost 
sběru bioodpadů do speciálních bionádob. V současné době 

této služby využívá téměř 500 domácností, které své vytříděné 
bioodpady ukládají do biopopelnice, kterou mají odkoupenu nebo 
v pronájmu od svozové společnosti. Každoročně se tímto způsobem 
vytřídí zhruba 200 tun biologicky rozložitelného odpadu, který je 
následně uložen na kompostárnu. I v letošním roce bude město 
tuto službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude probíhat vždy 
ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Datum 
prvního svozu připadá v tomto roce na středu 6. dubna 2016 a po-
slední svoz proběhne ve středu 30. listopadu 2016.

Občanům, kteří se do sběru bioodpadu zapojili již v předchozích 
letech, budou sběrné nádoby vyváženy automaticky. Není nutno 
se do systému svozu bioodpadu každoročně nahlašovat.

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

Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 
293 Kč za rok a u 120 litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč 
za rok včetně DPH.

Zájemci si také mohou speciální bionádobu odkoupit do svého 
vlastnictví od dodavatele služby, kterým je společnost FCC Regi-
os, a.s. 

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude 
stejně jako v předcházejících letech hradit za své občany město 
Kralupy nad Vltavou.

Uhradili jste poplatky za svoz komunálního odpadu?
Městský úřad Kralupy nad Vltavou na základě rozhodnutí Rady města upozorňuje občany na termín zaplacení nedoplatku 
za svoz komunálního odpadu (neuhrazený v minulých letech), kterým je 30. červen 2016. 

Pohledávky za komunální odpad byly 
vymáhány exekučně do 31. 12. 2014

výše pohledávky počet dlužníků dlužná částka 

do 500 Kč 437 202.752,77 Kč
od 501 Kč do 1.000 Kč 234 222.089,00 Kč  
od 1.001 Kč do 2.000 Kč 281 474.397,07 Kč  
od 2.001 Kč do 3.000 Kč 92 236.449,36 Kč  
od 3.001 Kč do 4.000 Kč 124 431.941,00 Kč  
od 4.001 Kč do 5.000 Kč 195 895.164,60 Kč  
od 5.001 Kč do 7.000 Kč 126  701.346,56 Kč  
Celkem k 31. 12. 2014 1 489 3.164.140,36 Kč

Již v březnu můžete ukládat 
bioodpad do svých biopopelnic

Cena bioPoPelniCe
120 litrů .................................................. 1.186 Kč včetně DPH 
240 litrů ..................................................1.355 Kč včetně DPH

Ilustrační foto

a jaké biologicky rozložitelné 
odpady rostlinného původu je 
možno do bionádob ukládat?

} listí, tráva, plevel, seno } zbytky rost-
lin: kořeny a listy zeleniny, květiny, sta-

rá zemina z květináčů apod. } kousky větví keřů 
a stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo 
zpracované štěpkovačem), piliny, hobliny, kůra  
} spadlé ovoce } zbytky zeleniny a ovoce (včetně 
citrusových plodů) } čaj, káva } skořápky ořechů 
} exkrementy drobných domácích zvířat } ne-
znečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu

Co v ŽáDNém pŘípaDě Do BioNáDoBy NEpatŘí?
} tekuté a mastné potraviny } obaly od potravin
} anorganický kočkolit } maso, kosti } oleje a tuky

} uhynulá zvířata

Helena tRaxlová,  
odboR žIvotníHo pRoStředí měÚ kRalupy
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AKtUALIty

Dokončení ze str. 1

Zaměříte se tedy na maminky s dětmi?
Víceméně ano, ale ne jenom na ně. Je prav-
da, že v jedné části prostoru je zřízen dět-
ský koutek, že pod terasami město vybudu-
je nové venkovní dětské hřiště, ale stejně 
tak rádi v naší kavárně přivítáme všechny 
ostatní. 

v podmínkách pro provozování infocentra je 
i občerstvení. Jaká bude vaše nabídka?
Budeme provozovat kavárnu s občerstve-
ním založeným na čerstvých potravinách, 
salátech, studených předkrmech. V nabídce 
bude i dětské a snídaňové menu. Oslovila 
jsem místní dodavatele. Určitě budeme mít 
v nabídce Únětické pivo, na to se už teď 
můžete těšit… Na léto plánujeme grilování 
a další zajímavé akce.

Hlavní činností je provozování infocentra. 
Jak jste se s tímto popasovala?
Vytvořila jsem dle podmínek výběrového 
řízení jedno pracovní místo na hlavní pra-
covní poměr (pracovník infocentra) a dále 
dvě místa na Dohodu o provedení činnos-
ti. Provedla jsem certifikaci informačního 
centra v asociaci turistických center. Dále 
budeme samozřejmě prodávat upomínkové 
předměty, stejně jako je nabízí infocentrum 
na kralupské radnici.

S jakými plány jste vstupovala do tohoto 
projektu? Co vás vedlo k tomu ucházet se 
o provozování infocentra?
Teď po profesně náročných pozicích cítím 
potřebu změny. Samozřejmě vím, že můj 
„nový projekt“ bude velmi náročný, ale ji-
ným směrem. Prostředí mi mé rozhodování 
velmi usnadnilo. V Kralupech není kavárna 
s hezčím výhledem a toto místo má svůj 
potenciál. 
Zkušenosti s provozem podobného podni-
ku mám. Chtěla bych zde vybudovat ně-
co, co ještě v Kralupech není a mít z toho 
dobrý pocit. 
Zkrátka chtěli bychom co nejlépe využít 
prostor a naplnit představy rodin o trávení 
volného času.

Jakou nadstavbu bude mít vaše kavárna?
Nebude to klasická kavárna, ale oáza poho-
dy – pro celé rodiny – kdy budou v teplých 
dnech moci relaxovat na lehátkách nebo vy-
užít sedací vaky. Projektorové plátno bude-
me využívat nejen pro akce města, ale spor-
tovní přenosy – olympiáda, MS ve fotbale, 
hokeji a podobně, kdy nabídku občerstvení 
upravíme pro sportovní nadšence. V létě 
bychom rádi uspořádali dětská divadelní 
představení pod širým nebem a tak dále. 
V kavárně bude také fungovat půjčovna 
sportovních potřeb – badminton, míče a síť 
na přehazovanou, nohejbal atd. 

Jak se v provozu odrazí to, že infocentrum 
stojí u cyklostezky?
Kola mohou cyklisté parkovat na dohled 
přímo na terase, takže se nebudou muset 
bát jejich odcizení. V případě defektu je 
zde k dispozici vybavená servisní skříň pro 
cyklisty.

S jakými dalšími plány vstupujete to tohoto 
podnikání?
Jak už jsem zmínila, rádi bychom zavedli 
v létě víkendové grilování – uvítají ho určitě 
lidé z paneláků, ne každý má zahrádku a má 
možnost si ogrilovat něco dobrého. Plánů je 
spousta, až čas ukáže, který je udržitelný 
a který ne. V hlavě máme spoustu nápadů, 
ale ne všechny chci teď prozrazovat. Vše se 
vyvine až podle zájmu návštěvníků. 

Jak budete mít v březnu otevřeno?
Každou neděli a pondělí od 10 do 16 hodin, 
od úterý do soboty od 10 do 22 hodin. Ot-
vírací dobu pravděpodobně ještě upravíme 
podle aktuálního zájmu občanů a návštěv-
níků. Rozhodně se už teď těšíme na kaž-
dého z vás, přijďte k nám strávit příjemnou 
chvilku…

děkuJI Za RoZHovoR! Radka Holeštová

Ve středu 10. února 2016 proběhlo na kralupské radnici jed-
nání na téma Příprava objednávky regionální veřejné drážní 
osobní dopravy Středočeského kraje pro období 2016/2017.

Zúčastnili se jej zástupci středočeského odboru dopravy, spo-
lečností České dráhy a. s.,  SŽDC s. o., ROPID a starostové 

dotčených obcí z našeho regionu.
Nejzásadnějším požadavkem, který se dotýká přímo cestujících 

z Kralup nad Vltavou, je žádost o změnu intervalu v úseku Praha 
– Kralupy nad Vltavou na 30 minut. Zástupci odboru dopravy Stře-
dočeského kraje přislíbili, že se budou tímto požadavkem zabývat, 
a pokud se najdou potřebné finance i dostatečný počet drážních 
souprav k přepravě cestujících, bude tato změna do jízdního řádu 
pro příští rok zařazena.

Další informace z jednání se dozvíte v televizní reportáži KTZ, 
která je ke zhlédnutí na webu města a Kralupského Zpravodaje.
 Radka Holeštová

1. března se otvírá Turistické centrum 
s kavárnou u Masarykova mostu

KoNtaKtNí iNformaCE: 
I Cafe, terasy u Masarykova mostu, 
Hana Kloboučková, tel.: 720 033 977

Vlaky z Kralup do Prahy a zpět by mohly 
jezdit v půlhodinových intervalech

Ilustrační fotografie
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Středočeští policisté hledají nové kolegy
Je Vám minimálně 18 let, máte středoškolské vzdělání ukonče-
né maturitní zkouškou a jste trestně bezúhonní? Chcete dělat 
perspektivní práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti? 
Kontaktujte nás na tel. 725 575 953, e-mailem: me.tisk@pcr.cz 
nebo na kterémkoliv oddělení policie.

přihlásit se můžete také osobně po-pá 7:30-15:30 
na Úo mělník, Bezručova 2796, mělník.

Mělničtí policisté zvou 
na Den otevřených dveří
Den otevřených dveří Územního odboru Policie ČR Mělník se 
uskuteční v sobotu 19. března 2016 od 8:00 hodin do 13:00 
hodin v prostorách Územního odboru Policie ČR Mělník, Bez-
ručova 2796.

Vítáni jsou nejen případní uchazeči, ale celá široká veřejnost. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen jednotlivá praco-
viště, speciální výslechovou místnost, policejní cely, tělocvičnu, 
ale také výstroj, výzbroj a techniku, kterou policisté při svých 
činnostech využívají. Připraven bude také zajímavý doprovodný 
program v podobě ukázek odborných činností, práce na místě 
činu a podobně.

Zájemci o práci u Policie ČR budou mít také jedinečnou příle-
žitost na vlastní kůži si vyzkoušet testy fyzické způsobilosti. 

Každý den dochází na silnicích k váž-
ným dopravním nehodám. Jejich oběť-

mi bývají často chodci. Příčinou mnoha 
tragických nehod je nedostatečná viditel-
nost. Chodci jsou v silničním provozu ti 
nejzranitelnější.

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích. Řidiči, kteří zrani-
li chodce, se mnohdy shodují na tom, že ho 
neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost 
chodců lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného 
oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních 
reflexních a fluorescenčních materiálů, které 
zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a pro-
dlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič 
chodce nebo cyklistu zaznamenat.

fluorescenční materiály
zvyšují viditelnost za denního světla 
a za soumraku, ve tmě však svou funkci 
ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami 
jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

reflexní materiály
odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdro-
ji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů, 
výrazně zvyšují viditelnost tmy. Reflexní 
materiál je v noci vidět na 10x větší vzdá-
lenost než modré oblečení.

NEZapomEŇtE! 
Řidič je povinen umožnit chodci, který je 
na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě 

hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití 
vozovky. Proto se musí řidič vozidla při-
bližovat k přechodu pro chodce takovou 
rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před 
přechodem pro chodce.

ALE… Při přecházení po přechodu pro 
chodce NEPLATÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST 
CHODCE. Zákon říká, že chodec nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo 
na vozovku bezprostředně před blížícím 
se vozidlem.

poR. mgR. maRkéta JoHnová, 

tISková mluvčí pčR mělník

Chodci, nezapomínejte používat reflexní prvky!

prEvENCE NEJEN pro SENiory
Víš, kdo je za dVeřmi?

Podvodníci využívají různé záminky lsti, aby se dostali k vašim peně-
zům�
} Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého 
bytu�
} Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi�
} Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si ná-
vštěvníka prohlédnout� Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který 
udrží dveře pootevřené�
} Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod�) 
nechte si předložit jeho služební průkaz�
} Pokud si nejste jistí, zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se 
pracovník odvolává� V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, 
že o nabízenou službu nestojíte�
} Podomní nabídky výher nebo výhodných koupí odmítejte, v naprosté 
většině jde o podvod�
} Nepodepisujte žádné Vámi nevyžádané smlouvy a vše si v klidu pro-
myslete� 
} Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě, v případě potřeby bývá 
jejich pomoc nejrychlejší�
} Napište si důležitá telefonní čísla a mějte je v blízkosti telefonu

por� mgr� markéta Johnová, tisková mluvčí PČr mělník

Ilustrační  
fotografie

Další informace naleznete zde:
www.test.bezpecnenasilnicich.cz
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Z linky 156

☛ 19. 1. ve 14:33 h. na l. 156 oznámila 
paní B., že v ul. Jana Palacha sklouzlo 
malé dítě do potoka a nemůže se dostat 
ven. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která se spojila s hlídkou OO PČR Kralupy 
a HZS. Chlapec byl z potoka vytažen, 
a jelikož byl bez jakéhokoliv zranění, byl 
poté převezen na stanici HZS, kde mu bylo 
poskytnuto suché oblečení. Později si jej 
vyzvedla babička. Dle jeho sdělení se měl 
dívat u zábradlí do potoka a po kluzkých 
kamenech sklouzl do jeho koryta. 

☛ 24. 1. ve 21:37 h. na l. 156 požádal pan 
T. o příjezd hlídky MP do ul. Na Hrádku  
č. p. 101, kde již delší dobu jeho sousedka 
ve svém bytě křičí, že ji někdo napadl. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že se jedná o paní K., která uvádí, 
že ji nikdo nenapadl, ale má velké bolesti 
na prsou. Z ženy byl ale také cítit alkohol. 
Na místo byla přivolána RZS. Následně žena 
uvedla, že se chce předávkovat léky a ráno 
se již neprobudí, vešla do bytu a zavřela 
se. Po chvíli však žena na výzvu strážníků 
opět dveře otevřela a byla RZS ošetřena 
a převezena s podezřením na intoxikaci léky 
do zdravotnického zařízení.

