
K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

ČERVEN / 2017  15 Kč

Do zdárného konce v květnu dospěl in-
vestiční projekt „Oprava přístupového 

schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad 
Vltavou – I. etapa“. Přestože okolní prostran-
ství již od začátku května lemovala vkusně 
vypadající zeleň, zbývalo k úplné finaliza-
ci ještě několik dílčích kroků. „V polovině 
května byly hotové rampy, na které však 
bylo ještě nutno nasadit finální vrstvu. Ta 
se mohla nanášet během vybraných tří dnů, 
neboť celý proces vyžadoval přízeň počasí, 
tzn. bez deště,“ představuje poslední fázi 
prací Marcela Horčičková, vedoucí odboru 
realizace investic a správy majetku. „Další 
část přístupu po první odbočku k přileh-
lým cestám bude k dispozici dne 5. 6. 2017, 
což znamená, že i letos se mohou všichni 
sportovní příznivci těšit na tradiční Běh do 
hostibejckých schodů, který se uskuteční 
jako obvykle v rámci oslav města.“ 

Nicméně ani po Dnech Kralup se občané 
nedočkají v této oblíbené destinaci klidu. 
Na první díl oprav totiž hned záhy naváže 
etapa druhá, jež spočívá v kompletní výmě-
ně vrchního schodiště (horní část u cesty 
vedoucí k restauraci). „Stávající schodiště 
máme v plánu odstranit celé, neboť jeho 

Koupací a opalovací sezóna je tu. Minimálně tři měsíce bude 
v provozu kralupské městské koupaliště, které najdete v klidné 
části Lobečku – u Vltavy – ul. Ke Koupališti.

Otvírací doba červen – srpen:
pondělí – pátek .......................................................... 10:00–19:00
sobota – neděle ......................................................... 10:00–20:00
V případě tropických dnů se provozní doba prodlužuje.

Další informace, včetně kompletního ceníku a provozního řádu, 
najdete na http://sportkralupy.cz/koupaliste/ 

UPOZORNĚNÍ! V pátek 9. 6. 2017 bude v souvislosti s progra-
mem Dnů Kralup vstup na městské koupaliště zdarma. Z orga-
nizačních důvodů bude provozní doba v tento den zkrácena, 
a to do 16:00 hodin.

Rampy pod Hostibejkem prošly rekonstrukcí

stav je jednoznačně nevyhovující. Hned 
poté začnou práce na nových schodech. 
Předpokládaná doba realizace je tři měsíce, 
během kterých bude veřejnosti k dispozici 
pouze spodní část. Realizace projektu rov-

něž počítá s vybudováním nového veřejné-
ho osvětlení,“ uzavřela Marcela Horčičková. 

Dodavatelem akce je firma Montako-sta-
vební s.r.o., Kralupy nad Vltavou. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.
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Dny Kralup 7. – 10. června 2017 podrobný program na stranách 8-9.

KRALUPSKÉ KOUPALIŠTĚ OTVÍRÁ  
SVÉ BRÁNY 1. ČERVNA

Nové rampy 
na úpatí 

Hostibejku
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Vážení a milí čtenáři,
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Rada města Kralupy nad Vltavou 
(dále jen RM) schválila:
◆ výsledky zadávacího řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Oprava přístupového schodiště  
na Hostibejk – II. etapa“ s dodavatelem MONTAKO-
stavební, s.r.o., za celkovou cenu 3.133.403,77 
Kč vč. DPH.
◆ uzavření smlouvy o dílo na akci „Provedení 
lezecké stěny v basketbalové hale plaveckého 
bazénu“ se zhotovitelem MAKAK, Jablonec nad 
Nisou, za celkovou cenu 622.936 Kč vč. DPH.
◆ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  
na stavební práce s názvem „Komunikace v lokalitě 
Na Skalách, Kralupy nad Vltavou“.
◆ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Bezbariérový chodník 
v ul. 28. října, Kralupy nad Vltavou“.
◆ výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu, Chelčického 687, Kralupy n. Vlt.“ 
s dodavatelem ADEVITA s.r.o., Dolní Břežany, za 
celkovou cenu 5.504.224,19 Kč vč. DPH.
◆ výsledky zadávacího řízení a uzavření kupní 
smlouvy na akci „Nákup automobilu pro JSDH 
Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem Auto Trutnov, 
s.r.o., za celkovou cenu 869.154 Kč vč. DPH.

◆ poskytnutí programové dotace na akci 
Mistrovství ČR starších žákyň U15 pro Basketbalový 
klub Kralupy – junior ve výši 13.000 Kč.
◆ poskytnutí programové dotace na akci Finále 
Českého poháru kadetek/juniorek ve volejbale pro 
TJ KRALUPY ve výši 5.500 Kč.
◆ poskytnutí programové dotace na akci Krajské 
finále ve volejbale starších žákyň pro TJ KRALUPY, 
z. s. – oddíl volejbalu ve výši 1.300 Kč.
◆ poskytnutí programové dotace na akci 
Kvalifikace na Přebor ČR mladších žákyň pro TJ 
KRALUPY, z. s. - oddíl volejbalu ve výši 2.000 Kč. 
◆ poskytnutí programové dotace na akci letní 
fotbalové soustředění mládeže pro FK Kralupy 
1901 z. s. ve výši 41.600 Kč. 
◆ poskytnutí programové dotace na Středočeský 
turnaj starších přípravek pro FK Kralupy 1901 ve 
výši 6.200 Kč. 
◆ poskytnutí programové dotace na akci 
Výkonnostní turistika mládeže pro TJ KRALUPY, 
z. s. - turistický oddíl (KČT) ve výši 12.000 Kč.
RM vzala na vědomí:
◆ záměr vybudovat ve městě sociální službu 
sociální prevence dle § 63 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, noclehárnu pro osoby bez přístřeší.

STŘÍPKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

UZÁVĚRKY vydání  
ČERVENEC / SRPEN

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 6. 2017, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 6. 2017, 12 hodin.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
zastupitelstva města se koná 
v pondělí v 17 h. 
ve velké zasedací 
místnosti MěÚ  
Kralupy nad Vltavou

je tu červen – dětmi školou povinnými bezpochyby 
nejočekávanější měsíc v roce. Skončí jim povinnosti 
a začnou radosti během letních prázdnin. Ale ještě 
než přijde vytoužené dvouměsíční volno pro žáky, 
studenty i pedagogy, stalo se v našem městě 
tradicí zahájit léto městskými oslavami. I letos 

je připraven rozmanitý program pro 
všechny na celých pět dnů. A nebude se 
odehrávat jen na pravém břehu Vltavy 
pod Masarykovým mostem, ale ve 
všech koutech našeho města. Zejména 
sportovci obsáhnou svými aktivitami 
celé naše město od Lobečku až po 

Minice. Podrobný aktualizovaný program slavností 
najdete na stranách 8-9. 

Nejen oslavami ale bude žít naše město. Letní 
dny a teplé počasí jsou ideální pro stavební akce, 
a tak můžeme i během června a letních prázdnin 
očekávat čilý stavební ruch v našem městě. 
O probíhajících investičních akcích se dočtete 
v první části Zpravodaje.

S dovolením bych se ještě krátce vrátila do května 
– ten letošní byl pro mě výjimečný, netypický, 
premiérový – i když bolavý, nejistý a náročný. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala za trpělivost 
a pochopení všem dopisovatelům a inzerentům, 
kteří se podíleli na obsahu tohoto čísla. Nebyla se 
mnou lehká komunikace, neboť jsem nemohla 
zhruba 14 dnů mluvit a byla odkázaná pouze 
na SMS a maily. Přesto se nám podařilo vše 
vykomunikovat a věřím, že obsah tohoto čísla je 
opět nabitý zajímavými informacemi, pozvánkami 
a úspěchy Kralupanů, se kterými se můžou 
bezpochyby hrdě pochlubit. Děkuji všem, kdo mi 
posílali do nemocnice povzbuzující pozdravy, 
a věřím, že mám na nějakou dobu vybráno a další 
komplikace při tvorbě Zpravodaje mě do budoucna 
nečekají.

Přeji vám všem červen plný zážitků, zábavy, 
úsměvů, radosti, dětem klidný závěr školního 
roku a jenom ta nejlepší vysvědčení! Budu se těšit 
na viděnou na některé z akcí, které nás v červnu 
čekají. Podrobný kalendář červnových akcí najdete 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Mějte se krásně!

RADKA HOLEŠTOVÁ, 

ŠÉFREDAKTORKA KZ

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO ODPADU 
Po: Lobeček - tenisové kurty .........14:00 - 14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ........15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 20. 4., 13. 7., 19. 10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 10. 

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROMĚ 20. 4., 13. 7., 19. 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

ČERVEN
29. 5. - 2. 6. a 26. 6 - 30. 6.....................bioodpad
12. 6. - 30. 6. ........rozměrný odpad z domácností

ČERVENEC
10. 7. - 14. 7. ........rozměrný odpad z domácností

Sběrový dvůr TSM je v provozu denně (včetně svátků a víkendů) od 9:00 do 17:00 hodin  
(10:30-11:00 polední pauza).19.června

V PÁTEK 30. 6. 2017, V 10:00 HODIN,
proběhne na kralupském hřbitově pietní zastavení u hrobu 

Prokopa Jindřicha Masnera, starosty Kralup na konci 19. století, který se narodil 1. 7. 1847. 
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Dne 3. 7. 2017 bude zahájena plánova-
ná „Rekonstrukce komunikace v ulici 

Štefánikova“, resp. její první etapa, jež se 
týká především propojení této komunikace 
s ulicí Mostní, přičemž tato část předpo-
kládaných oprav sahá až za křižovatku 
ulic Štefánikova a Hakenova. Investiční 
akce si pochopitelně vyžádá několik zá-
sadních omezení, která se dotknou nejen 
chodců, cyklistů a řidičů motorových vo-
zidel, ale především občanů žijících v da-
né lokalitě.  

„Jedno z omezení se dotkne už cyklostez-
ky na Mostní ulici, neboť v daném prosto-
ru bude probíhat stavba propojky k ulici 

Štefánikova. Po dobu první etapy nebude 
občanům k dispozici ani přilehlé parkoviště 
a zároveň dojde k uzavření příjezdu z Hake-
novy ulice. Naopak v ulici Družstevní bu-
de v době realizace stavby stanoven obou-
směrný režim, čímž nedojde ke komplikaci 
s ohledem na zásobování provozoven. Totéž 
se týká i dostupnosti ke garážím,“ popisuje 
podrobnosti rekonstrukce Marta Ulmová, 
jež má na odboru investic v kompetenci 
stavební dozor. „Konec první etapy je sta-
noven dle smlouvy o dílo na 15. 8. 2017,“ 
podotýká Marta Ulmová. 

Kompletní rekonstrukce Štefánikovy ulice 
zahrnuje celkem čtyři na sebe navazující 

etapy. Kromě rekonstrukce vozovky a chod-
níků je též počítáno s výstavbou nového 
veřejného osvětlení, efektivnějších parkova-
cích míst a ploch pro umístění nádob na 
komunální i separovaný odpad. 

Po dokončení prací na první etapě bu-
de ihned navazovat realizace etapy druhé, 
která by měla být dokončena dle uzavře-
né smlouvy o dílo do 29. 9. 2017. Se třetí 
a čtvrtou etapou se počítá na jaro příštího 
roku.

O dalších etapách a plánovaných pracích 
vás budeme postupně informovat v dalších 
vydáních Zpravodaje.

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Začátkem měsíce dubna by-
la zahájena plánovaná ak-

ce „Demolice objektu pivovarské 
spilky a její přístavby v areálu 
bývalého pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou“. Předmětem veřej-
né zakázky je kompletní demo-
lice objektu s ležáckými sklepy 
č. p. 4 a její přístavby skladu 
s prodejnou, včetně venkovního 
skladu se zděným oplocením. 
„Demolice spilky by měla být 
hotová v polovině června. Nyní 
je ještě třeba dokončit bourání 
bytového domu, roztřídit odpad 
a odstranit ze sklepů veškerou 
suť. Posléze bude následovat za-
sypávání sklepů a jejich zhutně-
ní,“ uvedla Marcela Horčičková, 
vedoucí odboru realizace inves-
tic a správy majetku. 

V souvislosti s realizací pro-
jektu je však třeba upozornit 
na některé dílčí změny, jež se 
týkají navazujících realizačních 
postupů. „Původní plán počítal 
s okamžitou výstavbou komuni-
kace, ale nakonec se naskytla 
příležitost zrealizovat přelož-
ku trafostanice, kterou město 
vyjednalo se společností ČEZ 
a. s. Zmíněná přeložka povede 
právě novou Pivovarskou ulicí, 
tudíž se silnice začne stavět až 
na jaře příštího roku. V měsíci 
květnu (2018), kdy už by měla 
být nová ulice hotová, začneme 
s výstavbou nové podoby ná-
městí,“ uzavřela Marcela Hor-
čičková. 

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Na opravách výtluků v na-
šem městě pracují zaměst-

nanci Technických služeb města 
Kralupy nad Vltavou prakticky 
kontinuálně již od měsíce břez-
na, kdy byl zahájen prodej teplé 
balené směsi. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že jsou povrchy někte-
rých vozovek pokryty síťovými 
trhlinami, dochází opakovaně 
k tvorbě nových výtluků. Z to-
hoto důvodu se k některým vo-
zovkám od začátku roku vrací-
me  již po několikáté a na stále 
nová místa. 

V současné době je značná 
část výtluků opravena, ale je 
téměř jisté, že se další poruchy 
tohoto charakteru budou nadále 
během roku nahodile objevovat. 
Doufejme, že již v menší míře. 
Pro tyto případy jsme pořídili 
stroj pro menší četnost oprav 
výtluků. Jedná se o princip in-
frazářiče, který umí prohřát 
stávající vrstvy asfaltu v okolí 
výtluku společně s nově vlože-
ným asfaltem, který se pak ná-
sledným zaválcováním spojí se 
stávajícími vrstvami. 

Nespornou výhodou této 
metody je výsledná bezespárá 
oprava, která je méně náchylná 
následnému zatékání vody do 
souvrství vozovky. Se strojem 
je možné  pracovat již od teplot 
kolem 5 stupňů Celsia, efektivní 

je však práce od 10 stupňů výše.   
Za letošním vysokým číslem 

počtu výtluků stojí především 
silná zima a také stáří někte-
rých dosluhujících vozovek. 
V měsíci červnu se  plánujeme 
vrátit k opraveným výtlukům, 
kde je třeba provést asfaltové 
zálivky v pracovních spárách 
(ty nebylo vzhledem k aprílo-
vému charakteru počasí mož-
né provést dříve). Dále máme 
v plánu například opravy pro-
padlých dešťových vpustí v oko-
lí Čechovy ulice, v Čapkově uli-
ci, na pěší a cyklistické stezce 
podél ulice Mostní v Lobečku. 
Dále jsou plánovány opravy čás-
tí popraskaných povrchů ulic 
Čechova, J. Palacha, případně 
Třebízského tak, aby nedochá-
zelo k zatékání vody do poško-
zených asfaltových krytů. Spo-
lečně s realizací nové lékárny 
v ulici Dr. E. Beneše plánujeme 
opravy části vozovky a chodní-
ku v okolí lékárny. Výčet pláno-
vaných prací je veliký, v příštím 
vydání se dozvíte více. 

Musíme však upozornit, že do 
naší kompetence patří správa 
pouze silnic, které náleží městu. 
Hlavní tahy městem jsou v péči 
Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje.

LUBOŠ NĚMEC, 

ŘEDITEL TMS KRALUPY N. VLT.

Vozovky budou brzy bez děr

FO
TO

: A
L

E
Š

 L
E

VÝ

Práce na demolici pivovarské 
spilky jdou do finále

Na začátku prázdnin startuje první 
etapa rekonstrukce Štefánikovy ulice

Bourací práce  
u pivovaru
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Kapitola č. 9 – Životní prostředí
ODPADY:
} příspěvek TSM na sběr komunálního odpadu
  ..................................................10.876.000 Kč
} sběr a svoz bioodpadu .................... 450.000 Kč
} sběr a svoz separovaného odpadu ....2.350.000 Kč
} údržba podzemních kontejnerů......... 30.000 Kč
} monitoring skládky Hrombaba .......... 80.000 Kč

ZELEŇ:
} údržba veřejné zeleně dle pasportů ... 6.981.000 Kč
} údržba lokality Hostibejk ................ 200.000 Kč
} výsadba letniček a trvalek .............. 200.000 Kč
} výsadba cibulovin ........................... 250.000 Kč
} obnova a revitalizace travnatých 
 a neudržovaných ploch ................... 250.000 Kč
} údržba zeleně podél komunikací nelesních 
 pozemků, nezařazených ploch ........ 426.000 Kč
} dosadby zcizené zeleně .................. 100.000 Kč
} zalévání zeleně v extrémním suchu .110.000 Kč
} likvidace agresivních rostlin a ochrana zeleně 
 proti okusu ......................................120 000 Kč

} obnova živých plotů a zeleně u stanovišť 
 odpadů ........................................... 100.000 Kč
} údržba zeleně na hřbitovech ............. 20.000 Kč
} údržba stezky do Dolan .................... 20.000 Kč
} údržba Dvořákovy stezky ................. 30.000 Kč
} údržba zeleně v Zeměchách ............. 40.000 Kč
} následná péče .................................. 70.000 Kč
} revitalizace lipové aleje v Přemyslově ulici
  .......................................................150.000 Kč
} obnova zeleně v Ladově ulici .......... 140.000 Kč
} obnova parku před školou 28. října ...180.000 Kč
} obnova zeleně pod schody na Hostibejk
  ........................................................ 65.000 Kč
} obnova zeleně v ul. Hostivítova ......... 90.000 Kč
} obnova zeleně u SDH Minice ............ 60.000 Kč
} náhradní výsadby uložené rozhodnutím 
 za poražené stromy .........................120.000 Kč
} obnova zeleně vyvolaná investičními akcemi
  .......................................................180.000 Kč
} obnova zeleně okolo pomníku padlých 
 v Lobečku .......................................120.000 Kč
} údržba ploch na Macaláku u bunkru  90.000 Kč

} dosadby zeleně okolo hřišť ............. 190.000 Kč
} dosadby zeleně u kruhových objezdů 
 a komunikací ...................................210 000 Kč 
} kácení a výškové ošetření stromů .... 300.000 Kč
} likvidace pařezů ............................... 60.000 Kč
} údržba topolů podél komunikací ..... 200.000 Kč
} likvidace následků vyšší moci 
 – bouřky apod. ............................... 100.000 Kč

OSTATNÍ:
} čištění potoků ................................ 200.000 Kč
} likvidace zdivočilých včelstev ........... 20.000 Kč
} přebírání opuštěných zvířat .............. 30.000 Kč
} ochrana sov.......................................15.000 Kč
} konzultační a právní služby ............ 109.000 Kč
} znalecké posudky ............................. 70.000 Kč
} nákup služeb – veterinář .................. 50.000 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČINÍ ..........................25.452.000 Kč 

LIBOR LESÁK, MÍSTOSTAROSTA

Z čeho se skládá rozpočet města – výdaje
Již v šestém pokračování seznamování s rozpočtem města vám představíme Odbor životního prostředí 

MěÚ Kralupy nad Vltavou po výdajové stránce. Tento odbor v přenesené působnosti vykonává činnost odborného 
vodohospodářského stavebního úřadu, vydává povolení ke kácení dřevin, vydává rybářské lístky a provádí kontrolu ochrany 
ovzduší a životního prostředí. 

