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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj
Rekonstrukce komunikací 
v Lobečku pokračuje Ochutnávka  

z programu KD Vltava

20. 3. 

divadelní představení

24. 3. 

koncert Karla Plíhala  
- Vzduchoprázdniny

29. 3. 

závěrečný ples letošní 
sezóny - ples KaSSu

Více informací na str. 16.

Nenechte si ujít!

Dále v tomto čísle:
Jak momentálně 
funguje kralupská 
nemocnice? str. 5

Vrcholí anketa 
Sportovec Kralup nad 
Vltavou 2013 str. 8

Kolik prvňáčků bylo 
letos přijato? str. 22

TJ Sokol Kralupy slaví 
130. narozeniny str. 26

Aktualizovaný seznam 
     lékařů str. 36

Vrámci investiční akce „Modernizace místních 
komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokali-

ta Lobeček“ budou po zimní přestávce pokračovat 
stavební práce v Revoluční ulici, které potrvají 
zhruba dva měsíce, a poté na třídě Legií, která 
by měla dostat nový povrch do letních prázdnin. 
V rámci oprav dojde i k modernizaci přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení.
Termíny prací a uzavírek jsou naplánovány následovně:
1. Zahájení prací v ulici Revoluční 24. 2. 2014.
2. První uzavírka komunikace Revoluční 3. 3. 2014. 
 Průjezdná zůstane křižovatka ulic K. Čapka x Revoluční,
 objízdná trasa Masarykova – Cesta Brigádníků – 
 K. Čapka nebo I. Olbrachta – Ke Koupališti – Ve Starém 
 Lobečku – tř. Legií.
3. Dokončení do 30. 4. 2014.
4. Zahájení prací tř. Legií – ihned po dokončení Revoluční
 – začátek května.

5. Objízdná trasa Masarykova (bude zamezeno parkování 
 vozidel) – Revoluční – M. Gorkého – J. Holuba.
6. Dokončení do 30. 6. 2014.
7. I. Olbrachta (druhá část) ihned po dokončení tř. Legií 
 – červenec 2014. 
8. Konec celé akce do 15. 8. 2014.
9. Odvoz odpadu bude zajištěn velkoobjemovými 
 kontejnery, které  budou přistaveny v bočních ulicích.

Celá tato akce si vyžádá náklady ve výši 20,5 
milionu korun. Městu Kralupy nad Vltavou se 
v loňském roce podařilo získat dotaci z Regionál-
ní operačního programu Střední Čechy ve výši 
18.574.453,89 Kč. Zbylou částku uhradí MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou ze svého rozpočtu.
PROSÍME VŠECHNY OBČANY O TRPĚLIVOST 
A VSTŘÍCNOST.

Libor Lesák, místostarosta,

 měÚ kraLupy nad VLtaVou

Třídu Legií v Lobečku čeká 
kompletní rekonstrukce.
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KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,
◆ Město Kralupy nad Vltavou podá dvě žádosti 
o dotace z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Jedná se o akce „Modernizace sportoviště 
vč. dopravního hřiště v areálu ZŠ Třebízského“ 
a „Rekonstrukce malého bazénu vč. sociálního 
zázemí plaveckého bazénu“.
◆ Kralupy nad Vltavou se i letos připojí k akci 
„Vlajka pro Tibet“. Vlajka bude vyvěšena 10. 3. 2014 
před kralupskou radnicí.

◆ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu 
o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/101 
Kralupy nad Vltavou, průtah“ (rekonstrukce Mostní 
ulice v k.ú. Kralupy nad Vltavou – komunikace, 
veřejné osvětlení, obrubníky atd., výstavba třech 
kruhových objezdů – křižovatka Na Františku, 
křižovatka pod viaduktem místo tzv. slzy a pod 
Hostibejkem). Smlouva má za účel sjednání podmínek 
společného postupu při zajištění zadávacího řízení 
pro veřejnou zakázku na stavební práce, včetně 
uzavření příslušných smluv, a to za podmínek 
specifikovaných ve smlouvě pro akci „II/101 Kralupy 
nad Vltavou, průtah“. Město Kralupy nad Vltavou 
bude financovat ze svého rozpočtu podchod pod 
Mostní ulicí (od lávky k nemocnici). Platnost smlouvy 
je dále podmíněna získáním dotace z ROP (dotaci 
zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje).
◆ Českému coursingovému clubu bylo schváleno 
využití louky za koupalištěm pro konání závodu 
v coursingu „Jarní Kralupy“ (terénní dostihy psů), 
který proběhne ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2014. 
◆ Ve dnech 3. – 6. 4. 2014 přijede do města cirkus 
Rudolfa Berouska, který návštěvníci naleznou jako 
vždy na louce u plaveckého bazénu. 
◆ Město Kralupy nad Vltavou uzavře Smlouvu 
o dílo se společnosti OPV, s. r. o. za účelem provedení 
monitoringu kvality podzemní vody v prostoru bývalé 
skládky Hrombaba. 
◆ Rada města dne 11. 2. 2014 schválila podpis 
smluv o dílo s Ing. Pavlem Kubískem na zpracování 
projektových dokumentací pro provádění staveb 
„Přechod pro chodce v ulici Gen. Klapálka“, 
„Přechod pro chodce v ulici Mostní“ a „Rekonstrukce 

komunikace v Kralupech nad Vltavou ul. I. Olbrachta 
– 2. část“.
◆ S Jiřím Cibulkou bude uzavřen Dodatek  
č. 4 k nájemní smlouvě. Dodatkem se bude měnit 
pronájem smuteční síně z doby určité na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.  
◆ Panu Ladislavu Vosáhlovi bylo schváleno 
využití louky za koupalištěm dne 8. 6. 2014 pro 
konání Veřejné modelářské soutěže pro děti 
a mládež, modelářský den s ukázkou létání modelů 
vrtulníku a letadel.  
◆ Městský bytový podnik dostal za úkol zajištění 
stavebních prací, které zabezpečí odstranění vlhkosti 
bytového domu č.p. 211 ve Smetanově ulici a provést 
výměnu oken v bytě č. 4 bytového domu Vrchlického 
504.
◆ Město Kralupy nad Vltavou podá žádost 
o dotaci z programu OPLZZ zaměřenou na podporu 
standardizace orgánů sociálně-právní ochrany.  
Od 1. 1. 2015 budou účinné standardy kvality orgánů 
sociálně právní ochrany dětí. V rámci účinnosti 
těchto standardů by mělo na sociálně právní ochraně 
dětí odboru sociálních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou pracovat 
7 zaměstnanců. V současné době zde pracuje  
6 zaměstnanců. Tato výzva slouží k překlenutí doby 
k účinnosti standardů. Po této době by takto přijatý 
pracovník byl hrazen z dotace na sociálně právní 
ochranu dětí. Z dotace lze hradit mzdu, nákup PC, 
nábytku, ale i vzdělávání pro stávající zaměstnance 
OSPOD.
◆ Rada města souhlasila s uzavřením knihovny 
pro dospělé čtenáře v sobotu 19. dubna 2014.
◆ Město Kralupy nad Vltavou poskytne 
Záchranné službě AS ČR Kralupy nad Vltavou finanční 
příspěvek na činnost ve výši 150.000,- Kč.
◆ RM schválila Městskému úřadu, Městské policii 
Kralupy nad Vltavou a Domu dětí a mládeže nákup 
nového osobního automobilu.

StŘípKY z radnice města ◆ StŘípKY z radnice města
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19.března

Veřejné jednání 
zastupitelstva města 

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

další měsíc je za námi a do rukou se vám dostá-
vá další číslo Zpravodaje. Nezadržitelně se hlásí 
o slovo jaro a je to i znát na životě v Kralupech, 

který se pomalu, ale jistě, probouzí 
ze zimního spánku, takže se můžeme 
těšit na stále více akcí a zážitků, které 
nám březen a další měsíce přinesou.

Toto číslo jsme ale kromě pozvánek 
tak trošku věnovali zdraví. Na po-
slední straně najdete seznam lékařů 
dostupných v Kralupech, který určitě 

uvítají zejména ti, co nemají internet a nemohou 
si kontakty na lékaře snadno dohledat na we-
bových stránkách. Naposledy byl ve Zpravodaji 
tento seznam otištěn v roce 2009 a od té doby se 
toho již hodně změnilo. 

Dále vás také zajímalo aktuální fungování 
kralupské nemocnice, takže jsem požádala o in-
formace ředitele RHG spol. s r. o. a celý rozhovor 
si můžete přečíst na str. 5. A novinkou na téma 
zdraví je nová rubrika v podobě poradny. Umístili 
jsme ji tematicky také na str. 5 a v tomto čísle ji 
otevírá otázka ze stomatologie. Zajímavá a ob-
sáhlá odpověď určitě překvapí nejednoho z vás.

Věřím, že vás březnové články budou nejen 
informovat, ale i motivovat k různým činnostem 
a nebudete se u čtení Zpravodaje nudit. Přeji 
všem školákům krásné a aktivní prožití jarních 
prázdnin a samozřejmě všem čtenářům klid-
né prožití březnových dnů, ve zdraví, pohodě 
a s úsměvem.

radka saLákoVá, 

redaktorka kZ

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské  
středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. IČ: 00353574. Náklad 2800 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 734 695 013. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Hana Bozděchová. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. 
Vyšlo 28. 2. 2014. Uzávěrka dubnového čísla: 20. 3. ve 12 hod. Příští číslo vyjde 1. 4. 2014.

adresa:
Hůrka 1041

schůzka se koná:
25. 3. 2014 od 12:30 

do 13:30 hodin

SVaz zdraVotně 
poStižených 
zo Kralupy 

STánKoVé TRhy  
 v Lobečku se konají 
 ve středu  
 5. a 19. 3. 2013

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

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 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.
 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 krOmě 11.2., 22.4., 15.7., 16.10.

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

TERMÍN MOBILNÍHO SVOZu

BŘEZEN
10. 3. - 14. 3. bioodpad
24. 3. - 28. 3. rozměrný odpad z domácností  

duBEN
7. 4. - 11. 4. bioodpad   
21. 4. - 25. 4. rozměrný odpad z domácností 

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

Kopec u Veltrus
- doručeno do redakce 29. 1. 2014 

Mezi obcemi Kralupy a Veltrusy vyrostl velký kopec, 
o co jde? Co se zde ukládá, jak bude velký?

F. Marek, Kralupy n. Vlt.

Reaguje Richard Kyselý, 
starosta města Veltrusy  

Jedná se o původní vytěženou pískovnu, kde pro-
bíhají terénní úpravy navršením inertního materi-
álu dle schválení KÚSK, odbor životního prostředí 
včetně schváleného provozního řádu. V poslední 
fázi se celý kopec zaváží zeminou. Kopec může 
dle stavebního povolení dosahovat do úrovně 222,6 
metrů nad mořem. Začátkem jara bude dokončeno 
navážení a začne se provádět ozelenění (výsadba 
stromů a keřů). Město Veltrusy obdrží během břez-
na a dubna projekt, který bude znázorňovat ozele-
nění. Bývalá skládka leží v katastru Veltrus, ale je 
majetkem soukromé osoby.

Nad dopisy čtenářů

Rada města na svém únorovém 
zasedání schválila zpracování 
odborného posudku pro realizaci 
protipovodňových opatření v dílčím 
povodí knovízského potoka – městské 
části Zeměchy. 

Vtomto povodí došlo během posledních 
let již k několika nebezpečným hydro-

logickým jevům a mimořádným událostem. 
Jednalo se vždy o jevy spojené buď s roz-
vodněním Knovízského potoka, nebo zapla-
vením obce přes tzv. „sprašovou rokli“.  

Odborný posudek bude sloužit jako vý-
chozí dokument pro rozpracování technic-
ko-organizačních opatření města Kralupy 
nad Vltavou, majících za cíl eliminaci nebo 
snížení škodlivých účinků při bleskových 

záplavách a povodních, vzniklých v důsled-
ku lokálních přívalových srážek.

Předmětný dokument je důležitý jako 
výchozí materiál pro uplatnění požadavků 
města v rámci připravovaných komplexních 
pozemkových úprav ve třech zájmových 
katastrálních územích (Zeměchy, Otvovi-
ce a Blevice), zajišťovaných Státním po-
zemkovým úřadem ČR.  Posudek navrhne 
koncepční protipovodňová opatření v dané 
oblasti a dílčím povodí, s cílem zamezit 
zaplavení z pozemků položených nad obcí. 
U pozemků dotčených navrženými vodo-
hospodářskými protipovodňovými opatře-
ními, bude možno v rámci komplexních 
pozemkových úprav požadovat potřebná 
majetková vymezení. 

Jiří mácHa, kriZoVé říZení města

Březnová výročí  
a pietní zastavení
7. března - uplyne 164 let od narození prvního čes-
koslovenského prezidenta T. G. Masaryka. Pietní 
zastavení proběhne u busty na Masarykově mostě 
v pátek 7. 3. v 10:00 hodin.

8. března - Mezinárodní den žen

12. března - Den přístupu České republiky k Se-
veroatlantické smlouvě (NATO)

22. března - uctíme památku všech, kteří zemřeli 
před 69 lety při tragickém náletu na Kralupy. Pietní 
zastavení se uskuteční v sobotu 22. 3. v 12:00 ho-
din u pamětní desky, která je umístěna na kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava na Palac-
kého náměstí.

28. března - v roce 1891 zemřel otec A. Dvořáka, 
řezník, hostinský a nadšený muzikant František 
Dvořák. Se svými dcerami Marií a Janou je pohřben 
na velvarském hřbitově. 

Půjčky NA RENOVAcI 
ByTů A dOMů
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje vý-
běrové řízení na získání půjčky z „Fondu 
rozvoje bydlení města Kralupy nad Vlta-
vou“ pro rok 2014. 

Tento peněžní fond vznikl v roce 1995 v zá-
jmu zlepšení úrovně bydlení, životního pro-

středí a vzhledu města. Slouží k poskytování 
půjček na opravu a modernizaci bytového fon-
du vlastníkům obytných budov a bytů na území 
města podle stanovených pravidel a podmínek 
a také k úhradě nákladů na opravy, moder-
nizaci městského bytového fondu a úhradu 
nákladů v souvislosti s odstraňováním škod 
vzniklých v souvislosti s přírodními, živelnými 
a ekologickými událostmi či haváriemi (např. 
povodeň, zatopení, škody způsobené povětr-
nostními a jinými událostmi, požár, únik eko-
logicky škodlivých látek aj.). 

Finanční prostředky se zapůjčují napří-
klad na obnovy střech, výměny oken starších  
10 let, na nákup bytu v rámci 5. vlny privatiza-
ce městského bytového fondu atd. 

Celé znění výběrového řízení naleznete 
na webových stránkách města www.mes-
tokralupy.cz a na úřední desce MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.

Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splat-
nosti 4 roky. Termín podání žádostí je 
do 10. 12. 2014. 

Bližší informace poskytne Miroslava Ko-
řínková, referentka ekonomického odboru,  
tel.: 315 739 809,
e-mail: miroslava.korinkova@mestokralupy.cz.

PRotiPoVodňoVá 
opatření v Zeměchách
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poplatKy za psy

ToužíTE Po PEJSKoVi? AdoPTuJTE ho Z KrAluPSKého úTulKu!

emilka ringo

Kříženka pitbula, kastrovaná fena, 3 roky. Zpočátku rezervovaná, 
po chvíli opatrně přijde na pamlsek, pak po seznámení mazlivá. 
Na vodítku trochu tahá, umí sedni, dej pac, lehni, zůstaň. V bytě 
čistotná, vydrží sama. Není vhodná k fenám, psy snáší. Majitelka ji 
dala do útulku, protože odjela pracovat do Velké Británie, kde jsou 
tato plemena zakázaná.

Střední kříženec, pes, stáří cca 2 roky, 43 cm. Je temperamentní, 
kontaktní k lidem, ani se psy nemá žádné potíže, vhodný 
k dětem. Přišel do útulku s deformovanou nohou, patrně po staré 
zlomenině, která mu zprvu nevadila, ale situace se zhoršila a ringo 
prodělal pro rozsáhlý zánět v kosti 21. 1. 2014 vysokou amputaci. 
doufáme, že i tak najde domov. Svému stavu se rychle přizpůsobil 
a dobře běhá i na třech nohách. Je vhodný do smečky, milý, 
mazlivý, temperamentní, bude vděčným parťákem.

LeSan - MěSTSKý ÚTuLeK PRo PSy 
Kralupy nad Vltavou – na hrombabě

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

www.utulek-kralupy.estranky.cz

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

a nově také na Facebooku.

Poslední den k zaplacení místního poplatku za psa je 31. březen 2014.
Sazby a splatnost místního poplatku stanovuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010.

Upozornění pro majitele psů

SaZBa PoPLaTKu Činí RoČně:
a) v domech o min. třech bytech pro celé území města .......................................................... 1.000,- Kč

 u druhého a dalšího psa téhož držitele ............................................................................... 1.500,- Kč

b) v rodinných domech s max. 2 byty v Kralupech n. Vlt., Lobečku a Mikovicích........................ 200,- Kč 

 u druhého a dalšího psa téhož držitele .................................................................................. 700,- Kč 
                  
c) v rodinných domech s max. 2 byty v Minicích a Zeměchách .................................................. 200,- Kč

 u druhého a dalšího psa téhož držitele .................................................................................. 700,- Kč 

d) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
 je-li jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na počet bytů v nemovi-
 tosti pro celé území města 200,- Kč

 u druhého a dalšího psa téhož držitele .................................................................................. 300,- Kč

 - v domech uvedených pod písm. c) za prvního psa ............................................................... 100,- Kč

 za druhého a dalšího psa téhož držitele ................................................................................. 300,- Kč

ZPůSoB PLaCení PoPLaTKu
� hotově na pokladně Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1.

� poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený v Komerční bance, 
 číslo 19 - 624 171 / 0100. Za účelem identifikace platby je nutno použít variabilní symbol přidělený
 správcem poplatku, případně vypsat čtyřčíslí 1341, jméno a příjmení majitele psa. 

Bližší informace poskytne Městský úřad Kralupy nad Vltavou, ekonomický odbor, 
Šárka Karlíková, e-mail: sarka.karlikova@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 862 a 885. 

Pes je nejlepší přítel člověka a na člověku je, aby 
za svého čtyřnohého miláčka platil. Každá obec 

má možnost upravit podrobnosti poplatku podle 
místní situace a účelu. Poplatek za psa patří mezi 
tzv. „místní poplatky“, stejně jako poplatek za povo-
lení k vjezdu nebo poplatek za rekreační pobyt. 

Ohlašovací povinnost má držitel u pejska staršího 
tři měsíce, který má na území daného města trvalé 
bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo.

Psa musíte nahlásit v místě trvalého bydliště či 
sídla i v případě, pokud s ním trávíte většinu roku 
mimo tuto adresu, tzn. např. na chalupě. Nutno do-
dat, že je povinností přihlásit i psa, který poplatku 
nepodléhá. 

K přihlášení potřebujete občanský průkaz nebo 
jiný doklad, doklad o přiznání důchodu, je-li při-
znán, popř. doklad o převzetí psa z útulku. Každý 
přihlášený pes dostane evidenční známku, která je 
nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení 
a v případě ztráty musí majitel psa tuto skutečnost 
oznámit na MěÚ. Evidenční známku musí mít pes 
vždy na veřejnosti, a to i v případě, že má mikročip. 
Toto opatření slouží k případné kontrole psa a navíc 
v mnoha případech pomůže k identifikování psa. 

Pokud již pejska majitel nevlastní (úhyn, změna 
majitele, změna trvalého pobytu), musí tuto sku-
tečnost také oznámit na MěÚ.  

V případě, že majitel psa poruší povinnost mít psa 
přihlášeného, hrozí mu pokuta v blokovém řízení 
do výše 1.000,- Kč, ve správním řízení pak pokuta 
do výše 30.000,- Kč, popř. i zákaz pobytu. 

str. tereZa dobroVoLná, městská 

poLicie kraLupy nad VLtaVou
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v květnu loňského roku, po prodeji 
areálu nemocnice společnosti RHG 
spol. s r. o., jsme přinesli rozhovor 
s Phdr. Matouškem, na který 
nyní navazujeme. Nejpalčivějším 
tématem loňského roku byly 
nutné investiční náklady na opravu 
budovy.

Podařilo se Vám některé plány zrealizovat, co 
dalšího plánujete?
Od převzetí budovy nemocnice v roce 
2013 se zrealizovaly investice ve výši 
3.625.265,- Kč.

Například: nové pokoje na LDN 3, ka-
beláž na SONO, kamerový systém pokoje 
na LDN 3, výměna kamerového systému 
na lůžkovém oddělení, výměna původních 
železných oken, stavební úprava LDN 2, re-
konstrukce jídelního výtahu, oprava osobní-
ho výtahu, opravy sklepů a přízemí elektro 
po povodni, nové interiérové dveře, částeč-
ná rekonstrukce výměníku, oprava RTG + 
nový ovládací panel.

V přízemí budovy byla zrušena prodejna potra-
vin a občerstvení, proč k tomu došlo? občer-
stvení v nemocnici návštěvníkům i pacientům 
chybí. Bude prostor nabídnut k podobnému 
účelu do pronájmu?
Prodejnu potravin a občerstvení jsme zkou-
šeli provozovat sami, poté se vystřídalo 
několik nájemců a vždy skončili z ekono-
mických důvodů. Prodejna si na sebe nevy-
dělala i přes dampingové nájemné. Situaci 
řešíme třemi automaty na občerstvení, do-
plňkovým prodejem balených věcí v pro-
dejně zdravotních potřeb a do budoucna 
bude určitý sortiment mít a nabízet i nově 
připravovaná lékárna v nemocnici.