☛ 30. 1. v 11:57 h. na l. 156 oznámil pan 
N., že jeho soused pan B. v ul. Příčná má 
rozbité okno u svého domu a je z něj slyšet 
volání o pomoc. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že starší muž 
leží na zemi ve svém domě již čtvrtý den 
a nemůže se sám zvednout. Na místo byl 
přivolán HZS, který muže vzhledem k jeho 
velké váze vynesl pomocí plachty ven 
z domu a následně byl muž převezen RZS 
do zdravotnického zařízení. 

☛ 5. 2. v 00:13 h. na l. 156 požádala 
o příjezd hlídky MP paní Š., kterou má 
doma napadat její manžel. Jejich 5letý syn 
je všemu přítomen. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že mezi manžely 
dochází ke slovní i fyzické rozepři. Poté, 
co hlídka MP situaci na místě uklidnila 
a oba poučila, tito se shodli, že nic hlásit 

nechtějí. V 00:45 h. bylo na l. 156 přijato 
opětovné oznámení od paní Š., že se situace 
znovu opakuje a žádá o příjezd hlídky MP. 
Na místo byla proto opětovně vyslána hlídka 
MP společně s hlídkou OO PČR Kralupy, 
kde byla situace uklidněna a následně si 
celou věc převzala hlídka OO PČR Kralupy 
k dalšímu opatření. 

☛ 5. 2. ve 13:10 h. na l. 156 požádala 
o příjezd hlídky MP paní K., zaměstnankyně 
OD v ul. Chmelova, z důvodu zjištění 
krádeže na prodejně. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že paní B. odcizila 
na prodejně zboží v celkové hodnotě 
618 Kč. Byla provedena lustrace na OO PČR 
Kralupy, kde bylo sděleno, že paní B. byla 
za tento přestupek proti majetku již řešena 
v minulosti a spáchala jej opakovaně. Proto 
byla na žádost OO PČR Kralupy předvedena 
na místní součást PČR, kde si paní B. 
převzali k dalšímu opatření.

☛ 6. 2. v 19:47 h. na l. 156 oznámila paní B., 
že před ubytovnou v ul. U Dýhárny je nějaká 
zmatená žena, která uvádí, že chce domů, 
ale neví, kde bydlí. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že se jedná o paní 
Š. ze Slaného. Na OO PČR Kralupy byla 
provedena lustrace, zda se paní Š. nenachází 
v registru pohřešovaných osob s negativním 
výsledkem. Na místo byla přivolána RZS, 
která ženu převezla do mělnické nemocnice. 
Později bylo zjištěno, že paní Š. byla ten 
den na mělnickou neurologii již jednou 
převezena, a poté propuštěna. 

☛ 8. 2. ve 13:30 h. na l. 156 oznámil pan 
K., zaměstnanec MěÚ Kralupy, že před  
č. p. 6 na Palackého nám. dochází ke rvačce 
několika Romů. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila, že se jedná o rozepři mezi 
cca 40 osobami romského původu. Na místo 
byly přivolány další hlídky MP a OO PČR. 
Celou věc si po zklidnění situace na místě 
převzala hlídka OO PČR Kralupy k dalšímu 
opatření. V 19:14 na l. 156 požádalo OO PČR 
Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. Přemyslova, 
kde došlo k fyzickému napadení mezi Romy 

a byla přivolána i RZS. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která zjistila, že došlo k potyčce 
mezi romskými občany a pan T. má krvácející 
zranění hlavy. RZS pana T. převezla následně 
do slánské nemocnice. Při odjezdu hlídky MP 
z místa události bylo této sděleno, že jeden 
z příslušníků rodiny napadeného pana T. se 
chystá do Minic se sekyrou, aby si „vyřídili 
účty“. Informace byla předána na OO PČR 
Kralupy. V 19:38 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o asistenci v ul. Pražská, kde 
má docházet ke rvačce mezi cca 20 Romy. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s již na místě přítomnými hlídkami 
PČR. Hlídka MP setrvala v místě incidentu 
do uklidnění situace. Celou věc si na místě 
převzala Policie ČR. 

☛ 9. 2. v 19:00 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o příjezd hlídky MP do ul. 
Nádražní k asistenci hlídky OO PČR 
Kralupy u podnapilého muže a monitoring 
prostřednictvím městského kamerového 
systému. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
kde bylo zjištěno, že pan H., který je v silně 
podnapilém stavu, verbálně uráží a napadá 
kolemjdoucí a následně i přítomné policisty. 
Poté, co pan H. poškodil služební vozidlo 
Policie ČR a fyzicky napadl policistu, byl 
tento hlídkami PČR a MP zpacifikován 
a byla mu nasazena pouta. Následně byl 
pan H. převezen na záchytnou stanici 
a celou věc si převzala Policie ČR k dalšímu 
opatření. 

vySvětlivKy: 

MP Kralupy – Městská policie Kralupy nad Vltavou
OO PČR Kralupy – Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy 
RZS – Rychlá záchranná služba
ČD – České dráhy
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy nad Vltavou
TSM Kralupy – Technické služby města Kralupy n. V.
OPL – Omamné a psychotropní látky

bc. teReZa dobRovolná

manažeR pRevence kRImInalIty

měStSká polIcIe kRalupy nad vltavou

Jak můžete poplatek uhradit?
} hotově na pokladně Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1

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

Poplatník, který již není držitelem psa, je povinen tuto změnu nahlásit na MěÚ a současně vrátit evidenční známku psa.

Roční sazba poplatků

Nezapomněli jste zaplatit místní poplatek za psa? Poslední den k uhrazení je 31. březen 2016!

lokalita jeden pes dva a více psů téhož majitele

A/ dům s min. 3 byty (celé město) ................................................................1.000 Kč ..................................................1.500 Kč

B/ dům s max. 2 byty (Kralupy-Lobeček, Mikovice) .........................................200 Kč .....................................................700 Kč

C/ dům s max. 2 byty (Kralupy-Minice, Zeměchy) ...........................................200 Kč .....................................................700 Kč

D/ za psa, jehož vlastník je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, je-li jeho jediným zdrojem příjmů, či poživatel sirotčího důchodu 
bez ohledu na počet bytů v nemovitosti pro celé území města.........................200 Kč .....................................................300 Kč

E/ za psa, jehož vlastník je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, je-li jeho jediným zdrojem příjmů, či poživatel sirotčího důchodu 
bez ohledu na počet bytů v nemovitosti – v domech pod písm. C) ...................100 Kč .....................................................300 Kč
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pOzváNKy

Nominace – Sportovec Kralup nad Vltavou 2015

Trenér roku
ADÁMKOVÁ ZORA POKr – Plavecký oddíl Kralupy

CHYTRÁ LUCIE JUDO TJ KRALUPY

KOMÁRKOVÁ EVA BK KRALUPY

MARTÍNEK PETR Moderní pětiboj TJ Kralupy

NEDVĚD VÁCLAV Pitbull gym

Jednotlivec do 15 let vč.
LOUŽECKÁ ANETA lezení na obtížnost

SIKELOVÁ ADÉLA tenis

ŠINDELÁŘOVÁ MICHAELA alpské lyžování

VÁŇOVÁ KATEŘINA plavání

ZELENKA VINCENT moderní pětiboj 

Jednotlivec 16 – 50 let vč.
KLICH PETR silový trojboj – benčres – strongman

KOBLENCOVÁ ANNA kanoistika

LANGTHALER JAN hokejbal

STRÁNSKÝ VOJTĚCH MTBO

VYHNALOVÁ LUCIE extrémní překážkové závody OCR

Jednotlivec nad 51 let vč.
BORECKÁ SVĚTLA stolní tenis

KOHL JIŘÍ orientační běh + rádiový orientační běh

VEJROSTOVÁ ROMANA turistický závod  
 – outdoor running

Kolektiv do 15 let vč.
VOLEJBAL ml. žákyně Volejbal TJ Kralupy

ŠTAFETA ŽÁKYŇ KČT Kralupy nad Vltavou 
H. Pavlů/K. Buncová/ E. Došková 
 turistický závod – outdoor running

HK KRALUPY ml. dorost lední hokej

Kolektiv od 16 let vč.
FBC KRALUPY – dorost florbal

BK JUNIOR KRALUPY – ženy basketbal

RACKETLON KRALUPY  racketlon

Druhé dveře Síně slávy
HLAVÁČEK JOŽAN  fotbal, lední hokej

45. ročník turistického pochodu

Do okoře bez oře
se koná v sobotu

2. Dubna 2016
akci zajišťují

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou
a TOM 3511 Vltavský paprsek

Startovné: 20 Kč

STARTY
Kralupy nad Vltavou - od nádraží ČD

PĚŠÍ TRASA: 6.15 - 10.30 hod.
} Dle vašeho uvážení, nabídka tras je v roz-
mezí od 14 do 50 km.
} Nejkratší trasa na Okoř je 14 km.
} Připravena je geotrasa - multikeška s ná-
zvem Do Okoře s GPS (GC3BP1M).

CYKLOTRASA: 8.00 - 10.30 hod.
} Dle vlastního uvážení. Je připravena nabídka 
tras 30 a 50 km.
Trasa běžecké turistiky: sraz v 10.20 hod.
} Sportovní - 16 km.
} Rekreační - 8 km (autobusem do Zákolan).
} Převoz věcí je zajištěn.

Zákolany - od nádraží ČD

PĚŠÍ TRASA: 8.00 - 10.30 hod.
} Dle vlastního uvážení, nejkratší trasa na Okoř 
je 7 km.
} Připravena je geotrasa - multikeška s ná-
zvem Do Okoře s GPS (GC3BP1M).
} Start čeká i na případný opožděný příjezd 
vlaku z Kralup nad Vltavou.

Ostatní starty
} Dle vlastního zájmu můžete vyjít z jakého-
koliv místa a stát se účastníkem pochodu při-
hlášením se v cíli.

CÍL
OKOŘ - louka pod hradem
9.00 - 15.00 hod.

Kontaktní údaje
Zdeněk Vejrosta, tel.: +420 736 506 821, 

e-mail: kct.kralupy@seznam.cz, 
www.kralupska-turistika.cz
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KNIHOvNA / pOzváNKy

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Icesta do Santiaga může být ry-
zí cestovatelský svátek. Vezmě-

te si batoh na záda, jenž pro vás 
bude téměř po dva roky domo-
vem, kytaru do ruky, jež vám bu-
de potěšením i obživou, a vydej-
te se pěšky přes půlku rodného 
kontinentu až na západ Španěl-
ska, kde vás zastaví oceán. 

Cesta trvala tak dlouho, že 
už snad ani nebyla cestou, ale 
životním stylem. Jaké je to spát 

pod širým nebem, v lesích a čer-
pat odtud inspiraci pro verše 
a písně? Jaké je to probudit se 
na skále nad mořem, uvidět 
mihotavý, odzbrojující východ 
slunce, ještě se zalepenýma oči-
ma sahat po nejlevnějším foťáku 
a udělat snímek, co za to stojí? 
A jaké je Santiago? 

Vše promítneme, zahrajeme, 
předneseme. Určitě si nenech-
te ujít.

Trénování paměti
V rámci Národního týdne trénování paměti vás zveme 8. března 

od 16 hodin ve studovně knihovny na akci 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI NEJEN PRO SENIORY. 
Proč si nepamatuji? Lze s tím něco dělat? 

Pokud si kladete stejné otázky, pak je přednáška určená právě Vám. 
Odnesete si nápady, náměty, materiály, jak fungování paměti  

zlepšit / udržet. 

PŘEDNÁŠKU V DÉLCE 60 MINUT POVEDE  
LEKTORKA HELENA ČERNÍKOVÁ. 