Kralupy jsou doopravdy zeleným městem, běžná údržba zeleně 
obsahuje sekání 955.350 m2 travnatých ploch (provádí se 3 – 8 

sečí ročně podle lokalit) a stejné množství je potřeba na jaře a na 
podzim vyhrabat od napadaného listí, 2x ročně sestřih 11.457 bm 
živých plotů a 116.550 m2 keřových porostů, odplevelení a údrž-

ba 21.026 m2 záhonů, prořez a údržba stromů, výsadba a zálivka 
květinových mís.  

Odbor dále zajišťuje vše, co je spojené s likvidací všech odpadů 
včetně nebezpečných a černých skládek, provádí čištění a údržbu 
koryt potoků ve městě atd.

6. DÍL

Vyšší podpora, než jaká je 
v Integrovaném regionál-

ním operačním programu, se 
v tomto programovacím obdo-
bí (2014–2020) již nedá očeká-
vat. Proto je důležité, aby zpo-
zorněli všichni ti, kdo uvažují 
o zateplování či pořízení foto-
voltaických kolektorů, případně 
o změně zdroje tepla. Minister-
stvo pro místní rozvoj (MMR) 
totiž zjednodušuje podmínky, 
zrychluje administraci a záro-
veň hledá další možnosti, jak 
pomoci žadatelům získat potřeb-
nou podporu, která od léta 2016 
činí 30–40 % z celkových způ-
sobilých výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušu-
je proces předložení žádostí 
o podporu energeticky úspor-
ných opatření pro bytové domy 
se čtyřmi a více bytovými jed-

notkami a urychluje jejich admi-
nistraci. Díky přijatým opatře-
ním je aktuálně třeba předložit 
méně dokladů a pro vlastníky 
bytových domů je nyní také vý-
razně jednodušší vybrat doda-
vatele prací. Také se podařilo 
výrazně zkrátit proces hodno-

cení žádosti. Záměrem je také 
zjednodušit pravidla pro získání 
podpory na zdroje tepla. Sna-
hou MMR je umožnit podporu 
výměny např. plynového nebo 
elektrického kotle za tepelné 
čerpadlo, což v současné době 
není možné a nabídnout tedy 

vlastníkům bytových domů více 
možností při hledání nejvhod-
nějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení 
obvodových stěn nebo výměna 
oken a dveří, tak i pořízení no-
vého zdroje vytápění nebo fo-
tovoltaických kolektorů. V létě 
2016 se podařilo dojednat vyšší 
míru podpory pro žadatele a te-
dy zateplit bytový dům je v sou-
časné výzvě ještě výhodnější. 

Příjem žádostí o podpo-
ru v aktuální výzvě potrvá  
do 30. 11. 2017.

V případě, že vás tyto infor-
mace zaujaly nebo byste se rá-
di dozvěděli další informace 
o získání podpory, obraťte se 
na regionální pracoviště Cen-
tra pro regionální rozvoj ČR 
(www.crr.cz). 

MIROSLAV KROB

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou výhodné
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ROZHOVOR

ROZHOVOR s... Mgr. Janem Koberou, vedoucím odboru životního prostředí

Představujeme odbory MěÚ Kralupy 
DÍL 3. 

Co všechno zahrnuje agenda odboru 
životního prostředí?
Životní prostředí je dotčeným orgánem stát-
ní správy, ale tím, že byly zrušeny okres-
ní úřady, tak nevykonává jen čistou státní 
správu, ale i některé činnosti samosprávy. 
Patří sem např. jak agenda odpadového hos-
podářství (odpady pro město, spolupráce 
s TSM Kralupy), tak zajišťování separova-
ného odpadu. Dále zajišťujeme svoz biood-
padu a všechny věci s tím spojené (spolu-
práce s firmami, které vykupují odpady). 
Do dalších samosprávních činností patří 
také správa zeleně. Jak už jsem ale uvedl, 
primární část naší agendy spadá do státní 
správy. Jedná se zejména o vodní hospodář-
ství (vodohospodářské stavby, stavby studní, 
stavby čistíren odpadních vod, stavby tepel-
ných čerpadel atd.), ochranu zemědělského 
půdního fondu, ochranu přírody a krajiny. 
Veřejnost se nejčastěji domnívá, že naší stě-
žejní činností je vydávání povolení ke káce-
ní stromů, ale není tomu tak. V našem pří-
padě se jedná spíše o práci okrajovou. Navíc 
jako orgán ochrany přírody nemáme za 
úkol hájit zájmy jednotlivců, ale zájmy veřej-
né. Do ochrany životního prostředí ovšem 
spadá i lesní hospodářství a péče o kvalitu 
ovzduší, dále úsek rybářství, tzn. vydávání 
rybářských lístků, spolupráce s Českým ry-
bářským svazem a v neposlední řadě také 
správa myslivosti (plány lovů, plány chovů, 
regulace zvěře atd.).   

Jak zásadně se v Kralupech podle Vás 
změnilo životní prostředí za posledních cca 
dvacet let?
Za posledních dvacet let se výrazně změni-
lo zejména ovzduší. Přesně před dvaceti lety 
se začaly Kralupy plně plynofikovat a město 
k tomu přispělo zcela zásadní měrou (v le-
tech 1997 – 2000 byl vyplácen příspěvek 
na přechod na ekologický způsob vytápění, 
tzn. z pevných paliv na plyn a elektřinu). 
V Kralupech dnes existuje minimální po-
čet domácností, které topí pevnými palivy 
– v tomto případě mám na mysli především 
hlavní zdroj vytápění. Co se týče vod, tak 
i v této oblasti došlo ke značnému pokro-
ku. Když se provádějí rozbory vody v na-
šich potocích, většinou dostáváme výsledky 
o tom, že tato „voda není škodlivá na pití“. 
Pozor, nejedná se o zcela pitnou vodu, ale 
o vodu, která není zdraví škodlivá. Doby, 
kdy se vypouštěly do vod různé chemikálie, 
jsou už naštěstí pryč. 

Např. tedy černé skládky se na území města 
vůbec nevyskytují?
Černé skládky se v Kralupech vyskytovaly 
do roku 2001. Známkový systém, řekněme 
tak trochu socialistický, se u nás příliš ne-
osvědčil. Někteří občané místo toho, aby si 
koupili známku, tak „šetřili“ a sypali nepo-
řádek všude možně. Později se ale zavedl 
kapitační poplatek, jenž přinesl značný po-
sun. V pozdějších letech pak město zrušilo 
poplatek za svoz odpadu úplně (v Česku 
podobných měst příliš není, z těch větších 
to jsou např. Teplice). Černé skládky se 
tudíž v podstatě nevyskytují, neboť nikdo 
z lidí to v podstatě nemá zapotřebí. Ale 
samozřejmě tu a tam se něco objevit mů-
že, ale je to spíše záležitost konkrétních 
jedinců.

Jsou podle Vás Kralupy nad Vltavou 
vhodným místem pro život? I třeba 
s ohledem na kvalitu ovzduší? 
Kralupy jednoznačně jsou vhodným mís-
tem pro život, nicméně alfou a omegou 
kvality ovzduší je ve městě doprava. Když 
byl v Kralupech zavřený most, tak prak-
ticky po celý rok nedocházelo k žádným 
výrazným zatížením, vše bylo v podstatě 
na té nejideálnější možné úrovni. I tak 
je ale současná situace poměrně stabilní, 
a přestože již nemáme k dispozici měří-
cí stanici, troufám si tvrdit, že nepatříme 
mezi nejvíce zatížená města. Samozřejmě 
občané Veltrus či Kozomína by mi mohli 
oponovat, neboť na jejich území jistě uni-
kají pachové látky z chemičky, ale že by 
to byly látky vysloveně škodlivé lidskému 
zdraví, to nikoliv. 

Stojí před vaším odborem nějaká zásadní 
výzva, která se vztahuje k otázce životního 

prostředí v Kralupech nad Vltavou? Na 
jaké rezervy je třeba se v budoucnosti 
zaměřit? 
Největší výzvou je, abychom do budoucna 
dokázali zamezit jevům, jakým je např. ta 
nešťastná „halda odpadů“, která stojí za 
naším městem. Odbor životního prostředí 
se k této věci vyjadřoval vždy negativně 
a kriticky, dávali jsme i přezkoumat roz-
hodnutí stavebního úřadu MěÚ Veltrusy 
v mimoodvolací lhůtě, ale že z toho násled-
ně vzniklo rozhodnutí o povolení s posvě-
cením krajského úřadu, tak toto vnímám 
jako naprostý kolaps veřejné správy. Stále 
jen kroutím hlavou nad tím, že se něco 
podobného mohlo vůbec stát. Každopád-
ně veřejnost celou situaci vnímá pocho-
pitelně negativně, a přestože se ohledně 
toho vede hned několik správních soud-
ních sporů, tak ta halda tam stále leží. 
Mým přáním tedy je, abychom se jako zá-
stupci státní správy chovali v souladu se 
zákonem a chránili zájmy českého státu. 
To ale není ani tak výzva, jako spíše náš 
úkol. Jako představitel orgánu státní správy 
bych si přál, aby všechny projekty a stav-
by akceptovaly zákony této republiky, aby 
akceptovaly nutnost čistoty životního pro-
středí a respektovaly úředníky jako moc 
výkonnou, chránící veřejný zájem. S tím 
souvisí i přání, aby se lidé chovali navzá-
jem slušně a neřešili si sousedské spory 
obstrukcemi a falešnými obviněními při 
povolování drobných staveb. A když už 
jsme u těch staveb a urbanizace krajiny 
vůbec, tak by bylo dobré, kdyby bylo za-
chováváno a vylepšováno životní prostře-
dí, abychom šli naproti možnostem dnešní 
doby, moderním technologiím a postupům, 
dle kterých lze zachovat slušné podmínky 
pro život. Nejen pro nás samé, ale hlav-
ně pro budoucí generace. Z těch dalších 
výzev, které však už spadají do úseku sa-
mosprávy, bych si přál, abychom společně 
s odborem investic mohli realizovat projekt 
týkající se revitalizace Seifertova náměstí 
(naproti KaSSu). Zde se počítá s výraznou 
úpravou terénu a odstraněním veškerých 
betonových monumentů. Obdobné úpravy 
chystáme i pro prostředí v blízkosti ulice 
U Parku. Tam by měly být stávající poros-
ty nahrazeny spíše květinovou výsadbou, 
změnou by měla projít i dlažba v blízkosti 
památníku.

ALEŠ LEVÝ, 

TISKOVÝ MLUVČÍ MĚÚ KRALUPY N. VLT.
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Chcete ochránit své jízdní kolo či in-
validní vozík před krádeží? Přijďte  

ve čtvrtek 8. 6. 2017 mezi 9. a 13. hodinou 
s předmětem, který chcete ochránit, k řece 
Vltavě v Lobečku. V rámci Dnů Kralup zde 
proběhne preventivně bezpečnostní akce po-
řádaná Policií ČR a zároveň zde bude mož-
né využít tzv. forenzního značení předmětů. 

Jedná se o označení předmětů tzv. syn-
tetickým DNA vč. unikátního čipu a za-
evidováním do celostátního registru. Pro 

občany to znamená pouze přijít na dané 
místo s jízdním kolem či invalidním vozí-
kem. Strážníci předmět označí syntetickým 
DNA a varovnou nálepkou (Chráněno DNA, 
Městská policie Kralupy nad Vltavou), vyfo-
tografují a zaevidují spolu s majitelem. V pří-
padě krádeže se zvyšuje možnost nálezu. 

Jediná povinnost, která pro majitele vzni-
ká, je v případě prodeje předmětu nahlásit 
tuto skutečnost na městskou policii spolu 
s údaji o novém vlastníkovi. Tato služba je 

pro občany zcela zdarma. Další možnost 
budete mít v sobotu 10. 6. od 13 do 17 h. 
na stejném místě.

Městu Kralupy nad Vltavou se podařilo 
na tento projekt získat dotaci z Ministerstva 
vnitra ČR. V případě zájmu ze strany občanů 
město rozšíří tuto službu i na jiné hodnotné 
předměty. Podrobné informace naleznete zde:  
www.forenzniznaceni.cz/inpage/historie-a-
-soucasnost

LENKA MORAVCOVÁ, MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Při příležitosti odhalení sochy 
Josefa Švejka v Kralupech 

nad Vltavou byla zahájena také 
dobrodružná turistická hra pro 
rodiny s dětmi, která nese ná-
zev „Po schodech historie“. Tým 
Tripper, jenž k celé hře vytvo-
řil originální příběh, přibližuje 
obsahovou část takto: „Kralupy 
jsou zahaleny opravdu velkou 
mírou tajemství, na jehož kon-
ci vás čeká opravdový kus na-
šich dějin. Vaše poslání nebude 
nikterak jednoduché. Nejdříve 
musíte odhalit postavu fanto-
ma, který vás posléze dovede 
na skryté místo. Pouze tam zís-
káte klíč k odemknutí...“ 

A co všechno je k samotné 
hře třeba? V podstatě jen prů-
vodní příručka s jednotlivými 
úkoly, popisem příběhu a vy-
tyčenou trasou. Zájemci si ji 
mohou zakoupit na Infocentru 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, ce-
na za kus činí 70 Kč. Ti, co 
vypátrají klíč k zapomenutému 
příběhu, obdrží jako odměnu li-
mitovanou turistickou vizitku 

„KRALUPY NAD VLTAVOU: Po 
schodech historie“. 

„Při přípravě hry jsme pečlivě 
studovali lokalitu a také jsme 
spolupracovali s místními kroni-
káři a historiky. Domnívám se, 
že se nám podařilo dát dohro-
mady skutečně pestrý soubor 
otázek a úkolů,“ zhodnotil část 
příprav Luboš Karlovec, zástup-
ce týmu Tripper, jehož fanouš-
kovská základna se poměrně 
rychle rozšiřuje. 

„Působíme samozřejmě i v ji-
ných městech. Příznivci her Trip- 
per pečlivě sledují naše stránky 
a podle nich si vybírají města, ve 
kterých působíme. Právě tam si 
totiž mohou zkusit zahrát další 
originálně pojatou hru. Myslím 
si, že i tady v Kralupech se brzy 
takoví turisté objeví.“

Je nezbytné podotknout, že 
příslušná herní brožura má 
dlouhodobou životnost, čili sa-
motnou hru lze bez příslušných 
bonusů opakovat nesčetněkrát. 

ALEŠ LEVÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MĚÚ KRALUPY N. VLT.

Připravili jsme sérii několi-
ka článků z oblasti drogové 

problematiky s informacemi ne-
jen pro ty, kteří mají se závislostí 
vlastní zkušenost, ale nabídne-
me pomoc také jejich blízkým. 
Tématem prvního článku je 
tzv. „terénní program“, který 
se zaměřuje zejména na aktivní 
uživatele drog, ale díky svému 
záběru významně chrání i ve-
řejné zdraví.

Již od roku 2009 poskytuje 
v Kralupech své služby nestát-
ní nezisková organizace Semi-
ramis z. ú. Díky podpoře měs-
ta nabízí pomoc lidem, kteří se 
potýkají se závislostmi. Terénní 
pracovníci, tzv. „streetwor-
keři“, nabízí pomoc 
přímo v ulicích. 
Sbírají odhozené 
injekční stříkač-
ky a kontaktují 
uživatele drog, 
kterým pomáha-
jí řešit především 
zdravotní a sociální 
potíže. 

Díky terénnímu programu je 
ve městě téměř eliminován vý-
skyt odhozených injekčních stří-
kaček. „Lidé, kteří jsou do pro-
gramu zapojeni, totiž pravidelně 
odevzdávají použité stříkačky 
k odborné likvidaci, dostávají 
za ně sterilní a jsou více moti-
vováni k bezpečnějšímu chová-
ní. V roce 2016 využilo služeb 
tohoto programu 96 lidí, kteří 
nám odevzdali přes 17 500 po-
užitých injekčních stříkaček,“ 
říká Ondřej Šulc, vedoucí pro-
gramu. „Tím, že stříkačky mě-

níme, výrazně snižujeme riziko 
šíření infekčních chorob a také 
výskyt použitých stříkaček a je-
hel v ulicích.“ 

Cílem programu ale není jen 
sběr a distribuce jehel. „Díky 
pravidelnému kontaktu může-
me snížit míru zdravotního 
a sociálního propadu, motivo-
vat klienty k méně rizikovým 
způsobům braní drog, a také je 
ve vhodnou chvíli podpořit na 
cestě k léčbě a abstinenci. Zna-
mená to vlastně, že ve finále 
ušetříme peníze za léčbu infekč-
ních nemocí, závislostí a mnoh-
dy i za řešení důsledků trestné 
činnosti, která s drogami často 

souvisí,“ dodává Šulc. 
Terénní pracovníci 
Semiramis dojíždí 
do Kralup každé 
pondělí a čtvrtek 
a služby poskytu-
jí zdarma a ano-
nymně. Kontak-

tovat je můžete na 
tel. č. 724 087 925 ne-

bo e-mailu streetwork@
os-semiramis.cz. Online pora-
denství: http://www.os-semira-
mis.cz/.

Pokud by Vás zajímalo nějaké 
konkrétní téma z oblasti dro-
gové problematiky nebo máte 
v tomto směru nějaké otázky, 
napište na e-mail místního pro-
tidrogového koordinátora, který 
Vám poskytne potřebné infor-
mace: stanislava.valterova@mes-
tokralupy.cz.

ONDŘEJ ŠULC, DIS., SEMIRAMIS, Z. Ú.  

A STANISLAVA VALTEROVÁ, 

PREVENCE KRIMINALITY

Město nabízí možnost ochránit jízdní kola před krádeží

TRÁPÍ VÁS ZÁVISLOST? 
Jsou možnosti, jak ji řešit
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ZAPOJTE SE DO TURISTICKÉ HRY 
pro rodiny s dětmi „Po schodech historie“
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Po tom, co velká část kralupských průmyslových podniků byla zrušena, stále více obyvatel jezdí  
za prací do Prahy. Trať se vine půvabným údolím řeky Vltavy a pohled na ni nikdy neomrzí.  

Povězme si více o tomto spojení s Prahou.

Trať na Kralupy a dále do Podmokel 
byla vybrána trasovacím oddílem pod 

vedením vrchního inženýra Jana Pernera 
v roce 1842. Nákladnou stavbu schválil 
císař Ferdinand I. Přimknout trať k pra-
věké vodní cestě bylo výhodné pro malé 
výškové rozdíly. Podle Vltavy vedla cesta, 
po které kdysi koňské nebo volské pota-
hy táhly lodě proti proudu řeky pomocí 
dlouhých lan. Asi tak, jako na slavném 
obraze ruského malíře Repina „Burlaci na 
Volze“. Tehdy ještě neregulovaná Vltava 
měla v místech zúžení velkou rychlost, 
kterou nedokázaly překonat ani tehdy má-
lo výkonné parníky. 

