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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Na základě četných podnětů 
od starostů, občanů, občan-

ských iniciativ i odborníků při-
stoupilo v průběhu dubna Minis-
terstvo životního prostředí ČR 
(dále jen MŽP) k analýze dříve 
vydaného souhlasného stanovis-

ka k posouzení vlivů na život-
ní prostředí (EIA) projektu roz-
šíření letiště ve Vodochodech. 
Tým ministerstva, pod vedením 
náměstkyně Bereniky Peštové, 
zkoumal různé aspekty sou-
hlasného  stanoviska,  které 

Šest zlatých medailí přivez-
li kralupští plavci z letoš-

ního  mistrovství  republiky 
a Kralupy  se  zařadily mezi 
nejúspěšnější plavecké oddíly 
v ČR. Úspěch je o to cennější, 
že jsme ho dosáhli v kategorii 
desetiletých, kde plavci mají 
před sebou ještě celou plavec-
kou kariéru. Asi nejvíce potěši-
ly dvě zlaté medaile ze štafet, 
které získalo kvarteto ve slože-
ní Bára Berková, Bětka Čipe-

rová, Verča Laurová a Viktorie 
Mostková.
Individuálně se pak nesku-

tečně prosadila Viktorie Most-
ková s celkovým ziskem 4 zla-
tých medailí z individuálních 
závodů a 2 zlatých ve štafetě. 
Viky pak navíc vítězila často 
s velkým náskokem a od dob 
olympijského vítěze v hokeji 
Martina Procházky jde možná 
o největší kralupský sportovní 
talent.  Pokračování na str. 33

Loňské souhlasné stanovisko k EIA pro rozšíření 
vodochodského letiště ministerstvo zrušilo

Souhlasné stanovisko k EIA zruŠeNo

MŽP vydalo v říjnu 2013. Zá-
važné nedostatky byly zjištěny 
u nedostatečného vypořádání 
připomínek v oblasti vodního 
hospodářství  a  u  posouzení 
vlivů hlukové zátěže. Obě ty-

to oblasti mají zásadní dopady 
na životní prostředí. Na zákla-
dě závažných vad MŽP své říj-
nové stanovisko dne 13. 6. 2014 
zrušilo.

Pokračování na straně 5.

Česká letní premiéra v kině Vltava

Díra u Hanušovic
Miroslav Krobot, známý především jako šéf oceňovaného 
pražského Dejvického divadla, zrežíroval svůj první celove-
černí film. 

Scénář napsal M. Krobot společně se svým spolužákem 
z gymnázia, dnes psychologem, Lubomírem Smékalem. 

Poetika filmu vyžaduje špičkové herecké výkony, a tak 
není divu, že si Krobot vybral převážně herce, které zná  
ze spolupráce v divadle. Můžete se těšit na Ivana Trojana, 
Tatianu Vilhelmovou, Lenku Krobotovou, Davida Novotného, 
Jaroslava Plesla a další. 

Film má v kině Vltava premiéru v sobotu 26. 7. 2014!

Nejezděte do kina do Prahy, 

     ale skočte na film do Vltavy!

NejvětŠí úspěch 
kralupského plavání v historii

6 zlatých medailí z mistrovství republiky!
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Vítězné kralupské kvarteto po sprinterském závodě 4x 50 metrů volným 
způsobem na červnovém mistrovství republiky. 
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KrátKé zprávy

Milí čtenáři,

MUŠKA JENOM...

2

hned na úvod si dovolím pozměnit populární 
filmovou hlášku na: „Tento způsob léta zdá se 

mi poněkud šťastným“. Pevně 
věřím, že právě vy budete mít 
důvod tuto větu během letoš-
ního léta často použít. Nebo 
si na ni alespoň vzpomenout 
v nějaké hezké chvilce. Právě, 
když zažíváte pocit štěstí… 
ten těžko definovatelný po-
jem, pro každého předsta-
vující něco jiného. Pokud jej 
pozveme dál, dostaví se. Jak 

už to většinou bývá: „Jaké si to uděláš, takové 
to máš.“

Začíná nejteplejší, nejkrásnější a pro naše 
nejmenší nádherně bezstarostné období roku. 
Právě od nich bychom se mohli učit umění 
„vypnout“. Ve chvíli, kdy drží vysvědčení, už 
si na školu ani nevzpomenou. Plně si užívají 
sluníčka, dlouhých dnů končících u táborá-
ků a borůvek či lesních jahod v našich lesích. 
Mňam! 