V nemocnici také přestala fungovat lSPP (lé-
kařská služba první pomoci). Z jakého důvodu 
a kdy bude služba opět dostupná? 
LSPP přestala fungovat po povodni, protože 
byla vyplavena. Souběžně přestal být doto-
ván její ztrátový provoz, a proto jsme po-
žádali Středočeský kraj o dotaci na provoz 
LSPP v Kralupech nad Vltavou. Doposud 
nemáme odpověď. Pokud ordinace LSPP 

nebude mít zajištěný finanční příspěvek 
na ztráty, nemůže být zprovozněna. Pokud 
tomu tak bude, bude to v některé z ordi-
nací v nemocnici. Prozatím musí lidé volat 
záchrannou službu 155 nebo 112, nebo na-
vštívit nejbližší pohotovostní službu, která 
je v Mělníku, Kladně, Slaném nebo v Praze 
Na Bulovce.

Prý by měla být zrušena laboratoř, je to prav-
da? Pokud ano, z jakého důvodu?
Služby laboratoře jsou nadále zajištěny v ne-
mocnici dodavatelským způsobem firmou 
Citylab. Odběrová místnost pro pacienty 
funguje od 7:00 do 9:00 hodin. Dále pro 
náhlé případy odebírá vzorky interní am-
bulance.

S jakými dalšími plány a změnami jste vstou-
pili do nového roku?
Pomáhat slabším. Nenechat se otrávit. Ne-
závidět a přát lidem úspěch. Každý ať si 
zametá před svým vlastním prahem a žije 
za svoje peníze.      

děkuJi Za roZHoVor! r. saLákoVá

roZHoVor s... phdr. Vladimírem matouškem, ředitelem rHG spol. s r. o. – nemocnice s poliklinikou v kralupech n. Vlt.

Kralupská nemocnice již téměř rok 
V soUkRomých RUkách

Nová 
rubrika
Vážení a milí čtenáři,
v lednu jsem položila otázku, 
co nového byste chtěli najít 
na stránkách Zpravodaje. Za-
reagovaly sice pouze tři čte-
nářky, ale i tak jsem v návr-
zích našla téma, které jsme 
ve Zpravodaji ještě pravidelně 
neměli: Zdraví. 

Pište tedy na e-mail: zpra-
vodaj@mestokralupy.cz své 
dotazy z této oblasti, např. co 
vás trápí, na co se nechcete 
zeptat svého ošetřujícího léka-
ře atd. Budu se snažit odpo-
vědi zjistit u místních lékařů 
a specialistů a najdete je kaž-
dý měsíc v této rubrice. 

radka saLákoVá

Zdraví: poradna

Můj stomatolog mi řekl, že mám parodontitidu. Co to je a co s tím mám dělat?
D. h., Kralupy n. Vlt.

PaRoDonTiTiDa /lidově paradentóza/ je chronický zánět 
dásně a závěsného aparátu zubu. Patří mezi nejčastější 
choroby nejen u nás, ale na celém světě. Vznik onemoc-
nění je podmíněn přítomností mikroorganismů v zubním 
plaku na povrchu zubů. Zpočátku je projevem zánětu pouze 
občasné krvácení z dásní při čištění zubů. Postupem času 
se přidá i otok, zarudnutí, citlivost dásní a zápach z úst. Kr-
vácení se stává pravidelnou součástí ústní hygieny a může 
k němu docházet i během jídla nebo dokonce spontánně. 
Neléčený zánět dásní může vést k parodontitidě. 
Parodontitida je charakterizována úbytkem kosti v okolí zu-
bů, viklavostí zubů až jejich ztrátou. Kromě toho, že toto one-
mocnění snižuje žvýkací schopnost, narušuje estetiku a sni-
žuje kvalitu života, tak má potenciální negativní důsledky 
na celkový zdravotní stav (zvyšuje riziko výskytu komplikací 
při diabetu i riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, 
nepříznivě ovlivňuje průběh těhotenství). Objevují se také no-
vé důkazy, které spojují parodontitidu s některými infekcemi 
plic, některými druhy rakoviny a revmatoidní artritidou.
Pokud stomatolog tuto diagnózu vyslovil, je potřeba pro-

vést podrobnější vyšetření a rentgenový snímek, který 
zachytí stav poškození parodontu;  vyšetření provede 
školená dentální hygienistka, která dokáže určit stu-
peň postižení a podle toho buď provede na odborném 
pracovišti pod dohledem odborníka příslušné ošetření 
sama (odstraní zubní kámen, zhodnotí kvalitu pomůcek 
pacienta, příp. doporučí vhodnější, demonstruje a naučí 
správnou techniku čištění zubů a mezizubních prostor 
atd.), anebo pokud vyhodnotí stanovením speciálních 
indexů, že se jedná o závažnější stupeň postižení, do-
poručí návštěvu specialisty - parodontologa. Rozhodně 
nestačí doporučení lépe si čistit zuby. Je totiž známo, že 
drtivá většina lidí si sice čistí zuby pravidelně, ale chybnou 
technikou, takže výsledkem je nedokonale odstraněný 
plak a je tedy zaručen rozvoj paradentózy. Je rozhodně 
vhodné při sebemenších pochybnostech navštívit den-
tální hygienistku a můžete se spolehnout, že se ocitnete 
ve školených, citlivých rukách specialistky.

Kateřina Dandarová, DiS., neurodent s.r.o., 
V Zátiší 1025/3, tel.: 315 724 140



Městský úřad kralupy nad vltavou, 
odbor životního prostředí vykonává 
činnost vodoprávního úřadu 
s povinnostmi a právy přesně 
stanovenými ve vodním zákoně.

Co VŠeChno Si MůžeTe neBo MuSíTe ZaříDiT 
na oDBoRu žiVoTního PRoSTřeDí Z hLeDiS-
Ka VoDy:
Například povolení k odběru povrchové a pod-
zemní vody, povolení stavby vodního díla včetně 
povolení užívání (např. čistírny odpadních vod, 
studny, vodovody, kanalizace nebo tepelné čer-
padlo systém voda-voda), souhlas ke stavbě 
v záplavovém území. Žádosti si můžete stáhnout 
na internetových stránkách města nebo vyzved-
nout osobně na měÚ.

PiTná VoDa Ve VoDoVoDní SíTi:
Území správního obvodu kralup n. Vlt. je z velké 
části zásobováno pitnou vodou pomocí neustále 
se rozrůstající vodovodní sítě. Voda ve vodovodu 
v našem regionu je součástí vodárenské sousta-
vy vodovod kladno - Slaný - kralupy - mělník. 
Hlavním zdrojem vody je skupina 51 podzemních 
vrtů v oblasti mělnické Vrutice, která dodává více 
než 85 % veškeré vody. Dále několik doplňkových 
lokálních zdrojů a zdroj Liběchovka. Voda není 
chemicky upravována, je pouze hygienicky za-
bezpečena chlorem. kvalita pitné vody se trvale 
sleduje. Provozovatelem vodovodu jsou Středo-
české vodárny, a. s. (www.svas.cz).

 
PiTná VoDa Ve VLaSTní STuDni:
Studna je stavbou vodního díla, kterou povoluje 
vodoprávní úřad kralupy n. Vlt. Často podceňo-
vané potřebné povolení však zajišťuje ochranu 
vlastního budoucího zdroje pitné vody. Co vše 
potřebujete, než začnete s budování studny, na-
jdete na internetových stránkách města. Nejdůle-
žitější je vypracování posudku oprávněné osoby, 
kterou je zpravidla hydrogeolog (tzv. vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 vodního 
zákona) a zpracování projektové dokumentace. 
Nejoptimálnější je nechat si vybudovat studnu 
tzv. na klíč, kdy zhotovitelská firma zároveň za-
jistí i veškerou potřebnou dokumentaci. Studny 
nelze budovat svépomocí. 

Povolením studny a odběru podzemní vody, a ani 
povolením užívání studny však péče o studnu ne-
končí. Často si majitelé myslí, že jednou vybudo-
vaná studna bude sloužit navždy a voda v ní bude 
nezávadná. To v žádném případě neplatí. Studni 

by měla být věnována pravidelná a náležitá péče. 
Plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí 
být znečisťována a kolem studny ve vzdálenosti 
nejméně 1 m by povrch terénu měl mít nepropust-
nou úpravu k zamezení vtékání povrchové vody 
do studny. Součástí péče o studnu je průběžná 
kontrola jejího technického stavu a odstranění pří-
padných závad nejlépe 2x ročně. musíte též pro-
vést čištění a pravidelnou desinfekci vody. Účin-
nost desinfekce se prověřuje odebráním vzorku 
a provedením rozboru, který vlastník studny ob-
jedná u příslušné akreditované laboratoře. 

Nevyužívané studny je potřeba zajistit proti 
pádu osob a živočichů. Není dovoleno je použí-
vat k jiným účelům (např. vsakování odpadních 
vod). k případnému zrušení (zasypání) studny je 
potřeba povolení vodoprávního úřadu k odstra-
nění studny.

Užitečné údaje k používání a čištění studní na-
jdete na internetových stránkách Státního zdra-
votního ústavu (www.szu.cz). 

Co S PoužiTou VoDou:
Odpadní voda obsahuje řadu znečisťujících látek, 
které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrcho-
vých a podzemních vod. Z hlediska ochrany život-
ního prostředí je nejvhodnější variantou napojení 
na kanalizaci, tedy centrální čistění. Část území 
našeho regionu je propojena sítí kanalizací, které 
jsou zakončeny čistírnou odpadních vod. Hlav-
ním provozovatelem kanalizací jsou Středočeské 
vodárny, a. s. Pro připojení ke kanalizační síti je 
nutné nechat si vypracovat projektovou dokumen-
taci a požádat na stavebním úřadě o vydání tzv. 
územního souhlasu (přípojka kanalizace není stav-
bou vodního díla, proto jí povoluje stavební úřad). 
V případě, že kanalizace v místě vůbec není nebo 
se na ní z technických důvodů nelze napojit, je 
nutno přistoupit k individuálnímu řešení likvidace 
splaškových odpadních vod, kterým je vybudování 
vlastní domovní čistírny nebo nepropustné jímky 
na vyvážení. Stavbu čistírny odpadních vod povo-
luje vodoprávní úřad. ke stavbě budete potřebovat 
především projektovou dokumentaci čistírny. 

Co S DeŠťoVýMi VoDaMi:
Urbanizace výrazným způsobem dnes mění při-
rozený koloběh vody, a to jak z hlediska jeho 
množství, tak i jakosti. Srážkové vody můžeme 
chápat jako srážkové vody ze staveb nebo jako 
povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod 
dopadajících na pozemky. Samostatnou kapitolou 
je v dnešní době otázka, jak lze a jak nelze hospo-

dařit s dešťovými vodami. V současné době vod-
ní zákon ukládá stavebníkům, aby při provádění 
staveb nebo jejich změn měli vyřešené vsakování 
nebo zadržování srážkových vod z těchto staveb. 
Na to je potřeba pamatovat již ve fázi vypracování 
projektové dokumentace. Vsakování srážkových 
vod je nutno provádět výhradně na vlastním po-
zemku. Srážkové vody nesmí odtékat na pozem-
ky sousedů nebo jim dokonce podmáčet stavby. 
V případě větších staveb je vhodné tuto záležitost 
svěřit hydrogeologovi, jehož úkolem bude navrh-
nout dostatečně kapacitní a zároveň funkční sys-
tém hospodaření se srážkovou vodou. 

TePeLná ČeRPaDLa:
V poslední době stále více lidí uvažuje o ekolo-
gickém vytápění. Jednou z možností je tepelné 
čerpadlo. Zvolíte-li systém, u kterého se potřeb-
né teplo bude odebírat ze zemního vrtu, budete 
muset navštívit vodoprávní úřad. U systému ze-
mě-voda je potřeba požádat o udělení souhlasu 
vodoprávního úřadu, a k jeho udělení budete po-
třebovat hydrogeologický posudek. Pokud by šlo 
o systém voda-voda, kde se tepelná energie ode-
bírá z vody čerpané ze studny, ten je považován 
za nakládání s podzemními vodami, a je potřeba 
požádat o povolení jak k nakládání s vodami, tak 
i k samotné stavbě studny k odběru vody pro 
tepelné čerpadlo (systém je stejný jako při po-
volování stavby „klasické“ studny).

haVáRie:
Ve smyslu vodního zákona se havárií rozumí ná-
hlé a mimořádně závažné zhoršení nebo ohro-
žení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 
k haváriím dochází vlivem technické závady nebo 
silniční nehody, kdy může uniknout jednorázově 
do půdy nebo vodního toku znečišťující látka. 
Běžným případem jsou látky ropného původu, 
především pohonné hmoty nebo mazací oleje. 
Původce havárie, tedy ten, kdo havárii způso-
bil, je povinen ji neprodleně nahlásit hasičské-
mu záchrannému sboru nebo Policii Čr. Dále je 
původce povinen učinit bezprostřední opatření 
k odstranění havárie a jejích následků, a zajistit 
na svoje náklady opatření k nápravě nařízené vo-
doprávním úřadem, popř. ČIŽP. Vzhledem k tomu, 
že sanace havárií jsou finančně velmi nákladné, 
je vhodné zejména u podnikatelských subjektů 
sjednat si pro tyto případy příslušné pojištění. 

ing. Blanka nedbalová,
 ing. František Bartoš, 

vodoprávní úřad MěÚ Kralupy n. Vlt.

Seriál 
na pokračování

díl pátý – závěrečný

Životní prostředí:
Vodní hospodářstVí
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☛ Dne 20. 1. v 00:10 h. na l. 156 požádal pan V. 
o zkontrolování jeho bytu v ul. Krakovská, zda 
se zde nenacházejí nějaké závadové osoby. On 
sám je nyní v nemocnici a již druhou noc za se-
bou měl tentýž sen, kdy se mu do bytu vloupali 
nějací Ukrajinci. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která žádné násilné vniknutí do bytu pana 
V. nezjistila. 

☛ Dne 21. 1. v 16:05 h. na l. 156 předala stíž-
nost paní K., zaměstnankyně MěÚ Kralupy, 
kdy jí kontaktoval pan Š. s oznámením, že v ul. 
Seifertova jsou v loužích po dešti nějaké uhlo-
vodíky. Na místo byla vyslána hlídka MP, kte-
rá žádné uhlovodíky nezjistila v celé délce ul. 
Seifertova. 

☛ Dne 22. 1. v 11:47 h. na l. 156 oznámila paní 
H., že její syn se zřejmě zbláznil, protože doma 
rozbíjí vybavení domu, různými předměty po ní 
háže a ona se bojí o svůj život. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která muže zklidnila. Na mís-
to byla přivolána také hlídka OO PČR Kralupy 
a RZS. Muži byla následně provedena orien-
tační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu, kde byla zjištěna hladina 1,01 promile 
alkoholu. Vzhledem k psychickému rozpoložení 
muže a přítomnosti alkoholu byl převezen RZS 
do léčebny v Horních Beřkovicích. 

☛ Dne 25. 1. ve 12:53 h. na l. 156 oznámila paní 
K., zaměstnankyně OD Penny, záchyt zloděje 
na prodejně. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která muže ztotožnila a provedla lustraci na OO 
PČR Kralupy, zda se osoba nenachází v celo-
státním pátrání, s výsledkem negativním. Dále 
bylo zjištěno, že muž část odcizeného zboží 
zkonzumoval přímo na prodejně, a proto ne-
bylo možné vyřešit věc na místě. Celá událost 
byla postoupena na příslušný odbor při MěÚ 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 28. 1. v 13:14 h. na l. 156 oznámil pan 
B., že v ul. Kuzmínova a Revoluční obcháze-
jí jednotlivé domy podomní prodejci levných 
energií. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
dvě ženy a jednoho muže ztotožnila a poučila, 
že na území města je nařízením zakázán po-
domní a pochůzkový prodej. Skupinka osob 
shodně uváděla, že nic nenabízejí a s přestup-
kem nesouhlasí. Celá věc byla proto postou-
pena k příslušnému odboru při MěÚ Kralupy 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 28. 1. ve 23:03 h. na l. 156 požádal 
o pomoc pan K., ul. Čechova, protože spadl ze 
schodů, necítí ruku a bolí ho celé tělo. Na mís-
to byla vyslána hlídka MP, která zjistila ležícího 
pana K. pod schody ve značně podnapilém sta-
vu. Byla přivolána RZS, která pana K. převezla 
do slánské nemocnice.

☛ Dne 30. 1. v 17:20 h. na l. 156 požádal ope-
rační důstojník OO PČR Mělník o asistenci v ul. 
Žižkova, kde mají nahlášené napadení. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila 
v přilehlé prodejně potravin neshody mezi ku-
pujícím a prodávajícím. Nakupující muž, pan K. 
ve značně podnapilém stavu, měl být prodej-
cem obviněn z krádeže 1 lahve piva. Poté se 

Z linky 156:

Vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou

OO PČR Mělník -  Obvodní oddělení Policie ČR 
 Mělník
HZS – Hasičská záchranná služba

RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n/ Vlt.
MP – městská policie 

pan K. měl rozzlobit a shodit prodejci z pultu 
vystavené zboží. Situace se na místě následně 
uklidnila příjezdem obou hlídek, muži se vzá-
jemně dohodli.

☛ Dne 31. 1. ve 13:20 h. na l. 156 oznámil pan 
K., že u čerpací stanice Benzina v ul. Mostní 
se nachází žena, která je zjevně pod vlivem al-
koholu a motá se u silnice. Pan K. má obavu, 
aby ji nesrazilo projíždějící vozidlo. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, následně byla zjištěna 
paní M. K. z Hospozína, silně ovlivněná alko-
holem. Žena si v přilehlém příkopu prala své 
punčocháče. Hlídka MP ženu odkázala smě-
rem k domovu, což ona učinila. 

☛ Dne 1. 2. v 02:00 h. na l. 156 oznámil ano-
nym, že u herny Štístko v ul. Jugmannova leží 
podnapilá a zbitá žena. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která v ženě zjistila dobře známou 
paní S., která byla v silně podnapilém stavu 
a měla odřený obličej zřejmě po pádu na zem. 
Paní S. odmítla jakoukoliv pomoc a odešla 
směrem k domovu. 

☛ Dne 1. 2. v 9:40 h. na l. 156 oznámil anonym, 
že v ul. Na Velvarské silnici u stanice LPG se 
nachází zmatená srna. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která našla zraněnou srnu. Na místo 
byli přivoláni myslivci mysliveckého sdružení, 
kteří si srnu následně převzali.

☛ Dne 5. 2. ve 21:20 h. na l. 156 oznámil ano-
nym, že nějací Romové rabují v opuštěném 
domě ul. V Olších. Na místo byla vyslána hlíd-
ka MP, která zjistila na dvoře domu 2 mladí-
ky, kteří do připravené kárky nakládali želez-
ný šrot a kabeláž. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Kralupy, která si celou věc převzala 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 7. 2. v 8:05 h. na l. 156 oznámil pan D., 
že na křižovatce ul. V Pískovně a Třebízského 
se stala dopravní nehoda. Na místo byla vy-
slána hlídka MP, která zjistila dopravní nehodu 
osobního a nákladního vozidla bez zranění. 
Na místě se již nacházela HZS, která odklízela 
následky nehody. Hlídka MP na místě usměr-
ňovala dopravu do doby zprůjezdnění komu-
nikace. Celou věc si následně převzala hlídka 
OO PČR Kralupy k dalšímu opatření.

☛ Dne 8. 2. v 7:47 h. na l. 156 oznámil pan 
J., že z bývalého hotelu Adriana je slyšet hluk 
a někdo zde zřejmě odřezává železo. Na místo 

byla vyslána hlídka MP, která zjistila v 5. pat-
ře budovy 17letého mladíka, který odřízl bal-
konové zábradlí. Z důvodu věku mladíka byla 
na místo přivolána sociální pracovnice při MěÚ 
Kralupy, která společně s hlídkou MP převezla 
mladíka do místa bydliště, kde byl předán své-
mu otci. Celá věc byla postoupena příslušnému 
odboru při MěÚ k dalšímu opatření. 

☛ Dne 8. 2. ve 14:03 h. na l. 156 oznámila paní 
Č., že u večerky v ul. Hakenova se nějaký muž 
a žena snaží odcizit hliníkový žebřík ze zaparko-
vaného vozidla a toto vozidlo vykrást. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která obě osoby zadr-
žela. Byla přivolána hlídka OO PČR Kralupy 
a majitel vozidla. Následně byla věc na místě 
vyřešena blokovou pokutou. 

☛ Dne 11. 2. ve 13:40 h. na l. 156 oznámila paní 
P., že v ul. Nerudova před poštou se nachází 
v osobním vozidle nějaká zmatená žena, která 
údajně čeká již přes 2 hodiny na svého manže-
la, ale marně. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že oznamovatelka již byla na poš-
tě, kde hledala manžela zmatené paní, s nega-
tivním výsledkem. Po chvíli se k vozidlu dostavil 
pan K., manžel zmatené paní a uvedl, že byl 
u lékaře a paní trpí stařeckou demencí. 