Směr trati nejprve trasovací oddíly vy-
značily pomocí trasovacích tyčí a kolíků. 
Nesetkávaly se ale s pochopením. Lidé se 
báli, že pohled na železnou obludu řítící se 
krajinou bude mít za následek poškození 
lidského zdraví, úhyn zvířat a podobně. 
Jak mohli, tak tyče a kolíky odstraňovali, 
aby stavbu trati znemožnili. Úřady nako-
nec stanovily velké pokuty za zcizování 
značek a platily hlídače, kterým daly znač-
ky na starost. Stalo se ale, že jeden horlivý 
hlídač v obavě, aby někdo v noci značky 
neukradl, je odnesl domů, aby je zachránil. 
Druhý den je zeměměřiči marně hledali.

Pro železniční trať bylo ovšem nutné vy-
budovat cestu širší a výše položenou nad 
řekou s ohledem na povodně. Po skonče-
ní přípravných prací se začalo se stavbou 
v roce 1845. Na navržené trase bylo nutné 
vytvářet navážky, lámat skály i budovat 
tunely. Pruh půdy potřebný pro budoucí 
trať nebyl příliš široký. Trať byla navržená 
jen jako jednokolejná a vedla místy přes 
pozemky patřící obcím nebo soukromým 
majitelům. Výkupní ceny určovali přísežní 
znalci a byly pro majitele výhodné. V Do-
lanech byla tak vykoupena řada domků, 
které překážely trati, v Kralupech se záběr 
týkal jen kralupského rychtáře Antoní-

na Slabého, kterému trať přeťala zahradu 
v místech dnešních viaduktů.

Skalní úbočí podle trati musela být od-
střelována. Velkým problémem byla mo-
hutná skála za Libčicemi tvořená prote-
rozoickými spility spadajícími strmě až 
do Vltavy. Na vrcholu skály býval kdysi 
hrad chránící přechod přes řeku. Václav 
Hájek z Libočan ho ve své kronice nazývá 
„Liběhrad“. Přímý směr na Dolany předpo-
kládal proražení skály tunelem. Od toho 
bylo ale upuštěno a velká část skály byla 
odstraněna včetně zbytků hradu na vrcho-
lu. Trať zde tak tvoří nepříznivý oblouk. 

Přes kralupské údolí musely být vybu-
dovány vysoké náspy a na ně pak po-
loženy koleje. Podchody resp. podjezdy 
v těchto náspech byly od těch dob něko-
likrát přestavovány, aby se zvětšila jejich 
propustnost.

Na úseku Praha - Kralupy pracovalo 
přes šest tisíc námezdních dělníků. Při-

cházeli za prací z nejrůznějších krajů i se 
svými rodinami. Stěhovali se podle tra-
ti tak, jak stavba pokračovala. V povídce 
„Trhani“ líčí Jan Neruda jejich trudný ko-
čující život. Trhany je nazývá proto, že 
trhali výbušninami skály. Místní lidé se 
však domnívali, že název je odvozen od 
jejich vzhledu. Chodili otrhaní. 

V roce 1847 narazili dělníci na další 
překážku. Do cesty se jim za Lobčí po-
stavil mohutný útvar pískovcových arkóz. 
Tentokrát bylo rozhodnuto skálu nestřílet, 
ale prorazit tunel až k Nelahozevsi. Tu-
nel dlouhý 227 metrů bylo nutné vysekat 
ručně. To ale nemohli provádět nekvalifi-
kovaní dělníci a práce byla svěřena horní-
kům pod vedením naddůlního Meitznera 
a kameníkům pod vedením mistra Lan-
zingera, tedy cizinců. Celá trať z Prahy 
do Podmokel byla dokončena v roce 1850 
a slavnostně odevzdána do provozu v roce 
1851. ING. JOSEF STUPKA

Po železnici z Prahy do Kralup

Původní podchody pod dráhou v Kralupech. (obraz od Josefa Holuba)

ZÁMĚR PRODEJE
Město Kralupy nad Vltavou oznamuje záměr prodat jednotku č. 379/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 53,48 m2 na společných částech 
domu čp. 379 Lidové náměstí a pozemku parc. č. st. 371, obálkovou metodou za minimální cenu 1.140.568 Kč. 
Jednotka (byt o velikosti 2+1, plocha bytu 53,48 m2) je nepronajatá.
Zájemci mohou podat své nabídky do 19. 6. 2017 do 12 hodin.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou.
Podrobnější informace  o prodeji mohou  zájemci získat na oddělení správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou, tel. č. 315 739 815, e-mail: mar-
tina.kucerova@mestokralupy.cz
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Vnovodobé historii – ve formátu, který 
dnes známe – se městské oslavy Dny 

Kralup konaly poprvé na začátku června 
roku 2007. Kromě jediného roku se pravi-
delně v červnu opakovaly, jen v roce 2013, 
kdy Kralupy zasáhla povodeň, se slavnosti 
odehrály v náhradním termínu na konci 
letních prázdnin.

U příležitosti 10 let konání oslav vychází 
Almanach Dnů Kralup – na 28 stranách se 
můžete vrátit zpět do historie a vzpomínat, co 
vše se v minulých letech událo, konalo a po-
rovnat, kam se oslavy během let posunuly. 

Almanach bude k dostání zdarma v In-
focentru MěÚ Kralupy, v turistickém info-
centru u Masarykova mostu, a také na vy-

braných místech, kde se budou soustředit 
jednotlivé akce v rámci Dnů Kralup.

Letošní ročník bude tedy 11. v pořadí 
a rozhodně se máte na co těšit a vybírat 
z bohatého programu, který je připraven na 
pět dnů od středy 7. června. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

RADKA HOLEŠTOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

STŘEDA 7. ČERVNA
8:30-14:00 MÍČOVO-ATLETICKÉ 
DOPOLEDNE NA ZŠ VÁCLAVA HAVLA
Sportovní program pro žáky prvního i dru-
hého stupně a turnaj škol.
www.zsrevolucni.cz

16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH  
SCHODŮ – 20. ročník

16:00–17:50 start pod Jarníkovými schody
18:10 vyhlášení výsledků
Tradiční výběh se 187 schody na místní 
kopec Hostibejk. Vyhodnocení proběhne 
po jednotlivých kategoriích – děvčata 
a chlapci zvlášť. Připraveny budou medaile, 
diplomy a drobné ceny pro první tři v každé 
kategorii.
www.kralupska-turistika.cz/kct

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV DNY 
KRALUP  
(turistické infocentrum u Masarykova mostu)
16:00 zahájení oslav starostou města
16:10 vystoupení flétnového a pěveckého 
souboru ZŠ Komenského „Hvězdičky“ 
a taneční vystoupení žákyň 5. ročníku  
ZŠ Komenského
16:40 pohybové vystoupení žáků  
ZŠ Třebízského
16:50 vystoupení pěveckého sboru Marké-
ty Wagnerové
17:45 vystoupení BigBandu Kralupy
19:15 vystoupení Petr Kroutil Orchestra
21:30 letní kino – Marečku, podejte mi 
pero!
Počet židlí omezen, karimatky s sebou!
www.kasskralupy.cz  
www.petrkroutil.com

ČTVRTEK 8. ČERVNA

8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
FARNÍ CHARITY (Sokolská 139)
Dopolední a odpolední aktivity s dětmi, 
možnost prohlédnutí prostor a seznámení 
s činností organizace, prohlídka šicí dílny.
www.kralupy.charita.cz

8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU 
NA PŮL CESTY (Minice, Pražská 73)
Seznámení se s činností domu, prohlídka 
prostor. 
www.kralupy.charita.cz

8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ (Nerudova 801)
Prohlídka prostor, seznámení se s činností 
klubu.
www.charita.kralupy.cz

8:30-16:00 KERAMICKÁ DÍLNA FARNÍ 
CHARITY (Chmelova 212)
Po celý den je možné vyrobit si vlastní 
keramický výrobek – točení na kruhu, 
glazování.
www.charita.kralupy.cz

9:00-13:00 DEN BEZPEČNOSTI  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Ukázka práce a techniky všech složek 
integrovaného záchranného systému. 
Jednotlivé složky představí:
Policie ČR - policejní kolo, policejní čtyř-
kolka, vozidlo a motorka dopravní policie, 
vozidlo obvodního oddělení policie, loď, 
dron, auto cizinecké policie, ukázka prá-
ce psovodů, ukázka pořádkové jednotky, 
policejní potápěč
městská policie - forenzní značení kol, 
simulace opilosti - překážková dráha se 
simulačními brýlemi
Záchranná služba Asociace samaritánů 
ČR - sanitka s lékařem a sestrou, interak-
tivní bloky pro různé věkové kategorie dětí
Sbor dobrovolných hasičů Minice - ukázka 
techniky, lanová dráha, pěna, ukázka hašení
Hasičská záchranná služba Správy želez-
niční dopravní cesty - ukázka techniky 

16:30 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
(kino Vltava)
V tomto novém, zcela animovaném filmu 
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu 
tajuplné mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou 
a Silákem na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztra-
cenou vesnici dříve, než se to podaří zlému 
kouzelníkovi Gargamelovi.
Projekce filmu – vstup zdarma do naplně-
ní kapacity kinosálu.
www.kasskralupy.cz

17:00 VÝSTUP NA KOMENDU  
(ZŠ Komenského nám.)
Závody v lezení na obtížnost pro veřejnost. 
Závodí se ve dvou kategoriích – hobíci / pro-
fíci, věk neomezen. Startovné 100 Kč, v ceně 
půjčení materiálu, vstup na stěnu. Lezou se 
dvě kvalifikační a dvě finálové cesty.
www.fb.com/StenaKralupy  
www.hokralupy.cz

17:00 ČAJ O PÁTÉ (Ametystová čajovna)
V místě, kde vládne klid, soulad a pohoda, 
vám při dobrém čaji zahraje k tanci a po-
slechu formace Kosí bratři.
www.ametystova-cajovna.cz 

17:00-22:00 10. MUZEJNÍ NOC  
S PŘEKVAPENÍM  
(Městské muzeum v Kralupech n. Vlt.)
17:00 – zahájení 10. Muzejní noci s překva-
pením – ředitel Jan Racek
17:30 – vernisáž výstavy: HOŠI OD ZBORO-
VA – osudy ruských legií
18:15–18:45 – návštěva ČETNÍKŮ z „Četnic-
ké stanice Lobkovice“
19:00 – kralupský křest knížky Jana Racka: 
PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ     
20:00 – KRALUPŠTÍ ŽESŤOVÍ SÓLISTÉ – 
populární melodie
17:00–22:00 – volné prohlídky stálých 
výstav i pravěkého podzemí, rozmanité 
hry a skládačky pro děti, návštěvnický list 
s odměnou a nebude chybět ani překvapení
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
www.muzeumkralupy.cz

PÁTEK 9. ČERVNA

9:00-15:00 HRÁTKY NA KOUPALIŠTI 
(městské koupaliště)
Pedagogové Domu dětí a mládeže a ZŠ 
Komenského připravili bohatý program pro 
děti. Akce je určena jak pro předškoláky, 
kteří si zde mohou kromě her a soutěží 
zkusit zápis nanečisto, tak pro školáky. Těm 
bude k dispozici volejbalové a fotbalové 
hřiště a všichni si pak mohou užít vodní hry.
www.ddmkralupy.cz  
www.zskomenda.cz

9:00-15:00 PLAVEME BEZ ÚSILÍ  
(městské koupaliště)
Plavme chytře během Dnů Kralup. Plavat 
umíme tak nějak všichni, chcete plavat 
elegantně, lehce a efektivně? Dospěláci, 
přijďte si zaplavat na městské koupaliště, 
kde se dozvíte, jak plavat uvolněně, lehce 
a s radostí. Plavme hlavou, žijme tělem.
Lze využít i jako trénink na nedělní Kralup-
ský kilometr.
www.plavmechytre.cz

14:00-18:00 ODPOLEDNE S TENISEM 
(tenisové kurty u koupaliště)
Tenisový oddíl Kralupy připravil sportovní 
odpoledne pro všechny. Uvidíte ukázky tré-
ninku závodních hráčů, budete mít možnost 
zapůjčit si tenisové vybavení a vyzkoušet 
tréninkové kurty pod dohledem trenérů, hru 
na tréninkové zdi. Pro děti jsou přichystány 
dovednostní soutěže.
www.tenis-kralupy.cz

16:00-18:30 ORIENTAČNÍ BĚH  
(areál T.J. Sokol, Jodlova ulice)
Orientační běh v ulicích, parcích a po zele-

ných březích Vltavy. Vypsané kategorie:
A – cca 5 km, pevné pořadí kontrol;
B holky, B kluci – cca 3 km, děti od 10 do 
14 let, pevné pořadí kontrol;
C – libovolná délka aneb sbírej kontroly, 
dokud tě to bude bavit;
D – pro nejmenší hledání zvířátek (pouze 
na hřišti Sokola).
Centrum závodu: hřiště T.J. Sokol Kralupy, 
Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, GPS: 
50.2414894N, 14.3121278E
Prezence od 16:00 na hřišti Sokola (přihlá-
šení na závod, vyplnění startovní průkazky)
Start: 16:30-17:45 - startovní čas přidělen 
na startu (prostor turistického centra 
u Masarykova mostu)
Cíl: hřiště Sokola do 18:30
www.skobkralupy.unas.cz

17:30 PAVEL VÁCHA: MILLE MIGLIA 
(Galerie VK37)
Autorsky komentovaná prohlídka výstavy 
MILLE MIGLIA, nejkrásnějšího automobilo-
vého závodu světa.

20:00 KUBÁNSKÁ PÁRTY  
(loděnice Kotva)
Připravte se na žhavou karibskou noc 
plnou rytmů salsy, cha-chy a rumby. 
Latinsko-americká hudební skupina 
Mezcla Orquesta je kombinací kubánských 
a českých profesionálních hudebníků. 
Zabývá se tradiční latinsko-americkou 
hudbou s prvky jazzu, funky a dalších stylů 
a má nezaměnitelný zvuk díky kubán-
ské zpěvačce Tandě a jejímu temnému, 
sametovému hlasu. Prostřednictvím 
rytmů plných temperamentu a zábavy se 
přenesete do Latinské Ameriky a načerpáte 
energii a atmosféru Karibiku. 
Vystoupení Mezcla Orquesta se budou 
střídat se vstupy moderátora rádia Relax 
Honzy Lukavského, který večer obohatí 
o další rytmy a soutěž o zajímavé ceny. 
www.mezclaorquesta.cz 

SOBOTA 10. ČERVNA

9:00 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
25. ročník mezinárodního turnaje juniorek 
Účastníci: Komárno /SK/, Hennigsdorf /DE/, 
Środa Wielkopolska /PL/, Vavřinec Kladno, 
VK Benešovská 1. volejbalová Benešov, 
Dansport Praha, VSK Děčín, TJ Kralupy. 
Hraje se na sokolišti, v případě nepřízně 
počasí v ZŠ Gen. Klapálka.
www.kralupyvolejbal.cz

9:00-16:00 TURNAJ STOLETÍ  
(hřiště FK Čechie)
Turnaj malé kopané pod záštitou starosty 
města pana Petra Holečka. Turnaje se 
zúčastní týmy městských organizací 
a firem. Vyzýváme družstva, která se chtějí 

DNY KRALUP slaví 10 let
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zúčastnit Turnaje století, je nejvyšší čas se 
přihlásit v kanceláři DDM.
www.ddmkralupy.cz

10:00-13:00 UKÁZKY BOJOVÝCH UMĚNÍ 
JIU JITSU, GOSHINDO A BRAZILSKÉ JIU 
JITSU (pravý břeh řeky Vltavy)
Tiger - Jiu Jitsu působí v Kralupech nad 
Vltavou již od roku 2001 a poskytuje 
vzdělání v oblasti bojových umění a sportů. 
V současné době trénuje v Tiger - Jiu Jitsu 
cca 160 členů. V Kralupech jsou rozděleni 
do čtyř tréninkových skupin. Další tréninky 
probíhají ve Velvarech.
JIU JITSU  je tradiční japonské umění, 
které využívá kopů, úderů, různých metod 
škrcení, vychylovacích technik, hodů a pá-
čení kloubů. GOSHINDO je moderní styl Jiu 
Jitsu, klade důraz na pohyb a koordinaci 
pohybů. BRAZILSKÉ JIU JITSU se zaměřuje 
především na boj na zemi a využití technik 
páčení a škrcení.
Na Dnech Kralup uvidíte ukázky bojových 
umění, budete si moci zasoutěžit o ceny 
a od přítomných členů Tiger - Jiu Jitsu se 
můžete, pokud budete mít zájem, dozvědět 
o bojových uměních více informací.
www.tiger-jiujitsu.cz

10:00-18:00 PÁDLOVÁNÍ NA DIVOKÉ VODĚ 
(loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, Nerudova 
ulice)
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltrusech 
na raftu s odborným instruktorem. Pro od-
vážnější možnost vyzkoušení slalomového 
kajaku na klidné vodě nad jezem. Věci na 
vodu k zapůjčení.
www.kanoistika-kralupy.cz

10:00 DĚTSKÁ PRAKIÁDA  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Dětská střelba z praku skleněnými kulička-
mi na terč ze vzdálenosti 5 metrů.
www.kralupsky-prak.cz

10:00 DŘEVOHRANÍ PRO MALÉ I VELKÉ 
S YMCA KRALUPY  
(pravý břeh řeky Vltavy)
https://ymcakralupy.wordpress.com

10:00 DÍLNIČKY PRO DĚTI S DDM KRALUPY 
(pravý břeh řeky Vltavy)
www.ddmkralupy.cz

10:00-17:00 EKOLOGICKÉ CENTRUM 
KRALUPY NAD VLTAVOU  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Zábavně – naučné aktivity o životním 
prostředí na Kralupsku, o třídění odpadu, 
na téma Mezinárodního roku udržitelného 
cestovního ruchu a jiné.
www.eckralupy.cz

10:00 JÍZDY NA ŠLAPACÍCH ČTYŘKOL-
KÁCH (cyklostezka, směr Chvatěruby)

11:00-14:00 OTEVŘENÁ STĚNA  
(ZŠ Komenského nám.)
Volný vstup na lezeckou stěnu. Jistič a zá-
kladní materiál k dispozici k zapůjčení.
www.fb.com/StenaKralupy 
www.hokralupy.cz

11:00 KRALUPSKÁ MÍLE  
(loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů: 11:00 zahájení 
exhibicí vodních lyžařů; 11:30 povinný 
trénink všech závodníků; 12:00 závod kate-
gorie veteránů; 12:30 první kolo kategorie 
B1; 12:50 exhibice vodních lyžařů; 13:20 
první kolo kategorie B2; 13:40 první kolo 
kategorie B3; 14:00 exhibice skútrů; 14:30 
první kolo kategorie B4; 14:50 druhé kolo 
kategorie B1; 15:10 exhibice kluzáků v čele 
s Davidem Loukotkou; 15:40 druhé kolo 
kategorie B2; 16:00 druhé kolo kategorie 

B3; 16:20 exhibice skútrů; 16:40 druhé kolo 
závodu kategorie B4; 17:00 exhibice kluzáků 
v čele s Davidem Loukotkou; 17:30 vyhlá-
šení výsledků závodu a předání cen; 18:00 
slosování tomboly a předání hlavních cen.
www.kvsk.cz

15:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVÁLEK 
(pravý břeh pod Masarykovým mostem)
15:00 Markéta Aptová a Vocal Band
16:30 Devítka
18.00 Covers for Lovers

19:30 Thom Artway s kapelou
21:00 Václav Neckář a Bacily
22:30 Vypsaná Fixa
00:05 Vaťák

18:00 VÝLETNÍ PLAVBY (loděnice Kotva)
Vyhlídkové plavby z Kralup nad Vltavou 
osobní motorovou lodí Jan Plezier (kapacita 
100 osob, restaurace na palubě, 90 minut).
Odjezdy: 18:00 a 20:00
Cena: dospělý 200 Kč, dítě (do 16 let) 100 
Kč, rodinné jízdné (2 dosp., max. 3 děti) 
500 Kč
Prodej lístků bude zahájen vždy hodinu 
před vyplutím na nástupním můstku 
v loděnici Kotva.
www.sppraha.cz 

24:00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJOVÁ 
PRODUKCE (u Masarykova mostu)
Půlnoční ohňostroj v produkci osvědčené 
kralupské společnosti CZ team s.r.o.