Také si v poslední době často přejete vy-
stoupit z rychlíku s názvem Shon všedních 
dnů? Zapomenout na každodenní povinnosti 
a nechat své myšlenky plout pomalu jako bílé 
mráčky na obloze nad vámi, když ležíte na let-
ní rozkvetlé louce? (Alergici a klíšťofobici nechť 
prominou). :-) Udělejte to hned teď. Nedávejte 
tomu rok, maximálně dva. Nečekejte, až na to 
bude příležitost, až bude čas, až dokončíte dů-
ležitý projekt, doděláte další várku marmelád, 
domalujete byt… Ať už „živíte“ či ne, svůj pro-
gram si přece můžete zvolit sami. 

K létu patří i dny ve stylu „A prší, a prší“, ale 
tím si přece nenecháme zkazit náladu! Důležité 
je, že stěrače stírají a klaksony troubí! Připijeme 
si na zdraví nápojem ze sedmého schodu, sed-
neme si pod strom a budeme se zase kochat 
s panem doktorem. 

Much a mušek bude i letos dost a i ty zlaté se 
mezi nimi najdou, jen je hledat.

Přeji vám šťastné léto v Kralupech a okolí, 
zkrátka ať jste kdekoli.

PS: A vypněte tu bednu! :-) 
Hana BozděcHová, 

členka Redakční Rady kz
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◆ RM schválila zhotovitelem akce „Rekonstrukce 
dvora ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou“ 
společnost RYBÁŘ stavební s. r. o., se sídlem 
nám. Míru 50/17, Mělník, IČ: 27131335, za cenu 
1.115.577,87 Kč bez DPH.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Dálkový 
monitoring médií a energií pro objekty města Kralupy 
nad Vltavou“ společnost SOFTLINK s. r. o., se sídlem 
Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, IČ: 27109682, 
za cenu 1.262.796,- Kč bez DPH.
◆ RM schválila zhotovitelem akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu sportovní haly 
u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou“ 
společnost VEXTA a. s., se sídlem Hovorčovická 137, 
Bořanovice - Pakoměřice, IČ: 26196662, za cenu 
5.668.798,- Kč bez DPH.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akci „Oprava místní 
komunikace ul. Pod Hradištěm, Kralupy n. Vlt.“.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu k akci „Oprava místní 
komunikace ul. I. Olbrachta - 2. část, Kralupy nad 
Vltavou“.
◆ RM zadala úkol ředitelkám MŠ provést interní 
změnu pracovní doby v MŠ tak, aby mohla alespoň 
jedna třída v MŠ mít pracovní dobu do 17 hodin.

◆ RM schválila návrh OŽP o umístění kontejneru 
na sběr použitého textilu a párované obuvi od občanů 
v ulici třída Legií na stanovišti separovaného sběru 
(u křižovatky s Mostní ul.).
◆ ZM schválilo účast města Kralupy n. Vlt. na založení 
„Spolku 101, z. s.“ (dále jen Spolek) a členství města 
ve Spolku. Spolek bude spolupracovat s Ministerstvem 
dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic. Společnými 
silami se pokusí získat dotaci z EU na výstavbu nové 
spojky mezi D8 a R7. Tato spojka by měla nahradit 
akci všem známou jako „Obchvat města Kralupy nad 
Vltavou“. O dalším vývoji budeme informovat. 
◆ ZM schválilo kupujícím budovy č. p. 68 Kralupy 
nad Vltavou MUDr. Šárku Získalovou za cenu 
2.001.000,- Kč. MUDr. Získalová se zavázala do 3 let 
realizovat záměr a zrekonstruovat budovu za účelem 
zřízení stomatologické kliniky. 