Vstup volný.

na setkání s byzantskou duchovní hudbou, jehož hlavní 
částí bude vystoupení nového českého souboru 
byzantské hudby Ananes s uměleckým vedoucím 
Mariem Christou, sbormistrem v katedrálním chrámu  
sv. Cyrila a Metoděje v Praze, a dále také možnost popovídání 
si o byzantské hudbě v chrámu Pokrovu přesvaté Bohorodice 
(bývalá hřbitovní kaple, před vchodem do kralupského 
hřbitova, ulice U Hřbitova, Kralupy nad Vltavou). Z Kralup jede 
ke kapli autobus č. 457, který vyjíždí v 14:11 od Tesca, staví 
na několika místech v Kralupech a v 14:38 u hřbitova. 
Vstupné dobrovolné

Bližší informace podá o. Martin Beneš, tel.: 721 218 621

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V KRALUPECH NAD VLTAVOU
VÁS SRDEČNĚ ZVE V SOBOTU 2. 4. 2016 V 15 HODIN

Beseda s promítáním 
a hudebním 
doprovodem 

stuDovna knihovny
16. března 2016 od 17:00 hodin

ze srdce evropy do Santiaga de Compostela, aneb pěšky 
z České republiky až k oceánu na západ španělska  
s Patrikem Kotrbou

Ráda bych touto cestou poděkovala paní knihovnici v dětském oddělení, 
která v pondělí 22. 2. 2016 v odpoledních hodinách upozornila a následně 

vrátila mnou zapomenutou věc ve vrácené knížce.      Helena Pavlů
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mUzEUm / GALErIE vK37

Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel.: 315 723 035, mail: info@muzeumkralupy.cz

Út, St, Pá: 9 – 12 a 13 – 16 hod., Čt do 19 hod., So 13 – 17 hod.  
Zavřeno: neděle, pondělí a státní svátky, www.muzeumkralupy.cz

POZVánKA nA MĚSíC břeZen

Čteme 
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: CO MÁME RÁDI (21.1. – 20.2.2016)
1.2. Velice děkuji za krásnou výstavu a poutavý výklad. P……
(nečitelný podpis)
3.2. Máte oba náš obdiv, jak jste dokázali krásně vystihnout krásy 
přírody a okamžiky z lidského života
Dvě Aleny a Maruška z Nelahozevsi
3.2. Díval jsem se a zapomněl na svět. S…….(nečitelný podpis)

29.1. Ač je dnes pátek, škola dnes není, 
protože bylo včera pololetní vysvědčení.
         Využíváme volno s taťkou a jsme
         rádi za Vaše muzeum.
         Je to tady super.
         Ta představa, že je v tomto muzeu
         pravá kostra z Pravěku.
         Děkujeme! 
Johana Bubáková a Adam Bubák

12.2. Děkujeme za vzornou prezentaci všech muzejních artefaktů. 
Měly jsme přepych soukromého průvodce!
Káťa       Míša   (a jejich babička - pozn. muzea)

1. 3. – úterý – 17:30 
Koncert ZUŠ

3. 3. - čtvrtek – 18:00
Vernisáž obrazů Milana Rynta: 
CESTY K SOBĚ (výstava potrvá 
do soboty 2. 4. 2016)

Ve dnech 25. 3., 27. 3. a 28. 3. 
BUDE MUZEUM UZAVŘENO

Co chystáme na duben:
19. 4. – 17:30 – koncert ZUŠ
21. 4. – 18:00 – Vernisáž výstavy 
ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ

Kralupy nad vltavou – lobeč, purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena St-Pá 15–18 h.,  
při kulturních akcích a po dohodě - tel. 724 250 190,  

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz. Celoročně je možno v galerii 
zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 

Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podporuje provoz galerie.

pavEl váCHa: paŘíŽ BEZ EiffElovKy
Pavel Vácha se narodil v r� 1940 v Praze, po studiích geologie a několika letech 
praxe v oboru studoval fotografii na FAmU v Praze� V roce 1968 absolvoval 
(jako jeden z prvních) obor výtvarná 
fotografie� Již během studia pracoval 
jako fotoreportér pro deníky i časopisy� 
Od absolutoria pracuje jako volný fotograf 
- výtvarník� V průběhu let spolupracoval 
s mnoha časopisy i nakladatelstvími 
u nás i v zahraničí� Publikoval řadu knih, 
některé získaly prestižní zahraniční 
ocenění� kromě účasti na mnoha 
domácích i zahraničních skupinových 
výstavách uspořádal více než čtyři desítky autorských výstav doma 
i v zahraničí� Jeho práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních galeriích 
a soukromých sbírkách�

proDEJNí vÝStava proDloUŽENa

Přípravujeme na duben: Výstava grafiky Pavel Sivko

Občanským příjmením Junášek. Naro-
dil se v roce 1971 v Kralupech n. Vlt., 

kde také vyrůstal. V letech 1984–1989 stu-
doval na Dvořákově gymnáziu, po Same-
tové revoluci nějaký čas žil ve Velké Britá-
nii. Pracoval jako lektor anglického jazyka, 
tlumočník a překladatel. V současné době 
pracuje jako středoškolský pedagog.

Výtvarné tvorbě se věnuje od roku 1989. 
Koncem devadesátých let přispíval ilustra-
cemi do časopisu české Mensy, prezen-
toval se i jako ilustrátor v několika titu-
lech nakladatelství Maťa. V roce 2000 se 

uskutečnila jeho první samostatná výstava 
v KaSS Kralupy s názvem Obrazy a poe-
zie, v roce 2006 se zúčastnil Salonu kra-
lupských výtvarníků v Městském muzeu 
Kralupy. Svoji novější tvorbu představil 
v roce 2014 v rámci výstavy Bez omezení 
v Industriálním výstavním prostoru v Pra-
ze-Holešovicích a na jednodenní výstavě 
Mezi Nikde a Nikdy v CVČ Palouček.

Kromě výtvarné tvorby se také zabývá 
psaním poezie. Jako básník byl několikrát 
hostem pořadu Zelené peří v Malostran-
ské besedě, publikoval v časopisu Tvar. 
Knižně vyšla jeho sbírka Ani jeden šim-
panz, další texty vydává elektronicky.

Ve své výtvarné tvorbě používá nejčas-

těji techniku olejomalby na plátně, často 
však obohacenou i o jiné výtvarné prvky 
a techniky, v ilustracích dominují kresby 
tuší. Mezi díly najdete i několik plastik, 
převážně z keramiky. 

Co se týče stylů, jeho raná tvorba nese 
prvky surrealismu a dadaismu, pozděj-
ší díla jsou více expresionistická, často 
balancující na hranici abstrakce. Olejo-
malby z posledních let se vyznačují sil-
nými nánosy barev, používáním více vrs-
tev a mícháním barev přímo na plátně. 
V plastikách se objevují vlivy Nové figu-
race. Nejoblíbenějším malířem je Edward 
Munch, jehož odkazu i jeden svůj obraz 
věnoval. Sám autoR o Sobě

Milan Rynt
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HIstOrIE

Výročí stavby kralupského mostu
V minulém čísle zpravodaje jsme stručně popsali zahájení stavby kralupského 
mostu před devadesáti lety na jaře roku 1926. Všechny fáze stavby byly tehdy 
pečlivě dokumentovány písemně i fotograficky. Bylo by škoda neuvést další 

podrobnosti důmyslného postupu této stavby, která se stala technickou památkou.

Vzhledem k husté vodní dopravě nepo-
volila vodohospodářská komise umís-

tit pilíře do řečiště. Projektant proto pilíře 
hlavního oblouku umístil na oba břehy 
80 metrů od sebe. Tak velké rozpětí si 
ovšem vyžádalo poměrně velkou výšku 
střední části mostu. Problémy byly i se 
založením pilířů. Jak již bylo uvedeno 
v předcházejícím článku, musely výko-
pové jámy pro vnitřní i vnější pilíře do-
sáhnout až k tvrdému podloží v hloubce 
11 metrů.

I když jámy pro budoucí pilíře nezasa-
hovaly do řeky, voda do nich prosakovala, 
a proto bylo nutné pracovat v kesonech. 
Stará představa kesonu, jako mohutného 
zvonu, byla v té době již dávno překoná-
na, a kesony se vyráběly přímo na místě 
z betonu. Betonový obdélníkový keson 
měl tvar velké místnosti se stropem, ale 
bez dna. Prosakování vody do vnitřní-
ho prostoru kesonu se zabránilo vyšším 
tlakem vzduchu, který vháněl do kesonu 
kompresor.

Na přiloženém obrázku je vidět, jak 
mohutné byly dva betonové kesony nut-
né pro hloubení stavební jámy jednoho 

pilíře o délce 14,3 metrů. Do kesonu vstu-
povali dělníci přes tzv. vzdušnice. Byly 
to ocelové válce přišroubované na strop 
kesonu. Na obrázku jsou ještě ve vodo-
rovné poloze na kladkostroji, ale pracovní 
poloha byla svislá. Sloužily pro dopravu 
vytěženého materiálu a jako přestupní 
komory pro dekompresi dělníků. Dělníci 
postupně těžili zeminu a podkopávali ke-
son, který vlastní váhou klesal do hloub-
ky. Na dalším obrázku je vidět vnitřek 
kesonu, ve kterém dělníci pracovali při 
elektrickém osvětlení. Odtěžený materi-
ál byl v kovových nádobách vytahován 
vzhůru do vzdušnic.

Postup stavebních prací velmi pozdr-
žela povodeň 14. června 1926, kdy byla 
výkopová jáma zcela zaplavena. Naštěstí 
se stěny jámy nesesunuly, protože byly 
zabezpečeny pažením. Pro čerpání vody 
z výkopové jámy bylo použito čerpadlo 
poháněné parní lokomobilou.

Vytěžená zemina byla geologickou kro-
nikou událostí ve čtvrtohorách po posled-
ní době ledové. První odtěžená vrstva 
byla hlína se štěrkem. Pak následovala 
vrstva štěrku s pískem a velkými valouny. 

Potom se nádoby, kterými se dopravoval 
materiál na povrch, plnily štěrkem a pís-
kem s příměsí opuky, pak opuka s jílem 
a nakonec kamenouhelný lupek. To bylo 
pevné podloží, o kterém je v úvodu řeče-
no, že bylo až v hloubce 11metrů. O je-
denáct metrů hlouběji tedy bylo kdysi 
dno Vltavy. Celé vltavské údolí vznika-
lo po tisíciletích střídáním období erozí 
a sedimentací. Erozí je míněno odplavo-
vání, tedy odnos materiálu, sedimentace 
je naopak usazování štěrkového mate-
riálu do prohlubní. Tento proces začal 
již v mladších třetihorách a pokračoval 
ve čtvrtohorách. 

Vraťme se ale do roku 1926. Projek-
tant mostu Ing. Dr. techn. Jarolím Farský 
při návrhu kralupského mostu myslel 
i na stránku estetickou. Požádal proto 
o spolupráci architekta Ing. Jiřího Kro-
hu, který vtiskl mostu kubizující tva-
ry na vertikálních plochách mostu. Ty 
daly mostu zajímavý vzhled. Most byl 
po otevření v roce 1928 nejpozoruhod-
nější a nejhezčí stavbou ve střední Ev-
ropě.

Ing. JoSef Stupka
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Doprava ocelových  
vzdušnic na kesony

V kesonu. Kopání základů 
pro pilíř mostu
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KD A KINO vLtAvA

Vážení příznivci kultury a filmu, 
dlouho jsme věděli o velkém problému, který sužoval naše kulturní zařízení. 
Nákup vstupenek po internetu je v dnešní době samozřejmostí, která dosud 
bohužel v KaSS Kralupy chyběla. Od 1. března je tento problém již minulostí. 

Rádi bychom vám představili naše webové stránky v nové podobě, kde 
podrobně a přehledně najdete všechna představení jak kina, tak KD Vl-
tava. Stránky najdete na stále stejné adrese, na kterou jste zvyklí, tedy  
www.kasskralupy.cz. 

Kromě prodeje vstupenek online chystáme do budoucna i systém věrnostních 
karet, které by měly stálým návštěvníkům přinášet určité výhody. 

Rezervace vstupenek bude možné provádět stejným způsobem, jako tomu 
bylo do 1. března, čili telefonicky nebo osobní návštěvou pokladny. Prostřed-
nictvím webových stránek není rezervace možná!

Dále také rušíme od 1. března 2016 příplatek na dvousedadla v poslední 
řadě kinosálu, které jsou v dnešní době již standardním vybavením většiny 
kin, a proto si myslíme, že by za ně diváci neměli připlácet. 

Věříme, že se vám budou nové webové stránky líbit a budou pro vás uživa-
telsky pohodlné.  ondřeJ fRaněk, pRodukční kIna vltava

Těšíme se na vás!

Březnová filmová nabídka 
 kina vltava  

je pestrá

Všechny milovníky sportu bychom chtěli pozvat na pro-
mítání sportovně motivačního dokumentu Gravitation. 

Film staví na úspěchu internetových motivačních videí 
a v devadesáti devíti minutách tak předává divákovi hlav-
ně energii zabalenou v příbězích sportovců, kteří to v ži-
votě neměli snadné a jejich sporty nejsou v Česku na nej-
vyšších příčkách popularity. Po boku vítěze X Games 
Libora Podmola se v dokumentu představí například nej-
lepší český jezdec na BMX Michael Beran, freerunneři Jim 
Dohnal a Tomáš zonyga, propagátoři street workoutu 
rapper Marcus Revolta a Adam Raw a mnoho dalších. 

Promítání, které proběhne v sobotu 12. března v 18:30 
hodin, se zúčastní režisérka filmu Denisa Gumbírová!

Vneposlední řadě bychom vás rádi pozvali na promítání 
legendárního filmu Kmotr, které proběhne v neděli 

3. dubna. Tento rok půjde do obnovené distribuce 
spousta filmových klasik a my se budeme snažit vám je 
zprostředkovat. Abychom nastínili alespoň některé z nich, 
tak se bude jednat o filmy Dobyvatelé ztracené archy, 
Čelisti, Blade Runner, osvícení nebo Mechanický pomeranč.

Dále chceme upozornit, že jsme 
do březnového programu zařadili 

i dokument Lemmy, jako vzpomínku 
na nedávno zesnulého frontmana sku-
piny Motorheads. Dokument najde-
te v programu ve středu 16. března.

Gravitation

Lemmy

Kmotr
ondřeJ fRaněk, pRodukční kIna vltava

kd a kino vltava mají nové webové stránky s prodejem online!
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KD VltaVa Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 kralupy n. v., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

předprodej otevřen po-pá 15.30–20.00 hod., o víkendu a svátcích půl hodiny  
před začátkem první projekce v kině. tel. č. 315 726 101. 

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

proGram Na BŘEZEN

16:30  ...Pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30  ...Základní kurzy tance pro dospělé
20:30 ...Pokračovací kurzy tance pro dospělé

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

Taneční kurzy neděle 6. a 13. března 2016

2. 3. – středa 18:00 hodin

DUO JAMAHA 
Vstupné: 290 Kč přízemí; 260 Kč balkon

8. 3. – úterý 19:30 hodin

KONCERT SKUPINY 
NEZMAŘI 

Připravili jsme pro vás koncert folkové legen-
dy, skupiny Nezmaři. Uslyšíte nejznámější 
písničky ze všech CD, a to od samého po-
čátku působení kapely až po současnost. Při 
broukání Bodláků ve vlasech, Musíš jít dál 
nebo Růže se jaro jistě dostaví dříve. Přijďte 
ho přivítat. Vstupné: 190 Kč

12. 3. – sobota 14:30 hodin

VELIKONOČNÍ 
SLAVNOST 
Letošní Velikonoční slav-
nost bude ve znamení 
zvířátek. Na zahradě 
kulturního domu se bu-
dete moct potkat s dra-
vými ptáky, v kulturním 
domě vás čekají veselí 

králíčci skákající přes překážky. V bohatém 
programu vystoupí děti z TPS Z. Štarkové, 
pěvecký sbor M. Wagnerové, Taneční sku-
pina Dixi. Loutkový soubor Rolnička pro děti 
zahraje pohádku.
Připraveny budou výtvarné dílničky, prodej 
velikonočních dekorací a dobrot.