☛ Dne 12. 2. v 15:19 h. na l. 156 předalo OO 
PČR Kralupy informaci o sebevraždě 30leté 
ženy na sídl. Cukrovar, která skočila z 10. pat-
ra panelového domu. Žena na místě podlehla 
svým zraněním. Na místo byla také přivolána 
letecká záchranná služba. O celé události by-
lo vyrozuměno vedení MP Kralupy a starosta 
města. 

☛ Dne 14. 2. ve 13:22 h. na l. 156 oznámil ano-
nym, že v bývalém hotelu Adriana nějací Romo-
vé kradou železo. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila dvě osoby rozebírající železnou 
konstrukci na dvoře objektu. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla na místo přivolá-
na hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 16. 2. v 16:15 h. na l. 156 oznámil pan 
B., že se v restauraci Formanka na Seifertově 
nám. nachází muž, který utekl z léčebny v Hor-
ních Beřkovicích. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zde zjistila pana G., který dle lus-
trace na OO PČR Kralupy prochází pátráním 
po hledaných osobách. Pan G. byl následně 
převezen na OO PČR Kralupy, kde si jej převzali 
k dalšímu opatření. 

☛ Dne 17. 2. ve 20:48 h. na l. 156 předalo OO 
PČR Kralupy informaci o panu S. R., věk 20 let, 
který měl volat svému známému, že skočí pod 
vlak. Hlídka MP společně s hlídkou OO PČR 
Kralupy provedla propátrání okolí nádraží ČD 
s výsledkem negativním. Ve 22:12 h. bylo pá-
trání po muži ukončeno s tím, že jeho mobilní 
telefon byl lokalizován v jiném městě. 

bc. tereZa dobroVoLná

manažer preVence kriminaLity

městská poLicie  

kraLupy nad VLtaVou
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sportovEC Kralup Nad vltavou 2013

Vážení čtenáři,
již šestým rokem vám na těchto stránkách předsta-
vujeme sportovce, kteří byli nominováni do ankety 
Sportovec roku. Sportovce, kteří díky svému úsilí 
zdolávají příčky nejen republikových soutěží, ale 
mnohdy i evropských a světových.

Bez ohledu na odvětví, kategorii či věk, všem 
patří velké DÍKY a toto je cesta, jak bychom jim 
mohli poděkovat. Berme to třeba i jako jejich pod-
poru a motivaci k dosažení ještě lepších sportov-
ních výsledků.

A protože Kralupy nejsou velké město, jsem si 
jistá, že mnohé z níže nominovaných sportovců 
dobře znáte. Proto jim přijďte vyjádřit svou pod-
poru i Vy dne 21. března 2014 od 19:00 hodin 
do kina Vltava.

Těšit se můžete na slavnostní atmosféru samot-
ného galavečera a později i zábavu v podobě after 
party, kterou podpoří hudbou z 60. – 90. let DJ 
Viktor Voljanskij.

Vstupenky jsou v předprodeji od 1. 3. 2014 v po-
kladně KD Vltava. Počet vstupenek je omezen.

Těšíme se na viděnou!
Lenka Císlerová

Jednotlivec do 15 let

helebrantová Kristýna
BK Kralupy Junior, mladší žákyně
Knězů Tereza
TJ Kralupy, krasobruslení
Kozelka Vojtěch
KČT, Turistický závod
Svítek Adam
TJ Kralupy, judo
Svobodová Michaela
TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje

Jednotlivec 16 – 50 let

Koblencová Anna
TJ Kralupy, kanoistika
Mihula Jiří 
TJ Kralupy, plavecký oddíl
Stránský Vojtěch
SKOB Kralupy, MTBO

Štěpán Martin
SKI klub Kralupy, alpské lyžování
Truhlář luboš
triatlon

Jednotlivec nad 51 let

Krejčová Eliška
TJ Kralupy, stolní tenis
Vejrosta Zdeněk
TJ Kralupy, KČT, Outdoor running 
- turistický závod
Veselý ivan
TJ Kralupy, silový trojboj, benčpres

Kolektiv do 15 let

BK Kralupy Junior, mladší žákyně
TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje,
družstvo dívek, kategorie U15
TJ Kralupy, volejbal
starší žákyně

Kolektiv od 16 let

BK Kralupy junior, ženy
FBC Kralupy, dorost
TJ Kralupy, oddíl kanoistiky, tým:  
Pavel Šupolík, Anna Koblencová a Jan Bárta

Trenér roku

Cimler Jiří – FBC Kralupy, florbal
hronová Katarína – Judo Kralupy
Kaiser Josef – HK Kralupy, hokej
Kubištová Jitka – TJ Kralupy, odd. volejbalu
Prell Pavel – TJ Kralupy, oddíl kanoistiky

Síň slávy

ing. Jaromír Čermák, zakladatel ženského 
basketbalu v Kralupech

Mimořádné ocenění

Kujan rené, běžecký maratonec
ASPV, oddíl volejbalu

Nominováni v jednotlivých kategoriích jsou tito sportovci:
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kdykoliv jsem se vydal po lesní pěšině smíšeným listnatým lesem z Podháje 
do polí na Hrombabu, potkával jsem ženy pracující na polích některého 
kralupského sedláka. Potkával jsem zde často paní Hlavičkovou. věděl jsem, 
že bydlí v dolní části Podháje v Poděbradově ulici, ale tehdy jsem ještě netušil, 
jak těžký život měla za sebou. a tak si snad zaslouží pár řádek vzpomínek 
na ženu, ke které se život zachoval dost krutě.

paní Božena Hlavičková byla z Neuměřic 
a za svobodna se jmenovala Čermáková. 

vdala se za truhláře václava zeinerta. v roce 
1915 se jim narodil syn stanislav. ten však 
svého otce nikdy nespatřil, neboť jeho otec 
václav zeinert musel narukovat a za první 
světové války padl.

v roce 1927 se ovdovělá Božena zeinertová 
přivdala do Kralup. vzala si železničáře vác-
lava Hlavičku, který bydlel v podháji v lučeb-
ní ulici. tato ulice byla slepá a jedním koncem 
ústila do ulice poděbradovy. domek václava 
Hlavičky měl číslo 727 a sestával z předsí-
ně, kuchyně a jednoho pokoje. zde syn paní 

Hlavičkové, stanislav, prožil 
své mládí. vychodil měšťan-
skou školu na Komenského 
náměstí a pokračoval ve stu-
diu na strojní průmyslové ško-
le v praze.

v roce 1936 nastoupil sta-
nislav zeinert vojenskou služ-
bu, na kterou navazovalo le-
tecké učiliště. zeinert se stal 
pilotem a po německé okupaci  
15. března 1939 odešel do za-
hraničí. složitými cestami 
se dostal do anglie a sloužil 
u 311. československé bombardovací letky. 
létal na dvoumotorových bombardérech Wel-
lington. při startu bombardéru Wellington 
a 3010 naloženého bombami 25. května 1941 
ihned po startu vysadily oba motory a letadlo 
se zřítilo. těžce raněný pilot stanislav zeinert 
druhý den v nemocnici zemřel. Byl pochován 
na hřbitově v East Wrethamu.

první světová válka vzala paní Hlavičko-
vé manžela a druhá světová válka jejího sy-
na. o smrti svého syna se ale dozvěděla až 
po skončení druhé světové války, během kte-
ré zemřel i její druhý manžel, a kdy dosta-
la soustrastný dopis od divizního generála  
K. Janouška z inspektorátu československého 
letectva ve velké Británii. dopis zněl:

15. Grosvenor place
 London S.W.1
6. června 1945
Vážená paní Hlavičková,
 s největším politováním Vám potvrzuji zprá-
vu, kterou jste pravděpodobně již obdržela te-
legraficky.

 Poručík letectva Stanislav Zeinert, narozený 
dne 9. 12. 1915 v Neuměřicích, byl od počátku 
války vynikajícím příslušníkem československého 
zahraničního bombardovacího letectva. Po pádu 
Francie přihlásil se jako ostatní do českosloven-
ského bombardovacího letectva v Anglii, prošel 
pilotním výcvikem a v březnu 1941 byl odeslán 
k čs. bombardovací peruti. Byl člověkem nanej-
výše inteligentním a veškerý svůj volný čas věno-

val technickému studiu. Pracoval na vynálezech, 
o kterých se však veřejně velmi málo zmiňoval. 
Svou svědomitostí a odbornými znalostmi pro-
spěl nemálo k dobrému jménu československého 
letectva. Dne 25. 5. 1941 stal se obětí leteckého 
neštěstí, byl smrtelně zraněn a den na to zemřel. 
Byl pohřben 30. 5. 1941 na hřbitově Wretham, 

Norfolk, Anglie.
Položil svůj život v boji pro-

ti nepříteli jako věrný syn své 
země a statečný obhájce našich 
společných ideálů a svobody. Byl 
posmrtně vyznamenán čs. me-
dailí za chrabrost. Toto vyzna-
menání, jakož i osobní majetek, 
který po sobě zanechal, budou 
Vám odevzdány, jakmile to okol-
nosti dovolí.

Cítím s Vámi, vážená paní, 
Vaši bolest a děkuji Vám jmé-
nem svým i jménem čs. letectva 

za společnou oběť a vítězství, o něž se poručík 
Zeinert zasloužil.

Čest jeho jménu, práci i památce
 div. gen. K. Janoušek, inspektor 

čs. letectva ve Velké Británii.

Nevím, do jaké míry tento dopis zmírnil 
bolest matky stanislava zeinerta. Naštěstí ne-
věděla, že úplně stejné dopisy dostaly matky ji-
ných padlých. Jenom se připsala jiná jména. 

osud byl ale k paní Hlavičkové nelítost-
ný i nadále. Během leteckého bombardování 
Kralup 22. března 1945 byl její domek v pod-
háji zasažen a těžce poškozen. Neměla kam 
jít, a tak žila v jeho troskách. 

stanislav zeinert  měl po válce pamětní 
desku na bývalém letišti v Kralupech nad vl-
tavou. po výstavbě závodu Kaučuk na ploše 
letiště byla pamětní deska umístěna na le-
tiště v sazené.

v roce 1996 mne navštívila neznámá žena 
a chtěla vědět, kde je dům paní Hlavičkové. 
ten byl ale v té době již zbořený. do Kralup ji 
přivedly vzpomínky na stanislava zeinerta, 
s kterým před válkou měla vážnou známost. 
zřejmě na něj nezapomněla, neboť v roce 1994 
navštívila anglii a na hrob č. 587– 20, do kte-
rého byl uložený k věčnému odpočinku syn 
paní Hlavičkové na hřbitově v East Wretha-
mu, položila květiny. paní Hlavičková, kterou 
dvě války připravily o manžela, syna i dům, 
a na kterou si dnes již nikdo nevzpomene, ze-
mřela v roce 1980.  inG. Josef stupka

příběH třináctý

Těžký život paní Boženy Hlavičkové

Pohled na těžce poškozený dům paní Hlavičkové 
po náletu 22. března 1945. To byla poslední rána 
v jejím životě. Bombardování ale přežila.

Syn paní Hlavičkové 
Stanislav Zeinert.

Bombardovací letadlo 
Wellington. Jeho pád zavinil 
smrt S. Zeinerta.
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KNiHovNa

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Pátého září 2009 vyjeli Monika Chvojková a Jir-
ka Vacek na kole z kolumbijské Bogoty na téměř 
osmi a půl měsíční cestu přes celý jihoameric-
ký kontinent. Za 253 dní projeli devět zemí, 
podívali se až na samý jih tohoto kontinentu 
a po 14.224 km ukončili svoji dobrodružnou ces-
tu v brazilském Rio de Janeiru už jako manželé.  
Přes 2.000 km najeli Monika a Jirka přes Peru, 
které by vám chtěli představit trochu blíže. 
Podíváme se s nimi na běžný peruánský život, 
uvidíme krásnou přírodu, projedeme majestátné 
pohoří Huascarán, zažijeme útok na autobusy 
v Abancay a zastavíme se samozřejmě u něko-
lika inckých památek.

Pondělí ........8.00-11.00 .........12.30-17.00
Středa ..........8.00-11.30 .........12.30-17.00

Čtvrtek ............... - ................12.30-17.00
Pátek ...........8.00-11.00 .........12.30-17.00

Jarní prázdniny 3. března – 7. března
– rozšířená provozní doba dětského oddělení

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

se připojuje
k celostátní akci vyhlášené  

svazem knihovníků  
a informačních pracovníků ČR

1. – 31. března

Registrace nových čtenářů zdarma
Výstava „Václav Hájek z Libočan“
(poskytnuto Ústavem pro českou literaturu  
AV České republiky)

5. března 8.00 – 11.30 hodin
Výtvarná dílnička a hry pro děti – dětské odd.

10. března – 17.00 hodin
KráL čtENáŘů
Vyhlášení nejpilnějších dětských čtenářů  
za rok 2013

11. března 

KNížKa pro prVňáčKa
Zahájení 2. ročníku projektu ve spolupráci  
s 1. třídami ZŠ Václava havla

18. března – 17.00 hodin
Cestopisná přednáška
Peru – země inků a nádherné přírody – studov-
na. Vstup zdarma.

DĚtSKÉ oDDĚLENí
Vyhlášení výsledků literární soutěže
dopiš to – Záhada v knihovně

CestoVAtelská BesedA 
s promítáním 
ve studovně knihovny

18. 3. od 17.00 hodin

PeRu
země Inků a nádherné přírody



březen 2014

K Z

11

MuzEuM

Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

program na březen 2014

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

výstava ladislav ČEpEláK - 
GrafiCKá tvorBa 

16. 1. 2014 
Děkuji za krásnou výstavu, která pro mě 
byla nejen nádherným zážitkem, ale také 
objevem. Ačkoli jsem už dlouho ctitelkou 
tvorby Ladislava Čepeláka, jehož považuji 
za jednoho z našich nejlepších krajinářů, 
mnohé z jeho prací, jež jsou k vidění zde, 
jsem neznala.

  RNDr. Hana P……(podpis nečitelný)

(doslovný přepis z knihy) 
Nejvíce se mi líby/i/ly pavučiny.
Mě se líbyly motýli.  Vanesa Žáková 
a Tereza Ngânová
A mně snopy :-) R. Němečková

Pan profesor Ladislav Čepelák svým dílem 
ukázal směr (cestu) a inspiraci svým 
následovníkům.

S úctou a obdivem Karel Kuška 

8. 2. 
Krásná výstava i celý objekt muzea.
Jen považuji za velkou škodu, že Ti, co 
nejsou z Kralup, nemohou muzeum najít.
CHYBÍ UKAZATELE (NAPŘ. 
OD NÁDRAŽÍ).  D.P. – Praha

do neděle 2. března
trvá výstava Ladislav Čepelák
(1924 - 2000) GRaFiCKá TVoRBa 

11. 3. – úterý 18:00 hodin
Koncert komorní hudby
heChT enSeMBLe  
Účinkují: Iva Raková – klavír, Viktor 
Mazáček – housle, Jiří Poslední – 
viola, Jakub Dvořák – violoncello. 
Program: J. Suk, A. Dvořák,  
R. Schumann.  Vstupné: 50,- Kč

18. 3. – úterý 18:00 hodin
Přednáška: SiGnaTuRa J. hoLuB 
aneb Co je ještě jeho dílo???  
Přednáší: PaedDr. Jan Racek

Vstupné: 50,- Kč

27. 3. – čtvrtek 17:00 hodin
Vernisáž výstavy 
„Co Je ČeSKé, To Je heZKé“ 
(130 let od založení TJ Sokol Kralupy 
n. Vlt.). Podrobnosti na straně 26.

Připravujeme na duben:
5. 4. – 13:00 – 17:00 – velikonoční 
dílničky pro malé i velké; vstupné: 
50,- / 30,- Kč

5. 4. – 15:00 - komentovaná pro-
hlídka výstavy „Co je české, to je 
hezké“ (výstavou provede Mgr. Iveta 
Bendíková nebo ředitel muzea Paed-
Dr. Jan Racek). Druhá komentovaná 
prohlídka proběhne v měsíci květnu.

8. 4. – 17:30 – koncert učitelů ZUŠ

Ráda bych se podělila o dojmy 
z nevšedního hudebního 
„bonbónku“se všemi, kteří 
nemohli přijít 13. února na koncert 
francouzského dua Cecile da Costa 
a francoise Richarda do Městského 
muzea v kralupech n. vlt. 

drobounká zpěvačka, vzhledem připomí-
nající spíše 15letou dívenku, ale rozsa-

hem hlasu rovnající se známé francouzské 
šansoniérce Edit Piaf (z jejíhož repertoáru 
také zazněla v podání křehké Cecile jed-
na píseň) a její hudební partner - kytarista 
a hráč na foukací harmoniku - Francois  
si získali přízeň publika hned v úvodu při 
představení první písně svou krásnou če-
cho-francouzštinou. 

Jejich koncert, trvající přes hodinu 
a půl, byl pestře sestaven. Posluchač se 
vždy dozvěděl, od koho je „příští“ píseň 
(slova Francoise), o čem se v ní zpívá 
a Cecile doplňovala slovy například: „Pro 
mě byla inspirace paní ve Francii, co ži-
je na ulici a já jí chtěla pomoci. Zeptala 
jsem se jí a ona mě poslala...“. Střídaly se 
tak rychlé i pomalejší písně, písně fran-
couzských zpěváků a skladatelů, kde si 
autoři pohrávali se slovy i rýmy. Zazněla 
také píseň od známého skladatele a spiso-
vatele Borise Viana (autora románu Pěna 

dní, v Čechách známého jako muzikál 
divadla ABC).

Koncert měl spád, po každé písničce od-
měňoval plný sál muzea interprety zaslou-
ženým potleskem a na tvářích posluchačů 
byl vidět úsměv a dobrá nálada.

Na tak krásný hudební zážitek budeme 
dlouho vzpomínat. Věřím, že tato sympatic-
ká dvojice francouzských umělců, žijících 
v Praze a v Libčicích, u nás v muzeu v Kra-
lupech nevystupuje naposledy.

PS: Nejbližší koncert Cecile a Francoise se 
připravuje v měsíci květnu v Libčicích.

iVeta bendíkoVá

uu u

hudební „bonbónek“ v muzeu
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v březnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

oMLoUVáME SE Za CHYBNĚ UVEDENÉ úNoroVÉ Výročí.
Pan Josef Pígl oslavil 95. narozeniny a paní milena Poláková 92. narozeniny. 

Ještě jednou oběma srdečně gratulujeme!

94 let Nováková Vlasta
93 let kučerová Věra
92 let Čechová helena
90 let karhanová Božena
85 let Černá Jiřina
 Nedvědová Jana
 kratinová Blažena 
80 let kozlová Ludmila
 Berková Jana
 kačírková hana
 Jindřich Václav
 Plicka Vratislav

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

na prohlídku akvária v historickém podzemí paláce Kinských

KDy? V sobotu 15. února 2014
Palác kinských je významnou 
budovou na Staroměstském 
náměstí. Dnešní rokokový palác 
byl postaven pro hraběte Jana 
Arnošta Golze v letech 1755 až 
1765 podle plánů k. I. Dient-
zenhofera. V roce 1768 palác 
koupil kníže rudolf kinský. V době vlastnictví rodu 
kinských byl palác rozšířen a interiéry byly přestavěny 
klasicistně. roku 1949 se stal sídlem sbírek Národní 
galerie v Praze. V roce 1992 byl spolu se Staroměst-
ským náměstím prohlášen národní kulturní památkou.

Navštívíme unikátní expozici Pod hladinou Vltavy. 
Tato jedinečná výstava přiblíží návštěvníkům podvodní 
život v řece Vltavě. Na ploše 350 m2 spatříte celkem 
18 akvárií o celkovém obsahu 25.000 l vody. V nich si 
prohlédnete ryby našich vod, např. kapry, štiky, líny, 

okouny, ale také dvoumetro-
vého sumce, metrové jesetery 
i ostatní méně známé ryby 
českých vod.

Odjezd z kralupského ná-
draží v 8.41 hodin na masary-
kovo nádraží. Odtud půjdeme 

pěšky na Staroměstské náměstí. Vstupné do expozice je 
85,- kč, snížené vstupné 50,- kč. kPP bude svým členům 
na vstupné přispívat (vezměte s sebou platnou členskou 
průkazku a občanský průkaz). S ostatními se sejdeme 
před vchodem do paláce kinských v 9.50 h. O historii 
rodu kinských a o jejich paláci nám bude vyprávět Ilona 
Očenášková. Potom si prohlédneme akvária.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním měÚ 
kralupy nad Vltavou.