NEDĚLE 11. ČERVNA

9:00 TURNAJ NADĚJÍ VE VOLEJBALE 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
7. ročník turnaje starších žákyň 
Účastníci: SK Hlincovka (České Budějovi-
ce), 15. ZŠ Plzeň, VK Benešovská  
1. volejbalová Benešov, Vavřinec Kladno, 
TJ Baník Příbram, Olymp Praha, TJ Kralupy. 
Hraje se na sokolišti, případně v ZŠ Gen. 
Klapálka.
www.kralupyvolejbal.cz

8:00-13:00 DEN ZDRAVÍ (KD Vltava)
Odbor OVŠK poskytne všem návštěvníkům 
zdarma měření zraku, měření cholesterolu 
a cukru v krvi, kontrolu znamének, oční vy-

šetření, podologii (vyšetření plosek nohou) 
a celkovou diagnostiku těla.

9:30-15:00 5. ROČNÍK STRONGMAN  
KRALUPY 2017  
(stezka před KD Vltava)
9:30 kategorie příchozí, strongwoman
13:00 kategorie strongman do 105 kg, 
strongman nad 105 kg
Disciplíny: tahání kamionu, tlaková kombi-
nace, nošení břemene, Atlasovy kameny.
http://strongmankralupy.eu

12:00 KRALUPSKÝ KILOMETR  
(loděnice Kotva)
5. ročník Memoriálu Jiřího Vachalce 
Přijďte pokořit Vltavu v délce 1.000 m. 
Závodit mohou ženy i muži, s neoprenem 
i bez. Cílem konání této akce je obnovit 
tradici plavání Kralupského kilometru, 
který se plaval od původního železničního 
mostu pod Dýhárnou až k Masarykovu 
mostu v Kralupech již kolem roku 1945. 
Registrace účastníků v 11:00. Přihlášky 
najdete na www.mestokralupy.cz. 
V případě nepřízně počasí bude akce 
zrušena.

11:00-18:00 ZKUSTE ŘÍDIT LOĎ  
– POSTAVTE SE ZA KORMIDLO  
(loděnice Kotva)
Plavby kajutovou rekreační motorovou lodí 
(kapacita 6 -10 osob, 20 minut, četnost dle 
zájmu)
Cena: dospělý 60 Kč, dítě (do 16 let) 30 Kč
Prodej jízdenek bude zahájen vždy 
hodinu před vyplutím na nástupním můstku 
v loděnici Kotva.
www.sppraha.cz 

10:00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE  
(loděnice Kotva)

10:05 TAEKWON-DO
Kompletní průřez dovednostmi Taekwon-
-Do: sestavy, boj, sebeobrana, silové 
přerážení, speciální techniky, a to jak 
v podání vyšších „pásků“, tak i dětských 
„taekwonďáků“.
www.ohdokwan.cz

10:10 LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA 
„ČERVENÁ KARKULKA“

Klasická loutková pohádka o holčičce 
s červeným čepečkem.
www.kasskralupy.cz

11:00 LISTOVÁNÍ „KOMISAŘ VRŤAPKA“ – 
SCÉNICKÉ ČTENÍ
Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti, 
autor: Petr Morkes
www.listovani.cz

11:30 TAEKWON-DO

11:40 DIVADELNÍ SOUBOR SCÉNA „MALÝ 
ČLOVĚK JMÉNEM NGALI“
Člověk nepotřebuje velké tělo, aby dokázal, 
co chce. Na motivy knížky O. D. Westa: 
Africké pohádky. Představení vzniklo z nad-
šení a na podporu projektu kralupské Farní 
charity Naše děti v Kongu.
www.kralupy.cz/scena/

12:15 TAEKWON-DO

12:20 DIVADLO NA VĚTVI „KOUZLA 
SKŘÍTKŮ“
Jak skřítčí kluci poznávají svět? Veselá 
pohádka o dvou malých domácích skřítcích 
a jejich velkém dobrodružství. Pro děti  
od 3 let a všechny, kdo mají rádi pohádky.
www.divadlonavetvi.cz

13:10 BABIČČINO ČTENÍ
Veřejné čtení jedné kralupské babičky i (ne)
vlastním vnoučátkům.

13:30 LOUTKOVÉ DIVADLO DOKOLA 
„PRINCEZNA NA HRÁŠKU“
Adaptace klasické pohádky Hanse Chris-
tiana Andersena o tom, jak se pozná pravá 
princezna.
www.divadlodokola.cz/

14:20 DIVADELNÍ SOUBOR SCÉNA 
„TEATRO TYJÁTRO“
Nenechte si ujít toto neobyčejné před-
stavení, ve kterém uvidíte věci nevídané 
a uslyšíte věci neslýchané. Hadí žena, 
silák nad všechny silný – učiněné lamže-
lezo, kouzla a čáry, živé aquabely, hříčky 
lidského těla. K vidění pouze 1x do roka 
v celé naší zemi.
www.kralupy.cz/scena/

15:15 BABIČČINO ČTENÍ
Veřejné čtení jedné kralupské babičky i (ne)
vlastním vnoučátkům.

15:40 ŽONGLÉR

16:00 TAEKWON-DO: EXHIBICE  
ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI

16:30 CHŮDAŘSKÁ GROTESKA - úžasné 
a dechberoucí vystoupení artistů  
na chůdách 

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM: 
kreativní dílničky - pedig, výroba dřevěných 
radostí, keramika, korálky, dále dřevohry, 
zvířátka, dřevěné bagry, ukázka výroby 
skleněných figurek, prakostřelba, kočovný 
samostřel, jízdy na šlapacích čtyřkolkách

10.00-17:00 TENIS AKADEMIE BÁLEK  
(loděnice Kotva)
Tenisová akademie s působností v Kralu-
pech nad Vltavou (areál zimního stadionu 
Mostní), v Praze a Praze-Východ. Výuka 
mini tenisu, baby tenisu, mladších žáků 
a dospělých hráčů. Celoroční organizace 
tenisových kempů, víkendových soustředě-
ní, tenisových turnajů, olympiád a letních 
tenisových táborů. Nabízíme trenažery, 
profesionální trenéry, sparingové hraní 
a tréninky v AJ.
Vyzkoušíte si tenisový trenažer, dozvíte se 
mnoho zajímavého o tomto sportu.
www.tenisakademiebalek.cz
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4. DÍL SERIÁLU – Chcete více poznat rozvoj našeho města?

Živnostníci minulého století v Lobečku

KAMENÍCI

Na stavbě Chrámu sv. Víta v Praze byl 
dílovedoucím kamenické huti Boh-

dan Podpěra. V roce 1895 se mu narodil syn 
Blahomír. Na konci 19. století se rodina pře-
stěhovala do Lobečku a kamenický mistr 
si zde zavedl vlastní živnost. Brzy však ze-
mřel a dílnu vedla jeho žena. Syn Blahomír 
se dobře učil, získal stipendium pro studium 
na čtyřleté kamenické a kamenicko-sochař-
ské průmyslové škole v Hořicích. Po maturitě 
složil mistrovské zkoušky a převzal živnost 
od své matky.

Vletech 1924-28 s úspěchem absolvoval 
pražskou UMPRUM – obor architektura, kte-
rou tehdy vedl prof. Josip Plečnik. (Ten zde 
působil na pozvání prezidenta T. G. Masa-
ryka, aby navrhl a realizoval úpravy Praž-
ského hradu.)

Ještě při studiích se 
v  roce 1926 Blahomír 
Podpěra oženil s Fran-
tiškou Bělskou, ak. so-
chařkou, absolventkou 
téže školy. Jeho perfekt-
ní zpracování náhrob-
ků doplněných plas-
tikami zaznamenalo 

obrovský zájem o jeho kamenické výrobky 
v celých Čechách. V této době zaměstnával  
ak. arch. Blahomír Podpěra až 35 zaměst-
nanců. I přes pracovní vytížení si dokázal 
najít čas na studijní cesty po Itálii, Německu, 
Francii i Švédsku.

Během války byl jeho kamenický závod nu-
cen omezit výrobu. Po válce se začal rýsovat 
socialistický hospodářský vývoj. Družstvo 
Kámen mělo o Podpěrovu firmu zájem, ale 
zaměstnanci odmítli za družstevní plat pra-
covat a dali výpověď. V roce 1952 družstvo 
Kámen odvezlo naprosto bez náhrady veške-
ré zásoby kamene nakoupené za posledních 
15 let, v hodnotě 2 mil. korun. 

Ak. arch. Blahomír Podpěra z družstva vy-
stoupil. Když v roce 1955 dovršil 60 let, byl 
mu jako bývalému živnostníkovi vyměřen 
důchod 150 Kčs, stejně jako jeho manželce. 
Zemřel 18. 2. 1968 a je pochován na veltrus-
kém hřbitově.

V závodě ak. arch. Podpěry se vyučili dva 
Čurdové, Jan a Blahomír. Ve svém domě 
v Zápotockého ulici (současná Vodárenská 

ulice) si zavedli vlastní výrobu a to zejmé-
na užitkových a dárkových předmětů (dózy, 
popelníky, vázy, kazety apod.). Na obrázku 
je Jan Čurda s manželkou, rozenou Bittne-
rovou z Veltrus, a dcerou Haničkou a malým 
Járou Blažejem.

Do cechu kameníků a cementářů patří i Jo-
sef Slováček. Dožil se pouhých 54 let, ale jeho 
život byl naplněn neúnavnou prací.

Narodil se ve Vídni 
25. dubna 1917. Jeho 
otec byl krejčí a také 
Josef, pocházel z Bí-
lovic. Matka Milada, 
rozená Venderová, 
z  Turska. Po skonče-
ní 1. sv. války opus-
tili Vídeň a přesídlili 

do Lobečku. Pepíček měl české školy. Vyu-
čil se cementářem a kameníkem, pracoval  
v n. p. Armabeton a jako stavbyvedoucí jez-
dil za prací po celé republice. V Lobečku měl 
vlastní živnost. 

Tělesně byl velice zdatný, byl velkou po-
silou v té době dobře hrajícího týmu SK Če-
chie Kralupy. V roce 1964 se odstěhoval do 
Jizerských hor, kde 16. 9. 1971 zemřel. Je 
pochován na kralupském hřbitově.

ZAHRADNÍCI
Kdo přijížděl do kralupského dolíčku od Odo-
lena Vody, mohl již zdaleka vidět nad Lobeč-
kem konstrukci větrného čerpadla zahrad-
níka Ladislava Prokopa. 

Zahradnictví vzkvétalo i dalším dvěma za-
hradníkům, a to především Ladislavu Loren-
covi, který pocházel z Bukole ze zahradnic-
ké rodiny a navíc si vzal za manželku dceru 
zahradníka Prokopa. Založili své království 
na obrovském prostoru, dnes jsou na něm 
tenisové kurty.

Třetí zahradnictví provozovala paní Ře-
záčová v místech, kde je nyní tiskárna v ul. 
V Pískovně.

DRNOMISTR
Deratizační a očišťovací práce měl na sta-
rosti drnomistr či ras, antoušek, za socialis-

mu pohodný pan Josef 
Škrdleta. Sídlil ve Tře-
tinách (pomístní ná-
zev části Lobečku, kde 
později bylo letiště) 
a po celé republice byl 
znám jako první pěs-
titel podzemnice olej-
né – burských oříšků. 
Tenkrát se o tom psalo 

ve všech novinách i odborných časopisech. 
Městu pomáhal velice záslužnou činností, ale 
jemu nedokázal pomoci nikdo, když šlápl na 
rezavý hřebík a do týdne zemřel na tetanus.

VLASTIMIL ŘADA

Drnomistr 
Josef Škrdleta

Josef Slováček

Tým SK Čechie Kralupy

Jan Čurda 
s manželkou,  

rozenou Bittnerovou 
z Veltrus, a dcerou 
Haničkou a malým 

Járou Blažejem

Blahomír Podpěra

Stroje na broušení, leštění a profilování kamene
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MUZEUM

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 ČERVEN

8. 6. 17:00-22:00 hodin
10. MUZEJNÍ NOC 
S PŘEKVAPENÍM (podrobnosti 
v programu Dnů Kralup)

8. 6. 17:30 hodin

Vernisáž výstavy HOŠI OD 
ZBOROVA... – osudy ruských legií  

13. 6. 17:30 hodin
Absolventský koncert ZUŠ

17. 6. 15:00 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY HOŠI OD ZBOROVA... 
s ředitelem muzea Janem 
Rackem a současně autorem 
knihy: Příběh ruských legií.
Vstupné: 30 Kč

FO
TO

: M
. P

E
C

H
A

Č
O

VÁ

Vkralupském muzeu si mů-
žete koupit tenkou a skrom-

nou knížku Zámek Mikovice. 
Její autor, Jan Racek, v ní navršil 
tolik informací o zámku, z ně-
hož skoro nic nezůstalo, až mě 
to zaujalo.

A proč a jak vlastně dneska 
psát o zámku, který byl? O Mi-
kovicích v časech, kdy byly větší 
než Kralupy?

Protože v roce 2015 autor 
zjistil, že ve Vídeňské národní 
knihovně jsou uloženy kresby 
Johanna Venuta, kresby šlech-
tických sídel. A na jedné z nich 
je mikovický zámek.

Jan Racek je dotvrzením, že 
náhoda přeje připraveným - on 
připravený byl. A už jen výčet 
vlastníků nejprve tvrze a potom 
teprve zámku je bohatý - víme 
o své minulosti málo, nebo dost?

A kromě „hlavních zpráv“ je 
v knížce - sešitku - řada odbo-
ček do okolí, o zaplavení kos-
tela a hřbitova v Zeměchách, 
například.

Dále Racek polemizuje s Ju- 
liem Nádvorníkem, který zámek 
kdysi popisoval, aniž ho sám 
spatřil - podklady k popisu se 
nepodařilo dohledat…

Jenže to, jak komentuje J. Ra-
cek obrázek ve Vídni nalezený, 
mě donutilo, abych se zvedl 
a jel se na ta místa podívat… 
na místa, která jsem druhdy mí-
jel bez vážnějšího zájmu. K bý-
valému státnímu statku, pumpa 
Medos/INA…

A znovu se mi na chvíli vrá-
tilo moje silné staré přání, které 
občas mívám už od dětství - kéž 
bych mohl na týden, na den, na 
hodinu či jen na deset minut 
se ocitnout např. v Mikovicích 
v podzámčí v době polních pra-
cí… třeba r. 1597.

Kampak na nás s tou veteší, 
my přece jsme tady a teď! – 
může se ozvat námitka. Může, 
ale já bych raději volil a volal 
to staré a osvědčené: Historia 
– magistra vitae. Historie – uči-
telka života. MARTIN PATŘIČNÝ

Vyšla publikace o zámku Mikovice

Kresba, o níž se v publikaci Zámek Mikovice mluví. Vydalo Městské 
muzeum v Kralupech n. Vlt., 2016.

Představujeme novou knihu 
Příběh ruských legií 

Vtéto knize je zaznamenán 
průběh vystoupení česko-

slovenských legionářů v Rusku 
v letech 1917-1920. Celá jejich 
anabáze od bitvy u Zborova 
po návrat do vlasti přes Sibiř, 
Vladivostok a světové oceány. 
Všechny osudy jsou dokumen-
továny dobovými fotografiemi, 
které shromáždili a domů při-
vezli čtyři kralupští ruští legi-
onáři. 200 publikovaných foto-
grafií je pouhý reprezentativní 
výběr z většího celku. 

Kniha vyšla při příležitosti 
blížícího se 100. výročí bitvy 
u Zborova, 2. 7. 1917. Kniha by-
la pokřtěna 16. 5. v prostorách 
Jazzové sekce – artfora v Praze. 
Kmotry byli: Petr Holeček - sta-
rosta města a senátor, Zdeněk 
Radvanovský - prorektor Univer-
zity Jana E. Purkyně Ústí nad 
Labem a T. Kugler z Minister-
stva obrany ČR. Knihu je, mi-
mo jiné, možno zakoupit, za vý-
hodných podmínek, v městském 
muzeu. JAN RACEK

Křest - zleva: Z. Radvanovský, P. Holeček, J. Racek, T. Kugler, M. Štefl (nakladatel)
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KNIHOVNA / ŠVEJK

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Jedná se o občanskou inicia-
tivu sdílení vlastních vypěs-

tovaných semínek rostlin a plo-
din. 

Pobočky těchto Semínkoven 
vznikají po celé republice.

Pokud se chcete zapojit a má-
te zájem o vznik nové Semín-
kovny v Kralupech, přijďte do 
knihovny a poskytněte přeby-
tečná semínka dalším pěstite-
lům.

Sáčky se semínky označte 
názvem odrůdy, místem sběru 
a rokem sklizně. Osivo by mělo 
být z rostlin, které nebyly che-
micky ošetřené. Vkládejte osivo 
nehybridní, tj. z odrůd, které ne-
jsou označené jako F1.

Semínka můžete odevzdávat 
v knihovně v provozních hodi-
nách studovny.

Více informací získáte na 
www.seminkovny.com 

} na mimořádný provoz dětského oddělení v pátek  
 30. června od 8:00 do 11:00 hodin.  
 Odpolední provoz je beze změny (12:30 – 17:00 hodin).

} na uzavření dospělého oddělení v sobotu 1. července.

O prázdninovém provozu vás budeme informovat 
v červencovém Zpravodaji.

UPOZORŇUJEME

Sobota 20. května patřila 
v Kralupech malé akci vel-

kého rozsahu – odhalení sochy 
Švejka na Palackého náměstí. 

V březnu roku 2014 byl na 
základě iniciativy občanů ve 
spojení s vedením města za-
ložen „Spolek pro instalaci so-
chy Josefa Švejka v Kralupech“ 
a vyhlášena veřejná sbírka na 
její realizaci. Vše se do tří let 
podařilo, a bronzový Švejk na 
lavičce, který vzešel z dílny 
sochaře Alberta Králička, se 
stal turistickou atrakcí našeho 
města a atypickým prvkem na 
nově budovaném náměstí.

Socha byla sice slavnostně 
odhalena před radnicí, ale její 

stále místo bude v rohu ná-
městí naproti budově spořitel-
ny u podchodu do Sokolské / 
Kaplířovy ulice. A to proto, aby 
měl Švejk výhled na drogerii, 
která dříve patřila Janu Vaň-
kovi, příteli Jaroslava Haška.

Stovky lidí se zúčastnily ně-
kolikahodinového programu 
a zábava na náměstí probíhala 
do pozdních večerních hodin. 
Na akci přijeli i švejkologové 
z Polska, Norska, Maďarska, 
Španělska, Německa, Itálie, 
Ukrajiny a Slovenka.