Vstupné: 35 Kč

15. 3. – úterý 16:30 hodin

ČAJ O PÁTé 
Oblíbené setkání s Kozelkovou trojkou je tu 
i v březnu. Všechny vstupenky jsou slosova-
telné. Vstupné: 50 Kč

16. 3. – středa 19:00 hodin

VELOREx NA ISLANDU
Přednáška v malém sále KD Vltava

Téměř pětadvacetiletá cestovatelská kariéra 
dobrodruhů z Velorex clubu v AČR vyvrcholila 
v loňském roce pokořením Islandu. Přijďte si 
Velorex prohlédnout a poslechnout vyprávění 
o tom, jak unikátní historické tříkolky zvlád-
ly nástrahy cest ostrova ohně, ledu a větru.
 Vstupné: 55 Kč

17. 3. – čtvrtek 19:30 hodin 

TANČÍRNA 
Další taneční večer pod taktovkou tanečního 
mistra Jana Kvasničky. 

Vstupné: 70 Kč; 120 Kč pár

21. 3. – pondělí 19:30 hodin

DIVADLO NA FIDLOVAČCE 
Elaine Murphyová: 

TŘI  
HOLKY JAKO KVĚT
23. 3. – středa 16:30 hodin

SVĚTLUŠKOVÝ BÁL 
Přivítáme jaro sletem 
všech broučků a beru-
šek. Protřepejte křidél-
ka po zimě, nablýskejte 
lucerničky a přileťte!
 Vstupné: 60 Kč
Karneval je součástí ra-
zítkové soutěže Se sluníčkem za dobrodruž-
stvím. Kartičky s alespoň pěti nasbíranými 
razítky budou zařazeny do slosování o výlet 
od CA ABACA Lenka Malíková.

24. 3. - čtvrtek 20:00 hodin

PLES KURZŮ TANCE
Je tu ples kurzů tance, jarní ples, na kterém si 
skvěle zatančíte pod vedením tanečního mi-
stra Jana Kvasničky. K tanci i poslechu bude 
hrát skupina Largo. Vstupné: 150 Kč

8. 4. – pátek 16:30 hodin

DIVADLO KRAPET PRAHA

ZAHRADA  
To šlo jednou pár kluků 
do školy. Tak šli a ces-
tou uviděli ve vysoké zdi 
z kamene starou želez-
nou branku, celou reza-

se
 slu

níčkem

za dobrodružst

v í 
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LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA
uvede ve středu 16. března  
od 16:30 pohádku  
ČErvENá KarKUlKa 
režie Z. Hrazděrová 

Vstupenky koupíte na místě před představením.

PŘIPRAVUJEME NA DUbEN:
10. 4.  Agentura Harlekýn:  
 Římské noci
13. 4.  21. country salon  
 s Rangers Band
14. 4.  Tančírna
19. 4.  Dokument Alice Nellis:  
 Adopce
26. 4.  Koncert Josefa Zímy
30. 4.  S mámou a tátou  
 za dobrodružstvím

vou... Takhle tajemně začíná kniha Jiřího 
Trnky Zahrada.

Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. 
A co teprve, když se ocitnou v takové tajem-
né zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomy-
slný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave 
sečtělá velryba, a když už je nejhůř, tak po-
můžou legrační sloni. A právě do takové za-
hrady se zatoulají tři zvědaví kluci. A s nimi 
se můžete zatoulat i vy... Vstupné: 60 Kč

9. 4. – sobota 16:00 hodin 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„FANTAZIE“

Prodejní výstava obrazů s hudebním programem 
a skleničkou vína. Vystavují: Danka Chrastilová 
Šlapáková, Hanka Kubelková, Lenka Svobodová 
a Monika Lainová. Vstup volný

Kralupský 
masopust  2016

Letošní masopustní průvod měl trochu jinou podobu, než v le-
tech minulých. Abychom se přiblížili masopustní tradici ho-

dování pochůzkou od domu k domu, udělali jsme několik zastávek 
s tancem. A přijetí u sousedů bylo úžasné. mockrát děkujeme ma-
jitelům a provozovatelům Art ś Café, vinotéky Na Františku a re-

staurace Na Františku za milé přijetí a skvělé občerstvení pro malé i velké. 
 masopust jsme zakončili karnevalem v KD vltava.

velice děkujeme t.J. sokol Kralupy, Natura farmě minice a strážníkům 
městské policie za výbornou spolupráci. A v neposlední řadě patří poděkování 

všem, kteří se zúčastnili (v masce i bez) masopustního průvodu.
JItka košťálová, pRodukční kd vltava
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V pátek 12� 2� 2016 se uskutečnil první 
společný ples kD Vltava, Základní 

umělecké školy v kralupech a spolku 
ArtUš� DĚKUJEME VŠEM, kteří ples 
podpořili a všem sponzorům� Jejich 
seznam nejdete na webu kD Vltava�
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spOLEčNOst / spOLKy
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZENFacebook  
Kino Vltava

AVE, CAESAR!
USA, 2016, KOMEDIE, TIT., 106 min.

Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když jistá 
neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné. 
Jenže Eddie Mannix se za ta léta naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit. 
Jedná se o další film bratří Coenů (Fargo, Big Lebowski nebo Tahle země 
není pro starý).

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
USA, 2016, FANTASY, 151 min.

Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis se z Clarka Kenta stal 
Superman. V Gothamu mezitím vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne 
znovu navrátí světu Batmana, aby dovedl Supermana k odpovědnosti 
a spravedlnosti. Netuší však, že tímto rozhodnutím započne cestu 
k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých!

ČARODĚJNICE
USA / Kanada, 2015, HOROR, TIT., 15+, 90 min.

Rodina amerických kolonizátorů v 17. století zakládá svůj nový domov 
v pustině na okraji hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky.

DVOJNÍCI
Česko, 2016, KOMEDIE, 103 min.

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je 
v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. 
Richard Prospal je pedant a slušňák k pohledání, ale především Honzův 
dvojník. Shodou náhod si spolu prohodí role, a zatímco si Honza užívá 
v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován mafiány, 
protože mu nevěří, že není Honza. Dvojroli si zde zahrál Ondřej Sokol. 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Česko / Polsko / Francie / Slovensko, 2016, 105 min.

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako 
poslední žena na území Československa popravena. 

KUNG FU PANDA 3
USA / Čína, 2016, ANIMOVANÝ, DAB. 94 min.

Vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický 
otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají 
s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch 
s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne 
porážet všechny mistry kung-fu.

POLEDNICE
Česko, 2016, HOROR, 12+, 90 min.

Eliška (Aňa Geislerová) s malou dcerkou se po mnoha letech vrací 
do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě 
vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného 
neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně 
vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají 
spřádat sítě prokletí.

RUDÝ KAPITÁN
Česko / Slovensko / Polsko, DRAMA, 2016, 115 min.

Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. 
V téhle atmosféře se detektiv Krauz z Oddělení vražd dostává k případu 
umučeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v hlavě. Jeho smrt 
měla zůstat tajemstvím, ale Krauz se i přes varování pouští do pátrání 
po Rudém kapitánovi, bývalém expertovi na „konečné“ výslechy. Setkání 
s ním přežil opravdu málokdo...

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
USA, 2016, SCI-FI, DAB., 120 min.

Systém frakcí je kompletně rozvrácený, rozhoří se souboj mezi 
jednotlivými vůdci toužícími po moci, ale všichni ve skutečnosti touží 
po jediném – po pomstě. A svět za plotem obklopujícím celé město se 
zdá ještě nemilosrdnější. Pokud však Tris chce ochránit své blízké, musí 
se vydat právě za hranice svého rodného Chicaga. A zde odhalí tajemství, 
které je ještě více šokující, než čekala...

TEORIE TYGRA
Česko, KOMEDIE, 2016, 101 min.

Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli 
a že chce zpátky vládu nad svým životem. Jeho žena za manželství i svého 
muže obětavě převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. 
V hlavních rolích: Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana Vilhelmová.

TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU
Česko, 2015, DOKUMENTÁRNÍ, 95 min.

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedici - půlroční dobrodružnou výpravu 
po Tichomoří. Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu a pokračoval 
přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

UŽ JE TADY ZAS
Německo, 2015, KOMEDIE, TIT., 116 min.

Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, ale záhadně se dostal 
do roku 2011? O tom vypráví tento film podle bestselleru „Er ist wieder 
da“. Hitler se probudí v roce 2011 na louce, kde kdysi stál jeho bunkr. 
Netuší, co se stalo, začne objevovat moderní společnost a zjišťuje, jak to 
nakonec po válce dopadlo.

 23.  ST 20:00  DVOJNÍCI 130 KČ

 24.  ČT 17:00  HAPPY DAY BATMAN VS. SUPERMAN:  
      ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI PREMIÉRA  2D/TIT. 100 / 120 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ        PREMIÉRA 110 KČ

 25.  PÁ 14:30  KUNG FU PANDA   120 KČ / 140 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  ČARODĚJNICE 110 KČ

26.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    135 KČ / 155 KČ

   17:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI       /DAB.  140 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 110 KČ

27.  NE 14:30  KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 125 KČ 
   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  UŽ JE TADY ZAS 110 KČ

28.  PO  17:00  KUNG FU PANDA 3   120 KČ / 140 KČ 
   20:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI          2D/DAB.  120 KČ

29.  ÚT  20:00  TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU  90 KČ

30.  ST  20:00  DVOJNÍCI 130 KČ 
31.  ČT 20:00  TEORIE TYGRA                        PREMIÉRA 120 KČ 

1. 4.  PÁTEK  KINO NEHRAJE Z DŮVODU  
KONÁNÍ AKCE SPORTOVEC KRALUP 2015

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

 1.  ÚT 20:00  LÍDA BAAROVÁ 110 KČ

 2.  ST 20:00  DECIBELY LÁSKY 120 KČ

 3.  ČT 20:00  AVE, CAESAR!                       PREMIÉRA 110 KČ

 4.  PÁ 17:00  DEADPOOL 100 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

 5.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT   145 KČ / 175 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

 6.  NE 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 110 KČ / 140 KČ

   17:00  BOHOVÉ EGYPTA                     2D/DAB. 110 KČ

   20:00  DECIBELY LÁSKY 120 KČ

7. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8.  ÚT 15:00  DÁNSKÁ DÍVKA          „KINO SENIOR“  60 KČ / 120 KČ

   20:00  DEADPOOL 100 KČ

 9.  ST 20:00  RODINNÝ FILM 110 KČ

 10.  ČT 20:00  RUDÝ KAPITÁN                   PREMIÉRA 120 KČ

 11.  PÁ 17:00  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    145 KČ / 175 KČ

   20:00  RUDÝ KAPITÁN 120 KČ

 12.  SO 15:00 DEADPOOL 100 KČ

   18:30  GRAVITATION + BESEDA S TVŮRCI 120 KČ

 13.  NE 14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:  
    ČIPERNÁ JÍZDA 100 KČ / 125 KČ

   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  AVE, CAESAR! 110 KČ

14. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  LÍDA BAAROVÁ 110 KČ

 16.  ST 20:00  LEMMY 100 KČ

 17.  ČT 20:00  DVOJNÍCI                               PREMIÉRA 130 KČ

 18.  PÁ 17:00  KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 125 KČ

   20:00  UŽ JE TADY ZAS 110 KČ

 19.  SO  14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ 
   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU  90 KČ

 20.  NE 14:30  KUNG FU PANDA 3   140 KČ / 120 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  RUDÝ KAPITÁN  120 KČ

21. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 22.  ÚT  15:00  RODINNÝ FILM          „KINO SENIOR“ 60 KČ / 110 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce.

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu 
zhlédnout film za sníženou cenu. Film je přístupný 
i široké veřejnosti.

HAPPY 
DAY
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Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZENFacebook  
Kino Vltava

AVE, CAESAR!
USA, 2016, KOMEDIE, TIT., 106 min.

Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když jistá 
neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné. 
Jenže Eddie Mannix se za ta léta naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit. 
Jedná se o další film bratří Coenů (Fargo, Big Lebowski nebo Tahle země 
není pro starý).

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
USA, 2016, FANTASY, 151 min.

Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis se z Clarka Kenta stal 
Superman. V Gothamu mezitím vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne 
znovu navrátí světu Batmana, aby dovedl Supermana k odpovědnosti 
a spravedlnosti. Netuší však, že tímto rozhodnutím započne cestu 
k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých!

ČARODĚJNICE
USA / Kanada, 2015, HOROR, TIT., 15+, 90 min.

Rodina amerických kolonizátorů v 17. století zakládá svůj nový domov 
v pustině na okraji hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky.

DVOJNÍCI
Česko, 2016, KOMEDIE, 103 min.

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je 
v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. 
Richard Prospal je pedant a slušňák k pohledání, ale především Honzův 
dvojník. Shodou náhod si spolu prohodí role, a zatímco si Honza užívá 
v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován mafiány, 
protože mu nevěří, že není Honza. Dvojroli si zde zahrál Ondřej Sokol. 

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Česko / Polsko / Francie / Slovensko, 2016, 105 min.

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako 
poslední žena na území Československa popravena. 

KUNG FU PANDA 3
USA / Čína, 2016, ANIMOVANÝ, DAB. 94 min.

Vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický 
otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají 
s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch 
s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne 
porážet všechny mistry kung-fu.

POLEDNICE
Česko, 2016, HOROR, 12+, 90 min.

Eliška (Aňa Geislerová) s malou dcerkou se po mnoha letech vrací 
do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě 
vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného 
neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně 
vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají 
spřádat sítě prokletí.