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

27.srpna

Veřejné jednání 
zastupitelstva města
se koná: 

ve středu
v 17 hodin 

v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ 

Kralupy nad Vltavou

Stomatologická 
ordinace 
mUdr. Václava drdka 

je přemístěna na adresu:
Vodárenská 33, Kralupy nad Vltavou - Lobeček. 
Ordinační doba a telefon zůstávají nezměněny.

diaBetologická 
amBUlance
mUdr. romany Urbanové

sídlí od června na nové adrese:
Žižkova 81, Kralupy nad Vltavou 
(v objektu lékárny, vchod ze dvora, 1. patro)
Ordinační hodiny beze změny, tel. č.: 312 241 058.

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
čerVenec

30. 6. - 4. 7. ..........bioodpad
14. 7. - 18. 7. ........rozměrný odpad z domácností     

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

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 
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INvEStICE

Dne 12. 2. 2014 byla podepsána smlouva o po-
skytnutí dotace ROP Střední Čechy na projekt 

„Předmostí - turistické centrum - Kralupy nad Vlta-
vou“. V současné době se realizuje výběr dodavate-
le stavebních prací. Realizace projektu se předpo-
kládá v období červenec 2014 - duben 2015.

Předmětem projektu je rekonstrukce a revita-
lizace předmostí Masarykova mostu v Kralupech 
nad Vltavou. Cílem projektu je využití levobřežního 
předmostí mostu pro vznik informačního a tu-

ristického centra města - vznik nové atraktivity 
poznávající cestovní ruch ve městě. Předmětem 
předkládaného projektu je:
� zbudování informačního a turistického centra, 
� obnova cesty vedoucí od Masarykova mostu 
nad nemocnicí k vlakovému nádraží. 

Výstupem projektu bude nově vystavené infor-
mační a turistické centrum s kapacitou 30 osob.

Předpokládané celkové náklady projektu „Před-
mostí - turistické centrum - Kralupy nad Vlta-
vou“ jsou 11.674.714,72 Kč. Projekt byl podpo-
řen v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 
9.339.771,77 Kč.  liBoR lesák, místostaRosta

VKralupech nad Vltavou byla dne 6. 6. 2014 
zahájena realizace projektu „Rekonstrukce 

zastávek veřejné dopravy - Kralupy nad Vltavou“. 
Místo realizace projektu bylo předáno firmě RY-
BÁŘ stavební s.r.o., která byla vybrána na základě 
výběrového řízení a bude rekonstrukci vybraných 
zastávek na území města Kralupy nad Vltavou re-
alizovat do září 2014.

Cílem projektu je obnova povrchu okolí zastávek 
a zvýšení kvality vybraných zastávek spočívající 
v realizaci nových přístřešků zastávek a doplnění 
mobiliáře zastávek (laviček, označníku autobuso-

vé zastávky s odpadkovým košem a samostatné-
ho odpadkového koše). Vzhledem k zastaralosti 
zastávek na území města dojde k modernizaci 57 
zastávek novým mobiliářem a u 15 zastávek dojde 
k výstavbě nového přístřešku. Realizací projektu 
dojde k výměně 53 označníků s košem a dále dojde 
k vybavení zastávek novými lavičkami a koši. Rea-
lizací projektu bude upraveno téměř 90 % zastávek 
veřejné dopravy města Kralupy nad Vltavou. 

Předpokládané celkové náklady projektu „Re-
konstrukce zastávek veřejné dopravy - Kralupy 
nad Vltavou“ jsou 5.973.947,79 Kč. Projekt byl 
podpořen v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Střední Čechy dotací v maximální 
výši 4.779.158,23 Kč.  

liBoR lesák, místostaRosta

V současné době probíhá na krajské 
úrovni výběrové řízení na zhotovitele 
akce „Průtah městem Kralupy nad 
Vltavou“. Pokud výběrové řízení 
proběhne dle pravidel a dospěje 
k řádnému výsledku, bude 
začátkem srpna předáno staveniště 
zhotoviteli. Dle projektanta je 
celková doba rekonstrukce 
plánována na půl roku, záleží však 
(zejména v zimních měsících) 
na aktuálním počasí.

co se pod pojmem 
„průtah městem“ skrývá?
Jedná se o kompletní rekonstrukci komuni-
kace Mostní ulice ve směru od Masaryko-
va mostu na levém břehu Vltavy do centra 
města a Podřipské ulice. Součástí této re-
konstrukce bude výstavba třech kruhových 
objezdů: na křižovatce Na Františku, pod 
viaduktem (vedle Jiráskovy ulice) a třetí bu-
de vybudován na křižovatce s Přemyslovou 
ulicí (pod Hostibejkem). Dojde k výměně ve-
řejného osvětlení, obnově obrubníků a čás-
tečné úpravě chodníků. 