Fotografie najdete na face-
booku Zpravodaje a http://
www.kralupynadvltavou.info 

RADKA HOLEŠTOVÁ

Na odhalení sochy  
Švejka přišly stovky lidí

Švejk se svým 
kolegou :o)
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ZVEME VÁS NA JEDNU ZE SÉRIE 
BENEFIČNÍCH PŘEDNÁŠEK O JIŽNÍ KOREJI, 
KTERÉ JSOU ORGANIZOVÁNY PETEREM 
CHALUPIANSKÝM A KONTEM BARIÉRY. 

Peter Chalupianský strávil 
při studiích jeden semestr 
v  Jižní Koreji. Prožil plno 
zážitků, poznal mentalitu 
a zvyky Korejců, ale také se 
podíval na Filipíny či do Ja-
ponska.

Během čtyř měsíců zá-
roveň realizoval charitativní 
projekt www.kdejepeta.cz, 
jehož prostřednictvím pod 
záštitou Konta Bariéry pro-
dával a následně posílal do 
České republiky pohledni-

ce. Tímto způsobem se mu 
podařilo vybrat 186.292 Kč, 
z  kterých bylo podpořeno  
10 dětí s handicapem. 

Vstupné je dobrovolné ve 
prospěch Konta Bariéry.

Výtěžek z  dobrovolného 
vstupného poputuje na po-
krytí nákladů za speciální 
asistenci a intenzivní reha-
bilitace pro patnáctiletého 
Zdendu.

(Provoz studovny bude  
5. 6. ukončen v 16:30 hod.)

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 
PLÁNUJE OTEVŘENÍ SEMÍNKOVNY
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K ZPOZVÁNKY ZA KULTUROU

Pátek 16. 6.
19:30 - klubovna DS Scéna
Premiéra DS Scéna Kralupy

Ota Ornest: 
Já měla hezkej život

Vzlétl ostříž nad oblaka, nestačí mu lidský zrak. Mě 
ta výška taky láká, chtěl bych létat jak ten pták. 
Jeden život. Jeden příběh? 
Hraje Marie Brázdilová

21:00 - KD Vltava

Kočovné divadlo Ad Hoc, z.s.: 
Il Congelatore – Zmrazovač

Divadelní hra Il Congelatore vtáhne publikum do USA 
za podivných časů prohibice. Ve třech jednáních vy-
práví o osudech dobře etablovaného mafiánského 
klanu a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě.

KOMEDIÁLNÍ OPERNÍ DRAMA plné napětí a mo-
rálních dilemat je prošpikováno hudebním géniem 
Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších mi-
strů. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. 
Přežijte v časech kmotrů a možná přijde i happy 
end. V sále je přísně zakázána konzumace zmrzliny!

Sobota 17. 6.
13:00 - před klubovnou DS Scéna

Divadelní jarmark pro děti
Nebudou chybět soutěže, hry, vystoupení Play- 
ground English a dramaťák DS Scéna.

15:00 - Chapiteau DS Scéna

Divadlo Pohadlo – 
Pochodem Ťap

Dobrodružná pohádka o tom, že každý může být 
kamarád a každý může být užitečný. Co všechno 

se může stát, když se zvířátka ze ZOO rozhodnou, 
že se vrátí domů do Afriky? Překonají vše, co jim 
dlouhá cesta nachystá? Stanou se z nich opravdoví 
kamarádi? Dokáží si pomoci v nouzi? Najdou nako-
nec svůj vysněný domov? A co je to domov? To vše 
a ještě mnohem více v naší pohádce!

16:00 - Chapiteau DS Scéna

Kouzelník Roman Štabrňák
Roman Štabrňák nejen dobře hraje, ale umí i kouzlit! 

18:30 - Chapiteau DS Scéna

DIVADLO (bez záruky) 
PRAHA: O básníkovi

„sedím a piju německý pivo / a snažím se zplodit 
tu / nejlepší báseň / ale už ji nenapíšu.“
DIVADLO (bez záruky) PRAHA uvádí brutální poe-
tickou koláž o milostných básních, sexu s pannami 
i bez nich, pivu, zvracení do piána, zvířatech a dal-
ších básnických kratochvílích. Nevhodné pro děti 
a mladistvé do 15 let.

20:00 - klubovna DS Scéna

DS Ty-já-tr/Hrobeso
Martin McDonagh: 

Poručík z Inishmoru
Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám v noci 
přejde přes cestu. Kdo zabil Prcíka Tomeše? - to je, 
oč tu běží. Zbraně, láska, mrtvoly, gagy, zvířátka, 
výbuchy, mučení, polibky. Velká storka lásky pu-
bertální anarchistky a mladistvého teroristy k do-
mácím mazlíčkům.
Nevhodné pro děti a mladistvé do 15 let.

23:00 - klubovna DS Scéna

DJ Psycho

Rok se s rokem sešel a je tu 
opět konec školního roku 

a s ním i závěrečný koncert 
našeho studia. Máme za sebou 
několik krásných zážitků, o kte-
ré se zasloužili i další příznivci 
tance a baletu, jako je paní Ing. 
Klára Kloučková, která v lednu 
uspořádala v galerii VK37 výsta-
vu uměleckých fotografií pana 
Jiřího Havlice. Výstava mapo-
vala celoroční práci tanečního 
souboru přes práci na sále, letní 
soustředění, soutěže i koncerty.

V únoru jsme pod záštitou 
ZUŠ Kralupy a koordinátor-
kou programu paní Veronikou 
Sedláčkovou již potřetí vystou-
pili na tanečním Galakoncertu 
v KD Vltava. Tento taneční ve-
čer se k naší radosti setkává se 
stále větším ohlasem.

Na řadu pak přicházejí pravi-
delné jarní soutěže. Zúčastnili 
jsme se tradičního Středočes-
kého poháru pořádaného DDM 
Kralupy. Ve třech kategoriích se 
nám podařilo vybojovat krásné 
1., 2. i 3. místo s postupem do 
krajského kola v Benešově. Na 
celostátní soutěžní přehlídce 
scénického tance, pořádané spo-
lečností STAP v Salesiánském 
divadle v Praze, jsme získali 
dvě hlavní ceny za choreogra-
fie „Vzal mi tě stín“ a „Ruský 
tanec“ a cenu poroty za tanec 
„Amerikano“.

Vrcholem sezóny je každoroč-
ní závěrečný Taneční koncert 
ve spolupráci s KD Vltava a za 
podpory města Kralupy, pořá-
daný v sobotu 17. června 2017 
od 17:00 hodin. 

Tímto bychom rádi pozvali 
všechny příznivce baletu ne-
jen na různorodé choreogra-
fie a hosty z Pražské taneční 
konzervatoře, ale zejména na 

minibalet Louskáček s jevištní 
výpravou, kde včetně hlavních 
rolí zatančí převážná část dětí 
tanečního studia.

ZUZANA A JIŘÍ ŠTARKOVI

Mají nás rádi: Město Kralupy nad Vltavou, Bidfood, KD Vltava

Pozvání TS Zuzany Štarkové na minibalet Louskáček
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Do 30. 6. 2017 

probíhá výstava výtvarných 
prací mladých studentů

NO 6
Základní umělecká škola v Kralupech a foto 
a výtvarné ateliéry Stanice techniků DDM hl. 
m. Prahy pořádají výstavu prací žáků, kteří byli 
přijati a začnou v příštím školním roce studovat 
na výtvarných školách – Hollarka, Hellichovka, 
UMPRUM, Žižkov, Náhorní.
Přijďte se nechat okouzlit a překvapit umem 
a fantazií mladých umělců.
Výstava je otevřena do 30. 6. od pondělí do 
čtvrtka 8:00-15:30, v pátek 8:00-14:00, dále 
při všech kulturních akcích v KD.

Vstup zdarma

1. 6. – čtvrtek  20:00 hodin

Agentura Poin: Rob Becker

CAVEMAN  
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou. 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach

Vstupné: 330 Kč / 360 Kč

2. 6. – pátek 18:00 hodin

ZÁVĚREČNÁ SHOW TS 
NADĚJE KRALUPY  
Tanečníci Taneční skupiny Naděje a hosté vy-
stoupí v kulturním domě Vltava s programem 
k ukončení letošní sezóny.

Vstupné dobrovolné

5. 6. – pondělí 18:00 hodin

VYSTOUPENÍ LDO 
KRALUPY NAD VLTAVOU  
Divadelní představení Literárně dramatického 
oboru ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

Vstup zdarma

8. 6. – čtvrtek 19:30 hodin

TANČÍRNA  

Taneční večer pod taktovkou tanečního mistra 
Jana Kvasničky.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

KD VLTAVA Kralupy 
nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. V., tel.: 315 727 827, www.kasskralupy.cz 

Pokladna otevřena Po-Pá 15:30–20:00,
o víkendu hodinu před začátkem první projekce. 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 ČERVEN

19. 6. – pondělí  18:00 hodin

TANEČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ TANEČNÍHO 
OBORU ZUŠ KRALUPY 

Vstup zdarma

20. 6. – úterý 16:30 hodin

ČAJ O PÁTÉ  
Poslední setkání s Kozelkovou trojkou v jarní 
sezóně. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Vstupné: 50 Kč

21. 6. – středa 18:00 hodin

VYSTOUPENÍ LDO 
KRALUPY NAD VLTAVOU  
Divadelní představení Literárně dramatického obo-
ru ZUŠ Kralupy nad Vltavou. Vstup zdarma

12. 6. – pondělí 18:00 hodin

VYSTOUPENÍ LDO 
KRALUPY NAD VLTAVOU  

14. 6. – středa 19:00 hodin

TANČÍME  
Příjemný večer se skvělou hudbou.

Vstupné: 70 Kč / 120 Kč pár

15. 6. – čtvrtek 17:00 hodin

TANEČNÍ KONCERT 
ZUŠ VELVARY  
Závěrečný taneční koncert žáků tanečního obo-
ru ZUŠ Velvary.

Vstupné dobrovolné

16. 6. – pátek 21:00 hodin 

ZA VODOU 2017
Kočovné divadlo Ad Hoc, z.s.: IlCongelatore – 
Zmrazovač
(podrobnosti v samostatné pozvánce na str. 13)

17. 6. – sobota 17:00 hodin

TANEČNÍ KONCERT 
TANEČNÍHO 
A POHYBOVÉHO STUDIA 
ZUZANY ŠTARKOVÉ 
Nenechte si ujít výjimečný taneční koncert, 
na kterém se představí nejen děti, které tančí 
v Kralupech pod vedením Z. Štarkové, ale také 
hosté z Pražské taneční konzervatoře.

Vstupné: 80 Kč

Připravujeme na letní prázdniny:
12. 7.  16:30 hodin

Sváťovo dividlo: 

„MÁŠA A TŘI MEDVĚDI“ 
Nová pohádka Sváťova dividla pro malé i velké 
milovníky loutek. Při krásném počasí budeme 
pohádku sledovat na dekách a polštářích v za-
hradě kulturního domu, v případě nepřízně po-
časí v KD Vltava.

Vstupné: 60 Kč

22. 8.  9:30 hodin

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
PRO DĚTI
Sejdeme se v zahradě KD Vltava, sníme sva-
činku a vyrobíme si něco pěkného. Podrobnosti 
v letním dvojčísle KZ.

17. 7. – 26. 7.

BAZAR KOČIČÍHO 
ÚTULKU DEVĚT ŽIVOTŮ
28. 7. – 30. 7. 

PRAKIÁDA
Soutěž ve sportovní střelbě z praku
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Koncerty krásné hudby
abonentky podzi m 2017

Prodej abonentek bude probíhat  
od 12. do 30. 6. 2017. Cena: 700 Kč

Pro všechny milovníky krásné hudby 
jsme připravili  abonentní vstupenky. 
V divadelním baru bude pro držitele 
abonentky čaj, káva, nebo minerální 
voda zdarma. 

19. 10. – 19:00 hodin

KONCERT DVOŘÁKOVA KLAVÍRNÍHO KVARTETA
Toto kvarteto existuje relativně krátce, ale vykrystalizovalo z osob-
ností, které jsou spjaté předchozími dlouhodobými komorními zku-
šenostmi, a tak doplnilo pestrou paletu českých komorních formací, 
které mají co nabídnout našim posluchačům. Dvořákovo klavírní 
kvarteto hraje v tomto složení: Slávka Vernerová-Pěchočová: kla-
vír; Štěpán Pražák: housle; Petr Verner: viola; Jan Žďánský: cello

abonentní vstupné: 120 Kč
klasické vstupné: 150 Kč

23. 10. – 19:00 hodin

RADKA FIŠAROVÁ – MADAMME DE PARIS   
Radka Fišarová, jedna z našich nejlepších šansoniérek, se v Kra-
lupech představí v celorepublikové premiéře svého nového pořa-
du „Madamme de Paris“. Zazpívá české i francouzské šansony 
a francouzské filmové melodie. Posluchači uslyší řadu světových 
skladeb z repertoáru Édith Piaf, Ch. Aznavoura, J. Brela, V. Cosmy,  
R. Lefébra, ale i písně autorské. Program navodí příjemnou atmosfé-
ru s nezaměnitelnou vůní Francie, které umí Radka Fišarová dodat 
tu správnou noblesu a francouzský šarm. Uvádíme velkou koncertní 
verzi s hostem, ruským akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim.
Nad projektem převzal čestnou záštitu pro agenturu Andante J. E. 
Petr Drulák, velvyslanec ČR ve Francii.

abonentní vstupné: 230 Kč
klasické vstupné: 260 Kč

14. 11. – 19:00 hodin

KONCERT KODK A ŽÁKŮ ZUŠ V KRALUPECH  
Podzimní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje a sólis-
tů z řad žáků Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou.

abonentní vstupné: 120 Kč
klasické vstupné: 150 Kč

 
13. 12. – 19:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ  
Jako každoročně i letos se Eva Pilarová vydává na vánoční turné. 
Večer plný předvánoční pohody a dárků nabídne vánoční domácí 
a světové melodie společně s klasickými českými koledami. I když 
je program laděn čistě vánočně, zazní během koncertu i největší 
hity Evy Pilarové včetně Montyho čardáše a Tureckého pochodu.

abonentní vstupné: 230 Kč
klasické vstupné: 260 Kč

Kulturně vzdělávací 
volnočasové centrum 
Velvarská Kostka vás 
srdečně zve na

ZA
HRADNÍ

sla

vnost

v pátek 9. 6. 2017 
od 17:00 hodin

Během slavnosti se můžete těšit na výstavu výrobků 

z keramických kurzů dětí od šesti let i dospělých a také 

z kurzu Tvořílci, kde se kreativní a výtvarné činnosti vě-

nují nejmenší děti od tří let. Dále představí svou činnost 

Klub seniorů a také na vás čekají ukázky prací z kurzu 

Angličtina pro děti. Pro návštěvníky bude připra-

veno seznámení se s kurzy, které plánujeme na 

příští školní rok a též předzápis. Pro děti chys-

táme výtvarné dílničky, kde si budou moci 

vytvořit nejrůznější výrobky. Během  
příjemného odpoledne  na vás čeká i výborné  občerstvení.

Součástí Zahradní slavnosti bude i sbírka hraček s motivem želvičky
pro projekt Zachraňme želvy v Indonésii - www.morskezelvy.cz

Těšíme se na vás! Velvarská Kostka z. s., Karla Krohna 527, Velvary

Za podpory města 
VELVARY
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PROGRAM KD VLTAVA

KINO

Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

ČERVEN 2017Facebook  
Kino Vltava

AUTA 3 
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 100 min.

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová 
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade 
vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá autome-
chanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství, 
a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 
95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

HOLKY NA TAHU
USA, KOMEDIE, 2017, 15+, 97 min.

V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vy-
soké školy víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké 
dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere 
překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou 
podaří zabít striptéra.

JÁ, PADOUCH 3
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 96 min.

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimonní pomocníčci 
budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adop-
tovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. V tomto díle se 
setkáme i bratrem Grua, který je jeho pravý opak.

MUMIE 
USA, FANTASY, 2017, 107 min.

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a za-
vření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit 
touhu udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zni-
čit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit? 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA, KOMEDIE, 2017, 129 min.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapi-
tán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrá-
tila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se 
podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou 
je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka.

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2017, 12+, 119 min.

Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným morálním 
kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchra-
náře. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho (Zac Efron), 
bývalého úspěšného olympionika, kterému sláva natolik stoupla 
do hlavy, že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

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,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 1. ČT 20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč

 2. PÁ 17:00  WONDER WOMAN  2D/D 130 Kč

   20:00  VETŘELEC: COVENANT  2D/T 130 Kč

 3. SO 14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/D 130 Kč 

   20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T  130 Kč 

 4. NE 14:30  PŘÍŠERKY POD HLADINOU děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D  130 Kč 

    20:00  TEHDY SPOLU 130 Kč 

5. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 6. ÚT 15:00  KINO SENIOR – PSÍ POSLÁNÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE 130 Kč 

 7. ST 20:00  UTEČ 130 Kč 

 8. ČT 16:30  DNY KRALUP – ŠMOULOVÉ:  
    ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D ZDARMA

    20:00  MUMIE  2D/T 130 Kč 
 9. PÁ 17:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 
   20:00  SMRTIHLAV 130 Kč 

 10. SO 14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D 130 Kč 
    20:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 

 11. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

   20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T  130 Kč 

12. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 13. ÚT  20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč 
 14. ST 20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč 
 15. ČT 20:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 
 16. PÁ  17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T 130 Kč

    20:00  SMRTIHLAV 130 Kč 

 17. SO 14:30  AUTA 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 

velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně pro-
spěšných prací. Matt má však ego stejně silné jako bicepsy a ani 
takové varování osudu nebere moc vážně.  

SMRTIHLAV
USA, TITULKY, 2017, 12+, 119 min.

Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování 
s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na 
samotného Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, 
ale důležitou aktivní postavou. Vedle příběhu Československých 
parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, 
kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše.

STRÁŽCI GALAXIE 2 
USA, SCI-FI, 2017, 136 min.

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé 
hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit 
tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojen-
ci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené 
postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

TEHDY SPOLU
ČESKO, HISTORICKÝ, 2017, 75 min.

Příběh o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku 
ukrývá před hrozbou deportace v období 2. světové války. Terezka 
přijíždí na Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se 
zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční řemesla, tradice, 
domácí zvířata a také zde prožívá svoji první dětskou lásku.

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
USA, SCI-FI, 2017

Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transforme-
ry bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem“ 
Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se 
Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku 
jim může dát významný historik a asi největší teoretický znalec 
Transformers Edmund Burton (Anthony Hopkins), který věří, že prá-
vě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
USA, ROMANTICKÝ, TITULKY, 2017, 96 min.

Dívka Madeline, ač to zní paradoxně, je alergická na vše kolem 
ní. Tato vzácná choroba ji omezuje jen na pohyb doma, Madeline 
nesmí ven a skoro nikdo nesmí k ní. Vše se ale mění, když se do 
sousedního domu přistěhuje nová rodina. Osmnáctileté Madeline 
se otáčí život vzhůru nohama, když poznává Ollyho.