RUDÝ KAPITÁN
Česko / Slovensko / Polsko, DRAMA, 2016, 115 min.

Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. 
V téhle atmosféře se detektiv Krauz z Oddělení vražd dostává k případu 
umučeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v hlavě. Jeho smrt 
měla zůstat tajemstvím, ale Krauz se i přes varování pouští do pátrání 
po Rudém kapitánovi, bývalém expertovi na „konečné“ výslechy. Setkání 
s ním přežil opravdu málokdo...

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
USA, 2016, SCI-FI, DAB., 120 min.

Systém frakcí je kompletně rozvrácený, rozhoří se souboj mezi 
jednotlivými vůdci toužícími po moci, ale všichni ve skutečnosti touží 
po jediném – po pomstě. A svět za plotem obklopujícím celé město se 
zdá ještě nemilosrdnější. Pokud však Tris chce ochránit své blízké, musí 
se vydat právě za hranice svého rodného Chicaga. A zde odhalí tajemství, 
které je ještě více šokující, než čekala...

TEORIE TYGRA
Česko, KOMEDIE, 2016, 101 min.

Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli 
a že chce zpátky vládu nad svým životem. Jeho žena za manželství i svého 
muže obětavě převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. 
V hlavních rolích: Jiří Bartoška, Eliška Balzarová a Tatiana Vilhelmová.

TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU
Česko, 2015, DOKUMENTÁRNÍ, 95 min.

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedici - půlroční dobrodružnou výpravu 
po Tichomoří. Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu a pokračoval 
přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

UŽ JE TADY ZAS
Německo, 2015, KOMEDIE, TIT., 116 min.

Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, ale záhadně se dostal 
do roku 2011? O tom vypráví tento film podle bestselleru „Er ist wieder 
da“. Hitler se probudí v roce 2011 na louce, kde kdysi stál jeho bunkr. 
Netuší, co se stalo, začne objevovat moderní společnost a zjišťuje, jak to 
nakonec po válce dopadlo.

 23.  ST 20:00  DVOJNÍCI 130 KČ

 24.  ČT 17:00  HAPPY DAY BATMAN VS. SUPERMAN:  
      ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI PREMIÉRA  2D/TIT. 100 / 120 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ        PREMIÉRA 110 KČ

 25.  PÁ 14:30  KUNG FU PANDA   120 KČ / 140 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  ČARODĚJNICE 110 KČ

26.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    135 KČ / 155 KČ

   17:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI       /DAB.  140 KČ

   20:00  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 110 KČ

27.  NE 14:30  KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 125 KČ 
   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  UŽ JE TADY ZAS 110 KČ

28.  PO  17:00  KUNG FU PANDA 3   120 KČ / 140 KČ 
   20:00  BATMAN VS. SUPERMAN:  
    ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI          2D/DAB.  120 KČ

29.  ÚT  20:00  TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU  90 KČ

30.  ST  20:00  DVOJNÍCI 130 KČ 
31.  ČT 20:00  TEORIE TYGRA                        PREMIÉRA 120 KČ 

1. 4.  PÁTEK  KINO NEHRAJE Z DŮVODU  
KONÁNÍ AKCE SPORTOVEC KRALUP 2015

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

 1.  ÚT 20:00  LÍDA BAAROVÁ 110 KČ

 2.  ST 20:00  DECIBELY LÁSKY 120 KČ

 3.  ČT 20:00  AVE, CAESAR!                       PREMIÉRA 110 KČ

 4.  PÁ 17:00  DEADPOOL 100 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

 5.  SO 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT   145 KČ / 175 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

 6.  NE 14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 110 KČ / 140 KČ

   17:00  BOHOVÉ EGYPTA                     2D/DAB. 110 KČ

   20:00  DECIBELY LÁSKY 120 KČ

7. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 8.  ÚT 15:00  DÁNSKÁ DÍVKA          „KINO SENIOR“  60 KČ / 120 KČ

   20:00  DEADPOOL 100 KČ

 9.  ST 20:00  RODINNÝ FILM 110 KČ

 10.  ČT 20:00  RUDÝ KAPITÁN                   PREMIÉRA 120 KČ

 11.  PÁ 17:00  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT    145 KČ / 175 KČ

   20:00  RUDÝ KAPITÁN 120 KČ

 12.  SO 15:00 DEADPOOL 100 KČ

   18:30  GRAVITATION + BESEDA S TVŮRCI 120 KČ

 13.  NE 14:30  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:  
    ČIPERNÁ JÍZDA 100 KČ / 125 KČ

   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  AVE, CAESAR! 110 KČ

14. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 15.  ÚT 20:00  LÍDA BAAROVÁ 110 KČ

 16.  ST 20:00  LEMMY 100 KČ

 17.  ČT 20:00  DVOJNÍCI                               PREMIÉRA 130 KČ

 18.  PÁ 17:00  KUNG FU PANDA 3 100 KČ / 125 KČ

   20:00  UŽ JE TADY ZAS 110 KČ

 19.  SO  14:30  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 100 KČ / 120 KČ 
   17:00  SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE 120 KČ

   20:00  TRABANTEM AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU  90 KČ

 20.  NE 14:30  KUNG FU PANDA 3   140 KČ / 120 KČ

   17:00  ŘACHANDA 120 KČ

   20:00  RUDÝ KAPITÁN  120 KČ

21. 3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 22.  ÚT  15:00  RODINNÝ FILM          „KINO SENIOR“ 60 KČ / 110 KČ

   20:00  POLEDNICE 140 KČ

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

Pokladna otevřena Po-Pá 15.30–20.00 hod., 
o víkendu a svátcích půl hodiny před začátkem první projekce.

Kino Vltava pro vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, 
kteří mohou po předložení studentského průkazu 
zhlédnout film za sníženou cenu. Film je přístupný 
i široké veřejnosti.

HAPPY 
DAY
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Blahopřejeme všem našim 
spoluobčanům k významným 
životním jubileím, která oslaví 

v březnu 2016
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.
Jmenovitě gratulujeme:
80 let ......Mgr. VirtoVá Marie

Dodatečně gratulujeme k únorovým 
80. narozeninám paní  
Věře StránSké a k 90. narozeninám 
paní Věře SkrbkoVé.

Poznámka: Veřejné blahopřání může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, paní J. Daňhelovou, tel. č. 315 739 866.

40. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2016
vás zve na vycházku Přírodním parkem

 kOŠÍře – MOTOL
KDy? V sobotu 19. března 2016

P řírodní park košíře – motol byl zřízen v roce 
1991 a zaujímá plochu 354 ha, jedná se tedy 

o nejmenší přírodní park v Praze� Hlavní část se 
nachází v oblasti košířského a motolského údolí 
na Praze 5 (Jinonice, košíře, motol) a menší část 
se nachází na Praze 13 (Stodůlky)� Přírodní park je 
obklopen zástavbou, procházejí jím dvě frekven-
tované komunikace – ulice Plzeňská a Bucharova� 
Pomyslným jádrem parku je park Na Cibulce 
(Cibulka) s krásnými romantickými stavbami� 

Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:42 hodin 
na Masarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat 
metrem do stanice Anděl, dále autobusem č. 167 
do zastávky Kavalírka a autobusem č. 123 do za-

stávky Šmukýřka. Zde se sejdeme v 10:06 s mimo 
kralupskými.  Vycházku připravila H. Zákoucká

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

Informace o  členství v kPP je možno získat V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH na tel� č� 606 459 970�

Sdružení rodáků 
a příznivců města

Vážení členové a příznivci „Rodáků“. Le-
tošní sezónu 2016 zahajujeme vlako-

vým zájezdem do Roztok u Prahy ve středu  
23. března odjezdem vlaku v 9:42 hodin. 
Navštívíme sbírku proslulých schwarzwald-
ských hodin. V údolí Schwarzwaldu je kro-
mě hodinářského průmyslu též průmysl dře-
vařský, papírenský a textilní. Z lázeňských 
míst vyniká Baden-Baden. Kromě hodinář-
ské expozice připomínáme i výstavu „Cesty 
osudu“, která mapuje osudové cesty Zdenky 
Brunerové, a další expozice, které obohacují 
zámek v Roztokách.

Chystáme ještě jeden vlakový zájezd 
do nejbližšího okolí, a to v červnu na zá-
mek Nelahozeves. Neříkejte, prosím: „No, to 
si dokážu zařídit sám, kdy se mi to hodí,“ 
protože se to hodí velmi zřídka. Ale právě 
tyto zájezdy přinášejí nejvíce dojmů a do-
sud nikdo, kdo se zúčastnil, nelitoval.

Vážení, počítáme s vaší účastí, zachovejte 
nám přízeň.

ZdRaví výboR „Rodáků“

Blahopřání ke zlaté svatbě
Manželé Jaroslava a Karel Horovi z Kralup 
nad vltavou oslaví 5. března zlatou svatbu. 

Člověk ani nemá ponětí,
otočí se a čas uletí,
tak se 5. března 1966 stalo 
a 50 let společného života jim to dalo.
A tolik let! To je něco,
to změnilo se kde co,
ale na Vaší lásce nic,
přejeme Vám těch let ještě víc!

Dcery Jaroslava, Ivana a Hana s rodinami

5. března 2016 oslavím se svou manželkou vlasToU 
vYŠÍNsKoU 50. výročí společné cesty životem. tímto 
bych chtěl své milované ženě poděkovat za každý oka-
mžik, který jsme spolu prožili. Josef vYŠÍNsKý

Dne 26. března 2016 oslaví 50 let na společné cestě živo-
tem manželé JiřÍ a MilUŠe CibUlKovi. Blahopřejí 
dcera Gita s manželem mirkem, vnučka Naty s manže-
lem petrem
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Městský  
klub důchodců
Jedna stará pranostika říká: „Únor bílý, 

pole sílí“. Tak nevíme, jak to s těmi po-
li letos bude, protože po sněhové nadílce 
a mrazech v lednu přišlo již takové aprílové 
počasí v únoru. Sníh rychle roztál a jarní 
prázdniny měly děti na blátě. Zřejmě ani 
našim členům se moc do sychravého po-
časí nechtělo a účast na schůzkách byla 
malá. Přesto jsme si připravili několik va-
riant na zajímavé zájezdy a nechali na čle-
nech klubu, které si vyberou. Hrady, zámky 
a muzea se opět otevřou v dubnu, takže 
v dubnovém vydání Zpravodaje uveřejní-
me seznam i s termíny našich výletů. Únor 
a březen jsou měsíce Masopustů a veselic, 
kterých se také někteří naši důchodci rádi 
zúčastnili.

Tento měsíc se scházíme již v plném po-
čtu a v rámci ručních prací připravujeme 
dárky pro Hospic v Červeném Kostelci, kte-
rý navštívíme v dubnu. Samozřejmě se ta-
ké připravujeme na velikonoční svátky, ti 
zruční upletou hodovačky, ostatní se budou 
snažit o malování kraslic.

Těšíme se na dubnové sluníčko, posezení 
s harmonikou, zajímavé přednášky a přeje-
me všem krásné a veselé Velikonoce.

členové mkd

 26. 1. Jiřina bílKoVÁ ........................... 69 let

 29. 1. Karel haJn  .................................. 72 let

 29. 1. Květa PerManoVÁ  ................ 86 let

 30. 1. Marcel VodrÁŽKa .................. 45 let

 1. 2. Zdeňka PoSltoVÁ................... 88 let

 3. 2. Helena fIŠeroVÁ ..................... 84 let

 4. 2. Božena ŽeMloVÁ ..................... 84 let

 6. 2. Pavel MoKrÝ .............................. 69 let

 17. 2. Marie MaŠKoVÁ ....................... 85 let

 19. 2. Marcela rŮŽKoVÁ .................... 51 let

 24. 2.  Jan rohan .................................. 70 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

vzpomínky
Dne 25. února jsme si 
připomněli 30. výročí úmrtí vždy 
milé a usměvavé tety JIŘINY 
ŠTORKOVé a 25. března 
vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
její maminky, naší milované 
babičky ALBÍNY VODIČKOVé 
z Kralup nad Vltavou. Kdo jste 
je znali, vzpomeňte s námi, 
stále zůstávají v našich srdcích, 
pokládáme kytičku na hrob.
S láskou vzpomíná rodina 

 Švecova, Dandova, Machkova

Čas rychle jako voda plyne
a člověk již jej nechytí,
již 24 let vzpomínky jen máme
a provázejí nás v žití.
3. 3. 1992 nás opustil taťka, 
pan Antonín Starý.

 Vzpomeňte, prosím, s námi,
 děkují dcery s rodinami.

Dne 11. března 2016 
uplyne 10 let od smrti mého 
manžela pana VÁCLAVA 
STRUNECKéHO. Vzpomeňte 
s námi... Manželka Věra a syn 
Tomáš s rodinou

Již dlouhých 9 let nám v rodinném kruhu 
chybí milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička paní MILADA PICHOVÁ, která nás 

neočekávaně opustila 13. 3. 
2007. S úctou a láskou na ni 
neustále vzpomínáme. Za celou 
rodinu manžel. Všem, kdož 
si vzpomenou spolu s námi, 
srdečně děkujeme.

Dne 2. 3. to bude rok, co zemřel 
pan VLADIMÍR HORYNA, 
milovaný manžel, tatínek 
a děda. S láskou stále vzpomíná 
rodina.

Dne 21. března uplyne 5 let ode 
dne, kdy nás navždy opustil pan 
JAROSLAV HOLEČEK. Všichni, 
kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka Jiřina, syn 
Jaroslav a dcery Lenka a Jitka 

                         s rodinami

Se smutkem v duši 
vzpomínáme,
26. 3. 16 tomu právě rok je
co drahé srdce nebije,
kdy opustil nás náhle
náš taťka, děda, manžel,

 pan JOSEF FALTUS.
 Vždy zůstane s námi,
 manželka Eva a děti s rodinami.

TOUŽÍTE PO PEJSKOVI? ADOPTUJTE HO Z KRALUPSKéHO ÚTULKU!