Akci připravila Ing. Věra Závodská

Občanské sdružení Kruh přátel prahy zve své členy

Podrobné nabídky kurzů na www.centrumkralupy.cz

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

na měsíc BřeZen 2014 z jednorázových akcí nabízíme: 

JAK Mohu oVliVNiT To, Co SE KolEM MĚ dĚJE – středa 
12. 3. od 17:30 h. – seminář pro ženy i muže, jak svým chováním 
ovlivnit dění kolem sebe. Lektor: Klára Mencl. Cena: 350,- Kč 

KurZ MASÁží Pro MiMiNKA - od 14. 3. každý pátek 
od 9:30 do 11:00 h. – pravidelná masáž dítěte uvolňuje tělíčko, 
podporuje zdravý růst a vývin dítěte na fyzické i psychické 
úrovni. Cena kurzu: 1.000,- Kč (4 lekce)

BurZA JArNího dĚTSKého oBlEČENí - máte-li doma 
přebytečné, ale zachovalé dětské sezónní oblečení, můžete je 
u nás prodat - 14. 3. PŘÍJEM (9:00 – 17:00), 17. a 18. 3. PRODEJ 
(9:00 – 17:30), 19. 3. VÝDEJ (9:00 – 17:00), úložné 3,- Kč / kus 
(maximální počet kusů 50)

MorANA – ANEB VYNÁŠENí ZiMY – sobota 22. 3. od 14 h. – 
zábavné odpoledne pro celou rodinu. Vstupné: 20,- Kč / osoba

FiMo – neděle 23. 3. od 13 do 17 h. – přijďte si vlastnoručně 
vytvořit šperk z FIMO hmoty ve Vaší oblíbené barevné 
kombinaci. Vhodné i pro začátečníky. Cena: 450,- Kč

FiToTErAPiE – pondělí 31. 3. od 18:30 h. – používání 
domácích bylin k léčení. Domácí výroba léčivých tinktur a mastí. 
Lektor: Jaroslava Králová. Cena: 200,- Kč

v Kralupech-lobči, Purkyňovo nám. 228

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

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2013. 

 VĚrA KuBíK KdolSKÁ – olEJE
Při studiu na výtvarných školách v Bruntále 
a v Olomouci si osvojila řadu výtvarných tech-
nik, našla uplatnění v pražském podniku Umě-
lecká řemesla. V tamní sklářské dílně se věno-
vala malbě, sklomalbě a mozaice.
Realizovala řadu výtvarných návrhů známých 
umělců (prof. K. Svolinský a prof. C. Bouda). Po-
dílela se na rekonstrukci uměleckých děl a pa-
mátkových objektů v celé republice. Těžištěm 
její malby se stalo zobrazení české krajiny. V po-
sledních letech se zaměřuje na Šumavu, která je pro ni nevyčerpatelným 
zdrojem inspirace. Zpracovává ji s romantickým nádechem, v sytých svě-
žích barvách, se zdůrazněním nálad ročního období a světelných proměn 
daného okamžiku. Část tvorby je věnována také pražským námětům.
S její tvorbou se setkávají zájemci nejen v tuzemsku, ale i v galeriích 
USA, Švýcarska, Německa.
Prodejní výstava potrvá do 18. 4. 2014.
huDeBní DoPRoVoD: Toník (Yetti) Jelínek: Kytara, Harmonika
Během výstavy budete mít možnost si prohlédnout sbírku klobouků Kláry 
Kloučkové.

vás zve 12. 3. od 18 h. na VErNiSÁž VÝSTAVY
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Drazí přátelé a příznivci Městského 
klubu důchodců
Opět nás zklamala únorová pranostika, 
únor bílý nebyl ani na horách. Vzpomněli 
jsme si jen na krásné mrazivé dny kon-
cem ledna, kdy se někteří z nás vypravili 
za sněhem do Albrechtic. Zimních rado-
vánek jsme si opravdu užili jen pramá-
lo. Doufejme, že v březnu nebudete stále 
sedět za kamny, ale že se spolu s námi 
sejdete i vy, kteří jste ještě cestu do Měst-
ského klubu důchodců nenašli. 

Těšíme se na vás a věříme, že se s ná-
mi podělíte i o vaše radosti a starosti 
a pomůžete v přípravě našich zájezdů, 
přednášek a kulturních akcí. Naše schůz-
ky probíhají každé úterý od půl jedné 
v Domě s pečovatelskou službou. Určitě 
navážeme na hezké zážitky z vystoupení 
žáků ZUŠ, kteří nám zahráli na hous-
le a harmoniku, i na vystoupení těch 
nejmenších s rodiči. 

Krásné počasí a vycházky  
v přírodě přejí členové MKD

městský klub důchodců vzpomínky
Dne 11. 2. 2014 to byly 3 roky, 
co nás navždy opustil pan 
STaniSLaV DLouhý. S láskou 
stále vzpomíná manželka Jitka, 

synové David a Martin s rodinami.

Kytičku položit, svíčku zapálit 
a vzpomenout...
Dne 26. 2. byl tomu rok, co 
nás navždy opustil po dlouhé 

nemoci pan Jiří říha z Kralup, Lidového 
náměstí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Družka Blanka se synem Martinem 
a vnoučkem Pepou

Je tak smutné vzpomínání,
když kamarád není k mání,
ten náš taťka vždycky byl,
s láskou rád nám poradil.

3. března uběhne již 22 let,
kdy anTonín STaRý pousmál se naposled.
Vzpomeňte, prosím, s námi,
s díky - dcery s rodinami.            

Dne 10. března by se dožil 
105 let pan JoSeF DanDa, 
vyhlášený řezník a uzenář 
z Kralup nad Vltavou – Lobečku. 

V tomto roce by také oslavila 100 let jeho 
manželka paní BaRBoRa DanDoVá. 
Současně letos uplyne 32 let od jejich zlaté 
svatby.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Na hrob klademe kytici a svíčku. 
Stále vzpomíná dcera Jiřina s rodinou, rodiny 
Dandovy a rodiny Machkovy.

Dne 11. 3. 2014 tomu bude 
10 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, dědeček 
a pradědeček pan FRanTiŠeK 

PoLáČeK. Kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku. Stále vzpomínají 
manželka Marie, dcera Marie Flídrová a syn 
František Poláček s rodinami.

Dne 13. 3. budeme se 
smutkem vzpomínat sedmé 
výročí od nenadálého odchodu 
z tohoto světa milované 

manželky, maminky a babičky paní 
MiLaDy PiChoVé. Za tichou vzpomínku 
těch, kdo ji znali, děkuje manžel s celou 
rodinou.

Dne 16. 3. uplyne již 13 let od úmrtí pana 
PeTRa ŠTěPána – automechanika z Kralup. 
Vzpomínáme též na jeho bratra pana 
MiRoSLaVa ŠTěPána. Věnujte jim, prosím, 
vzpomínku. Rodina

Dne 18. 3. to bude rok, co nás navždy 
opustil drahý manžel a otec pan FRanTiŠeK 
ťáPaL. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti

 26. 1. kEJmAR Jan ........................................68 let
 3. 2. PRokoPEc Ladislav, ing. ...............79 let
 11. 2. JAsANoVský Luděk, ing. ..............75 let

 12. 2. ZÍBARoVá milena.............................30 let
 18. 2. koŠŤáLoVá Ludmila ......................81 let
 19. 2. NikLEs Jiří ...........................................74 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

Zdůvodu pokračující modernizace železnič-
ní trati v úseku Praha-Bubeneč – Rozto-

ky u Prahy dojde postupně od 19. 2. 2014 do  
18. 5. 2014 k omezení provozu vlaků na lin-
kách S4, S41 a R4 v úseku Praha – Kralupy 
nad Vltavou. Modernizací trati dojde ke zvý-
šení rychlosti vlaků v úseku Praha-Bubeneč 
– Roztoky u Prahy a také bude vybudována 
nová železniční zastávka Praha-Podbaba.

Městská linka S41
Z důvodu omezení propustnosti trati bude 
od 19. 2. 2014 do 18. 5. 2014 zcela zastaven 
provoz linky S41 v pracovní dny (Roztoky 
u Prahy – Praha-Libeň). O víkendech bu-
de linka S41 provozována pouze v úseku 
Praha-Holešovice – Praha-Hostivař. Náhra-
dou budou v období cca od 7 do 21 hodin 
zastavovat všechny stávající rychlíky R4 
vedené do/z stanice Praha Hlavní nádraží 
ve stanici Roztoky u Prahy.

Zastávkové vlaky S4
Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 dojde k časo-

vým posunům zastávkových vlaků S4 zpra-
vidla o 30 minut a také k omezení ve špič-
kách pracovních dnů především v méně 
využívaných směrech. Vybrané zastávkové 
vlaky S4 budou nahrazeny novými spěšný-
mi vlaky linky R4.

rychlíky r4
Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 budou v období 
cca od 7 do 21 hodin všechny stávající rych-
líky R4 zastavovat ve stanici Roztoky u Pra-
hy. Zavádí se nové spěšné vlaky linky R4 
z Masarykova nádraží (převážně v pracovní 
dny) nebo z Hlavního nádraží (převážně ví-
kendy), které zastavují pouze ve vybraných 
stanicích (zpravidla Praha-Holešovice (zast.), 
Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou). 
Z Kralup nad Vltavou pak většinou pokračují 
jako linka S4 do Hněvic a Ústí nad Labem. 
Interval linky R4 je zkrácen na polovinu, tj. 
60 minut, a kompenzuje tak naopak nutné 
prodloužení intervalu na lince S4.

Více informací www.cd.cz/omezeniprovozu 

PROSBA
Členky Senior minichóru Kralupy nad Vltavou 
se obrací na své spoluobčany s prosbou o za-
půjčení či darování vhodného oblečení a doplň-
ků pro připravované pásmo písní 1. republiky 
z prostředí pražských hospod a kabaretů. 

informace na tel. čísle 732 754 777

Výluka na trati Kralupy – Praha

POděkOVáNÍ
V pondělní odpoledne dne 27. ledna jsem si 
na chodníku mezi hotelem Sport a bývalým MěÚ 
způsobila úraz. Chci poděkovat ochotné paní 
a pánovi, kteří mi okamžitě poskytli pomoc. 
Doufám, že až budu zdravá, podaří se mi zjistit 
jejich totožnost a osobně jim poděkovat.

Marie novotná



K Z Masopust

Kralupský masopust 2014 
vneděli 23. února proběhly za tradičně vysokého zájmu 

občanů oslavy novodobého masopustu v Kralupech. 
prakticky celodenní program probíhal jak před Kd vltava, 
tak na hřišti tJ sokol v Jodlově ulici i na sídlišti Cukrovar 
před dps. Na několik okamžiků byla zastavena doprava 
v centru města, aby mohl průvod masopustních masek bez-
pečně projít ulicemi.

pod záštitou Kd vltava se na zdárném průběhu akce 
podíleli sokolové, obyvatelé dps a také občanské sdruže-
ní Natura farma Minice. v následujících řádcích vám toto 
sdružení představíme.

„Natura farma Minice sdružuje 
lidi, kterým není lhostejná příroda, 

zvířata a láska k nim. snažíme se o zprostředkování kontak-
tu dětí i dospělých s domácími zvířaty. Jednou z našich hlav-
ních činností jsou vyjížďky na koních. provozujeme dětský 
kroužek zaměřený na péči o koně a výuku jízdy na koních. 
v případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 723 348 650,“ 
říká vedoucí tohoto sdružení, aneta sochorová.

projížďky na koních při různých akcích v našem městě 
vyvolají vždy velký zájem zejména dětí, takže jsme rádi, že 
v Kralupech takovéto sdružení máme.

těšíme se příští rok opět na masopustu v maskách!

14 březen 2014
foto: Radka Saláková a MaRtiN HauGe

Děkuji všem jednotlivcům  
a organizacím, kteří přispěli  
ke zdárnému průběhu  letošního 
kralupského masopustu. 
Jitka Košťálová, KD Vltava



K Zds sCéNa

Divadelní soubor Scéna, kte-
rý už více než jedno stole-

tí zpestřuje kralupský kulturní 
život, vstupuje do dalšího roku 
v nové síle! Ačkoli se opět rozros-
tl počet nově narozených členů 
(za posledních 5 let přes 20 kous-
ků) a chod souboru visí na ocho-
tě babiček (jimž patří sterý dík), 
byla loňská sezóna bohatá. Hod-
ně se hrálo, doma i v cizině, no-
vé komorní představení Loutna 
s Pěnkavou se účastnilo postupo-
vé přehlídky a celý ansámbl vyko-
čoval do partnerského Komárna, 
kde odehrál vše, co se dalo. 

Povedlo se i pravidelné Za vo-
dou, kdy už potřinácté zavítalo 
do Kralup to nejlepší z naší ne-
profesionální divadelní scény, 
nadmíru příjemná byla i letošní 
Tyjátjátra, podzimní nesoutěžní 

divadelní přehlídka, tentokrát se-
stavená z šesti divadelních veče-
rů, které měly skvělou návštěv-
nost i atmosféru. 

Divadelní klubovna za kul-
turním domem vždy praskala 
ve švech a diváci jistě ocenili, že 
opět prošla další úpravou, nové 
dřevěné jeviště ji posunulo zase 
o krok blíže k podobě malé ne-
závislé divadelní scény, ze zisků 
z představení je stále doplňová-
no i světelné vybavení a technic-
ké zázemí a proběhly i další své-
pomocné úpravy. Však klubovna 
slouží stále častěji i jako alterna-
tivní prostor využívaný KD, jehož 
útulnost a přirozenost ocení i vy-
stupující muzikanti. 

Prostor nežije jen v noci, po od-
poledních zde fungoval divadelní 
dramaťáček, opět se vydařil i pra-

Kralupští divadelníci
s rozevřenou oponou!

videlný dětský jarmark a dětská 
filmová dílna.

Poslední únorovou akcí by-
la velká benefice pro podporu 
divadelního festivalu v Liberci, 
kde radní nepřejí kultuře tak ja-
ko v Kralupech. Mimo jiné zde 
byla opět po čase k vidění insce-
nace DS Scéna Zabiják Joe, která 
po letech dovedla kralupské di-
vadlo na vrchol – k postupu na Ji-
ráskův Hronov, odkud to výš už 
u nás nejde. Kralupáci hojnou 
účastí na benefici dali najevo, že 
rádi podpoří dobrou věc a patří 
jim za to dík!

Na události bohatý je i výhled 
do dalších měsíců. V březnu se 
těšte na divadelní ples, tentokrát 
ve stylu hippies, který možná 
přeroste do prvního kralupského  
woodstocku. Kdo neviděl kralup-
skou mezinárodně nejznámější in-
scenaci NASeTO!?, kterou soubor 
hrál už i v Estonsku a Lucembur-
sku, ať neprošvihne na konci břez-
na festival v kralupském pivovaru, 
protože tam tento hudební horor 
pro dospělé bude k vidění. Mimo-
chodem, pivovar je místem, kde 
se před 145 lety hrálo první před-
stavení kralupských divadelníků.

Od dubna se krom hostujících 
představení (info o zájezdech 
na webu) bude soubor soustře-
dit i na přípravu premiéry, která 
by měla být vrcholem letošního 
festivalu Za vodou, který bude 
13. a 14. června. Oč se jedná? 
Nechte se překvapit.

Pokud byste měli zájem se do-
zvědět více o činnosti souboru, 
sledujte stránky www.kralupy.
cz/scena či sociální sítě, ale pro-
tože kralupští divadelníci jsou 
lepší na divadlo než na doplňo-
vání webu, tak vězte, že nejvíc se 
o nich dozvíte, když jim napíšete 
či se u nich zastavíte. Vítáni jsou 
všichni zájemci, přívrženci ane-
bo i noví herci (ale i pomocníci, 
technici – každá ruka i noha se 
uplatní).

Pište, volejte či ptejte se na scena@kralupy.cz, 
na FB či na číslech 737 132 180 doženete Radima, 

737 219 186 Pavla a 723 751 059 Helču.
Za neustálou přízeň, duševní i finanční podporu patří dík 
a potlesk kralupského divadla městu i všem lidem v něm! 

V úctě Váš divadelní spolek Scéna

DS Scéna  

na slavnostech v Komárně. fo
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, 

tel.: 315 727 827, www.kass.kralupy.cz. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

ProGrAM NA BŘEZEN

A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické ka-
riéře právě opustil milenec a je jasné, že to 
nezvládá. 
Skvělá konverzační hra z pera významného 
britského dramatika Arnolda Weskera poprvé 
v českém překladu nabízí inteligentní humor 
a originální pohled do ženského světa. Diva-
delní menu, které bude fajnšmekrům určitě 
chutnat. Vstupné: 380,- Kč;
 330,- Kč studenti, senioři

Pátek 21. 3. 19:00 hodin

sportoVec 
kraLup nad 
VLtaVou 2013
Více informací na str. 8.

Pondělí 24. 3.  20:00 hodin

KONCERT KARLA PLÍHALA
VZDuChoPRáZDniny

V anketě hudební redakce Proglasu o nejlepší 
album roku 2012 postoupily Vzduchoprázdni-
ny Karla Plíhala do první pětky. Jen názvy pís-
ní a několik nejdůležitějších technických údajů 
obsahuje obal nového CD Karla Plíhala. Pak už 
je na něm jen kousek trávy a obrovská plocha 
s nebem a mraky. Podobně čisté jsou i písně 
a básničky, kterých se na album vešlo dvaa-

dvacet. Jen zpěv a kytara. Nic víc. Jenže čtyř-
násobný držitel Porty z 80. let a nejintrovert-
nější český folkař si dokáže publikum omotat 
kolem prstu. Tentokrát k tomu nepoužívá jen 
slovní hříčky a skvělou hru na kytaru, ale i ně-
co navíc. Přesah směrem vzhůru, nad mraky, 
který z jeho Vzduchoprázdnin dělá jednu z hu-
debních událostí roku. Mnohovrstevnaté texty 
ve spojení s Plíhalovým přirozeným, jakoby 
šeptaným zpěvem, s výtečnou hrou na kytaru 
a se skvěle zvládnutým zvukem (v písni Pra-
se zpívá Karel Plíhal vtipný duet sám se sebou) 
– to všechno ze Vzduchoprázdnin skutečně 
dělá domácí desku roku 2012. 

Vstupné: 190,- Kč

Úterý 25. 3.  16:30 hodin v kině

SVáťOVO DIVIDLO
PoháDKy  
oVČí BaBiČKy  
Malí i velcí, můžete se těšit na další krásné 
setkání se Sváťou, Alenkou a jejich loutko-
vými kamarády. Pohádkou, kterou si pro vás 
připravili, jsou Příběhy ovčí babičky. Přijďte si 
užít legraci i poučení do kina Vltava.

Vstupné: 60,- Kč

Sobota 29. 3.  20:00 hodin

PLES KASS
PRohiBiCe Se neBoJíMe  
Samopaly, psí dečky, pru-
hované obleky gangsterů, 
to jsou nezbytné doplň-
ky letošního plesu KaSSu. 
Překvapením bude vystou-
pení kaskadérů z agentu-
ry Argo, těšit se můžete 
na opravdovou přestřelku 
z fungujících zbraní, krás-
né dámy a charleston. A sa-
mozřejmě tombolu. 

Vstupné: 180,- Kč

Úterý 11. 3.  16:30 hodin

PoháDKoVý KaRneVaL
Hurá, děti, je tu karneval! A dokonce pohádko-
vý. Přijďte si zatančit, zasoutěžit a pobavit se. 
Těšíme se na všechny princezny, rytíře, vod-
níky, makové panenky a další krásné masky. 
Nejlepší kostýmy oceníme, pro všechny jsou 
přichystány drobné odměny. Karneval pořá-
dáme ve spolupráci s kralupskou pobočkou 
CK Alexandria. Vstupné: 60,- Kč

Čtvrtek 13. 3.  19:30 hodin

TanČíRna
Příjemný večer strávený ve víru tance, kterým 
Vás provede Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

Čtvrtek 20. 3.  19:30 hodin

STUDIO DVA

ženy PřežiJí

Režie: Darina Abrahámová, hrají: Vojtěch 
Kotek, Jana Krausová, Jitka Schneiderová 
/ Gabriela Míčová, Anna Šišková / Zuzana 
Mauréry
Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická 
podnikatelka Minerva, kterou před lety opus-
til manžel, ale ona to zvládá víc než dobře... 
Decentní intelektuálka Mischa, která nedáv-
no opustila manžela a myslí si, že to zvládá... 

Děti, PoZoR, Změna!
Protože se výstava dětských kreseb na malém sále KD Vltava těší stálé pozornosti, bude 
prodloužena a vítěze dětské výtvarné soutěže Plakát – Celé Česko čte dětem 2014 
vyhlásíme a odměníme na pohádkovém karnevalu, který se bude konat v úterý 11. března 
od 16:30 hodin v KD Vltava. Přijď na karneval, možná budeš právě Ty vítězem!
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PřiPRaVujeme na DuBen:
  6. 4. Kralupský talent 
10. 4. Pohádka o Šemíkovi
12. 4. Ples kurzů tance
13. 4. Velikonoční slavnost
15. 4. Koncert KODK
16. 4. Rangers band
23. 4. Luba Skořepová – Nezlobíš se?

24. 4. Tančírna
26. 4. Pohádkový muzikál Mňau

PLESY V BřEZNU 2014:
14. 3. Ples Gymnázia J. Palacha Mělník
15. 3. Šibřinky TJ Sokol Kralupy
22. 3. Ples DS Scéna
29. 3. Ples KaSS

16:30......pokračovací kurzy tance pro mládež
18:30......základní kurzy tance pro dospělé
20:30 .....pokračovací kurzy tance pro dospělé 

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Taneční kurzy neděle 9., 16., 23. a 30. 3. 2014

LouTKoVý SouBoR RoLniČKa
uvede dne 26. března 2014 
od 16:30 hodin
pohádku „okurková 
pohádka“, režie I. Slabá.

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

2014

proběhne jubilejní pátý ročník dětské pěvecké 
soutěže Kralupský talent. 

A výjimečný bude v mnoha směrech: obrovský 
počet soutěžících, účast mnoha známých 
osobností, charitativní podpora. 