Z důvodu zrušení přechodů pro chod-
ce u křižovatky Na Františku bude vy-
budován podchod na okraji Masarykova 
mostu. Výstavba podchodu bude inves-
tiční akcí města, zbylé komunikace jsou 
ve vlastnictví krajského úřadu, a proto on 
bude celou akci zajišťovat a financovat. 
Celá rekonstrukce bude rozdělena do tří 
etap tak, aby co nejméně ovlivnila dopra-
vu. Bohužel se nevyhneme uzavření mostu. 
Přesný termín zahájení rekonstrukce není 
znám. Sledujte tedy, prosím, webové strán-
ky města a Kralupské televizní vysílání.

rekonstrukce hlavní komunikace v centru Kralup

tisková zpRáva 

tisková zpRáva 

Projekt „PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy n. Vlt.“

Projekt „REKONSTRUKCE ZASTÁVEK  
VEŘEJNÉ DOPRAVY - Kralupy nad Vltavou“ 
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Autobusová zastávka v Minicích 

před rekonstrukcí.
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aKtualIty

Nezisková organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy se 
dlouhodobě zabývá problematikou sociální oblasti. Momentálně spo-

lupracuje s městem Kralupy nad Vltavou na aktualizaci Komunitního plánu 
sociálních a návazných služeb. Současně tato organizace mapuje situaci 
v dalších oblastech a prostřednictvím našeho Zpravodaje by rádi oslovili 
tyto tři cílové skupiny osob:
� pečujete o své blízké? 
� máte nějaký typ postižení, které vám komplikuje život? 
� Jste v seniorském věku? 

Spousta občanů, kteří pečují o své blízké v kritické životní situaci, je 
skryta v anonymitě a ani si neuvědomují, že by mohli získat pomoc v ně-
kolika směrech, aby na vše nebyli tak sami. A proto se nyní nabízí mož-
nost této pomoci využít.

Bc. Martina Macurová, metodička projektů Centra pro komunitní práci do-
dává: „Rádi bychom se vás zeptali na to, jakým způsobem vám péče o vaše 
blízké změnila život? Nebo pokud máte nějaké postižení, jakým způsobem 
překonáváte své potíže? Máte dostatek informací? Pomáhá vám někdo? 

Chtěli byste se o své názory podělit a pomoci nám zmapovat tuto 
problematiku? Pokud ano, budeme rádi, když se obrátíte na naši 
koordinátorku Pavlu Kurašovou, tel: 725 939 925, e-mail: pavla.
kurasova@cpkp.cz.

Oslovili bychom vás nejprve telefonicky. Získané informace zahrneme 
do komunitního plánu a budeme se snažit nalézt nejlepší možné řešení 
a pomoci vám v tíživé situaci.“

S ohledem na to, že se jedná o velice citlivé téma, jsem osobně kontakto-
vala jak paní Macurovou, tak paní Kurašovou a mohu s klidným svědomím 
napsat, že se nemusíte obávat svěřit se do péče této organizace a věřím, 
že společně najdete cestu, jak lépe zvládat těžké životní situace, kde žá-
dat jakou pomoc a jak se, například po několika letech pečování o svého 
bližního, vrátit do zaměstnání a nastartovat opět život v tom správném 
rytmu. Radka SalákoVá

Je možné praktikovat 
v mateřských školách sdílená 
místa? tj. pokud vím, že moje 
dítě bude chodit tři dny např. 
do lesní školky a dva dny 
do státní školky, mohlo by státní 
školku ty tři dny navštěvovat jiné 
dítě? Je tato možnost reálná, 
umožňuje to zákon?
Pro  tyto  případy  lze  využít  
§ 34 odst. 9 zákona 561/2004 
Sb., školský zákon, který říká, 
cituji: Vzdělává-li se dítě v ma-
teřské škole pravidelně kratší 
dobu, než odpovídá provozu, 
v němž je vzděláváno, může se 
ve zbývající době vzdělávat dal-
ší dítě, aniž by se započítávalo 
do počtu dětí v mateřské ško-
le pro účely posouzení souladu 
s nejvyšším povoleným počtem 
dětí zapsaným v rejstříku škol 
a školských zařízení podle § 144 
odst. 1 písm. e).
V tomto paragrafu se uvádí: 