LESAN - MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO PSY 
Kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě

 Monika Kolková, U  Cukrovaru 1075, 278 01 Kralupy n. V., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz

fogy George

Střední kří-
ženec, pes, narozen přibližně v 1/2014, 
43 cm, 18,9 kg. Je milý, přátelský, energický, 
na vodítku chodí dobře a umí povel sedni. 
Je to malý neposeda, vhodný k odrostlejším 
dětem. Miluje hraní si s balonky a běhání. 
V kotci je čistotný. Kočky ani ostatní pejsky 
moc nemusí. Doma trochu sám kňourá, asi 
by mu bylo lépe někde na zahrádce.

Pes, kříženec, 
pravděpodobné 
datum narození 2/2014, 7,9 kg, 39 cm. Byl 
odchycen v Bašti, kde se pohyboval delší 
dobu. Je hodný, čistotný, k lidem kontaktní, 
na vodítku chodí dobře. V kotci sám trochu 
kňučí, má rád společnost. Vhodný do bytu 
i k domku se zahradou. Ostatních psů 
v kotcích si nevšímá.

KralupsKyZpravodaj.cZ

Kalendář akcí
najdete v online verzi 

Zpravodaje na 
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Začátek kalendářního roku bývá větši-
nou ve znamení zahájení prvních kol 

uměleckých soutěží. V soutěži základních 
uměleckých škol, kterou vyhlašuje MŠMT, 
proběhla během ledna a února její okresní 
kola ve hře na keyboard a v komorní hře.

Ve hře na keyboard se ve Mšeně za na-
ši školu zúčastnili Barbora Baslová ze tří-
dy pana Andreje Moroze (získala 2. místo) 
a Stanislav Verner ze třídy paní učitelky 
Dušany Vojnové (získal 3. místo). 

V Mělníku se poté počátkem února ko-
nalo okresní kolo soutěže v komorní hře. 
V této soutěži za naši školu soutěžily dva 
soubory. Flauto melodico pod vedením Ve-
roniky Sedláčkové získalo 1. místo s postu-
pem do krajského kola (Klára Solárová, Mag-
dalena Sedláčková, Radim Novák a Adéla 
Štorková). Bella musica Jindřicha Gombose 
ve složení Tereza Popová, Hana Kálalová, 
Blanka Husťáková a Miroslava Šmídová 
obsadila 2. místo.

Další námi obsazenou soutěží bylo kraj-
ské kolo celostátní soutěže v sólovém zpěvu 
Karlovarský skřivánek, kterou pořádá ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary a Mezinárodní pěvecké 
centrum A. Dvořáka. I tato soutěž se konala 
v Mělníku a přinesla našim dvěma zpěvá-
kům účast v celostátním finále! Těmito fi-
nalisty se stali Tomáš Drgo a Jiří Langr ze 
třídy paní učitelky Markéty Wagnerové.  

Všem výše uvedeným soutěžícím a peda-
gogům srdečně děkujeme a gratulujeme.

Lesní školka Kulíšek vyvíjí svou činnost 
v Kralupech již od září roku 2014. Pre-

zentuje se jako školka, která má blíže k pří-
rodě než běžné mateřské školy. LMŠ Kulíšek 
se řídí Rámcově vzdělávacím programem 
určeným MŠMT. Navíc Kulíšek v současné 
době pracuje na získání akreditace, kterou 
uděluje Asociace lesních školek. V minulém 
roce se školka stala členem asociace, teď bě-
ží lhůta dvou let, kdy musí splnit Standardy 
určené pro akreditované lesní školky. 

Kulíšci se již od počátku snaží naplňovat 
své motto „V lese jako doma“. Les je jako 
jedno velké hřiště a příroda je moudrá uči-
telka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. 
Děti najdou v přírodě to, co právě potřebu-
jí. Příroda je jejich tělocvičnou i učebnou 
pod širým nebem. Příroda se stává dětem 
přirozeným prostředím, ve kterém se naučí 
„správně“ pohybovat, žít a nerušit její děj. 

Řady kulíšků utěšeně rostou a tak od září 
2016 bude školka otevírat pětidenní provoz. 
K prvnímu zápisu je možné přijít na tradič-
ní akci školky „Otvírání studánek“, která se 

koná v sobotu 16. 4. 2016 na Rusavkách. 
Dopoledne se seznámíte s učiteli školky, dal-
šími kulíšky a jejich rodiči. Navíc se můžete 
účastnit bohatého programu, určeného pro 
děti i dospěláky. 

K druhému zápisu můžete dorazit ve čtvr-
tek 21. 4. 2016 od 16.30 do 17.30 do skaut-
ského domu „Bára“ v Šafaříkově ulici. 

Díky porozumění a pochopení skautské-
ho střediska Střelka zde kulíšci našli své 
pevné zázemí pro období zimních měsíců. 
Na jaře, v létě a na podzim jsou děti stále 
v lese. Jen v zimě se pobyt v přírodě ome-
zuje pouze na dopoledne. 

Lesní školka Kulíšek v letošním roce po-
řádá dva příměstské tábory pro předškolní 
děti a děti v prvních třídách. A to v termí-
nech 1. 8. - 5. 8. 2016 a 15. 8. - 19. 8. 2016. 
Přihlášky a případné dotazy ohledně do-
cházky Vašeho dítěte do lesní školky zod-
poví koordinátorka LMŠ Kulíšek Bc. Blanka 
Dymáčková (tel.: +420 737 634 085, e-mail: 
dymackova.blanka@gmail.com). Bližší info 
na www.kulisek.netluk.cz. SáRa HaRdtová

Základní umělecká škola  kRalupy nad vltavou

Únor a březen v naší škole

Z ájemcům o účast na Letních výtvarných, ky-
tarových, tanečních a divadelních dílnách 

2016 sdělujeme, že jejich další ročník proběh-
ne od 22. 8. do 26. 8. 2016. Cena je stanovena 
na 1.700 Kč a po přidělení variabilního symbolu bu-
de splatná nejpozději 15. června 2016. 

Přihlásit se můžete již nyní prostřednictvím od-
kazu http://www.zuskralupy.cz/prihlaska/ na we-
bových stránkách školy dle uvedeného návodu.

Těšíme se na shledanou na některé z našich 
akcí. 

Za ZUŠ Kralupy nad Vltavou Luboš Harazin

V pátek 12. února zažila naše škola dlouho oče-
kávanou premiéru. Ve spolupráci s místním 

Kulturním a společenským střediskem a spolkem 
Artuš uspořádala první společný ples. Účast by-
la hojná, na pódiu se vystřídaly čtyři orchestry: 
KralupSwing, dechová hudba Kralupanka a Big 
Band Kralupy, závěr večera byl poté v režii Kosích 
bratrů J. Křováčka. Na průběh plesu se k nám do-
staly pouze pozitivní ohlasy a již se těšíme na jeho 
druhý ročník.

Srdečně vás zveme na VELIKONOČNÍ KONCERT žÁKů A UČITELů naší školy, který se koná 
v úterý 29. března v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Kralupech od 17:30 hodin.

Dechová hudba Kralupanka na plese  
v KD Vltava 12. 2. 2016
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Lesní školka Kulíšek zve děti k zápisu  
i na příměstský tábor
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
podklady přIpRavIla gabRIela Junášková

vEliKoNoČNí vÝStava

Zveme každého, kdo se chce potěšit, 
na Velikonoční výstavu do budovy DDM  
od 7. do 11. března. Otevřeno po-čt 9-12 
a 13-17 hodin, pá 9-12 a 13-15 hodin. Kaž-
dý návštěvník bude mít možnost hlasovat 
ve výtvarné soutěži „Barevné jaro“. 
Vstupné dobrovolné

Jaro Na olympU
Je sportovní akce určená pro děti školního 
věku. Děti budou soutěžit 10. 3. v jednotli-
vých kategoriích podle věku. Úvodní běh 
bude na vrch Hostibejk, kde budou připra-
veny další „olympijské“ disciplíny.
Startovné: 50 Kč. Sraz bude v 16:00 hodin 
u hostibejckých schodů.

HrátKy S vaJíČKEm
Zveme všechny děti a rodiče, aby si přišli 
vytvořit velikonoční vajíčka rozmanitými 
technikami. Čeká na vás i spousta her s va-
jíčkem. Tak neváhejte a přijďte si užít zá-
bavné odpoledne 17. března v 16:00 hodin. 
Přezůvky si vezměte s sebou. 
Vstupné za dítě: 50 Kč

vEliKoNoČNí práZDNiNy
Ve čtvrtek 24. 3., v době velikonočních 
prázdnin, bude Dům dětí a mládeže ote-
vřen od 8 do 16:00 hodin. Maminky s dět-
mi mohou navštívit hernu Sluníčko, školní 
děti se mohou věnovat spontánním hrám: 
počítačovým hrám, házení šipek, stolnímu 
tenisu a fotbalu, společenským hrám.
Ve dnech 24. března až 27. března pořádá-
me taneční soustředění ZÚ Hip-hop v Mok-
rosukách. 

olympiáDy v DDm
Dne 10. 2. DDM Kralupy nad Vltavou pořá-
dalo okresní kolo olympiády z německého 
jazyka. Celkem se zúčastnilo 24 dětí.

V úterý 16. 2. se uskutečnilo v DDM Kra-
lupy okresní kolo olympiády ze zeměpi-
su. Zúčastnilo se 68 dětí z celého okresu. 
Do krajského kola postupují vždy první dva 
soutěžící.

Výsledky z obou olympiád najdete na www.
kralupskyzpravodaj.cz.
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koncert irského  
písničkáře a jeho kapely 

travis o‘Neill and 
His Cardinal Sins

kralupy nad Vltavou, hudební bar Ponorka
čtvrtek 17� 3� 2016 - 20:00 hodin

rozhovor s Travisem najdete 
na www�kralupskyzpravodaj�cz
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přijme od 1. 8. 2016 
kvalifikovaného učitele / učitelku 1. stupně

Co škola nabízí: pouze 1� stupeň se 100 žáky� Výuku anglického jazyka  
od 1� ročníku, výuku matematiky metodou profesora Hejného, 
klasicky (dle výběru učitele)� klima odpovídající škole rodinného 
typu – vstřícné a otevřené� Profesionální, kreativní a schopný 
kolektiv pedagogů� možnost dalšího vzdělávání pedagogů�
V případě Vašeho zájmu, zasílejte své žádosti s CV na e-mail 
ředitelky školy bavorova@email�cz� Ostatní kontakty a více o naší 
škole na našich webových stránkách�

Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, 277 51 Nelahozeves

www.zsnelahozeves.cz

ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 HlEDá pro 
školní rok 2016/17 s nástupem od 1. 8. 2016 kvalifikované 

učitele/učitelky 1. stupně a kvalifikované učitele/učitelky 
2. stupně s aprobací m, aj. 

Očekáváme zájem o práci, kreativní přístup  
a pozitivní vztah k dětem. 

Nabízíme práci ve vstřícném prostředí nestandardně  
vybavené školy. 

Nabídky zasílejte na e-mail: skola@trebizskeho.cz, 
tel.: 311 284 902.

Zš komenSkéHo

Na konci kalendářního roku 
jsme proměňovali učebnu 

chemie na multifunkční učeb-
nu, kde se kromě chemie bu-
de učit i fyzika, případně jiné 
předměty. Velmi nám při tom 
pomohl finanční dar České ra-
finérské, a. s. ve výši 100.000 Kč. 
Děkujeme.

Na co jsme vlastně tyto fi-
nanční prostředky použili? Vě-
novali jsme je pomůckám. Za-
koupili jsme interaktivní tabuli, 
dále přístroj se senzory pro růz-
ná měření v chemii, fyzice, bio- 
logii. Senzory jsou propojeny 

přes počítač na již zmíněnou in-
teraktivní tabuli. S jejich pomocí 
je možno simulovat pokusy, kte-
ré žáci vidí na tabuli. Například 
jsme již zkoumali ph prostře-
dí u různých nápojů nebo jsme 
měřili voditelnost různých typů 
vody a tím zjistili, která voda 
je pro naše zdraví nejvhodněj-
ší. Dále jsme si pořídili různý 
obrazový materiál a modely ně-
kterých prvků a sloučenin, které 
názorně doplňují učivo v učeb-
nicích.

paeddR. dagmaR kuZníková, 

ředItelka školy

Zš a mš třebíZSkéHo
                                          

Proměněná učebna chemie

Nová učebna 
chemie v praxi
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ZŠ Komenského nám. zve bu-
doucí prvňáčky na setkání 

ve dnech 8. března, 12. dubna  
a 10. května, vždy od 16:00 ho-
din. Děti se seznámí se svou bu-
doucí paní učitelkou a zkusí si 
hravou formou, jaké to je být ško-
lákem a sedět v lavici a plnit úko-
ly. Zprávu z lyžařského výcvi-
ku sedmých ročníků najdete na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

Setkání prvňáčků
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Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  
email: centrumkralupy@email.cz, rezervace: centrumkralupy.webooker.eu, 

www.centrumd8.cz, facebook/azcentrum 

Na měSíC BŘEZEN JSmE pro váS pŘipravili:
Seminář „Psychohygiena“ – pátek 4. 3. od 17.30 do 20.00 h.
} jak obnovovat vlastní duševní a psychické síly, jak se vyhnout přetížení, 
stresu, depresím a syndromu vyhoření, zkrátka jak mít radost ze života 
a udržet si ji. 

Seminář „Správná výchova dětí 2“ – pátek 11. 3. od 17.30 do 20.00 h.
} seminář pro rodiče a pedagogy zaměřený na to, jak vyjít s vlastními dětmi 
i s dětmi nám svěřenými. Nová doba rodí nové děti, nové jsou i nároky 
na výchovu.

Masáže pro miminka – čtvrtek 17. 3. od 9.00 do 10.00 h.
} citlivé a jemné doteky jsou vhodné pro děti již od narození. Pravidelná 
masáž uvolňuje tělíčko, podporuje zdravý růst a vývin dítěte na fyzické 
i psychické úrovni, celkově zklidňuje a harmonizuje v každém věku.   