Pozvání přijali: zpěvák Petr Kolář, zpěvák Jiří 
Škorpík, zpěvačka a pedagožka Lída Nopová, 
herečka Bára Štěpánová, herečka a zpěvačka 
Míša Doubravová, člen kapely Nightwork Honza 
Maxián, herec a zpěvák Milan Peroutka, Romana 
Goščíková a Martin Janský.

KD Vltava ve spolupráci se spolkem CVČ 
Palouček na 5. ročníku Kralupského talentu 
mimo jiné podpoří ZŠ speciální a Praktickou školu 

z Jihlavy, tedy handicapované děti s talentem pro 
hudbu a rytmus. Jejich pěvecký sbor RARAŠI 
s úspěchem boduje na různých pěveckých 
soutěžích. Po zhlédnutí pořadu KLÍČ, odvysílaného 
22. 1. 2014 Českou televizí, bylo rozhodnuto. 

Pojďme všichni prostřednictvím naší pěvecké 
soutěže podpořit ty, kteří jsou vděční za každou 
pomoc.

Milí spoluobčané, udělejte si čas a přijďte 
do KD Vltava. Prožijete příjemné odpoledne 
s hudbou a pomůžete. 

Vstupné: 65,- Kč (talent) + 20,- Kč minimální 
příspěvek sboru Raraši

V neděli 6. 4. od 14:00 hodin

Michal Horáček, mimo jiné jeden 
z nejlepších českých textařů, 
připravil nový hudební projekt 
„Mezi námi“. Horáček tím navazuje 
na předešlé hudebně-poetické 
autorské projekty, které sklidily 
mezi diváky velký ohlas, tedy 
z projektu Český kalendář, ze 
spolupráce se skladatelem Petrem 
Hapkou a z autorského projektu 
kudykam.

Vsamotném představení účinkuje Michal 
Horáček v roli vypravěče a v průběhu 

devadesáti minut spojí své improvizované 
úvahy o nadčasových i současných aktu-
álních tématech s písněmi, které na jevišti 
zazpívají jeho hosté - Lenka Nová, Ondřej 
Ruml, František Segrado a kvartet Mateje 
Benka. 

Každé představení je naprostým ori-
ginálem, v každém městě probíhá jinak 
a vždy nabídne jiné písně i odlišná zamyš-
lení. Všichni účastníci jsou po celou do-
bu na jevišti v improvizovaném posezení 
u vína, průvodní slova probíhají formou 
předscén.

První recitál Mezi námi měl premiéru 
vloni 13. srpna v Plzni a zaznamenal ob-
rovský úspěch. Všechny reprízy projektu, 
které se uskutečnily na podzim roku 2013 

na mnoha místech České republiky, byly 
beznadějně vyprodány.

Nenechte si ani v Kralupech ujít tento 
jedinečný kulturní zážitek.
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michal Horáček a přátelé  
- s netradičním recitálem „Mezi námi“

nenecHte si uJít! 20. 5. 2014 - 20:00 h.

Vstupenky V ceně 290,- kč 
Jsou Již V prodeJi 

V pokLadně kd VLtaVa



Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kass.kralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZENFacebook  
Kino Vltava

300: VZESTUP ŘÍŠE
USA, 2014, 2D, 3D / T, 102 min.

Řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede 
bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Čelí masivní invazi perské 
armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou 
perského loďstva...

ANGELIKA
Francie / Belgie / Česko / Rakousko, 2013, D, 113 min.

Toulouský hrabě Joffreye de Peyrac, manžel Angeliky, je jednoho dne 
uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se 
uchýlí s dětmi na Dvůr zázraků a s pomocí banditů plánuje pomstu všem, 
kteří změnili její pohádku ve zlý sen...

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 110 min. 

Pokračování letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu nechybí láska, žárlivost, 
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. 

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
USA, 2014, animovaný, D, 92 min.

Pan Peabody je geniální, odvážný, je světově proslulou celebritou, 
držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem a navíc je pes! Adoptoval 
si malého kluka Shermana, kterého od plenek vychovává. Musí si přiznat, 
že má co dělat, aby se Shermanem udržel krok...

FAIR PLAY
Česko, 2014, 12+, 100 min.

V hl. roli: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna užívá 
bez jejího vědomí anabolické steroidy. Když se objeví první zdravotní 
problémy, o přípravcích se dozví. V sázce je její účast na olympiádě...

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
USA, 2014, 12+, T, 100 min.

Příběh z období mezi světovými válkami o dobrodružství Gustava, 
legendárního recepčního věhlasného evropského hotelu, a jeho 
nejdůvěryhodnějšího přítele Zero Moustafy...

KANDIDÁT 
Česko / Slovensko, 2013, 12+, 106 min.

Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. 
Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní 
agentury přijímá lukrativní zakázku - realizovat prezidentskou kampaň 
pro nevýrazného, maloměstského podnikatele. Velká moc médií může 
manipulováním s událostmi ovlivnit celý svět... 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Francie, 2014, D, 112 min.

Dívka Kráska žije v hradu Zvířete zvláštní magický život, naplněný radostí 
a melancholií...

LEGO PŘÍBĚH
Austrálie / USA, 2014, animovaný, 2D, 3D/D, 100 min.

Nad světem z kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil...

NEED FOR SPEED
USA, 2014, 12+, T, 130 min.

Aaron Paul upravuje drahá auta, aby v závodech svou rychlostí předčila 
ostatní. Jeho nejlepší přítel je zavražděn během závodu a tento čin je 
nesprávně přisuzován právě Paulovi. Po propuštění z vězení hodlá Paul 
přijít vraždě na kloub... 

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

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NOE
USA, 2014, 12+, 2D/T, 3D/D, 134 min.

V hl. roli: Russell Crowe a Anthony Hopkins
Klasický příběh o Noemově arše při gigantické potopě světa...

NON – STOP
USA, 2014, 12+, T, 106 min.

Vzdušný šerif Bill Marks dostane během letu SMS od teroristy, v nichž 
požaduje, aby vláda na jeho účet zaslala 150 mil. dolarů. Jinak každých 
20 minut někoho v letadle zabije. Vzápětí je nalezena první mrtvola...

PAMÁTKÁŘI
USA, 2014, 12+, T, 112 min.

V hl. roli: G. Clooney, M. Damon, B. Murray, J. Goodman, C. Blanchett
Památkáři - vojenská jednotka – se snaží z rukou nacistů vyrvat skvosty, 
které za trvání 2. světové války nakradli a ukryli neznámo kde... 

PHILOMENA
Velká Británie / USA / Francie, 2013, T, 98 min.

Sedmdesátiletá irská dáma Philomena Lee (Judi Dench) přišla o svého 
syna, když mu byly 3 roky. Byl dán jeptiškami k adopci a poslán 
do Ameriky. Po 50 letech marného hledání se společně s bývalým 
reportérem BBC vydává syna hledat. 

POMPEJE
USA / Německo, 2014, 12+, 2D/T, 3D/D, 102 min.

Po erupci Vesuvu se musí otrok Milo probojovat ven z gladiátorské arény 
a podstoupit boj s časem, aby zachránil svou milou...

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Něm. / USA / VB / Francie / Kypr, 2013, 15+, T, 123 min.

Upír Adam (Tom Hiddleston) je zklamán tím, jakou cestou se lidstvo 
vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho láska, upírka Eve (Tilda 
Swinton). Jejich vztah však prochází zkouškou s příchodem Eviny mladší 
sestry (Mia Wasikowska)...

THAT AWKWARD MOMENT
USA, 2014, T, 94 min.

O nezávislosti mládí, lásce a víře v přátelství...

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
USA, 2014, 12+, T, 105 min.

Dhampýrka Rose, napůl člověk a napůl vampýr, se svojí kamarádkou, 
morojskou princeznou Lissou, prožívají různá dobrodružství. Zkoušejí sílu 
jejich přátelství, trpí a ztrácí milované lidi...

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Kanada / Jižní Korea / USA, 2014, animovaný, D, 86 min.

Veverčák Surly s krysákem Buddy a jejich kumpány se pokusí vykrást 
obchod s oříšky. Nic ale není tak lehké, jak se na první pohled zdá...

ZACHRAŇTE PANA BANKSE
USA / VB / Austr., 2013, T, 126 min.

V hl. roli: Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell 
Rok 1961 - Walt Disney usiluje o filmová práva k románu Mary Poppins. 
Jeho autorka P. L. Traversová však odmítá. Disney se za ní vydá a snaží 
se ji všemi způsoby přesvědčit ke spolupráci...

ZVONILKA A PIRÁTI
USA, 2014, animovaný, D, 78 min.

Víla Zarina uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají 
kapitánku své lodi. Vydají se na dobrodružnou pouť a utkají se 
s nebezpečnou bandou pirátů...

   20:30 MÝCH POSLEDNÍCH 150 TISÍC CIGARET  70,- KČ  J
 20.  ČT 20:00  NON – STOP  100,- KČ
 21.  PÁ 17:00  POMPEJE      150,- KČ
   20:00  FAIR PLAY  110,- KČ
 22.  SO 10:00  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ

   14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA     130,- / 150,- KČ
   17:00 NEED FOR SPEED  110,- KČ
   20:00  KRÁSKA A ZVÍŘE 110,- KČ
 23.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH  90,- KČ
   17:00  POMPEJE      150,- KČ
   20:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

24.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT 20:00  POMPEJE  110,- KČ

 26.  ST 20:00  SIMON BOCCANEGRA (záznam opery) 300,- KČ

 27.  ČT 20:00  NEED FOR SPEED  110,- KČ

 28.  PÁ 17:00  NOE      150,- KČ

   20:00  NOE  120,- KČ

   22:30  PŘEŽIJÍ JEN MILENCI  110,- KČ

 29.  SO 14:30 ZVONILKA A PIRÁTI  105,- / 130,- KČ

   17:00 NOE 120,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE 100,- KČ 
 30.  NE 10:00  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA  100,- / 125,- KČ

   14:30 ZVONILKA A PIRÁTI     140,- / 165,- KČ

   17:00 THAT AWKWARD MOMENT 100,- KČ

   20:00 NOE     150,- KČ

31.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ JEDEN SVĚT 

HAPPY 
DAYS

 1.  SO 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 100,- KČ 
   17:00  ZACHRAŇTE PANA BANKSE 120,- KČ 
   20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ 
 2.  NE 10:00  KAMARÁDI Z TV  40,- KČ

   14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ 
   17:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

   20:00  BABOVŘESKY 2 130,- KČ 
3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 20:00  ZACHRAŇTE PANA BANKSE 120,- KČ

 5.  ST 20:00  KANDIDÁT  STUD. 90,- / 120,- KČ

 6.  ČT 20:00  BABOVŘESKY 2 120,- KČ

 7.  PÁ 17:00  NON - STOP  100,- KČ

   20:00  ANGELIKA   120,- KČ

 8.  SO 14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA 100,- / 125,- KČ

   17:00  PAMÁTKÁŘI 120,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE     130,- KČ

 9.  NE 10:00  LEGO PŘÍBĚH     120,- KČ

   14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ

   17:00  300: VZESTUP ŘÍŠE  100,- KČ

   20:00  KANDIDÁT  120,- KČ

10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00  PAMÁTKÁŘI 120,- KČ

    HAPPY DAYS V KINĚ: 
 12.  ST 20:00  VAMPÝRSKÁ AKADEMIE  80,- / 110,- KČ

 13.  ČT 20:00  KANDIDÁT 120,- KČ

 14.  PÁ 17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

   20:00  PHILOMENA  110,- KČ

 15.  SO 10:00  KRTEK - FILMOVÁ HVĚZDA  40,- KČ

   14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA     130,- / 150,- KČ

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   110,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE      130,- KČ

 16.  NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ       130,- KČ

   17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

   20:00  NEED FOR SPEED 110,- KČ

 17.  PO 18:30 PODEZŘELÁ ČOKOLÁDA  70,- KČ  J
   20:30 SHOW! 70,- KČ  J
 18.  ÚT 18:30  MÝ VĚCI 70,- KČ  J
   20:30 VELKÁ NOC 70,- KČ  J
 19.  ST 18:30  PROJEKT PŘÍRODA  70,- KČ  J

J



Kulturní a společenské středisko  
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

BŘEZENFacebook  
Kino Vltava

300: VZESTUP ŘÍŠE
USA, 2014, 2D, 3D / T, 102 min.

Řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede 
bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Čelí masivní invazi perské 
armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou 
perského loďstva...

ANGELIKA
Francie / Belgie / Česko / Rakousko, 2013, D, 113 min.

Toulouský hrabě Joffreye de Peyrac, manžel Angeliky, je jednoho dne 
uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se 
uchýlí s dětmi na Dvůr zázraků a s pomocí banditů plánuje pomstu všem, 
kteří změnili její pohádku ve zlý sen...

BABOVŘESKY 2
Česko, 2014, 110 min. 

Pokračování letní komedie Zdeňka Trošky. V příběhu nechybí láska, žárlivost, 
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. 

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
USA, 2014, animovaný, D, 92 min.

Pan Peabody je geniální, odvážný, je světově proslulou celebritou, 
držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem a navíc je pes! Adoptoval 
si malého kluka Shermana, kterého od plenek vychovává. Musí si přiznat, 
že má co dělat, aby se Shermanem udržel krok...

FAIR PLAY
Česko, 2014, 12+, 100 min.

V hl. roli: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna užívá 
bez jejího vědomí anabolické steroidy. Když se objeví první zdravotní 
problémy, o přípravcích se dozví. V sázce je její účast na olympiádě...

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
USA, 2014, 12+, T, 100 min.

Příběh z období mezi světovými válkami o dobrodružství Gustava, 
legendárního recepčního věhlasného evropského hotelu, a jeho 
nejdůvěryhodnějšího přítele Zero Moustafy...

KANDIDÁT 
Česko / Slovensko, 2013, 12+, 106 min.

Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. 
Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní 
agentury přijímá lukrativní zakázku - realizovat prezidentskou kampaň 
pro nevýrazného, maloměstského podnikatele. Velká moc médií může 
manipulováním s událostmi ovlivnit celý svět... 

KRÁSKA A ZVÍŘE
Francie, 2014, D, 112 min.

Dívka Kráska žije v hradu Zvířete zvláštní magický život, naplněný radostí 
a melancholií...

LEGO PŘÍBĚH
Austrálie / USA, 2014, animovaný, 2D, 3D/D, 100 min.

Nad světem z kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit 
zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil...

NEED FOR SPEED
USA, 2014, 12+, T, 130 min.

Aaron Paul upravuje drahá auta, aby v závodech svou rychlostí předčila 
ostatní. Jeho nejlepší přítel je zavražděn během závodu a tento čin je 
nesprávně přisuzován právě Paulovi. Po propuštění z vězení hodlá Paul 
přijít vraždě na kloub... 

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

předprodej: 315 726 101
Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 h. 
V případě dřívější projekce hodinu před 
začátkem promítání.

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

NOE
USA, 2014, 12+, 2D/T, 3D/D, 134 min.

V hl. roli: Russell Crowe a Anthony Hopkins
Klasický příběh o Noemově arše při gigantické potopě světa...

NON – STOP
USA, 2014, 12+, T, 106 min.

Vzdušný šerif Bill Marks dostane během letu SMS od teroristy, v nichž 
požaduje, aby vláda na jeho účet zaslala 150 mil. dolarů. Jinak každých 
20 minut někoho v letadle zabije. Vzápětí je nalezena první mrtvola...

PAMÁTKÁŘI
USA, 2014, 12+, T, 112 min.

V hl. roli: G. Clooney, M. Damon, B. Murray, J. Goodman, C. Blanchett
Památkáři - vojenská jednotka – se snaží z rukou nacistů vyrvat skvosty, 
které za trvání 2. světové války nakradli a ukryli neznámo kde... 

PHILOMENA
Velká Británie / USA / Francie, 2013, T, 98 min.

Sedmdesátiletá irská dáma Philomena Lee (Judi Dench) přišla o svého 
syna, když mu byly 3 roky. Byl dán jeptiškami k adopci a poslán 
do Ameriky. Po 50 letech marného hledání se společně s bývalým 
reportérem BBC vydává syna hledat. 

POMPEJE
USA / Německo, 2014, 12+, 2D/T, 3D/D, 102 min.

Po erupci Vesuvu se musí otrok Milo probojovat ven z gladiátorské arény 
a podstoupit boj s časem, aby zachránil svou milou...

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Něm. / USA / VB / Francie / Kypr, 2013, 15+, T, 123 min.

Upír Adam (Tom Hiddleston) je zklamán tím, jakou cestou se lidstvo 
vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho láska, upírka Eve (Tilda 
Swinton). Jejich vztah však prochází zkouškou s příchodem Eviny mladší 
sestry (Mia Wasikowska)...

THAT AWKWARD MOMENT
USA, 2014, T, 94 min.

O nezávislosti mládí, lásce a víře v přátelství...

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
USA, 2014, 12+, T, 105 min.

Dhampýrka Rose, napůl člověk a napůl vampýr, se svojí kamarádkou, 
morojskou princeznou Lissou, prožívají různá dobrodružství. Zkoušejí sílu 
jejich přátelství, trpí a ztrácí milované lidi...

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Kanada / Jižní Korea / USA, 2014, animovaný, D, 86 min.

Veverčák Surly s krysákem Buddy a jejich kumpány se pokusí vykrást 
obchod s oříšky. Nic ale není tak lehké, jak se na první pohled zdá...

ZACHRAŇTE PANA BANKSE
USA / VB / Austr., 2013, T, 126 min.

V hl. roli: Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell 
Rok 1961 - Walt Disney usiluje o filmová práva k románu Mary Poppins. 
Jeho autorka P. L. Traversová však odmítá. Disney se za ní vydá a snaží 
se ji všemi způsoby přesvědčit ke spolupráci...

ZVONILKA A PIRÁTI
USA, 2014, animovaný, D, 78 min.

Víla Zarina uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají 
kapitánku své lodi. Vydají se na dobrodružnou pouť a utkají se 
s nebezpečnou bandou pirátů...

   20:30 MÝCH POSLEDNÍCH 150 TISÍC CIGARET  70,- KČ  J
 20.  ČT 20:00  NON – STOP  100,- KČ
 21.  PÁ 17:00  POMPEJE      150,- KČ
   20:00  FAIR PLAY  110,- KČ
 22.  SO 10:00  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ

   14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA     130,- / 150,- KČ
   17:00 NEED FOR SPEED  110,- KČ
   20:00  KRÁSKA A ZVÍŘE 110,- KČ
 23.  NE 14:30  LEGO PŘÍBĚH  90,- KČ
   17:00  POMPEJE      150,- KČ
   20:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

24.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 25.  ÚT 20:00  POMPEJE  110,- KČ

 26.  ST 20:00  SIMON BOCCANEGRA (záznam opery) 300,- KČ

 27.  ČT 20:00  NEED FOR SPEED  110,- KČ

 28.  PÁ 17:00  NOE      150,- KČ

   20:00  NOE  120,- KČ

   22:30  PŘEŽIJÍ JEN MILENCI  110,- KČ

 29.  SO 14:30 ZVONILKA A PIRÁTI  105,- / 130,- KČ

   17:00 NOE 120,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE 100,- KČ 
 30.  NE 10:00  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA  100,- / 125,- KČ

   14:30 ZVONILKA A PIRÁTI     140,- / 165,- KČ

   17:00 THAT AWKWARD MOMENT 100,- KČ

   20:00 NOE     150,- KČ

31.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ JEDEN SVĚT 

HAPPY 
DAYS

 1.  SO 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 100,- KČ 
   17:00  ZACHRAŇTE PANA BANKSE 120,- KČ 
   20:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ 
 2.  NE 10:00  KAMARÁDI Z TV  40,- KČ

   14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ 
   17:00  BABOVŘESKY 2  130,- KČ

   20:00  BABOVŘESKY 2 130,- KČ 
3.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE

 4.  ÚT 20:00  ZACHRAŇTE PANA BANKSE 120,- KČ

 5.  ST 20:00  KANDIDÁT  STUD. 90,- / 120,- KČ

 6.  ČT 20:00  BABOVŘESKY 2 120,- KČ

 7.  PÁ 17:00  NON - STOP  100,- KČ

   20:00  ANGELIKA   120,- KČ

 8.  SO 14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA 100,- / 125,- KČ

   17:00  PAMÁTKÁŘI 120,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE     130,- KČ

 9.  NE 10:00  LEGO PŘÍBĚH     120,- KČ

   14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  100,- KČ

   17:00  300: VZESTUP ŘÍŠE  100,- KČ

   20:00  KANDIDÁT  120,- KČ

10.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 11.  ÚT 20:00  PAMÁTKÁŘI 120,- KČ

    HAPPY DAYS V KINĚ: 
 12.  ST 20:00  VAMPÝRSKÁ AKADEMIE  80,- / 110,- KČ

 13.  ČT 20:00  KANDIDÁT 120,- KČ

 14.  PÁ 17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

   20:00  PHILOMENA  110,- KČ

 15.  SO 10:00  KRTEK - FILMOVÁ HVĚZDA  40,- KČ

   14:30  DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO  
    A SHERMANA     130,- / 150,- KČ

   17:00  KRÁSKA A ZVÍŘE   110,- KČ

   20:00  300: VZESTUP ŘÍŠE      130,- KČ

 16.  NE 14:30  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ       130,- KČ

   17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  110,- KČ

   20:00  NEED FOR SPEED 110,- KČ

 17.  PO 18:30 PODEZŘELÁ ČOKOLÁDA  70,- KČ  J
   20:30 SHOW! 70,- KČ  J
 18.  ÚT 18:30  MÝ VĚCI 70,- KČ  J
   20:30 VELKÁ NOC 70,- KČ  J
 19.  ST 18:30  PROJEKT PŘÍRODA  70,- KČ  J

J
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pozváNKy

Show!
Dokument znázorňuje, že 5Angels zdaleka nejsou splněným snem náctile-
tých zpěvaček, ale spíš produktem promyšleného byznys plánu jejich ma-
nažera.