Do rejstříku škol a školských 
zařízení se zapisují tyto údaje: 
nejvyšší povolený počet dětí, 
žáků a studentů ve škole nebo 
školském zařízení, včetně jejich 
odloučených pracovišť, lůžek, 
stravovaných, tříd, skupin ne-
bo jiných obdobných jednotek, 
uvedený v rozhodnutí o zápisu 
do rejstříku škol a školských za-
řízení (konec citace).
V  případě,  když  ředitelka 

mateřské školy přistoupí k na-

plnění tohoto paragrafu (je to 
zcela v kompetenci ředitelky 
MŠ),  musí  být  se  zákonný-
mi zástupci sepsána smlouva 
o docházce do mateřské školy 
a době trvání tzv. „sdíleného 
místa“.

neuvažujete o nějakém 
centrálním zápisu do mŠ, 
kde by se přesně na jednom 
místě zjistil skutečný počet 
dětí a zájem o umístění 
do školky? praxe je taková, 
že rodiče obíhají více školek, 
aby měli jistotu, že jejich děti 
někde přijmou a pak vznikají 
duplicity…
Centrální zápis do mateřských 
škol zákon neumožňuje. Každý 
ředitel mateřské školy rozhodu-
je sám o přijetí dítěte do mateř-
ské školy. Ředitel mateřské ško-
ly stanoví pouze po dohodě se 
zřizovatelem místo, termín a do-
bu pro podání žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
od následujícího školního roku 
a zveřejní je způsobem v místě 
obvyklým.
Ty tzv. duplicity se snaží ře-

ditelé mateřských škol spolu se 
zřizovatelem podchytit. Je zde 
i možnost, že ředitelka MŠ na-
bídne rodičům dítěte docházku 
do jiné kralupské mateřské ško-
ly, kde vznikne místo po dítěti 
přijatém v jiné MŠ.

Nabízí se vám pomoc 
v sociální oblasti

nad dotazy čtenářů

obsazenost 
mateřských škol
na otázky čtenářky paní tarabové z Kralup odpovídá  
Lenka mudrová, referentka  odboru sociálních věcí, školství 
a kultury měÚ Kralupy nad Vltavou:
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POHOTOVOST V KRALUPECH
oznámení phdr. Vladimíra matouška, ředitele rHg spol. s r. o., 
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou: „S politováním 
musím oznámit, že vzhledem k neočekávaným problémům jsme 
nuceni na neurčito odložit znovuzprovoznění ambulantní lékařské 
pohotovosti v Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.“
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Dokončení ze strany 1.
Pokud jde o konkrétní vady, jde 
o zcela nedostatečné vypořádá-
ní připomínek k vyhodnocení 
hydrogeologické situace v ob-
lasti a ke způsobu odvodnění 
letiště. Nebylo přesvědčivě a lo-
gicky vysvětleno, jak je garan-
továno, aby se všechna voda 
mohla bez problémů vsáknout 
nebo odtéct kanalizací a oblast 
nebyla zasažena podmáčením 

a sesuvy území nebo např. rizi-
kem kontaminace vody vzhle-
dem ke starým ekologickým zá-
těžím v místech vsaku. Nebylo 
ani jednoznačně prokázáno, zda 
vodohospodářské řešení, navrže-
né v rámci procesu EIA, je tech-
nicky vůbec možné realizovat.  
Z hlediska hlukové zátěže byly 
nesprávně vyhodnoceny hluko-
vé limity a zcela nedostatečně 
bylo zohledněno, že k již nyní 

překračovaným limitům z do-
pravy na pozemních komuni-
kacích přibude ještě hluková 
zátěž  ze  zamýšleného  letiš-
tě a jaké to bude mít dopady. 
Uvedená pochybení shledalo 
MŽP  natolik  závažnými  va-
dami,  že  nemohlo  učinit  ji-
nak, než v souladu s platnou 
legislativou stanovisko zrušit.  
Oznamovatel záměru, Letiště 
Vodochody, a. s., mohl proti roz-

hodnutí ministerstva podat tzv. 
rozklad (opravný prostředek pro-
ti rozhodnutí ministerstva), a to 
do 15 dnů od doručení usnesení 
o zrušení stanoviska. 
Text usnesení o zrušení sta-

noviska najdete na stránkách 
MŽP: www.mzp.cz/eia pod kó-
dem MZP257 v sekci Stanovis-
ko. Další aktuální informace sle-
dujte na www.mestokralupy.cz.