AZ školka jako jediná přijímá děti již od 1,5 roku! 
Na děti čeká pestrý denní program i různorodě tematicky laděné týdny. 
Naše školka je založena na individuálním přístupu nejen k dětem, ale 
i k rodičům. Rodinná atmosféra vládne celým centrem a děti se tak u nás 
cítí jako doma.

i v letošním roce jsme pro vaše děti připravili aktivní 
prázdniny v podobě pŘíměStSKÝCH táBorů!

Témata jednotlivých turnusů najdete na našem webu.
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Výuka v posledním únorovém týdnu 
u nás proběhla velmi netradičně. Naše 

škola se totiž zapojila do projektu EDISON, 
jehož cílem je seznámit děti na českých ško-
lách s tradicemi a životem v různých zemích 
světa. Dne 22. února jsme přivítali mladé lidi 
z Kanady, Egypta, Gruzie, Číny, Ukrajiny, Bě-
loruska a Turecka. Ti si celý týden povídali 
s žáky 5. – 9. tříd o svých zemích. Nezů-
stalo ale jen u slov. Součástí prezentací byly 
i ukázky typických tanců, písní nebo místní 

kuchyně. Celý projekt samozřejmě probíhal 
v angličtině, takže děti dostaly skvělou pří-
ležitost vyzkoušet si svoje znalosti cizího 
jazyka v praxi.  mgR. mIcHala kRužIcová

Proběhla školní kola olympiády ze země-
pisu, českého jazyka, anglického i ně-

meckého jazyka, matematiky a chemie. 
Postupující žáci nás budou reprezentovat 
v okresních kolech. 

Připravujeme se i na, pro nás novou, me-
zinárodní matematickou soutěž Pangea, kte-
rá je určena žákům od 4. do 9. třídy a ja-

ko každoročně se zúčastníme mezinárodní 
šifrovací soutěže Technoplaneta.

Děkuji všem vyučujícím za přípravu žáků 
na tyto soutěže, současně děkuji všem žá-
kům, kteří se do soutěží zapojují a výborně 
reprezentují naši školu a přeji jim mnoho 
úspěchů v dalších kolech soutěží. 

mgR. Jana nováková 

Zš václava Havla Zš pRaktIcká

Pojedeme 
na Matějskou
Dne 14. března navštívíme Matějskou 

pouť díky již tradiční akci Den pro 
zdravotně postižené děti, která patří k těm 
nejoblíbenějším z celého roku. Děti si mo-
hou vyzkoušet atrakce zcela zdarma a sou-
časně navštívit i Mořský svět. K nejžáda-
nějším atrakcím, které nikdy nevynecháme, 
patří strašidelný dům, kolotoče, houpačky, 
horská dráha či autodrom. Starší děti si 
troufnou i na atrakce, které s sebou přiná-
šejí větší adrenalinový zážitek. Nezbytnos-
tí jsou i stánky se sladkostmi a hračkami. 
Všichni si rádi odpočineme u Křižíkovy 
fontány, kde probíhá doprovodný zábav-
ný program, který v odpoledních hodinách 
vyvrcholí vystoupením známých českých 
umělců. Díky této akci si děti užijí spoustu 
zábavy a vyzkouší nové věci, které jsou pro 
ně neopakovatelným zážitkem.

mIcHaela obytová Hacmacová

Život ve škole nemusí být jen 
o sezení v lavicích, zkoušení 

a psaní písemek. Také soutěže-
ní patří k životu, zvláště v tom-
to věku, a nemusí to být jen 
na poli sportovním. Žáci první-
ho i druhého stupně se zúčast-
ňují v hojném počtu olympiád 
jednotlivých předmětů, recitač-
ní soutěže a jiných školních 
soutěží. Ti nejlepší naši školu 
reprezentují v okresních a ná-
sledných kolech. Určitě je třeba 
všechny žáky za jejich aktivi-
tu, mnohdy odvahu, pochválit, 
protože i školní kola olympiád 

bývají náročná a vyžadují vše-
obecný přehled a znalosti, po-
hotovost a umění spojit získané 
poznatky ze školy s praktickými 
příklady. Na nejlepších místech 
se letos umístili: Klára Solárová 
a Karolína Knákalová v olym-
piádě z českého jazyka, Eliška 
Pletichová a Marie Hantychová 
z matematiky, Eliška Kozelková, 
Jakub Šestořád, Lenka Barešová, 
Tomáš Pokorný, Klára Solárová 
a Eliška Pletichová v olympiádě 
ze zeměpisu, Eliška Pletichová 
také získala 2. místo v okresním 
kole olympiády z dějepisu a po-

Zš gen. klapálka

Běžný život školy
stupuje do krajského kola, Anič-
ka Krausová obsadila 1. místo 
v okresním kole v olympiádě 
z německého jazyka, Natálie Sr-
pová se umístila v téže olympi-
ádě na místě druhém a obě po-
stupují do kola krajského. Čihák 
Petr postoupil do okresního ko-
la v Pythagoriádě. V olympiádě 
z anglického jazyka byly nejlepší 
Jaroslava Sodomková a Karolína 
Fejtová a nakonec v biologické 
olympiádě nás v okresním kole 
budou reprezentovat František 
Nétek, Vojtěch Kozelka, Magda-
lena Havlíková, Helena Pavlů, 
Matteo Lucano a Jakub Pazdera. 
Ani na poli recitace děti nezahá-
lely, a to ani ti nejmenší. Z dru-
hých a třetích tříd se nejlépe 

umístila Pavlína Zelená, Justýna 
Macáková a Nela Slavíková, ze 
čtvrtých a pátých tříd Barbora 
Moravcová, Jakub Galuška, Re-
nata Čermáková a Antoine Frai-
teur, ze šestých a sedmých tříd 
Magdalena Havlíková, Anežka 
Holoubková, Nikolas Dobiáš, 
z osmých a devátých tříd Klára 
Bušková a Eliška Pletichová.

Jiný typ soutěžení připravila 
pro spolužáky třída 7.B. 37 dě-
tí se sešlo na turnaji v piškvor-
kách. Klání až do úplného finále 
trvalo téměř dvě hodiny a nako-
nec se těmi nejlepšími stali Ja-
kub Jelačič, Jakub Hájek, Lukáš 
Gleich a ze starších Dita Dekas-
tellová, Honza Nezbeda a Linh.
 mIcHaela gleIcHová
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Projekt EDISON proběhl 
na ZŠ Václava Havla

Dne 19. ledna 2016 se naši žáci Eliška 
Váňová z 8.B, Pavel Řezáč z 9.B a Fi-

lip Špaček z 9.B zúčastnili okresního kola 
Dějepisné olympiády. V silné konkurenci 
studentů z víceletých gymnázií obsadili 

přední místa v hodnocení. Eliška skončila 
na krásném pátém místě, Filip hned na šes-
tém a Pavel na devátém místě. Blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

mgR. věRa káRová

Úspěchy našich žáků 

A co nás čeká v nejbližší době?  
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Záznamy o prvním sportov-
ním kroužku v Kralupech 

jsou zachyceny již koncem ro-
ku 1895, kdy se proháněla „me-
runa“ na provizorním hřišti 
za tehdejšími uhelnými sklady. 

Mnozí z těchto nadšenců 
a vlastně průkopníků kralupské 
kopané se stali potom členy nově 
založeného SK Kralupy. Byli to 
bratři Hájkové, Arnošt Ehrman, 
Šícha, Polívka, Kubaška, Šinágl, 
Baar, Vrba, Matucha z blízkého 
Turska, Moravec, Rynda, Sme-
tana, Knotek z Minic, Jílovský, 
K. Chalupa a mnoho dalších. 
První dres a opravdové kopačky 
v Kralupech měl k velké závisti 
svých kolegů Karel Pokorný.

První zápas SK Kralupy byl 
sehrán v Tursku, a pak každou 
neděli následovala střetnutí do-
ma a v okolí. Prvním předsedou 
byl Ing. Holpuch, přednosta pro 
udržování vlakové trati. Po něm 
se v této funkci vystřídali Vác-
lav Farkač, Rössler a Blömer.

Zájem o kopanou v Kralu-
pech byl značný, a proto byly 
založeny ještě další oddíly: SK 
Horymír Kralupy, Union Kralu-
py, Český lev Kralupy a Viktoria 

NEJmlaDší 
volejbalisté bodují
Nejen kralupskému volejbalu, ale také minivo-
lejbalu se již několik let výborně daří. Na Fes-
tivalu barevného minivolejbalu v Neratovicích 
se sešla nejlepší družstva z celého kraje, aby 
bojovala o pohár a hlavně o nominace do  
1. části Mistrovství republiky. Zúčastnilo se 
celkem 184 družstev z 21 oddílů. Družstva 
z Kralup vybojovala celkem 9 nominací!

Podrobnosti se dočtete v článku Jitky Ku-
bištové na www.kralupskyzpravodaj.cz.

115. výročí založení FK Kralupy 1901
Sportovní klub Kralupy nad Vltavou byl oficiálně založen na jaře roku 1901 a podnět k tomuto aktu dal tehdy lékárník  
Josef Polák. Kralupská mládež však poznala kouzlo kulatého míče již dříve, protože fotbal, i když bez organizovaného 
vedení, se hrál v Kralupech již od roku 1889 až do roku 1901 na dětském hřišti za bývalou dívčí školou. 
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Kralupy. Činnost těchto sesku-
pení byla však jen krátkodobá, 
pak hráči a funkcionáři přešli 
do SK Kralupy. V dalších letech 
pak byly založeny SK Mikovice 
a SK Čechie Kralupy.

Tehdejší pražské „Národní lis-
ty“ oznámily dne 16. 6. 1901: 
„Na podnět několika členů SK 

Slavia Praha byl založen v Kra-
lupech sportovní klub, jenž pěs-
tovati bude všechny druhy spor-
tu, zejména sport fotbalový.“ 

V „Dějinách české kopané“ 
můžeme o těchto začátcích 
na jaře roku 1902 číst doslova: 
„SK Kralupy byl velmi podni-
kavý. Dovedl si pozvat muž-

stvo Lysé, s nímž sehrál vítěz-
ný zápas se skóre 15:10, i vyjeti 
do Českého ráje, kde 15. 8. 1902 
porazil SK Turnov 15:0.“

FK KRALUPY 1901 přejeme 
do jeho další činnosti mnoho 
úspěchů a ještě více fotbalových 
výsledků, jak je výše uvedeno.

výboR fk kRalupy 1901
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5. 3. .................. ženy x Neratovice ....................... 9.00, 13.00
 kadetky x Střešovice .................11.00, 15.00
6. 3. .................. starší žákyně x Kralupy A,B, 
 Benešov, Kladno ................................. 10.00 
12. 3. ................ minivolejbal – Supermini tour ................ 9.00
19. 3. ................ kadetky x Jihlava ........................ 9.00, 13.00
 juniorky x Náchod .....................11.00, 15.00 
 ......................... ženy x Benešov ........................ 10.00, 14.00
 (malá tělocvična)
20. 3. ................ minivolejbal – KP – modrý ..................... 9.00

Změny vyhrazeny!
Přípravky, mladší, starší žákyně a ženy hrají 
Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu.

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

DomáCí volEJBal 
v BŘEZNU 2016

 Aktuální informace: WWW.KRALUPSKEVOLEJBALISTKY.ORG
Kralupský volejbalový rozcestník: WWW.KRALUPYVOLEJBAL.CZ

Vneděli na svátek sv. Valentýna 14. 2. 
2016 proběhl v tělocvičně T.J. Sokol Kra-

lupy šestihodinový odborný seminář pro 
cvičitele a cvičitelky jmenované jednoty, 
který vítal také zájemce z řad široké veřej-
nosti Kralup a okolí.

Seminář byl rozdělen na tři cvičební blo-
ky. Začátek s názvem „Posilování s úsmě-
vem“ patřil velice sympatické a zkušené 
lektorce z Říčan Michaele Kohlové. Při je-
jím cvičení měli cvičenci možnost vyzkou-
šet velké množství cvičebních pomůcek, se 
kterými se velmi dobře formuje, posiluje 
i protahuje každé tělo, ale s kterými v po-
dání lektorky zažijete i velký kus legrace, 
který ke cvičení jistě patří.

Další část semináře jsme se přenesli 
do nových vod supermoderního cvičení či 
tanečních kreací – jednalo se o základní 
prvky tzv. „Twerku“ neboli „třesení i vrtě-
ní nejen zadečkem“. Mladá nadějná lektor-
ka Martina Panochová, vyučující v Praze, 
měla u svých cvičenek, ale i u cvičenců 
veliký úspěch.

Poslední část semináře všechny cvičence 
zklidnil, neboť jsme se věnovali SMS – spi-
rálnímu stabilizačnímu systému dr. Smíška. 
Kralupské cvičitelky Iveta, Helena a Kateři-
na celé cvičení velmi zodpovědně předcvi-
čovaly a rovnaly každého cvičence. 

Takže po skončení semináře jsme od-
cházeli protažení, vzpřímení a s radostí, 

že jsme se mnoho nového za celý den na-
učili. A to nejen pro vlastní tělo, ale i pro 
budoucí cvičební hodiny v našem kralup-
ském Sokole.

Jen pro zajímavost - do naší poměrně ma-
lé tělocvičny se celkem vešlo 44 osob touží-
cích zacvičit si originálně; z toho 26 cvičite-
lek, 2 cvičitelé a 1 pomahatelka. Nadšenců 
pro pohyb z řad příznivců Sokola bylo cel-
kem 15. Poděkování patří všem sympatic-
kým lektorkám, ale i výborným cvičencům, 
kteří po celou dobu semináře cvičili s chutí 
a nadšením. 

Společně se těšíme na další lákavé cvi-
čební semináře.