Mý věci (My Stuff)
Nahý Petri vstává z podlahy a běží do skladiště, kam uložil všechny své věci. 
Každý den si ze skladiště může vzít jen jednu věc. Které věci k životu oprav-
du potřebuje?

velká noc
Vizuálně působivý dokument zachycuje prostřednictvím autentických portré-
tů postav plynoucí realitu nočních ulic Prahy. Pro regionálního diváka je film 
zajímavý tím, že jedna z hlavních protagonistek je z Odolena Vody.

Projekt Příroda (Project wild thing)
Britský filmař David Bond se nedokáže smířit s tím, že jeho děti milují televi-
zi a tablety více než procházky lesem a venkovní hry. David se proto rozhod-
ne pomocí propracované reklamní kampaně změnit zažité stereotypy u dětí 
i přístup jejich rodičů.

Mých PoSledních 150 tiSíc cigaret
Režisér Ivo Bystřičan se na prahu třicítky rozhodne přestat kouřit. V rámci 
odvykací kúry se rovněž vydá pátrat po tom, jak funguje politické a ekono-
mické pozadí nejrozšířenější závislosti v Česku. 

Více informací na 
www.jedensvet.cz/2014/kralupy-nad-vltavou

Kino vltava vám opět nabízí záznamy 

představení z Metropolitní opery v new yorku.
ve středu 26. března se od 20:00 hodin můžete těšit na operu

Simon Boccanegra
Autor: Giuseppe Verdi

Dirigent: James Levine
Délka: 2 h. 31 min. (přestávka není součástí záznamu)

Čtyři desetiletí po svém debutu v Metropolitní opeře 
se legendární tenorista placido domingo

vůbec poprvé představil v titulní roli verdiho 
napínavého politického thrilleru, jež byla původně
napsána pro baryton. v tomto tragickém příběhu 

otce a jeho ztracené dcery se po jeho boku
objevili adrianne pieczonka, Marcello Giordani a James Morris. 

vstupné: 300,- Kč; 250,- Kč ztp

17. – 19. 3. 2014

Kino Vltava
 Kralupy nad Vltavou

V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět jsme 
pro Vás připravili 6 projekcí. Festival začne v  pondělí 17. 3. v 18:30 hodin 
a zahájí jej dokumentární film Shady Chocolate, který se zabývá problema-
tikou otřesných praktik na kakaových plantážích na Pobřeží Slonoviny. 

Festival dále bude pokračovat filmy Show!, my Stuff, Velká noc, Project 
Wild Thing a zakončí jej český dokument mých posledních 150 tisíc cigaret.
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

Podrobný program kina najdete na str. 18 – 19.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou
42. ročník hudebních slavností Antonína dvořáka 

v jeho rodném kraji věnovaný roku české hudby 2014

20. března 2014 ve čtvrtek v 19:30 hodin
rytířský sál zámku v Nelahozevsi

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Jan Škrdlík – violoncello

Šárka Besperátová – klavír 

ProGrAM
� Josef Suk - Balada a Serenáda op. 3
pro violoncello a klavír

� leoš Janáček - Pohádka pro violoncello  
a klavír

� Bohuslav Martinů - Variace na slovenskou  
lidovou píseň pro violoncello a klavír, h. 378

� Antonín dvořák - Koncert h moll pro violoncello  
a orchestr op. 104
(autorova verze pro violoncello a klavír)

Vstupenky na koncerty budou v prodeji před koncertem 
na místě a objednat je lze týden před koncertem u paní 
Pokorné (PAd v Nelahozevsi č. tel. 315 785 099), nebo 
u ing. hronkové (tajemnice KPh č. tel. 725 837 912, 
e-mail: hronkovai@seznam.cz). rezervace bude 
potvrzena, pokud to kapacita sálu umožní. Jednotné 
vstupné pro tento koncert je 100,- Kč. 

doprava autobusem z Kralup nad Vltavou zajištěna.
odjezd v 18:45 hodin ze zastávky autobusu Mhd
Na Jízku a v 19:00 ze zastávky 
u Kd Vltava v lobečku.
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Několika snímky si připo-
meňme hlavní festivalový 

den letošního Lednového Un-
dergroundu – k pestrému hu-
debnímu menu tentokrát při-
spělo hudebně-divadelní trio 
„Příběhy kluka BomBarďáka“, 
které oslovilo nejen dětské pub-
likum; dále moderní world-mu-
sic band Carmen, legendární 
Tornádo Lue ze Slovenska; ta-
nečnější rytmy obstaral brněn-
ský „turbo-šansón“ Poletíme? 
a „skáčková“ V3ska. K výborné 
atmosféře na malé scéně při-
spěla i kralupská Socha hro-
cha a skvělý britský písničkář 
Alasdair Bouch. Pravděpodob-

ně nejsilnější odezva z publika 
sálala během koncertů kapely 
eggnoise a největšího jména to-
hoto ročníku LU – uhrančivé-
ho Dana Bárty a fenomenálního 
Robert Balzar Tria.

Společnost pro rozvoj Dvo-
řákova gymnázia, o.p.s. děkuje 
všem festivalovým účastníkům, 
podporovatelům a příznivcům 
za vstřícnost – zejména pak 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
společnostem LAMA MOBI-
LE, a.s. a MARS service, s.r.o. 
Za příjemnou spolupráci patří 
dík také KD Vltava a za tradič-
ně profesionální servis děkuji 
zvukařům (bratři J. a M. Mant-

líkovi) z firmy TD PROMO s.r.o.  
Fotogalerii, historii, partnery 
a další informace o kralupském 
zimním festivalu LU naleznete 

na nových webovýchh strán-
kách: www.lukralupy.cz.

fiLip VoLák

(festiVaL.kraLupy@seZnam.cZ)

Ohlédnutí za 11. ročníkem kralupského festivalu LU
„hUdBA NAPřÍČ žáNRy“
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Svižnou jízdu 
obstarala brněnská 

kapela Poletíme?

Dechová sekce energické 
skupiny V3ska.

Jeden 
z nejlepších 
zpěváků ČR  

Dan Bárta 
na kralupském 

LU 2014.

Režisér 
BomBarďákových 
příběhů pro děti 
i rodiče -  
Jiří Jelínek. 

Malou scénu si získal 
charismatický písničkář Alasdair 
Bouch z Velké Británie. 
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Zápisy 
do 1. třídy
Začátkem února proběhly v kralup-

ských základních školách zápisy dětí 
do 1. třídy ZŠ. Protože se zvýšil počet 
předškoláků oproti loňskému roku, byly 
letošní zápisy hodně sledovány a mediali-
zovány, zejména s ohledem na počet míst 
ve škole. Spousta rodičů řešilo otázku, 
zda se jejich potomek do vybrané školy 
dostane.

Zápis do mateřské školy
Zápisy dětí do kralupských mateřských škol pro 
školní rok 2014/2015 se uskuteční ve dnech:

středa 12. 3. a čtvrtek 13. 3. 2014.

� ZŠ a MŠ Třebízského – v čase od 11:00
 do 17:00 hodin v budově základní školy.

� MŠ Dr. E. Beneše, U Jeslí, nábř. J. Holuba 
 – v čase od 11:00 do 17:00 hodin v budově
 v ul. Dr. E. Beneše. 

� MŠ Gen. Klapálka, MŠ Mikovická - v čase 
 od 9:00 do 14:00 hodin v obou budovách.

2014

Seifertovy
   Kralupy

19. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2014

Město kralupy nad vltavou vyhlašuje na památku 
básníka Jaroslava seiferta
autorskou literární soutěž v rámci

literární soutěž je určena všem občanům Čr bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových 
kategoriích: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let. 

do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. podmínkou je zaslat maximálně 200 původ-
ních, dosud nepublikovaných česky psaných veršů, a to elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech 
exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. 

soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. práce zaslaná 
poštou musí obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve kte-
ré bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením autora, věkem a bydlištěm. v elektronických 
verzích budou údaje vypsány v e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu 
.doc nebo .pdf. 

zaslané práce se nevracejí.

vítězné práce budou odměněny. vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu po-
ezie a přednesu seifertovy Kralupy v září 2014.

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

S

eifertovy

Kralupy
2014

uzávěrka pro zasílání autorských prací je 30. 5. 2014

A jak dopadly zápisy v Kralupech?

 počet dětí počet přijatých navržené počet 1. tříd
 u zápisu dětí* odklady pro šk. rok
    2014/15

ZŠ ul. 28. října 23 20 3 1

ZŠ ul. Gen. Klapálka 90 100 22 3-4

ZŠ Komenského nám. 61 53  8 2

ZŠ praktická 4 1 3 1

ZŠ Třebízského ul. 52 52 3-4 2

ZŠ Václava Havla 58 54 3 2

*v počtu přijatých dětí jsou i děti, které měly vloni odklad

ZŠ Nelahozeves 
PŘiJME od 1. 9. 2014 

KVAliFiKoVANého uČiTElE 
1. STuPNĚ, 

znalost Aj nutná. 

Kontakty na www.zsnelahozeves.cz, 
tel.: 315 785 037
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olympiáda z anglického jazyka
Školního kola anglické olympiády se zú-
častnilo celkem 14 žáků druhého stupně. 
Úroveň soutěže byla velmi vyrovnaná. Žáci 
měřili síly při poslechu i v ústním projevu. 
Ten se skládal z krátkého představení, po-
hovoření na vylosované téma a popisu vy-
braného obrázku. Všichni se úkolů zhostili 
velmi dobře! Mladší kategorii vyhrál Jakub 
Tichý ze 7.C, kategorii 8. a 9. tříd vyhrál Pe-
tr Honc z 9.C. Vítězové postupují do okres-
ního kola. Všem zúčastněným děkujeme 
za odvahu i předvedené výkony!

Videopohlednice z mého města
Prezentovat maše město i školu můžeme 
různými způsoby. Žáci 9. ročníků v rám-
ci hodin volitelného předmětu Konverzace 
v anglickém jazyce natočili video o našem 
městě. Představili v něm nejzajímavější mís-
ta - například muzeum, okolí řeky Vltavy 
nebo souhrnný pohled z Hostibejku. A pro-
tože je celá soutěž pod patronací školy s roz-
šířenou výukou cizích jazyků, je i celé vi-
deo natočeno v angličtině. Nyní probíhají 
poslední práce „ve střižně“ a po odeslání 
už budeme jen netrpělivě čekat na výsled-
ky soutěže.

lights! Camera! Action! 
Výuku anglického jazyka nám obohacují 
články, zajímavosti i gramatická cvičení ča-
sopisu Gate. Ten také vyhlásil ke konci roku 
2013 filmovou soutěž v angličtině. Žáci měli 
za úkol vybrat si jakoukoliv scénku z filmu, 
přehrát ji, vytvořit krátký film a zaslat jej 
do soutěže. U nás se tohoto úkolu zhostili 
Petr Honc a Vítek Drobný z 9.C. Natočili 

opravdu zdařilé video, které by si určitě 
ocenění zasloužilo! 

Mini knihovna                   
Heslo „Kniha, přítel člověka“ nemusí platit 
pouze pro literaturu rodného jazyka. Proto 
jsme založili ve škole mini knihovničku 
anglické literatury. Sestává se z jednodu-
chých titulů odpovídajících úrovni žáků 
základní školy. Čtení cizojazyčné literatury 
samozřejmě významnou měrou obohacuje 
slovní zásobu dětí a nenásilnou formou je 
vede k poznávání jiných kultur. 

Jaro přivítáme na cestách                
Poznávací zájezd do Anglie proběhne letos 
v pozměněném stylu. Žákům jsme nabíd-
li dvě možné varianty pobytu. První, již 
osvědčenou, výukově-poznávací a druhou, 
ještě nevyzkoušenou, poznávací dvou evrop-
ských měst. Odhlasována byla druhá varian-
ta, a tak letos navštíví 47 žáků města Londýn 
a Paříž. Týdenní program obsahuje nejdůle-
žitější pamětihodnosti Londýna a okolí, pře-
nocování v Paříži a prohlídku památek Paří-
že. Nezbývá než doufat, že týden 16. – 22. 3. 
2014 bude slunečný a přiměřeně teplý.

inG. micHaeLa GLeicHoVá

ZÁPiS do 1. TŘídY
Hodinu před zápisem jsem už v jídelně pře-
mýšlela o tom, jaký to bude pocit, až budu 
sedět vedle dítěte předškolního věku a budu 
se ho ptát, jak se jmenuje, jakou pohádku 
umí vyprávět, jaký je to tvar a jakou má 
barvu… Vše k zápisu je připraveno, přichá-
zejí rodiče s dětmi, napětí stoupá. Nervóz-
ně přešlapuji, moc se těším. Zápis probíhá 
skvěle, občas někdo zabrečí nebo se naopak 
pořád směje. Po třech hodinách zápis končí 
a všichni se rozcházejí.  Těším se na setká-
ní s dětmi na schůzkách a věřím, že se jim 
bude u nás líbit.                                                                                          

HeLena paVLů, 6.b 

PodĚKoVÁNí
Za to, že zápis proběhl opravdu skvěle, pat-
ří velký dík i žákyním 6. tříd, Helče Pavlů, 
Ádě Hrubé, Kačce Bajačanové, Hance No-
vákové, Báře Purnochové, Klárce Schmid-
tové, Káje Knákalové, Kačce Markové, Ditě 
Dekastellové, Janě Nejedlé, Markétě Lan-
gové, Lence Koutné, které svou přítomnos-
tí zpříjemnily budoucím prvňáčkům tuto 
slavnostní chvíli.      

mGr. Jitka HinterHoLZinGeroVá

ZŠ Gen. kLapáLka

S Předškoláčkem se seznámíte 
s novým písmem Comenia script. 
Na naší škole absolvovaly již v loňském 
roce dvě paní učitelky praktický 
seminář a testování a obdržely 
osvědčení od Národního institutu pro 
další vzdělávání. 

Připravili jsme pro vás a vaše předškoláky 
zábavné workshopy:

první workshop se uskuteční 12. 3. 2014 
od 16 hodin. Nejprve se seznámíme s bu-
doucími třídními učitelkami a navážeme 
první kontakty s budoucími spolužáky. Pak 
se rozdělíme do tří pracovních skupin:
� Keramická dílna 
 (vhodné vzít si starší oblečení) 
� Hudebně taneční skupina 
 (vhodná sportovní obuv s sebou)
� Setkání s angličtinou 

druhý workshop se uskuteční v úterý  
29. 4. 2014 od 16 hodin. Představíme Vám 
projekt Kamarád a budeme naplňovat hes-
lo „Sportem ku zdraví“ – vhodné sportovní 
oblečení a obuv.

třetí setkání bude třídní schůzka pro rodi-
če předškoláků ve středu 11. června 2014 
od 17 hodin.

paeddr. daGmar kuZníkoVá, řediteLka ŠkoLy

ZŠ a mŠ třebíZskéHo Třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811,  
e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, http://skola.trebizskeho.cz
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Předškoláček pokračuje

Výuka anglického jazyka
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Naše škola se zúčastnila série soutěží 
„Moje olympiáda“, která obsahovala 

kvíz o olympijských sportech, běžeckou šta-
fetu, výrobu olympijského fandítka a nato-
čení videa s olympijskou tématikou. V hla-
sovací soutěži jsme byli úspěšní, proto si 
mohli vybraní žáci užít výhru v podobě ce-
lodenní návštěvy Olympijského parku Soči, 
který byl vybudován v Praze na Letné.

Do Prahy jsme se vydali 10. února rá-
no. Čekal na nás instruktor, který se nám 
v průběhu celého dne věnoval. V hlavní jí-
delně všechny zúčastněné přivítal pan Pla-
chý, ředitel projektu Česko sportuje a hlavní 
organizátor Olympijského parku. Poté už 
se jednotlivé školy vydaly ke sportovním 
stanovištím. 

Nás čekal na úvod curling, kde se pro-
kázala šikovnost jednotlivých žáků. Zjistili 
jsme, že to není jen obyčejné zametání le-
dové plochy, jak se zdá u televizních obra-
zovek. Zažili jsme spoustu srandy u snahy 
udržet se na ledě. Následovalo odreagová-
ní na bruslích, kde jsme se mohli jen tak 
klouzat nebo se učit nové prvky od tamních 
trenérů. Po obědě jsme se vydali na běžkař-
skou dráhu, kde jsme si mohli vyzkoušet 
biatlon i klasické lyžování. Někteří z nás 

zvládli na lyžích 15 koleček, což odpovídalo 
třem kilometrům.

Odpoledne pak proběhlo slavnostní vy-
hlášení a předání cen. Všichni jsme od po-
řadatelů obdrželi na památku zlatou medaili 
a časopis Čtyřlístek. Moderátoři si na pó-
dium pozvali dva zástupce z každé školy 
a udělali s nimi krátké rozhovory. 

Ve zbytku času jsme měli možnost navští-
vit libovolné zimní aktivity a prohlédnout 
si celý areál.

Celí unavení, ale šťastní z krásně proži-
tého dne, jsme se v odpoledních hodinách 
vrátili zpátky do Kralup. Byl to skutečně 
nezapomenutelný zážitek.

tereZa ticHá a barbora kLementoVá, 9.c

ZŠ komenskéHo

JAZykoVé ANimAcE 
pro němčinu

Vrámci výuky německého jazyka 
proběhly v 7. a 8. třídách dne 11. 

2. jazykové animace vedené lektory 
TANDEMu (Koordinační centrum čes-
ko–německých výměn mládeže). 

Jazyková animace je zábavná me-
toda, jejímž cílem je přiblížení základů 
cizího jazyka a prohloubení získaných 
jazykových znalostí. Pomáhá odbou-
rávat bariéry při komunikaci. Jazy-
ková animace funguje jako neustálá 
interakce a intenzivní dialog. Centrální 
metodou animace je hra. Jazykový 
animátor v roli moderátora reaguje 
na aktuální vývoj ve skupině a potře-
by účastníků. Maximální počet žáků 
pro animaci je 15 žáků.

Doufáme, že tyto animace pomo-
hou žákům zorientovat se v němčině 
a překonat komunikační bariéry.

  mGr. oLGa HanuŠoVá 

ZŠ VácLaVa HaVLa

každý, kdo procházel kolem 
školního hřiště ZŠ Václa-

va Havla, si mohl všimnout, že 
na hřišti jsme postavili během 
jednoho dne velké množství 
sněhuláků. Bylo jich přesně 37. 
A víte proč? 

I my jsme se s chutí zapojili 
do projektu Sněhuláci pro Afri-
ku aneb Děti pomáhají dětem. 
Za každého sněhuláka, kterého 
jsme postavili, jsme odeslali 50,- 
Kč. Peníze pomůžou africkým 
dětem k jejich cestě za vzdělává-
ním. Jsme rádi, že jsme příjem-
nou činností pomohli někomu, 
kdo to opravdu potřebuje. 

děti Ze ZŠ VácLaVa HaVLa

sNÍh PRo RAdost, 
sněhuláci pro pomoc 
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

MlAdÝ olYMPioNiK
Celý národ sledoval Olympiádu v Soči. 
My se připojujeme akcí pro školáky Mladý 
olympionik. Sportovní klání se bude konat 
v tělocvičně V Zátiší 12. 3. od 16:30 hod.  
Je nutné vzít si s sebou sportovní obuv 
do tělocvičny se světlou podrážkou.

PEdiGoVÁ dílNA

Chcete si zkusit práci s pedigem? Chcete 
si vyrobit pedigovou kytičku, košíček nebo 
vajíčko? Právě pro vás je připravena pedi-
gová dílna. Děti od 6 let mohou přijít v do-
provodu rodičů, děti od 10 let samostatně. 
Vítáni jsou i dospělí. Začínáme v 16:00 ho-
din 20. 3. Základní cena 40,- Kč + spotře-
bovaný materiál.

lETNí TÁBorY

Plánujete léto a chcete poslat vaše dítě s ná-
mi na tábor? Připravili jsme pro vás celkem 
tři letní tábory v Mokrosukách, které se 
uskuteční v těchto termínech: 26. 7. - 2. 8., 
2. 8. – 9. 8. a 9. 8. - 16. 8. 2014.

Děti se mohou těšit na sportovní hry 
a turnaje, diskotéky, karneval, táborák, noč-
ní bojovku a chybět samozřejmě nebudou 
ani výlety. Při příznivém počasí budeme 
využívat bazén přímo v areálu. 

Cena tábora je 3.990,- Kč. V ceně je dopra-
va, ubytování, pedagogický dozor, strava 5x 
denně, pitný režim a odměny pro děti. 

Své dítě můžete přihlásit v kanceláři 
DDM nebo si stáhnout přihlášku na na-
šich internetových stránkách.