   20:00  MUMIE 2D/T 130 Kč 

 18. NE 14:30  AUTA 3    děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

   20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč 

19. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ 
 20. ÚT  15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ:  
    RODINNÝ PŘÍTEL  sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč

 21. ST 20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T 130 Kč 

 22. ČT 20:00  HAPPY DAY - TRANSFORMERS:  
    POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/T stud. 100 Kč / 130 Kč 

 23. PÁ 17:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 

    20:00  HOLKY NA TAHU 130 Kč 

 24. SO  14:30  AUTA 3    děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

 25. NE 14:30  AUTA 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ   / D 150 Kč 

     20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D 130 Kč 

26. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ 
 27. ÚT  20:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 28. ST  20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

 29. ČT  20:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

 30. PÁ  17:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  WONDER WOMAN  2D/D 130 Kč 

 1. SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 Kč 

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Během letních prázdnin bude kino Vltava z technických důvodů zavřené 
od pondělí 24. 7. do středy 9. 8. 2017 (včetně). Děkujeme za pochopení.
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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

ČERVEN 2017Facebook  
Kino Vltava

AUTA 3 
USA, ANIMOVANÝ, 2017, 100 min.

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová 
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade 
vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá autome-
chanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství, 
a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 
95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

HOLKY NA TAHU
USA, KOMEDIE, 2017, 15+, 97 min.

V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vy-
soké školy víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké 
dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere 
překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou 
podaří zabít striptéra.

JÁ, PADOUCH 3
USA, ANIMOVANÝ, DABING, 2017, 96 min.

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimonní pomocníčci 
budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adop-
tovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. V tomto díle se 
setkáme i bratrem Grua, který je jeho pravý opak.

MUMIE 
USA, FANTASY, 2017, 107 min.

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a za-
vření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit 
touhu udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zni-
čit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit? 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA, KOMEDIE, 2017, 129 min.

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapi-
tán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrá-
tila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se 
podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou 
je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka.

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
USA, KOMEDIE, TITULKY, 2017, 12+, 119 min.

Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným morálním 
kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchra-
náře. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho (Zac Efron), 
bývalého úspěšného olympionika, kterému sláva natolik stoupla 
do hlavy, že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým 

www.kasskralupy.cz
www.kralupskyzpravodaj.cz

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,  
o víkendu hodinu před začátkem první projekce.

 1. ČT 20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč

 2. PÁ 17:00  WONDER WOMAN  2D/D 130 Kč

   20:00  VETŘELEC: COVENANT  2D/T 130 Kč

 3. SO 14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč

   17:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/D 130 Kč 

   20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T  130 Kč 

 4. NE 14:30  PŘÍŠERKY POD HLADINOU děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D  130 Kč 

    20:00  TEHDY SPOLU 130 Kč 

5. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 6. ÚT 15:00  KINO SENIOR – PSÍ POSLÁNÍ sen. 60 Kč / 130 Kč

    20:00  Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE 130 Kč 

 7. ST 20:00  UTEČ 130 Kč 

 8. ČT 16:30  DNY KRALUP – ŠMOULOVÉ:  
    ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D ZDARMA

    20:00  MUMIE  2D/T 130 Kč 
 9. PÁ 17:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 
   20:00  SMRTIHLAV 130 Kč 

 10. SO 14:30  MIMI ŠÉF děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D 130 Kč 
    20:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 

 11. NE  14:30  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE  2D/D 
     děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

   20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU:  
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T  130 Kč 

12. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ
 13. ÚT  20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč 
 14. ST 20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč 
 15. ČT 20:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 
 16. PÁ  17:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T 130 Kč

    20:00  SMRTIHLAV 130 Kč 

 17. SO 14:30  AUTA 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

   17:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 

velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně pro-
spěšných prací. Matt má však ego stejně silné jako bicepsy a ani 
takové varování osudu nebere moc vážně.  

SMRTIHLAV
USA, TITULKY, 2017, 12+, 119 min.

Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování 
s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na 
samotného Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, 
ale důležitou aktivní postavou. Vedle příběhu Československých 
parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, 
kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše.

STRÁŽCI GALAXIE 2 
USA, SCI-FI, 2017, 136 min.

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé 
hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit 
tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojen-
ci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené 
postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

TEHDY SPOLU
ČESKO, HISTORICKÝ, 2017, 75 min.

Příběh o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku 
ukrývá před hrozbou deportace v období 2. světové války. Terezka 
přijíždí na Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se 
zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční řemesla, tradice, 
domácí zvířata a také zde prožívá svoji první dětskou lásku.

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
USA, SCI-FI, 2017

Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transforme-
ry bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem“ 
Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se 
Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku 
jim může dát významný historik a asi největší teoretický znalec 
Transformers Edmund Burton (Anthony Hopkins), který věří, že prá-
vě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
USA, ROMANTICKÝ, TITULKY, 2017, 96 min.

Dívka Madeline, ač to zní paradoxně, je alergická na vše kolem 
ní. Tato vzácná choroba ji omezuje jen na pohyb doma, Madeline 
nesmí ven a skoro nikdo nesmí k ní. Vše se ale mění, když se do 
sousedního domu přistěhuje nová rodina. Osmnáctileté Madeline 
se otáčí život vzhůru nohama, když poznává Ollyho.

   20:00  MUMIE 2D/T 130 Kč 

 18. NE 14:30  AUTA 3    děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  ŠPUNTI NA VODĚ 130 Kč 

   20:00  WONDER WOMAN  2D/T 130 Kč 

19. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ 
 20. ÚT  15:00  KINO SENIOR – ZAHRADNICTVÍ:  
    RODINNÝ PŘÍTEL  sen. 60 Kč / 130 Kč 
   20:00  STRÁŽCI GALAXIE 2  2D/T 130 Kč

 21. ST 20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/T 130 Kč 

 22. ČT 20:00  HAPPY DAY - TRANSFORMERS:  
    POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/T stud. 100 Kč / 130 Kč 

 23. PÁ 17:00  MUMIE  2D/D 130 Kč 

    20:00  HOLKY NA TAHU 130 Kč 

 24. SO  14:30  AUTA 3    děti 130 Kč / 150 Kč 

   17:00  POBŘEŽNÍ HLÍDKA 130 Kč 

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

 25. NE 14:30  AUTA 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

    17:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ   / D 150 Kč 

     20:00  PIRÁTI Z KARIBIKU: 
    SALAZAROVA POMSTA  2D/D 130 Kč 

26. 6. – PONDĚLÍ – KINO NEPROMÍTÁ 
 27. ÚT  20:00  VETŘELEC: COVENANT 130 Kč 

 28. ST  20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

 29. ČT  20:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč 

 30. PÁ  17:00  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč

    20:00  WONDER WOMAN  2D/D 130 Kč 

 1. SO 14:30  JÁ, PADOUCH 3 děti 110 Kč / 130 Kč

    17:00  VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 130 Kč 

    20:00  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ  2D/D 130 Kč 

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

Během letních prázdnin bude kino Vltava z technických důvodů zavřené 
od pondělí 24. 7. do středy 9. 8. 2017 (včetně). Děkujeme za pochopení.



K Z

 červen 201718

SPOLEČNOST / SPOLKY

41. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2017
vás zve na vycházku

z Pohořelce přes Petřín na Smíchov
Kdy? V sobotu 10. června 2017 

Pohořelec - tržiště na prastaré křižovatce 
stezek k Pražskému hradu a vltavským 

brodům je doloženo již v 11. století. 
Součástí poddanského města Hradčan se 
Pohořelec stal v době vlády Karla IV. Název 
je odvozen od četných požárů, kterými 
bylo místo postiženo. Na rozdíl od blízkého 
Hradčanského náměstí, které se v barokní 
době proměnilo v reprezentativní šlechtické 
sídlo, si Pohořelec uchoval měšťanský 
charakter a i dnes působí poklidným 
dojmem. My se odtud vydáme na Petřín 
a dále na Smíchov.

Odjezd z kralupského nádraží bude již tradičně 
v 8:42. Z Masarykova nádraží v Praze budeme 

pokračovat tramvají 15 na Malostranskou a dále 
tramvají 22 do zastávky Pohořelec, kde se setkáme 
v 10 hodin s mimo kralupskými. 

Vycházku připravila Helena Zákoucká

zapsaný spolek Kruh přátel Prahy 

TATO VYCHÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA DOTACÍ MěÚ KRALUPY NAD VLTAVOU

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

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v červnu 2017
významných životních jubileí.

Přejeme hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

90 let Slezáková Vlasta    
96 let Šesták Oldřich

Veřejné blahopřání k jubileu může být otištěno 
pouze s písemným souhlasem jubilanta.  
V případě Vašeho zájmu se obracejte, prosím, na MěÚ 
Kralupy, odbor soc. věcí, tel. 315 739 924, 937.
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Pozvánka na druhý 
Sraz Kasalických
J iž druhý Sraz KASALIC-

KÝCH - rodem i příjme-
ním - se bude konat v Pen-
zionu U Kaštanu, na adrese 
Dobronice u Bechyně 83. 
Začátek v sobotu 17. 6. 
2017 od 12 hodin. Mi-
mo povídání o his-
torii rodu Kasalic-
kých z Býškovic, 
Máslovic a Chvatě-
rub si můžeme povídat 
o Sigmundu Kasalic-
kém z Kaštic nebo Pe-
tru Kasalickém z Ka-
salic. 

Hudební nástroje, ta-
neční boty a podobně vítá-
no. Ozvučení bude zajištěno. 

S pozdravem a pozváním pro všechny 
Kasalické 

IGOR KASALICKÝ

EMAIL: IGOR.KASALICKY@EMAIL.CZ

TEL.: 602 310 956

Jedním z negativních jevů, který přináší 
naše blahobytná doba, její „odvrácenou 

tváří“, kterou mnozí nechtějí vidět, resp. se 
pokoušejí ji bagatelizovat, je existence lidí, 
kteří přišli o základní podmínku důstoj-
ného života - trvalou střechu nad hlavou. 
Tím se ocitají, zejména v zimním období 
nebo při delším špatném počasí, v přímém 
ohrožení života, a kromě toho ztrácejí per-
spektivu a vůli se o něco snažit, často trvale 
rezignují… Jejich přítomnost ve městě v ne-
důstojných podmínkách kazí atmosféru ke 
svým občanům jinak vlídného města… Mno-
hé se povedlo ve městě vyřešit a zvelebit, 
ale tento problém se naopak zhoršil. Město 
Kralupy zajišťuje alespoň v omezené mí-
ře pobyt v denním nízkoprahovém centru 
v Lobečku vedle prodejny nábytku s mož-
ností se osprchovat, ale nelze tam přespat, 
a tak bezdomovci přespávají, kde se dá…

Nebylo tomu tak vždy. V lednu 2009 za 
mrazivé zimy byla otevřena nocležna pro 
bezdomovce v místě bývalé policejní stani-
ce v Chelčického ulici, která pak fungovala 
i následující zimu. Navzdory dobrým zkuše-
nostem však byla poté přestavěna na byty. 
Řešení pochopitelně existuje: Na nocležnu 
lze upravit stávající městské prostory nebo 

někde umístit obytné kontejnery. Nocležna 
může být v provozu zdarma nebo za sym-
bolický poplatek (v různých městech 20 - 50 
Kč). Byť to pro město bude znamenat určité 
náklady, povede to k jeho ozdravení, zlep-
šení atmosféry a pomůže se tím těm, kteří 
jsou na tom nejhůře. 

Dle statistik se bezdomovci stávají lidé 
v důsledku rozvodu, lidé se sníženou inte-
ligencí, lidé neprůbojní a nemocní (fyzicky 
nebo duševně). Jen několik procent je tako-
vých, kteří si tento úděl zvolili dobrovolně. 
Ubytovnu pro bezdomovce mají např. Měl-
ník, Stará Boleslav, Příbram, což jsou města 
srovnatelných parametrů, v Praze je jich ně-
kolik. Kontejnery se osvědčily v některých 
částech Prahy. Není tedy důvod, aby tento 
problém nebyl také v Kralupech vyřešen. 

Rada města v současné době vzala na 
vědomí záměr zřízení sociální služby - noc-
lehárny pro lidi bez přístřeší. Věříme, že zá-
měr bude zdárně a včas realizován. ČD již 
zamezily přístupu bezdomovců do prostoru 
nádraží. Tím se zlepšila kultura cestování, 
ale bezdomovcům by při absenci nocležny 
v zimě hrozilo zmrznutí. 

ING. LENKA STROUHALOVÁ, 

ING. JAN TUROŇ

VAŠE NÁZORY

SOUKROMÁ INZERCE
} PRONAJMU byt 2+1 
v Lobečku. Je po celkové 
rekonstrukci a vybavený.  
Nájem 9.000 Kč + energie. 
Vratná kauce 20.000 Kč. 
 Tel.: 733 726 871
} KOUPÍM Simsona, jakýkoliv 
typ, 3.000 Kč.  Tel.: 736 741 967

Řešení problému bezdomovců
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 25. 4. Jaroslav KRÁKORA ............... 88 let
 26. 4. Vlastislav PRÖSCHL .............. 68 let
 1. 5. Zdenka VRŤÁTKOVÁ ............76 let
 3. 5. Drahomíra KLOUČKOVÁ .... 96 let
 3. 5. Jaroslav PAGÁČ ...................... 59 let 
 3. 5. Jaroslav RUNT ......................... 95 let
 8. 5. Miroslav DŘÍZA ...................... 72 let
 10. 5. Jana HUBKOVÁ .......................81 let
 14. 5. Věra ČEČÁKOVÁ .....................76 let
 20. 5. Marie NEUFUSSOVÁ ............ 82 let

OPUSTILI NÁS

Dne 15. května uplynulo 
pět let, co nás opustil pan 
BOHUSLAV DUNDR. S úctou 
vzpomínají manželka Bohuš, 
syn Bohuslav s partnerkou 
a Olaf s rodinou.

Dne 25. června 2016 to 
bude 6 let, co nás opustila 
milovaná maminka paní 
LUDMILA REICHLOVÁ. 
S láskou na ni vzpomínají 
děti, vnoučata a sestry 
s rodinami.

Dne 2. července uplyne 
rok, co zemřel pan PAVEL 
KAREL ve věku 76 let. Za 
vzpomínku děkují všem, 
kdo ho znali, manželka, děti 
a vnoučata.

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav  
Cibulka se souhlasem pozůstalých.

VZPOMÍNKY

Milí přátelé, důchodci i ostatní, trošku 
se vrátíme k tomu, jak jsme prožili 

začátek jara, ale potom především, co nás 
čeká v dalších měsících. Pranostika říká: 
„Studený máj, v stodole ráj“. Ano, něco nám 
na zahrádkách sice pomrzlo, ale věříme, že 
opět všechno rozkvete. A nejen na našich 
zahrádkách, ale i v našich duších a srdcích 
a v našem dalším životě. 

Určitě jsme všichni přáli vše nejlepší na-
šim maminkám ke Dni matek a nikdy na 
ně nebudeme zapomínat. Samozřejmě ne-
můžeme zapomenout také na náš poslední 
výlet do Panenského Týnce a okolí Rakovní-
ka. Plný autobus našich přátel a kamarádů 

byl nadšen krásnými místy české krajiny 
a české historie.

A co bude dál? Začátkem června nás opět 
navštíví děti z mateřské školy, na které se 
vždy těšíme nejen kvůli tomu, že jsou roz-
tomilé, ale protože nám dodávají i energii 
do života. V červnu bude náš zájezd směřo-
vat tentokrát na jihovýchod. 24. června se 
podíváme do Průhonic, Vrchotovy Janovic, 
Sedlčan, Vysokého Chlumce a Vysoké, kde 
je muzeum Antonína Dvořáka.

Na zájezd se ještě můžete přihlásit každé 
úterý od 13 hodin v sále DPS, nebo na tel. 
číslech 728 720 763 a 606 824 003. 

ČLENOVÉ MĚSTSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ

Spolek přátel a příznivců města Kralupy 
nad Vltavou začíná své pozvání na vla-

kový výlet do Roztok u Prahy dvěma díky. 
Dík za květinovou výzdobu města, které 

si musel všimnout rodák, příznivec města, 
ale i ten, který tudy jen projížděl. Nejsem 
náhodou někde v lázních? Dík těm, kteří tu 
krásu stvořili a těm, kdo ji zaplatili.

Další dík patří MěÚ Kralupy n. Vlt. za 
poskytnutou dotaci, bez které by se náš 
spolek rozhodně neobešel.

A teď pozvání na výlet do Roztok u Prahy, 
který jsme objednali na čtvrtek 22. června 
do ateliéru Zdenky Braunerové. Vstupné 
bude hrazeno. Odjezd vlaku v 9:42 hodin.

Do ateliéru se podíváme s průvodcem. 
Ateliér si malířka navrhla sama a my uvi-

díme též ukázky její tvorby. Tato velmi pů-
vabná žena žila v letech 1858-1934. Byla 
žačkou S. Pinkase a A. Chittussiho, byla 
malířkou a grafičkou. Vytvořila řadu leptů 
Staré Prahy a zasloužila se významně o ob-
rodu české knižní úpravy (např. Pohádka 
máje, 1897).

Je to již naše čtvrtá návštěva Roztok. Po-
kud bude zájem, lze navštívit i příležitost-
né výstavy v prostorách zámku. Vstupné si 
hradí každý sám. Jedná se o výstavy: Bra-
tři v triku 70 (nejúspěšnější studio české-
ho kresleného filmu), Klobouky – historie 
a současnost módního doplňku.

Vážení přátelé, máte možnost s námi smy-
sluplně využít dne. Neváhejte.

ZDRAVÍ A VAŠÍ PŘÍZNĚ SE DOVOLÁVAJÍ „RODÁCI“

KINO SENIOR STÁLE FUNGUJE!
Je tomu již více jak rok, co jsme začali v kině 
Vltava promítat každé druhé úterý filmy pro 
seniory. Senioři mají vstup vždy za 60 Kč, ale 
připomínám, že promítání se můžou zúčastnit 
i ostatní diváci, jen pro ně nebude platit sleva 
na vstupné. Do „Kina Senior“ k nám od března 
minulého roku zavítalo již přes 1100 diváků! 

Aby senioři neměli problémy s čtením titulků, 
promítáme především českou tvorbu. Když se 
ale objeví zajímavý titul s dabingem, sáhneme 
i do zahraniční distribuce. Naposledy si tak 
diváci mohli užít například Krásku a zvíře nebo 
zatím poslední díl Bridget Jonesové, který si 
nenechalo ujít 72 seniorek. 

V měsíci červnu nás čeká Psí poslání a první 
díl trilogie Zahradnictví s podtitulem Rodinný 
přítel. O prázdninách, stejně jako minulý rok, 
nastane pauza, ale v září se bude opět promí-
tat, takže každý, kdo by měl zájem, se nemusí 
bát a může tato promítání navštívit. Ať už má 
seniorský věk, nebo ne. 