Iveta bendíková

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

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

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

Veřejné bruSlení
zimní stadion, Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

pondělí, úterý, čtvrtek ..............10.30 – 12.00 hod.
středa, pátek ............................10.00 – 12.00 hod.
sobota .......................................15.00 – 17.00 hod.
neděle .......................................13.00 – 15.00 hod.

Proběhl odborný seminář pro cvičitele  
T.J. Sokol Kralupy

Posilování s úsměvem

Twerk s lektorkou Martinou
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M áte rádi pohyb, rádi soutěžíte a po-
znáváte nové kamarády? Baví vás vy-

hrávat, střílet branky, cestovat? Máte ka-
marády, kteří sportují, a také byste se rádi 
pochlubili nějakou tou medailí? Nebo třeba 
jen hrajete rádi na Playstationu, Xboxu nebo 
počítači NHL? Tak přijďte mezi nás!

Do kralupského hokejového klubu hledá-
me kluky a holky, kteří si s námi chtějí hrát. 
Přijď si vyzkoušet opravdový hokejový tré-
nink a uvidíš, jaká je to zábava! A nejen, že 
dostaneš od klubu celou hokejovou výstroj, 
ale na stadionu můžeš klidně potkat i oprav-
dového mistra světa - Michala Broše! Michal 

s námi trénuje, pomáhá našim malým hoke-
jistům, a když se staneš jedním nebo jednou 
z nás, i on tě bude učit hokejovému umění.

Tak jestli je Ti 8 let a méně (tedy jsi roč-
ník 2007 a mladší) a rád bys sis to vyzkou-
šel (nebo vyzkoušela, protože hokej je bez-
va i pro holky!!!), zavolej na telefonní číslo 
731 454 618 nebo prostě jen přijď na zimní 
stadion některou sobotu nebo neděli.

Tréninky přípravky: sobota od 9:30 hodin, 
neděle od 8:45 hodin.

Zdraví tě a těší se všichni kluci a holky, co 
už v Kralupech po zimním stadionu puk pro-
hánějí!

Kluci, holky, 
pojďte hrát hokej

JubIleJní 40. ročníK 
KraluPSKé KlIčKY
Z pohledu nejen pořádajícího oddílu se 
podařilo závod zajistit na jedničku. To 
se potvrdilo při rozhovorech s trenéry 
a rodiči z jiných oddílů. Vzhledem k to-
mu, že se jednalo o výjimečný ročník, 
připravili jsme pohoštění nejen pro 
závodníky, jako každoročně, ale i pro 
rodiče, trenéry a jejich doprovod. Také 
jsme pro každou závodnici - závodníka 
připravili kromě diplomů, medailí a pl-
ných tašek i další velmi hodnotné ceny. 
Tradičně tři nejlepší v každé kategorii 
obdrželi pohár od starosty města Kra-
lup.

K závodu se nám přihlásilo 256 dětí 
z celé republiky, avšak samotného zá-
vodu vzhledem k probíhající chřipkové 
epidemii se zúčastnilo „pouze“ 224 dě-
tí. Závodilo se od těch nejmenších (pří-
pravka do 6 let) až po Adult 15-18 let. 

Oddíl se na jubilejní ročník pilně 
připravoval již od podzimu. Naším 
hlavním cílem bylo, aby se připravi-
ly na náš závod i ty děti, které začaly 
v září. To se povedlo a celkem závodilo 
v přípravce 12 našich nových nadějí. 
Celkem za náš oddíl startovalo 34 dětí. 
Atmosféra na stadionu byla úžasná, 
fanoušci z řad rodičů a příznivců kra-
sobruslení každou naši závodníci vítali 
bouřlivým potleskem a fanděním.  
Velké poděkování patří všem sponzo-
rům, zejména pak Mladé frontě, Městu 
Kralupy nad Vltavou a Kralupské spor-
tovní spol. s r. o., bez jejichž pomoci 
bychom nebyli schopni letošní, tak vý-
jimečnou a rozsáhlou akci jak finanč-
ně, tak logisticky, zabezpečit.

Závod bude započten do celkové-
ho žebříčku o Pohár ČKS, který bude 
na konci sezóny zveřejněn na strán-
kách ČKS. Jsme rádi, že si některá 
naše děvčata mohou započítat i body 
nejvyšší, jelikož se zúčastnilo maximál-
ní pole 24 závodnic. Celkové umístění 
kralupských krasobruslařů najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Za oddíl kRaSobRuSlení, 

SImona maJRycHová
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SOUKROMÁ INZERCE
} KoUpím byt v Kralupech. 
Tel.: 777 835 216

} KoUpím pole či louku - může být 
i propachtovaná. Tel.: 608 730 586, 
e-mail: frhruby@seznam.cz

} proDám Škodu Felicii 1,3 – 50 kw, r. 
v. 1997, STK do 8/2017, najeto 87 tis. km, 

tmavě modrá, dvě sady pneu s disky. 
Bližší informace na tel. č. 736 506 727

} proDám byt 3+1 v Kralupech – 
Lobečku. Volat od 17:00 do 20:00 
– tel.: 724 555 313. Ne RK!

} NaBíZím pronájem nezařízeného 
bytu 2 + kk v Kralupech nad Vltavou. 

Byt je v panelovém domě na Hůrce 
a byl by k dispozici asi od června. Info 
na tel. č. 283 932 299, 606 108 767, 
602 859 811, e-mail: poka@seznam.cz

} proNaJmU dlouhodobě 
garáž na Cukrovaru s připojenou 
elektřinou. Tel.: 720 400 624
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PŘIJMEME OZP ObČANY
} Lehká práce v ostraze – vrátnice, recepce 
} Lokality: Praha, Lužec, Mělník a Neratovice
} 100 – 120 hodin měsíčně
} Pouze na hlavní pracovní poměr
} Nástupní plat 70 – 80 Kč / hod.
} Cesta do zaměstnání hrazena!
} V případě zájmu volejte: 602 828 634

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Jako dítě jste kreslil/-a rád/-a dnes ve Vás vyvolává čistý bílý list 

papíru paniku?! Chcete to změnit? 

KURZ TUžKA
Kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou jsou 
určeny všem, kteří si chtějí 
vyzkoušet něco nového - i pro 
naprosté začátečníky, kteří 
tvrdí, že neumí kreslit. Je i pro 
ty, kteří si o sobě myslí, že ne-
mají žádný talent, ale i pro ty, 
kteří se už s kreslením setkali.
                                    

KURZ PASTELKA
Pastelky mají nejedno kouzlo. 
Poznáte, jak se při nanášení 
chová jednotlivá barva a jak 
namícháte správný odstín, 
jak budete pastelky vrstvit 
a překrývat a jak budete 
rozmývat kresbu akvarelovou 
pastelkou. Vyzkoušíte všech-
ny jejich možnosti, budete si 
hrát s barvami. 

KDY: termíny najdete na www.slabikarkresleni.cz
KDE: hotel Sport Kralupy nad Vltavou, salonek č. 2, vždy od 9 do 17 hodin

CO S SEbOU? NIC, JEN DObROU NÁLADU,  
VŠE POTŘEbNÉ KE KRESLENÍ DOSTANETE

KONTAKT: tel.: 775 685 591, mail: info@slabikarkresleni.cz

PODRObNOSTI A ObJEDNÁVKU NAJDETE NA WWW.SLAbIKARKRESLENI.CZ

PŘED KURZEM PO KURZU
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Vzorkovna interiérových dveří 
Vodárenská 724, Kralupy nad Vltavou

Ladislav Míka, tel.: 601 581 646, e-mail: dvere.mika@email.cz, www.dvere-mika.cz

VSTUPNí dVeře 
DO BYTU

✔ zajistí Vaši ochranu a bezpečnost
✔ protihluková ochrana
✔ protipožární prvky (zámek a pant)
✔ pevný masivní rám, výplň plná 
 dřevotříska
✔ možnost volby bezpečnostního kování

✔ možnost volby designového povrchu
 i nalepovacího rámečku
✔ určeny jak do těsněné kovové 
 zárubně, tak i do klasické
 obložkové zárubně
✔ možnost provedení v oblé hraně

} originál bezrámový systém  – kvadro 

} rámový systém GLASA

} záruční – pozáruční servis zaručen

sleva v regionu  1.000,- Kč na každé zasklení

Regionální zastoupení: 

pavEl pEtŘíČEK
tel.: 603 508 372, e-mail: pavel.56@seznam.cz

ZaSKlíváNí loDŽií a BalKÓNů

iNDiviDUálNí pŘíStUp a poraDENStví

15 LET V OBORU

ZÁRUKA 5 LET

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, BYTŮ A NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, SPOLEČENSTVÍ 

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, MĚSTA A OBCE

www�klokoc�cz, e-mail: info@klokoc�cz
tel�/fax: 315 683 189, mobil: 602 274 274

kanceláře: Na Výsluní 1234, 277 11 Neratovice
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VÍTÁNÍ JARA

www.ZaHRadnIctvI-JelInek.cZ19. a 20.3.

8-18 hod.

º Velikonoční dekorace
º svíčky Yankee
º Kavárnička

Hledání UKRytýCH 
VaJíČeK V zaHRadě

1. a 2. dubna připravujeme „Jaro v zahradě“

tVOŘIVá dílnIČKa
º Výroba 

marcipánových 
vajíček

º Zdobení  
kraslic,  

perníčků aj.

veltRuSy☎ 315 781 019
akční 

ceny

 mulčovací  

kůra 60 l  

59,90 kč

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPán
daňový poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

Ing. Michaela Koušová

Více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura Kralupy

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra

ve 2. patře Nemocnice v Kralupech n. Vlt.
MODERNÍ NEINVAZIVNÍ METODA,  
VHODNÁ TAKÉ PRO DIAbETIKY.
Tel.: 732 674 853

PRONAJMEME DLOUHODObĚ
v centru města 3 kanceláře o rozloze 35 m2,

26,5 m2 a 13 m2, i jednotlivě.
U objektu bezplatné parkování, možnost 

stravování, výhodná poloha.
Telefon pro případné zájemce o pronájem:

602 616 122

iNZErCi 
oBJEDNávEJtE 

Na E-mailU
ZPRAVODAJ@MESTOKRALUPY.CZ

LekCe JÓGy a
ŠkOLA PánevnÍHO dnA

metoda 3x3

www.jogaaskolapanevnihodna.cz;  
tel. 777860106; kamilajirikova@volny.cz

Kamila JiŘíKová

semináře: “Tajemství pánevního dna“
pohledem východu a západu

lekce jógy: Kralupy a Velvarská Kostka

GLObAL
Kralupy s.r.o.

po-pá  8:00 – 17:00, So 9:00 – 11:30

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636hračky, papír, dětský textil, dárky

Výprodej 
cyklosedaček.

dětské cyklistické 
helmy, kolečkové brusle, 

bezpečnostní prvky.
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VÝZVA PRO PAMETNÍKYˇ

počátky našeho zpravodaje sahají do roku 1976, kdy začal zpravodaj vycházet původně jako měsíční 
kulturník kralupského Kulturního a společenského střediska (Kulturní zpravodaj Kass) a postup-

ně měnil svou podobu. 
původně přinášel přehled programů kulturního domu, obou kin (tehdy ještě fungovalo kino střed 

v sokolské ulici) a také program zK rOH k.p. Kaučuk a programy veltruského letního kina. 
představitelé mNv jednoho dne zjistili, že lidé Kulturní zpravodaj čtou, a tak se také chtěli zviditelnit 

a postupně začali do měsíčníku dodávat informace pro občany, které je seznamovaly s děním ve městě.  
A to bylo impulzem ke změně na městský zpravodaj. 

Dne 24. 11. 1987 byl časopis zaevidován na ministerstvu kultury čr jako zpravodaj města Kralup 
nad vltavou.

Chtěli bychom se v letošním letním dvojčísle více věnovat historii zpravodaje, a proto prosíme všech-
ny, kdo mají doma v archivu starší ročníky Kulturního zpravodaje Kass nebo Kralupské zpravodaje 
vydávané v 80. letech, zda by je nemohli zapůjčit k naskenování. Archiv v KD vltava bohužel zničila 
povodeň v roce 2002. 

současně vyzýváme bývalé dopisovatele, členy redakční rady a představitele města, zda by mohli za-
vzpomínat na minulost zpravodaje, mají nějaké původní rukopisy, články a podobně.

v případě jakékoli možné spolupráce pište, prosím, na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz, volejte 
nebo pošlete sms na tel. č. 734 695 013. časopisy můžete přinést do redakce v KD vltava, seifertovo 
náměstí. 

předem všem děkuji a těším se na spolupráci.
radka Holeštová, šéfredaktorka

U příležitosti tohoto výročí jsme připravili i akci pro inzerenty – 40 % slevu ze základní ceny 
inzerce (bez kumulace dalších slev) v letním dvojčísle 2016. Objednávky můžete zasílat již nyní.

Velikonoce 2016 

Za celou Redakční radu KZ přeji všem čtenářům pohodové prožití 
velikonočních svátků, hodně lásky, energie  

a přivítejte jaro s úsměvem a dobrou náladou! 
Radka Holeštová

Pokud byste letos chtěli upéct pro koledníky perníčky,  
které jsou hned měkké, zde jeden osvědčený recept:

50 dkg hladké mouky; 8 dkg cukru krupice (krystal); 1 kypřící prášek 
do perníku; 5 velkých lžic medu; 2 vejce; 10 dkg tuku (Hera, Stela)

Na vál dáme postupně všechny přísady a zpracujeme vláčné těsto. 
Necháme v chladu do dalšího dne. Vyválíme plát vysoký cca 5 mm, 
vykrájíme tvary a vložíme na plech. Pečeme při 150 °C zhruba 7 minut, 
dokud perníčky neztmavnou (ale ne moc). Po upečení ještě potřeme bílkem, 
aby byly perníčky lesklé. Na zdobení můžeme použít vyšlehaný bílek 
s moučkovým cukrem.

kRalupSký ZpRavodaJ