NoCoVKA
Další přenocování v DDM se chystá od pát-
ku 4. 4. od 18:00 hodin do soboty 5. 4. 
do 9:00 hodin. Téma Nocovky je Letem, 
světem. Cena 150,- Kč. V ceně je započí-
tána večeře, snídaně, pomůcky a materiál 
na činnosti. Přihlášky si můžete vyzved-
nout v DDM a odevzdávat do 28. 3. 2014.

SoBoTNí KurZY
15. 3. – 13:00 až 17:00 hodin
JARNÍ kERAMICké HRáTkY - kurz je 
určen nováčkům i pokročilým keramikům. 
Pracovat můžete podle připravených vzorů 
nebo vlastních návrhů.

Přihlášky a platby do 10. 3. Cena: 350,- Kč 
(v ceně: hlína, pomůcky, glazury a 2x výpal)

29. 3. – 13:00 až 17:00 hodin
MALuJEME HEdVáBÍ - začátečníci budou 
malovat jarní vitrážky, pokročilí se mohou 
pustit do malování šál a šátků.

Přihlášky a platby do 19. 3. Cena: 400,- Kč 
(v ceně jsou barvy, pomůcky a základní 
hedvábí, další lze na kurzu dokoupit)

12. 4. - 13:00 až 17:00 hodin
LINORYT A TISkAŘSká dÍLNA / EN-
kAuSTIkA - účastníci kurzu si vyzkouší 
zhotovit vlastní linoryt, který bude sloužit 
jako podklad pro grafický list, který budeme 

zhotovovat pomocí nejrůznějších tiskových 
forem. Podklad pro tisk bude možno zhoto-
vit i enkaustikou.

Přihlášky a platby do 1. 4. Cena: 400,- Kč 
(v ceně je základní materiál a pomůcky)

olYMPiÁdA 
Z NĚMECKého JAZYKA
Dne 5. 2. se v DDM uskutečnilo okresní ko-
lo olympiády z německého jazyka, kterého 
se zúčastnilo celkem 15 dětí z celého okre-
su. Do krajského kola postupují:
� kategorie II. A - Filip Vodička ze ZŠ Ko-
menského nám., Kralupy nad Vltavou,
� kategorie II. B - Lubomír Svět z DG a SO-
ŠE Kralupy nad Vltavou,
� kategorie III. A - Nikol Beránková z Gym-
názia Jana Palacha, Mělník.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v krajském kole.

FoToGrAFiCKÁ SouTĚž
DDM Kralupy nad Vltavou ve spolupráci 
s MěÚ Kralupy nad Vltavou vyhlašuje foto-
grafickou soutěž pod záštitou starosty města 
pana Petra Holečka: Naše město objektivem 
- soutěž je určena pro děti a mládež ve dvou 
kategoriích: 10-15 let, 16-20 let.

Soutěžní fotografie mohou zobrazovat ne-
jen památky a zákoutí města, ale také je-
ho obyvatele nebo zajímavé akce pořádané 
v Kralupech nad Vltavou. Vyvolané foto-
grafie v maximálním formátu do A4 mů-
žete odevzdávat do 23. 5. 2014 v kanceláři 
ddM. Každý soutěžící se může zúčastnit 
maximálně se 3 jednotlivými fotografiemi 
nebo cyklem do 5 fotografií. Každá foto-
grafie musí být na zadní straně označena 
jménem, kategorií a kontaktem.

Všechny přijaté fotografie budou vystave-
ny v DDM v týdnu od 26. do 30. 5. 2014.

Vítězové budou vyhlášeni 8. 6. na Kra-
lupském Majálesu. Hodnotné ceny jim pře-
dá starosta města Petr Holeček a ředitelka 
DDM Marie Blažková.
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Tělocvičná jednota SoKol Kralupy nad Vltavou

Jodlova 16, kralupy n. vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokolkralupy@seznam.cz

Rok 2014 = 130 let TJ Sokol Kralupy - Co Je ČeSKé, To Je heZKé

www.sokol.kralupy.cz

Přehled akcí 
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou v roce 2014

Sokolský ples - šibřinky pod názvem 
„Co je české, to je hezké“  15. 3. 2014

Vernisáž výstavy ke 130. výročí založení Sokola 
v Kralupech 27. 3. 2014

Župní závody (atletika, plavání) 27. 4. 2014

Krtečkovy závody pro nejmenší  květen 2014

Pětiboj pro předškolní děti květen 2014

Orientační běh nejen pro děti (Dny Kralup)  6. 6. 2014

Cesta za pokladem červen 2014

Příměstský tábor Z pohádky do pohádky - I. turnus 
 14. – 18. 7. 2014

Příměstský tábor Z pohádky do pohádky II. turnus
 11. – 15. 8. 2014

Atletický čtyřboj žactva září 2014

Strašidelné odpoledne říjen 2014

Víkend v lázních + příprava šibřinek listopad 2014

Gymnastické závody  prosinec 2014

Mikulášská nadílka  prosinec 2014

městské muzeum ve spo-
lupráci s TJ Sokol Kra-

lupy připravuje krátkodo-
bou výstavu ke 130 letům 
od vzniku kralupského Sokola. 
Výstava bude slavnostně za-
hájena ve čtvrtek 27. 3. 2014 
v 17 h. v budově muzea 
a potrvá do neděle 11. května 2014. 
Návštěvníci nahlédnou do tajů 
nejstaršího období TJ Sokol Kra-
lupy (1884 - 1948), kde budou 
k vidění vzácné sokolské prapory, 
listiny, kroniky, odznaky, poštov-
ní známky, fotografie, publikace 
ze sletů i cvičební pomůcky.  

Po r. 1948 tehdejší režim za-
kázal činnost sokolských organi-
zací na čtyři desetiletí. Přesto se 
stále chodilo cvičit do Sokola...

Novodobé období po Same-

tové revoluci (1989), kdy byla 
činnost Sokola znovu obnovena, 
představí hlavně fotografie a vi-
dea z akcí TJ Sokol Kralupy pro 
děti i širokou veřejnost a neopa-
kovatelné tematické šibřinky. Při-
pomenuty rovněž budou ničivé 
povodně z let 2002 a 2013 s ná-
slednou obnovou tělocvičen, so-
kolského sportovního areálu atd. 
V průběhu výstavy (duben - kvě-
ten) se uskuteční doprovodné 
akce, např. dvě komentované 
prohlídky výstavy, první bude 
v neděli 5. 4. od 15 hodin, druhá 
v neděli 11. 5. ve stejnou hodinu. 
Informace najdete na muzej-
ních i sokolských webových 
stránkách.  městské muZeum 

spoLečně s tJ sokoL kraLupy

 se těŠí na VaŠi náVŠtěVu

co je české, to je hezké
Z historie 

kralupského Sokola

Z historie 
kralupského

 Sokola
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neváhejte! 

Poslední lístky k dostání ve Fotoateliéru J+V Tylšarovi

ipřesto, že skóre otevřely Pan-
therky, tak po gólu Charváto-

vé, která si v zápase po dlouhé 
době vyzkoušela úlohu obrán-
kyně, dvou gólech Hausma-
nové, která právě nastoupila 
ke svému premiérovému prvo-
ligovému utkání a zásahu Ho-
rové a Jančové, zvítězily Kra-
lupanky 4:2.

V druhém utkání musely 
juniorky z Kralup čelit zku-
šenému týmu FBC Teplice, 
který se jim v sezoně dopo-
sud nepodařilo zdolat. Prv-
ní skórovala kralupská Jirás-
ková. Teplickým se podařilo 
vyrovnat na 1:1 až před po-
lovinou druhé třetiny. Třetí 
třetina byla naprosto otevře-
ná. Po gólu Teplic vyrovná-
vala Horová střelou k horní 
tyči po jejím klasickém samo-
statném úniku. Za další mi-

nutu dostala Kralupy do ve-
dení Jančová a stav utkání 
byl otočen na 3:2 ve prospěch 
kralupských juniorek, který se 
podařil díky důrazné a svě-
domité obranné hře Fukové 
a Noskové udržet. 

Nejlepší hráčkou utkání by-
la vyhlášena zaslouženě bran-
kářka Barbora Šimonková, kte-
rá v obou utkáních předvedla 
velmi jistý a koncentrovaný vý-
kon. 

Dále bychom chtěli připome-
nout, že doplňujeme náš tým 
o nové hráčky při stále probí-
hajícím náboru. Případné zájem-
kyně o doplnění týmu juniorek 
(od ročníku 2000 a starší) ne-
bo do nově vnikajících starších 
žákyň (ročníky 2000-2003) se 
mohou hlásit na e-mail zeny@
fbckralupy.cz.

VoJta poHL

Šestibodový zisk  
kralupských florbalových juniorek
dne 16. 2. nastoupily kralupské juniorky ke dvěma 
mistrovským utkáním v jičíně. Soupeřem v prvním duelu 
byl pražský tým fbC Panthers. 
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směsícem únorem začala 
kralupským silákům sezó-

na. První sobotu v měsíci pro-
běhlo Mistrovství východních 
a západních Čech v silovém 
trojboji, které pořádal pražský 
oddíl Sporting Apis. Za kralup-
ský oddíl závodil Zdeněk Tuhá-
ček v kategorii do 93  kg. Závo-
du se zúčastnil bez speciálního 
podpůrného vybavení a vzal ho 
jako zkoušku pro Mistrovství 
Čech v klasickém trojboji. Zde 
skončil s výkonem 605 kg na  
3. místě – s jednotlivými výko-
ny 205 kg dřep, 160 kg benčpres 
a 240 kg mrtvý tah. 

O týden později se v Jihla-
vě konalo Mistrovství Čech 
v benčpresu, kam vyrazil 
Zdeněk Tuháček. Představil 
se opět v kategorii do 93 kg, 
ve které zřejmě odzávodí ce-
lou sezónu. Tentokrát vyu-
žil možnosti použít vybavení 
a výkon 202,5 kg ho posunul na  

2. místo v kategorii a do Kralup 
si přivezl letošní další medaili. 

Druhou únorovou sobotu po-
řádal oddíl ze Zbýšova MČR 
v benčpresu juniorů a masters, 
kde nastoupil Ivan Veselý v ka-
tegorii M3 (muži nad 60 let) 
do 120 kg.  Na základní pokus si 
nechal naložit 140 kg, tři pokusy 
mu bohužel nevyšly a zůstal bez 
zapsaného platného pokusu.

V měsíci březnu budou lifteři 
pokračovat ve svém tažení sou-
těžemi silového trojboje. Hlavní 
přípravou se zaměřují na Mis-
trovství Čech v klasickém silo-
vém trojboji, které je nominač-
ním závodem pro mistrovství 
republiky. Zde se také představí 
hostující závodník Luboš Šos, 
který nabírá životní formu.

Zdeněk tuHáček

A JAK doPAdli 
ZÁSTuPCi Z KrAluP?

uzle – jednotlivci - přípravka
Adéla Karolína Nejedlá ........2. místo
Šimon Dobšovič ..................6. místo

uzle - jednotlivci - mladší
Eva Matláková .................... 7. místo 
(z 64 soutěžících)
Dominik Kalach ..................8. místo
Adéla Krejzová ..................26. místo

Basketbal
1. liga žen
Ovíkendu 15. - 16. 2. odehrály 

na domácí palubovce kra-
lupské prvoligové basketbalist-
ky dva poslední zápasy základní 
části.

V sobotu 15. 2. se ženy utkaly 
s družstvem BC Benešov. Od za-
čátku se nedařila střelba z pole, 
ale holky svojí bojovností a vůlí 
držely vedení celý zápas a hlav-
ně se všechny hráčky rovnoměr-
ně podílely na počtu nastřílených 
košů. Nakonec děvčata vyhrála 
o 11 bodů 80:69. 

V nedělním zápase se Soko-
lem Nusle měla děvčata od za-
čátku převahu a excelovala jak 
ve střelbě, tak i v obraně. Tento 
zápas byl exhibicí kralupských 
hráček a i slast pro oko diváka. 
Kralupanky vyhrály rozdílem 42 
bodů 94:52. 

V obou zápasech je potřeba 
vyzdvihnout výkon Zity Čermá-
kové, která odehrála na postu 
střední rozehrávačky skoro celé 
dva zápasy bez střídání, a stře-
lecké a obranné výkony kapitán-
ky Jany Novákové a Lindy Tesa-
říkové. Oba dva zápasy odehrálo 
pouze 8 hráček. 

Po tomto posledním kole 
základní části si stále držíme  
5. místo (z 12 družstev) v tabulce 
a postupujeme do bojů play off. 
V prvních zápasech play off nás 
čeká Noem Arch Brno, které je 
na 4. místě.

Kapitánka Jana Nováková si 
stále drží 1. místo jako nejlepší 
střelkyně 1. ligy v ČR s 379 na-
střílenými body a s průměrem 
20 bodů na zápas a odehrála 
od začátku sezóny 19 z 22 zá-
pasů. V první desítce nejlep-
ších střelců se stále drží i Bára 
Němcová a Linda Tesaříková. 
Družstvo Kralup je celkově 
na 3. místě v počtu nastříle-
ných bodů na zápas, a to s prů-
měrem 70 nastřílených bodů 
na utkání.

Veškeré informace o BK Kralu-
py Junior naleznete na interneto-
vých stránkách www.bkkralupy-
junior.cz nebo na Facebooku BK 
Kralupy Junior.

Renáta Procházková

Kralupský oddíl silového trojboje

Halová soutěž v uzlování
sbor dobrovolných hasičů 

„Hasiči Nelahozeves“ pořá-
dal 15. února 2014 v kultur-
ním domě v Nelahozevsi pod 
záštitou Okresního sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska 13. ročník halové soutěže 
Floriánkovo uzlování. Soutěž 
probíhala jak v kategorii pro 
pětičlenné hlídky, tak pro jed-
notlivce.
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Kristýna Hořejší ................30. místo
Filip Krejza ........................ 31. místo
Václav Ptáček ................... 51. místo

uzle - jednotlivci - starší
Hana Jelačičová ............... 11. místo
Ondřej Kalach ................... 17. místo
Jana Nejedlá.....................20. místo
Jakub Nejedlý ...................24. místo
Aneta Krejzová ................. 27. místo
Michal Tlustý .................... 31. místo
Jakub  Jelačič ..................33. místo
Marek Jelačič ...................52. místo

uzle – kolektiv – přípravka
Kralupy nad Vltavou ............ 1. místo

uzle - kolektiv - mladší
Kralupy nad Vltavou ............5. místo

uzle - kolektiv - starší
Kralupy nad Vltavou A .........5. místo
Kralupy nad Vltavou B ....... 10. místo

V rámci uzlované probíhaly 
i zajímavé doplňkové hry: Sý-
rování, Puzzle, Zjišťování tech-
nických prostředků a Požární 
útok – spojování armatur.

Ani v těchto úkolech se kra-
lupští soptíci nenechali zostudit 
a výborně reprezentovali Kralu-
py nad Vltavou.

 Lenka moraVcoVá

Zleva: Jaroslav Hnětynka (Jablonec) - bronz v kat. do 120 kg; Tomáš Novák 
(Praha) stříbro v kat. do 105 kg; Zdeněk Tuháček (Kralupy) - stříbro v kat. 
do 93 kg a Ondřej Gyömber (Sedlčany) - bronz  v kat. do 83 kg.
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PoZVánKa na DoMáCí hoKeJoVé ZáPaSy
STaRŠí žáCi
1. 3. v 10:45 HK Kralupy – HK Kobra Praha

a TýM
1. 3. v 18:00 HK Kralupy – HC Žabonosy

DoRoST
9. 3. v 10:00 HK Kralupy – HC Černošice

PříPRaVKa
22. 3. v 10:00 HK Kralupy – turnaj nejmladších 

Český hokej má obrovskou tradici, re-
spekt a jméno ve světě.  Současný trend 

se dá nazvat pomalým sestupováním z vr-
cholu. Je třeba zmodernizovat výchovu mla-
dých hokejistů co nejrychleji. Staré postupy 
už jistojistě nestačí, musíme zařadit nové 
prvky. Proč vlastně potřebujeme jako ambi-
ciózní rodiče a manažeři svých synů a dcer 
sponzorskou pomoc? Především proto, že 
dnes nemáme možnost umístit talentované 
malé hokejisty do takových špičkových klu-
bů, jakými jsou v Rusku CSKA Moskva či 
Dynamo Moskva nebo spousta hokejových 
„líhní“ v Kanadě. Pokud by bylo možné dát 
dítě do podobného klubu, kde by většinu 
nákladů hradil klub, kde hráči trénují 2x 

denně na ledě a 2x denně mimo led pod 
vedením špičkových trenérů s velkou kvali-
tou, intenzitou a konkurencí, potom by bylo 
zbytečné oslovovat sponzory. Bylo by mož-
né být normálně zaměstnaný a tuto práci 
nechat na hokejových centrech. 

Jak už bylo mnohokrát zdůrazněno, 
s ohledem na naši historii a tradici sehrál 
lední hokej důležitou úlohu v minulosti pře-
sahující rámec pouze jednoho kolektivního 
sportu. Pokud si máme udržet nějakou šan-
ci na pokračování této tradice v budouc-
nu, musí existovat obětaví a zvídaví rodiče 
schopní jakékoliv oběti pro své sportující 
děti a současně také uvědomělí podnikatelé, 
kteří budou ochotni talentované hráče indi-

viduálně podpořit do té doby, než vzniknou 
obdobná komplexní špičková centra, jako 
je tomu v zahraničí. V tom jsme už zaspali 
a svět nás předbíhá. Ale možná i rozpra-
cování role rodiče může vykrystalizovat 
v jakousi překlenovací českou cestu rozvoje 
talentovaných hokejistů, která také přinese 
své ovoce v podobě produkce kvalitních 
hráčů budoucnosti.

Rádi uvítáme na zimním stadionu v Kralu-
pech děti, které si chtějí zkusit něco nového. 
Přijďte podpořit naše nejmenší hokejisty na je-
jich první turnaj, který pořádáme v Kralupech 
n. Vlt. dne 22. 3. 2014 od 10:00 hodin.

Za Hk kraLupy kučeroVá paVLína, 

Vedoucí ZákLadny

Ještě před Kralupskou kličkou, která pro-
běhla v sobotu 22. 2. a vzhledem k re-

dakční uzávěrce březnového čísla ohlédnu-
tí za touto tradiční akcí přinese dubnový 
Zpravodaj, se kralupským krasobruslařkám 
dařilo na únorových závodech v Nymbur-
ku a Mostě.
Z Nymburku si děvčata kralupského oddílu při-
vezla tato umístění: 3. místo Sofie Palečková,  
3. místo Marie Henzlová, 7. místo Zdena Palečková, 
8. místo Adéla Kimličková, 14. místo Alexandra Ko-
pecká, 15. místo Anna Machalová, 19. místo Hana 
Machulová, 23. místo Radka Myšková. 

V Mostě 15. 2. vybojovala Sofie Palečková  
1. místo v kategorii nováčci, Tereza Knězů 1. mís-
to v kategorii mladší žačky A, Darina Ptáčníková  
2. místo v kategorii žačky B a Zdena Palečková 8. místo 
- ml. žačky A. Gratulujeme! simona maJrycHoVá

inzerce

hokejová základna v Kralupech
Hokejový klub kralupy nad vltavou pořádal v letošní sezóně opět nábor mladých hokejistů, který přivedl 42 nových 
„hokejistů“. velký ohlas nás velice potěšil a doufáme, že bude pokračovat i v příští sezóně. Naším cílem není vyrábět jen 
malé hokejisty, ale svým přístupem otevřít dětem možnost osvojit si další sportovní dovednost. Hokejový nábor se týká 
také dívek, které naučíme nejen bruslit, ale především hrát nejrychlejší kolektivní hru na zemi! Nebojte se přivést své dítě 
k nám. Nevadí, že neumí bruslit, pod vedením profesionálních trenérů je to naučíme.