Budeme se na vás těšit v kině Vltava!
ONDŘEJ FRANĚK, PRODUKČNÍ KINA VLTAVA

Městský klub důchodců informuje

Rodáci děkují a zvou na výlet

Hrát vám budou po celé odpoledne kromě pořáda-
jících i Kralupští draci, Rumtorádi z Libčic, skupi-

na Levou zadní, duo Fredy & Redy a Zaprášené kytary 
- Kovboj z Cítova.
Touto cestou si dovolujeme pozvat všechny příznivce 
tohoto žánru k poklidnému a příjemnému posezení. 
Odpolední program vyplní aerobik s dětmi pod vedením 

cvičitelky Blanky Bělíkové. V podvečerních hodinách 
bude přestávkový čas patřit panu Josefu Vařákovi se 
staročeskými písněmi a jeho heligonkou. Odpolední se-
tkání proběhne pod záštitou obce Chvatěruby.
Přispět do pokladničky lze dle vlastního uvážení. 
Občerstvení na vlastní náklady k dispozici.

CHVATĚRUBSKÉ BRNKAČKY

CHVATĚRUBSKÉ BRNKAČKY 
V sobotu 10. června 
2017 od 14 hodin 
pořádají Chvatěrubské 
Brnkačky v Turistickém 
centru ve Chvatěrubech 
(fotbalové hřiště)  
již páté setkání 
příznivců trampské 
a country hudby.
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Oddíl moderního pětiboje TJ Kra-
lupy děkuje Městu Kralupy n. Vlt. 
a vedení ZŠ Václava Havla za pod-
poru, díky které mohl být v květnu 
uskutečněn atletický čtyřboj pro 
děti. Závodu se zúčastnili neje-
nom místní, ale i sportovci z Ukra-
jiny, Sardinie a Španělska. 

Na chvatěrubské náplavce 
se 13. května 2017 usku-

tečnil již desátý ročník dětských 
rybářských závodů pro rybáře 
a rybářky ve věku do 15 let. 
Závodů se zúčastnilo 32 rybář-
ských týmů z okolí Kralup. Ví-
tězkou se stala Kristýna Černá 
s 224 cm nachytané délky. Nej-
větší rybu – kapra o délce 68 
cm – ulovila Anička Plachová. 
Krásné počasí přálo rybařině 
tak, že i po skončení závodů se 
pokračovalo v chytání. Vyplati-
lo se: Karolína Černá – sestra 

vítězky – ulovila trofejní rybu: 
kapra Buffalo o délce 86 cm.

Závody pořádají chvatěrubští 
rybáři ve spolupráci s kralup-
ským rybářským svazem a za 
podpory obecních úřadů obce 
Chvatěruby a Zlončice. Chvatě-
rubská náplavka je pravidelně 
zarybňována, aby si rybářský 
dorost měl kde zachytat. Tůň je 
otevřená po celou dobu rybář-
ské sezóny, ale výhradně pro 
děti do 15 let a v režimu „chyť 
a pusť“. 

LEOŠ NOVOSAD
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Dětské rybářské závody

Kristýna a Karolína Černých, žákyně ZŠ V. Havla s kaprem 86 cm

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT KULIČKY!
Kuličkový turnaj - Kralupská liga 2017 

se koná v sobotu 17. června 2017 od 10 hodin
v zahradě restaurace U Kohouta – Žižkova ulice  

(vchod průchodem).
Zahrát si můžou všichni, bez omezení věku,  

kuličky jsou na místě k zapůjčení.
Medaile a drobné ceny pro tři nejlepší hráče!

Registrace předem není nutná!
Bližší informace na www.kulicky.com

SRDEČNĚ ZVE KULIČKÁŘKA KOKOŠKOVÁ

Fotografie najdete na www.petiboj-kralupy.cz
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I letos jsme připravovali závodní sestavy 
pódiových skladeb a soutěžili po celé ČR. 

Nejmenší děvčata sbírala první zkušenosti 
s choreografií Valentýnka. Další pódiovou 
sestavou byly Seňority (děvčata 8-10 let), 
která byla naší nejúspěšnější pódiovou se-
stavou. Krásná umístění vybojovaly i mi-
nitýmy.

Jednotlivci soutěžili v soutěži Master 
Class a z postupových kol se do finále Čes-
ké republiky probojovaly: Terezka Chromá, 
Terezka Malinová, Anežka Netíková, Mar-
kéta Pražienková a Nela Košičárová. 

Ve sportovním aerobiku děvčata sbírají 

cenné zkušenosti a do finále Mistry s mis-
try se probojovala pětička: Anička Portlová, 
Terezka Chromá, Viktorka Švajdová, Marti-
na Pjatkanová, Terezka Malinová.

Velmi oblíbené byly hodiny trampolínek 
pro děti, které navázaly na projekt ALCIS, 
který byl realizován na základních školách 
v Kralupech a v okolí. Pro předškolní děti 
a pro děti mladšího školního věku probíhaly 
hodiny pod projektem „Děti na startu“, kte-
rý se zaměřuje na všestrannou pohybovou 
průpravu dětí, která bohužel dnes u dětí 
často chybí.

Tak jako v předešlých letech děkuji za 

podporu Městu Kralupy nad Vltavou, bez 
grantové podpory bychom jen stěží mohli 
realizovat sportovní klání, soutěže a další 
aktivity pro děti. Závěrem bych ráda podě-
kovala všem dětem za snahu, píli a práci 
na trénincích, celému organizačnímu týmy 
za přípravu a realizaci soutěží a rodičům, 
kteří nám pomáhají vytvořit pohodové pro-
středí pro děti a příjemnou atmosféru na 
závodech a v klubu. 

Všem krásné slunné prázdniny a budu 
se těšit v září na viděnou.

ZA SK FITFORYOU

 MGR. BLANKA BĚLÍKOVÁ

Ve čtvrtek 15. 6. vás zveme na ukončení sezóny 

FIT FOR YOU 
v Turistickém centru Chvatěruby 

od 16:00 hodin. 

Představí se všechny skupiny, které pod naším klubem 
tuto sezónu trénovaly a přivítáme nové zájemce o cvičení. 

Těšíme se na vás!

Od 1. 9. do 7. 9. 2017 (vždy ve všední dny) 
od 16:00 do 18:00 h. proběhne v Aerobic Centru 

v areálu zimního stadionu 

ZÁPIS DĚTÍ  DO TĚCHTO KURZŮ:
} Aerobik - pódiové skladby } Sportovní aerobik
} Trampolínky pro děti } Rekreační aerobik

} Děti na startu - všeobecná sportovní průprava 
pro děti od 4 do 8 let

Myslíte si, že znáte Kralupy jako své 
boty? Tak si přijďte vyzkoušet, jak se 

tu orientujete. Dostanete od nás mapu se 
zakreslenými kontrolami a můžete vyrazit. 
Nezáleží na věku či pohlaví, závod je vhod-
ný pro děti i rodiče nebo celé rodiny. Bojíte 
se a nevíte, jestli to zvládnete? Následující 
dotazník vám pomůže v rozhodování: 

1. Víte, co je to orientační běh?
ANO: Super! Není co řešit, víte, o co jde, 
tak si s námi přijďte zaběhat.
NE: To vůbec nevadí, přijďte 9. 6. na kra-
lupský Sokol, ujmou se vás zkušení orien-
ťáci, vše se dozvíte a snadno to pochopíte.

2. Máte orientační smysl?
ANO: Výhoda pro Vás, přijďte si své schop-
nosti ověřit v praxi.
NE: Nevadí, dostanete mapu a můžete zá-
vod absolvovat klidně ve dvojici nebo ve 

větší skupině. A v Kralupech se přece ne-
ztratíte.

3. Bojíte se, že to pro Vás bude příliš těžké?
ANO: Nebojte, máme kategorie pro každého: 
pro nejmenší v areálu Sokola, pro zdatnější, 
kteří si chtějí obejít jen pár kontrol, bude 
připravená snadná trasa ve městě. A pro zá-

voďáky, kteří mají odvahu poměřit své síly 
s ostatními, připravíme něco extra.
NE: To je správné, obtížnost bude určitě tak 
akorát. Tak přijďte.

4. Láká Vás závod ve městě?
ANO: V tom případě, a to nám věřte, je 
tento závod to nejlepší, čeho se zúčastnit.
NE: Někde se začít musí. Ve městě to bude 
brnkačka, naučíte se práci s mapu a příště 
už s námi vyrazíte do lesa. A možná pak bu-
dete na Kralupy ještě s láskou vzpomínat. :o)

Tak neváhejte a přijďte si užít orientační 
běh v Kralupech. Krásný sport pro celou 
rodinu, který prověří nejen Vaši sportovní 
kondici, ale i bystrého ducha. Budeme se 
na všechny těšit 9. 6. 2017 na hřišti Sokola 
v Kralupech, od 16:00 do 17:45 hodin.

Více informací najdete zde: http://skob-
kralupy.unas.cz/dny-kralup-verejny-zavod/

 ZA SOOB KRALUPY ZUZANA PROCHÁZKOVÁ

Končí desátá sezóna ve FIT FOR YOU

Chcete zkusit běžet orienťák? Můžete 9. 6. v rámci Dnů Kralup
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Závodnice sportovního aerobiku zleva Viktoria Švajdová, Tereza Malinová, 
Tereza Chromá, Martina Pjatkanová, Anna Portlová - závody Mistry  
s mistry v Olomouci.
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Ve dnech 17. - 22. 4. se 
v americkém Killeenu ve 

státě Texas konalo Mistrovství 
světa v klasickém benčpresu, 
tzn. bez podpůrného vybave-
ní. Díky svým stoupajícím vý-
konům byl za ČR do závodu 
juniorů nominován kralupský 
závodník Robin Student, kte-
rý za rok 2017 posbíral junior-
ské tituly mistra ČR v trojboji 
a benčpresu.

Robinův premiérový start na 
mistrovství světa začal až v pá-
tek 21. 4., ale již od pondělí  
19. 4. pomáhal v Killeenu ostat-
ním závodníkům z české repre-
zentace. Zároveň se snažil ve 
volném čase poznávat místní 
kulturu, ze které má také Ro-
bin jednu kladnou příhodu, kdy 

jako voják ČR získal zlevněné 
vstupné do vědecko-výzkum-
ného ústavu NASA. Toto vše 
proběhlo díky tomu, že povo-
lání vojáka má v USA velkou 
společenskou prestiž a jelikož 
je v Killeenu umístěna velká po-
sádka americké armády.

Samotný závod byl velmi 
pestrý na program a pořádal se 
v pěkném prostředí v jednom 
z tamních hotelů poblíž letiš-
tě. Celkem se zúčastnilo kolem 
380 mužů v různých věkových 
a váhových kategoriích. Robin 
vstoupil do soutěže výkonem 
155 kg, dalším pokusem přiho-
dil na 162,5 kg a zvedl si tak své 
osobní maximum o 5 kg (což je 
v současné době nejlepší český 
výkon v jeho kategorii). Tato čís-

la stačila na bronzovou medaili 
z mistrovství světa. 

Svým třetím pokusem se 
Robin snažil překonat národ-

ní rekord, který mu stále uniká. 
Další možnost překonat tento 
milník bude mít nás svěřenec 
na mistrovství Evropy ve Fin-
sku, které se koná v srpnu. 
Robinova reprezentace ve Fin-
sku taktéž záleží na financích, 
které je potřeba na cestu zís-
kat vzhledem k tomu, že Ro-
bin nepatří do stálé reprezen-
tace České republiky v trojboji 
a benčpresu.

Závěrem by chtěl reprezen-
tant Robin poděkovat svému 
sparing partnerovi Davidu 
Hettychovi, že s ním vydržel 
celou přípravu, která nebyla 
vždy snadná, dále oddílovým 
trenérům, rodině a všem, kteří 
ho podporovali.

ZDENĚK TUHÁČEK

Dne 6. května 2017 proběhlo 
Mistrovství České republi-

ky v Supersprintu. Kraslice byly 
místem úvodní kvalifikace, kde 
do finále postupovalo 10 nejlep-
ších závodníků ve čtyřech kate-
goriích. Z kvalifikace prošlo do 
finále i 11 závodníků TOM-KČT 
Kralupy, odpoledne je pak již če-
kalo strhující finále s bouřlivou 
atmosférou a povzbuzováním.

V kategorii žákyň se stala mis-
tryní ČR Eliška Kozelková, na 
druhém místě pak skončila Klá-
ra Buncová, ve finále bojovala 

i Hana Pavlů a Adéla Buncová. 
V kategorii žáků se stal mistrem 
ČR Vojtěch Kozelka. Kategorie 
žen přinesla drama, pořadí se ne-
ustále měnilo - 2. místo vybojova-
la Kateřina Popová a těsně pod 
stupni skončila Tereza Popová. 

V kategorii mužů se stal mis-
trem ČR Jan Vejrosta - od startu 
zcela dominoval a dovršil tak 
mistrovský hattrick, na druhém 
místě skončil Daniel Sosnovec, 
do finále se probojovali i Zde-
něk Vejrosta a Kryštof Vávra.

ZDENĚK VEJROSTA, KČT KRALUPY

MTB orientační závod dvojic

 HORSKÁ KOLA 
12. ročník

Kralupy nad Vltavou

NEDĚLE 18. 6. 2017

Úspěšné Mistrovství ČR 
v Supersprintu
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Máme bronz z MS v benčpresu

PREZENCE: základna KČT – Ke Koupališti 182,  
Kralupy nad Vltavou  8:30-9:30

PŘIHLÁŠKY: do 15. 6. 2017 na http://kralupska-turistika.
cz/mtb/mtbo/, v případě 
nenaplnění kapacity 
(max. 70 dvojic) závodu 
i přímo u prezence.

STARTOVNÉ: 50 Kč / osoba 
pro předem přihlášené,  
80 Kč / osoba pro 
nepřihlášené předem. 
Startovné je splatné při 
prezenci. Členové KČT Kralupy 
a sponzoři startovné neplatí.
 
START: z turistické 
základny – 10:00 
hodin, ve vlnách
  
CÍL: turistická 
základna KČT
Časový limit:  
3 hodiny. Uzavření cíle 
je 3,5 hodiny od startu poslední hlídky
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V neděli 11. června 2017 
pořádá Rugby Club Kra-

lupy nad Vltavou na hřišti 
v Mikovicích výjimečný tur-
naj pro kategorie přípravek 
ve věkových kategoriích U8 
a U10. Pátý roč-
ník této akce 
bude prav-
d ě p o d o b -
ně rekordní 
v počtu účast-
níků, očekávaná 
účast je kolem 350 
hráčů ve věku od 6 do 10 let. 
V pauze mezi souboji ve sku-
pinách a play-off proběhne 
utkání v bezkontaktním ragby 
dospělých.

Turnaj proběhne za spolu-
práce trenérů všech zúčast-
něných klubů, kteří povedou 
týmy světových velmocí. Děti 
budou předem rozděleny do 
týmů tak, aby si vyzkouše-

ly hru v družstvech s jinými 
spoluhráči, než jsou zvyklé 
z běžných regionálních tur-
najů a klubových tréninků. 

Jižní polokouli zastupují Ar-
gentina, Jihoafrická republi-

ka, Austrálie a Nový 
Zéland, severní 

evropské tý-
my Anglie, 
Francie, Ir-
sko a Wales.
Přijďte a při-

jeďte naši snahu 
podpořit, zažít atmosféru na 
turnaji nejmladších ragbistů 
a ragbistek a také se pobavit. 
Díky podpoře města Kralupy 
nad Vltavou a společné aktivi-
tě trenérů zúčastněných klu-
bů z celých Čech bude touto 
netradiční formou naše krás-
ná hra představena nejširší 
veřejnosti.

ROBERT VOTIPKA

Naše mladší žákyně se pro-
bojovaly do Uherského Hra-

diště, kde se 6. - 8. května 2017 
konalo Mistrovství ČR. Děvčata 
sehrála celkem sedm těžkých 
utkání a díky svým výsledkům se 
probojovala až do semifinále. Zde 
kralupské mladší žákyně narazily 
na favorita soutěže Duklu Libe-
rec. Našim hráčkám se podařilo 
s budoucím mistrem republiky se-
hrát vyrovnaný zápas. Dokonale 
plnily taktiku i pokyny trenérů 
během zápasu, nebály se a po-

dávaly výkony na hranici svých 
možností. Zápas se rozhodoval 
až v tiebreaku. Bohužel chybělo 
trochu volejbalového štěstí a zá-
pas dívky prohrály 14:16. Zápas 
o třetí místo byl také vyrovnaný, 
družstvu Olymp Praha děvčata 
podlehla a zbylo na ně „pouze“ 
4. místo. Ale být čtvrté z celé re-
publiky je úžasné. Naše hráčka 
LUCIE NOVÁ byla vyhlášena nej-
lépe podávající hráčkou mistrov-
ství a získala individuální cenu.
 JITKA KUBIŠTOVÁ

Zveme na BAVARIA 
WORLD CUP 2017

Mistrovství republiky se ko-
nalo v Karlových Varech 

od 29. 4. do 1. 5. 2017 a zúčast-
nilo se ho 16 nejlepších týmů 
z ČR. Kralupským děvčatům se 
podařilo vyhrát všech osm zá-
pasů. V semifinále jednoznač-
ně přehrály Olymp Praha a ve 
finále se utkaly s volejbalovým 
gigantem Brnem. 

Tři naše hráčky a trenér 
získali individuální ocenění: 
KLÁRKA HIKLOVÁ - nejlepší 

blokařka mistrovství; KRISTÝN-
KA VALKOVÁ - osobnost turna-
je; LUCKA ŠULCOVÁ - nejvíce 
bodující hráčka; DAVID NĚ-
MEC  - nejlepší trenér.

Naše starší žákyně dokázaly 
vyhrát český pohár i mistrov-
ství republiky v jedné sezóně! 
Na začátku této sezóny družstvo 
nastartoval Honza Kysela, kte-
rý bohužel mohl ke konci sezó-
ny pouze držet palce, se slzami 
štěstí, u internetové televize.

Největší volejbalový úspěch –  
1. místo na MČR starších žákyň
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VKolíně se 7. května 2017 ko-
nalo finále Krajského přebo-

ru v minivolejbale a kralupská 
družstva byla opět velmi úspěš-
ná. OBHÁJILI JSME TITUL 
PŘEBORNÍKA KRAJE V ČER-
VENÉM MINIVOLEJBALE. Ni-
kola Kozlovská a Jakub Hlavá-
ček získali cenu pro nejlepší 
hráče. Celkem jsme z Kolína 
přivezli čtyři medaile. 

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL: 
1. místo Jakub Hlaváček a Jakub 
Kubišta; 3. místo Nikola Kozlov-
ská a Michael Kratina

MODRÝ MINIVOLEJBAL - 
dívky: 3. místo Vanda Nováko-
vá, Andrea Pekarská a Jindřiška 
Plasová

MODRÝ MINIVOLEJBAL - 
chlapci: 3. místo Michal Bolčák, 
Daniel Valko a Jan Blahůšek

MINIVOLEJBALISTÉ  
opět nejúspěšnější v kraji

Mladší žákyně vybojovaly 4. místo
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DNY KRALUP
V rámci Dnů Kralup 2017 se společně po-
tkáme v pátek na Hrátkách na koupališti 
a v sobotu jak na Turnaji století na Čechii, 
tak u našeho stánku na břehu Vltavy pod 
mostem. A příznivci šachových figurek mo-
hou přijít podpořit mladé hráče této krá-
lovské hry do hotelu Sport od 9:30 hod na 
Turnaj o pohár starosty.

SEIFERTOVY KRALUPY
Recitační soutěž pro žáky a studenty se koná 
13. června v budově DDM od 9:00 hodin.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY V DDM
Zveme děti i dospělé, přijďte se k nám po-
dívat na ukázky naší práce. A to hned dva-
krát. První možnost máte 15. června na Dnu 
otevřených dveří, kde se můžete podívat do 
právě probíhajících zájmových útvarů, po-
povídat si s našimi pedagogy, ale také se 
seznámit s tím, co nového chystáme. 

22. června proběhne od 16:00 v KD Vlta-
va Akademie DDM. A vidět naživo taneční 
čísla, se kterými postoupili naši tanečníci 
do krajského kola Středočeského tanečního 
poháru, pro vás bude jistě hezkým zážitkem.

NEVÍTE, JAK PŘÍJEMNĚ 
PROŽÍT VOLNÉ VÍKENDY? 
Využijte nabídky DDM na trávení dovole-
né či chvil aktivního odpočinku s Vašimi 
blízkými v pěkném areálu ŠVP Mokrosuky 
u Sušice. Cena ubytování a stravy indivi- 
duální rekreace je pro děti od 260 Kč na den 

(podle věku dítěte), pro dospělé od 420 Kč 
(snídaně, oběd, večeře). Účastníci s trvalým 
pobytem v Kralupech mají cenu o 30 Kč 
nižší.

Možnosti zajímavých výletů pěšky i au-
tem: hrad Velhartice a Rábí, Kašperské Hory, 
vodní hrad Švihov, město Sušice, katakomby 
v Klatovech, pohádková vesnice Mlázov, Ko-
linec. Koupání v areálu ŠVP i na koupališti 
v blízkém Kolinci. 

Aktuálně nabízíme tyto volné termíny:  
2.-4.6., 18.-30.6., 29.7.-5.8., 25.-27.9. 

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ 
POHÁR - OKRESNÍ KOLO

DDM Kralupy nad Vltavou pořádal 5. 5. ve 
sportovní hale na Cukrovaru již devátý roč-
ník velmi vydařené taneční soutěže, kde se 
děti rozvíjí v oblasti tanečního projevu, zís-
kávají nové poznatky a smysluplně využívají 
svůj volný čas. 

Tanečního poháru se zúčastnilo celkem 
319 soutěžících. Děti měly připravená velmi 
pěkná vystoupení, která se setkala s velkým 

ohlasem diváků. Jednotlivé choreografie by-
ly nápadité a originální. Z každé kategorie 
postupovaly první dvě choreografie do kraj-
ského kola, které se uskuteční 2. 6. v Bene-
šově. Z našich postupují ZÚ Hip hop pod 
vedením Petra Krbce a Modern dance pod 
vedením Jana Štrachala. 

Přejeme všem hodně dalších sportovních 
úspěchů a zároveň bychom chtěli poděkovat 
mnoha desítkám učitelů, cvičitelů a vedou-
cích tanečních kroužků za obětavou práci 
s mládeží. Pokud máte zájem se věnovat mlá-
deži v jakémkoliv oboru, obraťte se na nás. 
Rádi Vás přivítáme v našem týmu externích 
pracovníků.

Smetanova 168, Kralupy n/V 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: info@ddmkralupy.cz 

Po, Út, Čt 8:00-11:15 / 12:15-17:00
St  8:00-11:15 / 12:15-16:00

Pá 8:00-12:00

www.ddmkralupy.cz

Slavnostní vyřazení absolventů 
deváté třídy a předškoláků

v aule základní školy Třebízského

čtvrtek 29. 6. 2017
od 17:00 hodin
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ŠKOLY

Vážení rodiče a příznivci školy, milé děti, 
úvodem mého článku mi dovolte krát-

ce zrekapitulovat, co se v naší škole událo 
v uplynulém měsíci.  

Na letošním festivalu Beřkovické jaro se 
pod vedením p. učitele Bouchnera úspěšně 
prezentovali žáci literárně dramatického obo-
ru provedením pohádky Čert to nemá nikdy 
lehké a ani výtvarníci v čele s p. učitelkou 
Jeslínkovou nezaháleli, když se jim podařilo 
s výtvarnou řadou Mák, kam se podíváš a dí-
lem Husitský vůz uspět v krajském kole sou-
těžní přehlídky výtvarného oboru a postou-
pit tak do kola celostátního. Rovněž v soutěži 
ve hře na sólovou kytaru zaznamenal náš 
žák Vojtěch Šustr ze třídy p. učitele Zdeňka 
Dvořáka velký úspěch tím, že se probojoval 

do ústředního kola. Všem soutěžícím i jejich 
pedagogům tak patří velký dík.

Dne 13. května zahrála naše dechová 
hudba Kralupanka na Majálesu v Nelaho-
zevsi. Večer věnovaný básním J. Kainara 
a V. Hraběte v podání žáků literárně dra-
matického oboru s hudebním doprovodem 
p. učitele Andreje Moroze měli možnost 
zhlédnout posluchači v Městském muzeu 
v Kralupech dne 17. května.

Dne 23. května proběhl první ze tří ab-
solventských koncertů žáků hudebního 
oboru a dne 30. května se v rámci celo-
státního festivalu ZUŠOpen představily 
ve velkém sálu KD Vltava všechny naše 
umělecké obory při tradiční akci ZUŠlech-
tění uměním. 

A co nás čeká v červnu?
5. června od 18:00 .................velký sál KD Vltava
1. závěrečné vystoupení LDO
6. června od 17:30 .................................. sál ZUŠ
2. absolventský koncert žáků HO
12. června od 18:00 ...............velký sál KD Vltava
2. závěrečné vystoupení LDO
13. června od 17:30 ..................muzeum Kralupy
3. absolventský koncert žáků HO
19. června od 18:00 ...............velký sál KD Vltava
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
a dětí spolku Artuš

Těšíme se na shledanou a přejeme poho-
dové prožití letních měsíců.

ZA ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU 

LUBOŠ HARAZIN

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vpátek 5. května se žáci 9. ročníku ZŠ 
Komenského zúčastnili historické ex-

kurze do Terezína. Třídy 9. A, B, C zapo-
čaly svou exkurzi návštěvou Malé pevnos-
ti, jejíž prostory v kombinaci s poutavým 
výkladem a promítnutím dobového propa-

gandistického filmu „Terezín – Město da-
rované“ vzbudily v žácích největší zájem. 
Nedílnou součástí exkurze byla návštěva 
muzea v centru města, jehož expozice se 
věnují nejen terezínské pevnosti, ale i celko-
vé tematice holocaustu. Žákyně 9. C zhod-
notily exkurzi takto: 

„Z celé exkurze jsem neměla dobrý pocit. 
Je to nechutné zlo, které bylo pácháno na 
nevinných lidech. Myslím si, že ten, kdo ni-
kdy nebyl v Terezíně, Osvětimi nebo třeba 
v Dachau, nikdy nepochopí, jaké to asi bylo. 
Exkurze mi změnila pohled na celou druhou 
světovou válku.“   (Magdaléna Karásková)

„Byla to zajímavá exkurze, viděli jsme pro-
středí tábora, dozvěděli jsme se o strašných 
podmínkách, ve kterých lidé žili a pracova-
li, o jejich stravě a o fungování tábora. Moc 
příjemný pocit to opravdu nebyl, z celého 
místa je cítit negativní energie, ale je důležité 
to vidět a uvědomit si, jak to opravdu bylo.“ 

 (Daniela Šnýdrová)

„Mně se výlet do Terezína líbil. Prohlídka 
mě bavila a celkově mě to zaujalo. Dokonce 
jsem poslouchala, co říká průvodce. Podle 
mě to byl jeden z nejlepších výletů.“ 

(anonym)
Podobné pocity si odnesli i ostatní žáci, 

a proto si myslím, že exkurze splnila svůj 
účel. Takové zločiny proti lidskosti by měly 
být připomínány, a to především dnešní ge-
neraci, kterou tato hrůzná dějinná epocha 
naštěstí nepostihla.  

 MGR. JANA SAIDLOVÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

Školní rok končí i v ZUŠce

Přijímací zkoušky do hudebního oboru se konají 15. června od 14:00 do 18:00 v učebně č. 5 v sídle školy v ulici Riegrova 181/5. 
Další informace najdete na www.zuskralupy.cz.

Exkurze 9. ročníku do Terezína
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Ve čtvrtek 29. června v 9 hodin 

proběhne Slavnostní zakončení školního 

roku ZŠ V. Havla v KaSS Kralupy.

ZŠ VÁCLAVA HAVLA

Konec školního roku je nabi-
tý sportovními aktivitami. 

Nejprve se žáci 7. a 8. ročníku 
účastnili okresního kola Atle-
tického čtyřboje, který pořádal 
DDM Mělník pro žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami. 
Soutěžilo se v hodu kriketem, 
skoku do dálky, sprintu a běhu. 
Naši žáci byli velmi úspěšní, 
zvítězili a postoupili do kraj-
ského kola ve Slaném.

Vybraní žáci 2. stupně jeli re-
prezentovat naši školu na Hry 

bez hranic v Líbeznicích. Jedna-
lo se o víceboj, kde zápolily týmy 
vyslané ZŠ v regionu ve sportov-
ně-zábavných disciplínách. 

Naše škola se rovněž regis-
trovala do T-mobile Olympij-
ského běhu, který se uskuteční  
21. června u příležitosti Meziná-
rodního olympijského dne. Děti 
poběží podél břehu řeky, závodní 
trasa bude v rozmezí 0,5-1 km 
podle věku a možností závod-
níků.

Aktivity školy na závěr škol-

ního roku budou koncipovány 
v duchu sportovních činností 
směřujících k aktivnímu a zdra-
vému životnímu stylu, poznává-

ní okolí školy a našeho města 
i rozvoji sebepoznávání a sebe-
pojetí dětí.

BC. MICHAELA OBYTOVÁ HACMACOVÁ 

ZŠ PRAKTICKÁ

Stejně jako minulý rok se i letos nám, 
žákům osmé třídy, naskytla skvělá pří-

ležitost, které jsme se ihned chopili. A to 
pětidenní pobyt na sportovní škole v pří-
rodě. Vstříc nezapomenutelným zážitkům 
jsme vyrazili v pondělí 24. dubna, dopro-
vázeni naším usměvavým panem učitelem 
a tříčlennou skupinkou odvážných paní uči-
telek. Hned po příjezdu nám byly přiděleny 
chatky a okamžik na to, již začal náš nabitý 
program. Na něco jako je nuda jsme mohli 
po dobu pobytu zapomenout, ale soudě po-
dle veselých tváří všech účastníků, to ni-
komu nevadilo. Jedno z pravidel, které pro 
nás platilo, bylo asi ranní ptáče dál doskáče, 
protože budíček byl už v sedm hodin ráno. 

ZŠ GEN. KLAPÁLKA
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Sportujeme

Po něm pak následoval den plný sportová-
ní a prozkoumávání okolní přírody. Každý 
den byl jiný a vždy bylo co dělat. Ať už šlo 
o orientační běh a výlety do přírody nebo 
o přeskakování potoka či chození po laně. 
Na programu byl mimo jiné třeba fotbal, 
hod diskem a oštěpem, ale i netradiční hry 
jako je třeba černá díra nebo dveře. Prostě 
ať se dělo cokoli, užili jsme si to na plno. 
Vyvrcholením celého pobytu byl příjezd au-
tobusu plného dětí, které se místo obejmutí 
s rodiči vrhly vstříc školním záchodům. Na 
škole v přírodě se nám samozřejmě líbilo 
a jsme rádi za každou možnost účasti na 
takovýchto akcích.

ANIČKA BRAMBOROVÁ. 8.C

Sportovní škola v přírodě 2017
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VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ:
Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 734 621 386,  

email: azcentrumkralupy@email.cz 

http://az.centrumd8.cz, facebook/azcentrum

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017  

„FILMOVÉ TRHÁKY“
1. turnus 10. 7. - 14. 7.

Zootropolis

2. turnus 17. 7. - 21. 7.

Hodný dinosaurus

3. turnus 24. 7. - 28. 7.

Doba ledová –  
Mamutí drcnutí

4. turnus 31. 7. - 4. 8.

Trollové

5. turnus 7. 8. - 11. 8.

Croodsovi

6. turnus 14. 8. - 18. 8.

Konečně doma

7. turnus 21. 8. - 25. 8.

Robinson Crusoe 
na ostrově zvířátek

8. turnus 28. 8. - 1. 9.

Tajný život mazlíčků

Sbor dobrovolných hasičů Minice 
si Vás dovoluje pozvat na 16. ročník soutěže v požárním útoku

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
KRALUPY NAD VLTAVOU“
v sobotu 3. června 2017 od 9:30 hodin 
na paloučku za čerpací stanicí  
MEDOS/INA v Minicích.
Proběhne také soutěž na speciálních 
hasičských lyžích o soudek piva - 
„Minická Meta“, které se může zúčastnit 
i široká veřejnost. Budou připraveny  
také různé soutěže pro děti a nakonec po vyhlášení 
výsledků se děti budou moci „ponořit do pěny“.
Podrobnosti na www.sdh-minice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA a LEKCE JÓGY

www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel. 777 860 106; kamilajirikova@volny.cz

KAMILA JIŘÍKOVÁ certifikovaná lektorka
Pravidelné lekce 

PÁNEVNÍ DNO: ZŠ Mikovice, Velvary, Kladno Mandala
JÓGA: ZŠ Mikovice, Party klub, Velvary

Semináře
TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA

PÁNEVNÍ DNO V POHYBU
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠTĚPÁN
daňov� poradce, auditor

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

PŘIJMEME SPRÁVCE 
UBYTOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ
v Kralupech - Mikovicích
na dohodu o provedení práce

NABÍZÍME SLUŽEBNÍ BYT 2+1 ZDARMA.
Pracovní náplň: úklid a údržba vnitřních i venkovních 

prostor, praní prádla, příjem hostů
Kontakt: tel. 603 535 402

e-mail: ubytovanivkralupech@gmail.com

Lukáš Hep
kontakt: Studny komplet s.r.o.

Tanvaldská 1337/5, Praha 8
tel.: 776 873 770

e-mail: studnykomplet@seznam.cz

www.studnykomplet.proweb.cz

STUDNY, PUMPY, ČERPADLA
KOMPLETNÍ STUDNAŘSKÁ ČINNOST

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Nabízíme k pronájmu volné prostory v centru města 
Kralup v nově budovaném zdravotnickém zařízení.

Zastávka bus přímo před budovou, nádraží 3 min. chůze.

K pronájmu nabízíme volné samostatné ordinace  
nebo i celé podlaží.

Vhodné pro lékaře neinfekčních oborů  
(společná recepce a čekárna), pro rehabilitaci či 

pro služby spojené s péčí o lidské tělo – kosmetika, 
pedikúra, manikúra apod.

Dále byty v podkroví  1x 1+KK, 2x 2+KK.
Prostory budou dokončeny cca v říjnu 2017.

Bližší info na e-mailu: ziskalova@audaciaklinik.cz

Nabízíme k pronájmu 
volné prostory
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10. a 11. 6. 2017 LEVANDULOVÝ 
VÍKEND- rozšířená nabídka levandulí- levandulové dekorace,  svíčky, mýdla

Letní nabídka:

zahradnické centrum

Otevřeno  po-ne 8-18 hodin

tel.: 315 781 019

ovocné stromky, růže, trvalky, okrasné trávy

www.zahradnictvi-jelinek.cz



y káva, čaj či voda na divadelním baru zdarma
y vstupenky si kupujete jako první
y nejlepší místa v hledišti
y Vámi vybraná sedadla jsou stejná na všechna čtyři představení

Abonentka  
přináší tyto výhody:

Cena: 1.460 Kč

Ke koupi od 1. 6. do 30. 6.

Je možné prodat ZTP abonentku

 za cenu 730 Kč

divadelní abonentka podzim – zima 2017

Z lásky vznika-
jí ty nejkrásněj-

ší i ty nejhorší věci.
S humorem i dojetím 
a s tou největší upřímností 
líčí autor život opuštěné 
matky Amandy, která 
svou láskou a touhou 
udělat své děti co možná 
nejšťastnějšími, nadělá 
v rodině velikou paseku. 
Postava syna Toma je 
zosobněním samotného T. Williamse a jeho sestra Laura je původně jeho pravá 
sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo 
nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. 

Hrají: matka Amanda - Simona Stašová; syn Tom - Jaromír Nosek / 
Filip Cíl; dcera Laura - Andrea Daňková / Kamila Trnková; nápadník 

Jim - Adam Vacula / Karel Heřmánek ml. / Zdeněk Piškula
Délka představení: cca 2 hodiny 20 minut s přestávkou

Premiéra: 22. dubna 2017
Abonentní vstupné: 420 Kč

R ežisér Jakub Špalek k této hře říká: „Na počátku roz-
hodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl - tangl byly (v mém 

případě) zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla Semafor 
z konce šedesátých let byla u nás doma značně odřená, 
s jejich písničkami jsem se probroukal raným mládím. 
A nyní jsem si stále častěji uvědomoval, že o tom vlastně 
moc nevím. Ano, známe zvukové záznamy, známe slav-
né klipy, filmy, ale to, z čeho to vzniklo, jak to začalo, to 
vlastně neznáme! Původní podobu představení jsme (při-
rozeně) nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že aktivní 
pamětníci – protagonisté jsou stále tady a je možné se 
s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka byla skoro 
na světě. Mělo to háček – kde najít ty dva „svébytné pá-
ny“? Ale i to mělo nakonec překvapivě snadné řešení. 

Hrají: Petr Lněnička; Zdeněk Dočekal; Adéla Petřeková; Veronika Němcová; Pavel Husa; Klára Böhmová
Délka představení: 70 minut bez přestávky

Premiéra: 20. ledna 2017
Abonentní vstupné: 260 Kč

M atka, syn a jeho partner vzpomínají na uply-
nulých jedenáct let. Každý z nich si to ale 

pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši 
osobnost? Dramaticý příběh napsaný s anglickou 
lehkostí a humorem.

Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach
Délka představení: 120 minut

Premiéra: 4. února 2017
Abonentní vstupné: 420 Kč

Jean připravuje 
večeři na oslavu 
narozenin svého 
manžela, mírného 
účetního Henryho. 
Každou chvíli 
mají přijít hosté, 
ale oslavenec 
má zpoždění. 
Když konečně 
přijde, Jean 
ho nepoznává 
- Henry chce 

okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru 
omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu 
liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. 
Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář 
Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž 
se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu 
peníze udržet. 

Hrají: Ondřej Vetchý; Vanda Hybnerová; Richard Trsťan; 
Michal Novotný; Jiří Štrébl; Nela Boudová / Sabina Laurinová; 

Pavel Kikinčuk; Zdeněk Košata / Rudolf Slivka
Délka představení: 120 minut s přestávkou

Premiéra: 16. 1. 2011
Abonentní vstupné: 360 Kč

28. září – čtvrtek – 19:00
Agentura Harlekýn
TENNESSEE WILLIAMS – SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 

listopad 2017 – 19:00 hodin
Divadlo Palace: 
RAY COONEY – PRACHY!!!

Abonentky není možné rezervovat!
Volný prodej vstupenek na jednotlivá představení od 1. 7. 2017
Ke čtyřem vstupenkám patří jedna abonentní kartička.

17. října – úterý – 19:30 hodin
Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar: Jiří Suchý, Jiří Šlitr
JONÁŠ A TINGL - TANGL

5. prosince – úterý – 19:30 hodin
Divadlo Ungelt: 
PETER QUILTER - 4000 DNŮ