Krasobruslařské 

ÚsPěchy

fo
to

: P
. P

a
l

e
Č

e
k

Závod v Mostě – Sofie Palečková na 1. místě.
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sport

BaSKeTBaL
1. liga žen
Valosun Tišnov – BK Kralupy Junior ....................64:60
Noem Arch Brno – BK Kralupy Junior .................72:76
BK Kralupy Junior – BC Benešov ........................80:69
BK Kralupy Junior – Sokol Nusle .........................94:52

FLoRBaL
Ph+SČ soutěž mužů
FBC Kralupy n/V B - Šneci z Pěšin  ......................... 7:1
FBC Kralupy n/V B - FBK Buldoci Radotín B ...........2:3   
FBC Kralupy n/V B - Florbal Neratovice B ............... 1:6
FBC Kralupy n/V B - SK Vinohrady  .........................6:3

Ph+SČ třída mužů
FBC Kralupy n/V C - FBC Kladno D  ........................ 4:9
FBC Kralupy n/V C - FBC Blue Horses Žehrovice B  ... 6:1 
FBC Kralupy n/V C - Starý Páky Kladno B  ..............1:1

Ph+SČ liga žen
FBC Kralupy n/V - TJ Nové Strašecí  .......................0:5
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers B ........................1:11
FBC Kralupy n/V - Slavia VŠ Plzeň B ....................... 4:9
FBC Kralupy n/V - Athletics Praha .......................... 3:4

Ph+SČ liga juniorů
FBC Kralupy n/V - Elite Praha  .................................5:3
FBC Kralupy n/V - Red Dragons Hořovice .............. 7:1
FBC Kralupy n/V - Ohradní Lhokamo Praha ........... 4:2
FBC Kralupy n/V - Floorball Club Falcon .................5:5

1. liga juniorek
FBC Kralupy n/V - FBC Liberec ............................. 3:11
FBC Kralupy n/V - FBK Jičín ....................................3:6
FBC Kralupy n/V - FBC Panthers .............................5:2
FBC Kralupy n/V - FBC Teplice ................................3:2

2. liga dorostenců
FBC Kralupy n/V - TJ Sokol Královské Vinohrady  ... 1:8
FBC Kralupy n/V - ORK Horní Počernice .................2:9

Ph+SČ liga starších žáků 
FBC Kralupy n/V - FBK Davle  ................................. 2:1
FBC Kralupy n/V - BILLY BOY Mladá Boleslav B  ....2:2
FBC Kralupy n/V - FBC Start98 Kunratice B  ..........2:3
FBC Kralupy n/V - FBK Davle ..................................2:0

FBC Kralupy n/V - TJ Sokol na Mělníce ..................2:2
FBC Kralupy n/V - BILLY BOY Mladá Boleslav B .....3:2

101. sportovní Realstick Cup - elévové 
FBC DDM Kralupy n/V - Pink Dragons ....................3:6 
FBC DDM Kralupy n/V - DDM Praha 2 .................... 4:2 
FBC DDM Kralupy n/V - FBC Říčany .......................5:2 
FBC DDM Kralupy n/V - 101. sportovní ................... 4:2
FBC DDM Kralupy n/V - Tygři Hrusice .................... 4:1 
FBC DDM Kralupy n/V - TJ Sokol Dobříš ................ 1:5

101. sportovní Realstick Cup - přípravka
FBC DDM Kralupy n/V - 101. sportovní ...................0:6
FBC DDM Kralupy n/V - TJ Sokol Dobříš ................ 4:4
FBC DDM Kralupy n/V - FBC Říčany Red ............... 5:1
FBC DDM Kralupy n/V - Tygři Hrusice .................... 2:4
FBC DDM Kralupy n/V - TJ Sokol Dobříš B ............. 2:4

RFL - Regionální florbalová liga
ASPV Veltrusy - Team of Luckers  ........................... 7:2
FBC Sokol Kralupy - Zuřivé Karety  ....................... 17:3
Pink Guys - FBC Sokol Kralupy ............................. 13:6
Lujs Vytón - Drogerie  ..............................................6:3
All Stars Kralupy - ASPV Veltrusy  ...........................8:6
Lokomotiva 90210 - FBC Rapid Hands  ..................5:6
Lujs Vytón - FBC Sokol Kralupy  ............................ 14:4
Zuřivé Karety - Team of Luckers  .......................... 3:14
All Stars Kralupy - Lokomotiva 90210  ...................6:9
ASPV Veltrusy - Team of Luckers  ...........................9:2
FBC Rapid Hands - Zuřivé Karety  ...........................5:0
Lokomotiva 90210 - Team of Luckers  ................... 7:4
All Stars Kralupy - FBC Rapid Hands  ..................... 4:9

hoKeJ
4. třída
HK Kralupy - HC Kladno ........................................... 1:3
HK Kralupy - SC Kolín ..............................................0:2

Starší žáci
HK Kralupy - PZ Kladno ........................................... 7:4 
HK Kralupy - HK K. Hora ..........................................3:0
HK Kralupy - HC Podblanicko ................................ 13:2
HK Kralupy - Tatran Sedlčany .................................5:2

Krajská liga dorostu
HK Kralupy - HC Slavoj Zbraslav..............................5:2

Výsledkový servis kolektivních sportů

HK Kralupy - HC Rakovník .......................................5:6 
HK Kralupy - TOS Žebrák ........................................ 9:1

Krajská liga juniorů
HK Kralupy - HC Junior Mělník   ..............................2:3
HK Kralupy - Tatran Sedlčany   ..............................11:4

Krajská soutěž mužů
HK Kralupy - SK K. Hora ..........................................8:3
HK Kralupy - HC Žabonosy   .................................... 1:3
HK Kralupy - HC Zlonice  ........................................11:1

VoLeJBaL
Mladší žákyně, Krajský přebor
Kralupy - Brandýs n. L. ............................................2:0
Kralupy - Kostelec n. L. ............................................2:0
Kralupy - Benátky n. Jiz. ..........................................2:0

Starší žákyně, Stříbrná vločka
Kralupy - Mikulova Praha ........................................0:3
Kralupy - Česká Třebová .........................................0:3
Kralupy - Dansport Praha ........................................0:3
Kralupy - Tábor ........................................................0:3
Kralupy - Olymp ....................................................... 2:1

Kadetky, 1. liga
Kralupy - Mikulova Praha  ....................................... 3:1
Kralupy - Mikulova Praha ........................................ 3:1
Kralupy - Chodov .....................................................3:0
Kralupy - Chodov .....................................................3:0
Kralupy - Sokolov .....................................................3:0
Kralupy - Sokolov .....................................................3:0

Juniorky, 1. liga
Kralupy - Střešovice ................................................0:3
Kralupy - Střešovice ................................................0:3
Kralupy - Karlovy Vary .............................................2:3
Kralupy - Karlovy Vary ............................................. 3:1
Kralupy - Dansport ...................................................3:0
Kralupy - Dansport ...................................................3:0

ženy, Krajský přebor
Kralupy - Komárov ................................................... 1:3
Kralupy - Komárov ...................................................3:2
Kralupy - Zdice .........................................................2:3
Kralupy - Zdice .........................................................0:3

Muži, Krajský přebor
Kralupy - Český Brod ...............................................3:0
Kralupy - Český Brod ...............................................3:0

15. 3.  ...........muži – Dobřichovice ...............................................................11.00, 15.00
 ženy – Komárov  .......................................................................9.00, 13.00

Hraje se v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka, druhé zápasy 
mohou po dohodě družstev začínat dříve. Změny vyhrazeny.

d0hrávky 
MiStrovSkých SoutěŽí 
volejBalu v BřeZnu

 aktuální informace najdete na www.kralupskevolejbalistky.org
Kralupský volejbalový rozcestník www.kralupyvolejbal.cz
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pozváNKy

kralUpy N. vlt.
NerUdova Ul. 801
(vedle pošty)

S tímto inzerátem získáte 1x 30 minut 
cvičení na jedinečném účinném 
stroji FIVERIDERS ZDARMA!
Neváhejte, akce platí pouze do 21. 3. 2014!
Objednejte se IHNEd 
na tel. 774 509 013 nebo 
e-mailem: expreskakralupy@seznam.cz

zDarma 1x30 min.

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

Veřejné bruSlení
Pondělí - Pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
Neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

kralupská sportovní, spol. s r. o.,
Mostní 812, 278 01 kralupy nad vltavou

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

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

inzerce

inzerce
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KalENdáŘ aKCí

DaTuM ZaháJení aKCe DaTuM ZaháJení aKCe

1. 3. so ...............8:00 ....... Výstava „Václav Hájek“ do 31. 3. 
   (knihovna)

5. 3. st ................8:00 ....... Výtvarná dílnička a hry pro děti (knihovna)

7. 3. pá .............10:00 ....... Pietní zastavení na Masarykově mostě

10. 3. po ...........17:00 ....... Král čtenářů (knihovna)

11. 3. út ............16:30 ....... Pohádkový karneval (KD Vltava)
  19:00 ....... Úvodní hodina tance (TJ Sokol)
  18:00 ....... Koncert komorní hudby HECHT ENSEMBLE 
   (muzeum)  

12. 3. st ............16:30 ....... Mladý olympionik (tělocvična DDM V Zátiší)
  17:30 ....... Seminář Jak ovlivnit, co se kolem děje 
   (AZ centrum)
  18:00 ....... Vernisáž výstavy Věra Kubík Kdolská
   (galerie VK37)

13. 3. čt ............19:30 ....... Tančírna (KD Vltava)

14. 3. pá ...........20:00 ....... Ples Gymnázia J. Palacha Mělník (KD Vltava)

15. 3. so .............8:41 ....... Výlet s KPP do akvária paláce Kinských
  9:00 ....... Jakou školu? – seminář 
   (Montessori centrum Kralupy)
  9:00 ....... Dohrávky mistrovských soutěží volejbalu 
   (tělocvična ZŠ Gen. Klapálka)
  10:00 ....... Den otevřených dveří v Orange gym
  13:00 ....... Jarní keramické hrátky (DDM)
  20:00 ....... Sokolské šibřinky (KD Vltava)

17. 3. po .............9:00 ....... Burza jarního dětského oblečení 
   (AZ centrum)

18. 3. út ..............9:00 ....... Burza jarního dětského oblečení 
   (AZ centrum)
  17:00  ...... Cestovatelská beseda o Peru (knihovna)
  18:00 ....... Přednáška: Signatura J. Holub (muzeum)

19. 3. st ............17:00 ....... Veřejné jednání zastupitelstva města

20. 3. čt ............16:00 ....... Pedigová dílna (DDM)
  19:30 ....... Ženy přežijí – Studio dva (KD Vltava)
  19:30 ....... Koncert komorní hudby 
   (zámek Nelahozeves)

21. 3. pá ...........19:00 ....... Sportovec Kralup nad Vltavou 2013 
   (kino Vltava)
  22:00 ....... Sportovec Kralup - after party s diskotékou
   (KD Vltava)

22. 3. so .............8:00 ....... Vítání jara v Zahradnictví Jelínek Veltrusy
  12:00 ....... Pietní zastavení u kostela na Palackého nám.

  14:00 ....... Vynášení Morany (AZ centrum)
  20:00 ....... Ples DS Scéna (KD Vltava)
   Závody v coursingu (louka za koupalištěm)

23. 3. ne .............8:00 ....... Vítání jara v Zahradnictví Jelínek Veltrusy
  13:00 ....... Kurz FIMO (AZ centrum)
   Závody v coursingu (louka za koupalištěm)

24. 3. po ...........20:00 ....... Koncert K. Plíhala – Vzduchoprázdniny 
   (KD Vltava)

25. 3. út ............16:30 ....... Sváťovo dividlo – Pohádky ovčí babičky 
   (kino Vltava)

26. 3. st ............10:00 ....... Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
   (KD Vltava)
  16:30 ....... Okurková pohádka (LS Rolnička)
  20:00 ....... Simon Boccanegra – záznam z MET 
   (kino Vltava)

27. 3. čt ............10:00 ....... Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
   (KD Vltava)
  17:00 ....... Vernisáž výstavy „Co je české, to je hezké“
   (muzeum)

29. 3. so .............9:00 ....... Turistický závod 
   (turistická základna, Ke Koupališti 182)
  13:00  ...... Malujeme hedvábí (DDM)
  15:00 ....... Akce pivovar (Žižkova ul. 80)
  20:00 ....... Ples KaSSu (KD Vltava)

31. 3. po ...........18:30 ....... FITOTERAPIE (AZ centrum)

Kalendář březnových akcí 
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou většinu
těchto akcí najdete 
podrobné pozvánky 

na stránkách 
Zpravodaje 

+ program kina Vltava  
na str. 18 - 19.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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KoMErČNí iNzErCE

Seifertovo nám. 746, 278 01 Kralupy n. V.
Po – ne 7:30 – 19:00, tel.: 315 723 705
www.cukrarnakralupy.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy.
Přijímáme objednávky na dorty podle  
Vašich přání – klasické, dětské i netradiční.

Kalendář březnových akcí Připravili jsme pro Vás denní menu
V březnu se můžete navíc těšit na tematické večery
(čtyřchodové menu s ochutnávkou vín)
14. 3. ... Jihoevropská kuchyně a vína
21. 3. ... Mexiko
28. 3. ... Masopustní pátek
Veškeré informace, včetně denního menu, 
naleznete na www.longberry.cz i na Facebooku.

PRoDejna káVy
 a kavárna Longberry
objednávky a rezervace 

tel. 702 007 310

SoučáStí kaVáRny je i PRoDejna čeRStVě PRažené káVy

SOUKROMÁ INZERCE
❱ VÝMĚNA Vyměním státní cihlový byt 1+1 v Krnově za byt v Kralupech. 
Byt má bezbariérový vstup. Za družstevní byt doplatím. 
Tel.: 737 518 305

❱ hlEdÁM Hledám starší paní, která by mě naučila plést a háčkovat. 
Hodiny ráda zaplatím. 
Tel.: 728 017 948
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KoMErČNí iNzErCE

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

účEtNICtVí a DaNĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

Přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou 
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (od říp)
kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

Pr-soFtWare.net
Všechno za vás zařídíme
� webhosting na našich 

serverech
� výroba webových stránek
� návrh a registrace domén

webhosting@pr-software.net
tel.: 777 027 291

služby administrativního 
charakteru                        

tel.: 603 585 498

Zpracování účetnictví  
a mzdové agendy  
pro živnostníky,  
malé a střední firmy, 
daň z příjmu, výkazy 
ZP, SP, DPh

Jitka Plánská

ÚčETNIcTVÍ
daňová přiznání

zastupování na úřadech
tel.: 606 419 246

www.planska.cz

iNZErCi 
oBJEdNÁVEJTE 

NA E-MAilu
ZPRaVoDaJ@MeSToKaLuPy.CZ

Přivydělejte si 10 – 15.000 Kč

ve volnéM čaSe
Práce z domu, a to na vedlejší nebo hlavní činnost s možností 

budování profesní kariéry.
Vedlejší činnost obnáší práci na cca 3 hodiny denně.

Zisk se pohybuje kolem 15 tisíc měsíčně.
Hlavní činnost je práce na cca 6 – 8 hodin denně se ziskem  

i více než 25 tisíc měsíčně.
pro bližší info volejte dnes 605 775 823

clt iMPort s.r.o. 
Žižkova 141, kralupy nad vltavou

nabízí občanům, podnikatelům i firmám:

› Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence
› Zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› Zpracování veškerých daňových přiznání
› Rekonstrukce účetnictví
› Sekretářské a administrativní práce

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

Firma zabývající se konzultacemi  
a kontrolou staveb hledá člověka na pozici 

Stavební dozor / Stavební technik 
Místo pracoviště: Kralupy nad Vltavou, celá ČR

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Požadované vzdělání: vysokoškolské / 
středoškolské stavebnictví

Kontakt: J. Herain, 732 585 668,
herain.group@gmail.com

KaSS Kralupy nad Vltavou nabízí:

� pronájem prostor
� kinoreklamu � výlep plakátů

www.kass.kralupy.cz, tel.: 315 727 827
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KoMErČNí iNzErCE

☎ 315 781 019
Veltrusy

akční 
ceny

vše pro  
jarní  

sezónu

VÍTáNÍ
JARA

www.ZaHradnictVi-JeLinek.cZ

22. a 23.3.

22. 3. poradenství 
v péči o orchideje

bohatý
program
pro děti

AkcE
na každou kuchyňskou  
sestavu SLEVA 10 %

grafický návrh  

a montáž spotřebičů mora 

www.rebys.cz

koUPelnovÉ 
a kUCHYŇskÉ stUDio

od grafického návrhu 
po realizaci

KouPeLnoVé a KuChyňSKé STuDio
Přemyslova 373, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 542
Po – Pá 8:00 – 17:30, So 9:00 – 11:30

V KrAluPSKéM STudiu JSME Pro VÁS PŘiPrAVili:

zdarma



PRAkTIčTÍ LékAřI PRO dOSPěLé

MUDr. Herber Otto ......................... Nerudova 686 ......................315 721 771
MUDr. Hettychová Pavla ................ Vrchlického 636 ...................315 726 160
MUDr. Homolová Jana ................... Jiráskova 496 ......................315 722 401
MUDr. Horák Vladimír .................... Dr. E. Beneše 695  ................315 726 221
MUDr. Málková Eva ....................... Prokopova 471 .....................315 725 210
MUDr. Mikušová Martina ............... ZS Kaučuk a.s.    ..................315 718 016
MUDr. Mikušová Zdena ................. ZS Kaučuk a.s.    ..................315 718 016
MUDr. Mozdřeňová Martina  .......... Jiráskova 496 ......................315 722 401
MUDr. Nová Helena  ...................... Nerudova 686 ......................315 725 606
MUDr. Oktábcová Tereza ............... Dr. E. Beneše 695  ................315 726 654
MUDr. Švejdová Hana .................... Mostní 818...........................312 312 919
MUDr. Tomaier Jan ........................ Nerudova 686 ......................315 725 603
MUDr. Votavová Ilona .................... Nerudova 686 ......................315 724 720

PRAkTIčTÍ LékAřI PRO děTI A dOROST

MUDr. Gelbičová Zuzana ............... U Jeslí 520 ...........................739 450 377
MUDr. Schnabelová Zuzana ........... Nerudova 1093 ....................315 723 751
MUDr. Štruplová Edita ................... Nerudova 686 ......................315 725 601
MUDr. Turečková Alena ................. Nerudova 1093 ....................315 723 251
MUDr. Vokálová Ingeborg .............. Dr. E. Beneše 695 .................315 742 008

ALERgOLOgIE – IMuNOLOgIE

MUDr. Matulka Milan ..................... Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Kubešová Helena  ............... Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Vokálová Ingeborg .............. Dr. E. Beneše 695 .................315 742 008

dENTáLNÍ HygIENISTky 

Dandarová Kateřina, DiS. .............. V Zátiší 1025 ........................315 724 147
Wojtovičová Ivana, DiS. ................. V Zátiší 1025 ........................315 724 147

dIABETOLOgIE

MUDr. Scheinost Michal ................ Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Šťástková Hana .................. Dr. E. Beneše 695  ................602 820 665
MUDr. Urbanová Romana .............. Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411

ENdOkRINOLOgIE

MUDr. Nový Petr  ........................... Mostní 934 (nemocnice) .......606 232 948

gASTROENTEROLOgIE

MUDr. Pospíšil Radek .................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411

gyNEkOLOgIE

MUDr. Blažek Michal  .................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411
MUDr. Cihlář Milan ........................ Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411
MUDr. Drahorádová Petra, Ph.D. .... Dr. E. Beneše 695 .................734 421 670
MUDr. Hamouzová Marie ............... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411
MUDr. Pohl Karel ........................... Nerudova 686 ......................315 721 162
MUDr. Sehnalová Zoja ................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411

cHIRuRgIE

MUDr. Syrový Pavel ....................... Nerudova 686 ......................315 725 125

kARdIOLOgIE

MUDr. Felix Zdeněk ....................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411

kOžNÍ

MUDr. Felixová Věra ...................... Nerudova 686 ......................315 725 183
MUDr. Herberová Šárka ................. Dr. E. Beneše 695 .................315 741 487

LOgOPEdIE

Mgr. Šnýdrová Radka .................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411
Mgr. Vondráčková Kateřina ............ Nerudova 1093 ....................723 028 933

NEfROLOgIE

MUDr. Šlajs Karel .......................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 411

NEuROLOgIE

MUDr. Bravo Dina .......................... Nerudova 686 ......................602 659 215
MUDr. Svatoňová Jana .................. Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 432

OčNÍ

MUDr. Kuželová Irena .................... Palackého nám. 19 ..............315 726 776
MUDr. Lakomá Gabriela ................ Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 400
MUDr. Šťastný Jan ........................ Nerudova 686 ......................315 725 602

ORL

MUDr. Gruber Roman .................... Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Kejmar Aleš ........................ Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Koulová Kateřina ................. Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Ptáčník Jiří ......................... Nerudova 686 ......................315 725 177

ORTOPEdIE

MUDr. Dojcsan Štefan ................... Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Horák Petr .......................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 430
MUDr. Ponert Pavel ....................... Vrchlického 626 ...................315 724 061
MUDr. Vaštová Veronika................. Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Vurm František ................... Mostní 934 (nemocnice) .......315 704 430

PLIcNÍ

MUDr. Hokynář Otakar................... Žižkova 81 ...........................724 982 803

PSycHIATRIE

MUDr. Flídr Jan ............................. Žižkova 81 ...........................315 725 600
MUDr. Pišvejc Jiří .......................... Dr. E. Beneše 695 .................315 725 682

STOMATOLOgIE

MUDr. Afrámová Camelia .............. Nerudova 686 ......................315 621 675
MUDr. Bartošová Eva ..................... Prokopova 471 .....................315 725 198
MUDr. Drdek Václav....................... Trojanova 755 ......................315 722 707
MUDr. Gottfried Petr ...................... Nad Zámkem 286 ................776 629 660 
MUDr. Guregová Kamila ................ Dr. E. Beneše 695 .................315 742 468
MUDr. Hábová Eva ........................ Nerudova 686 ......................315 725 220
MUDr. Hábová Eva ........................ Nad Zámkem 286 ................735 016 672
MUDr. Legnerová Sabina ............... Dr. E. Beneše 695 .................315 724 100
MUDr. Lelková Kamila ................... V Zátiší 1025/3 ....................315 724 140
MUDr. Maňasek Afrámová Milena ... Nerudova 686 ......................315 725 400
Dr. Saido Kamal ............................ V Zátiší 1025/3 ....................315 724 140

uROLOgIE

MUDr. Balák Jiří ............................ Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4
MUDr. Šincl Miroslav ..................... Nerudova 1093 ....................315 722 073, 4

Seznam lékařů
v kralupech nad Vltavou

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8

Tento seznam  
je aktuální ke dni  

12. 2. 2014  
– změny 

vyhrazeny!

ordinační dobu 
uvedených lékařů najdete 

na internetových stránkách 
www.lekarskecentrum.cz, 

www.rhg.cz  
a u jednotlivých ordinací.