zdRoj: www.stopletistivodochody.cz

Letní  romantika  –  nostalgie  –  filmy 
na plátně pod širým nebem – letních 

kin v naší republice, bohužel, rapidně ubý-
vá. Dala by se spočítat na desítky. Temný 
osud se snáší i nad letním kinem ve Vel-
trusích. To se nachází v areálu veltruského 
zámku, na pozemku, jež je v majetku NPÚ 
(Národní památkový ústav) a MěÚ Veltrusy 
má možnost areál využívat.
Kromě toho, že samotné náklady na pro-

voz letního kina jsou velice vysoké, na-
chází se areál momentálně i v havarijním 
stavu a město Veltrusy do areálu nemůže 
investovat.
„Například oprava pódia by vyšla na cca 

80 tisíc Kč. Navíc v roce 2012 proběhla 
digitalizace filmů a jejich kopií, což zna-
mená, že je nutno pořídit zařízení, které 

je schopné projekce těchto kopií. To se po-
hybuje těsně pod hranicí jednoho milionu 
korun. Na to město nemá finanční prostřed-
ky. A navíc nemůžeme investovat do are-
álu, který není náš,“ říká starosta Veltrus 
Richard Kyselý.
„Město má zájem o zachování letního 

kina. Město Veltrusy může využívat areál 
kina dle smlouvy s NPÚ o spolupráci při 
využívání areálu letního kina v zámeckém 
parku, ale nemůže provádět opravy a tím 
zhodnocovat majetek NPÚ,“ dodává R. Ky-
selý.
Příznivci letních projekcí tak mohou jen 

doufat, že se NPÚ podaří najít vhodné ře-
šení a provoz letního kina ve Veltrusích 
bude opět obnoven.

Radka saláková
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Souhlasné stanovisko k EIA zruŠeNo

Letní kino ve veltrusích 
nebude ani letos promítat

obchvat Kralup 
opět v jednání
vúterý 24. června 2014 bylo na Minis-

terstvu dopravy ČR podepsáno Memo-
randum o spolupráci při realizaci obchva-
tu obcí mezi komunikacemi D8 (dálnice 
do Teplic) a R7 (rychlostní silnice do Klad-
na). Ve zmíněném memorandu, ke kterému 
se připojili zástupci většiny obcí v této lo-
kalitě i ministerstvo dopravy, se obě strany 
domluvily na maximální podpoře při pří-
pravě a budoucí realizaci této komunikace, 
tak klíčové nejen pro město Kralupy nad 
Vltavou, ale právě i pro okolní obce. 
Již před několika týdny se tyto obce sdru-

žily v dobrovolné uskupení Spolek 101 (číslo 
101 je číslo stávající silnice), který se snaží 
právě o přeložku této silnice mimo centra 
obcí. Podpis ministra dopravy a starostů 
pod memorandem pak zavazuje jednotli-
vé signatáře k tomu, aby pomohli urychlit 
přípravné práce na projektu. Pro Kralupy 
to znamená snad i první konkrétní krok 
k budoucí výstavbě nového mostu a tím 
i k vytěsnění nákladní a tranzitní dopravy 
z městských ulic.

petR Holeček, staRosta kRalup n. vlt.

Výluka mHd v lobči
Z důvodu rekonstrukce horkovodu, 
konkrétně opravy podkopu v  ul. Hál-
kova (v prostoru otočky autobusů) ne-
bude od 1. 7. 2014 (po dobu opravy, cca 
1 měsíc) obsluhována zastávka Kralupy 
n. Vlt. – Lobeč pro linku 257 101. Děku-
jeme za pochopení! 
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občané Kralup již několik let zodpověd-
ně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 

přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ro-
py, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životnímu prostře-
dí. Víme také, o kolik jsme snížili produk-
ci skleníkových plynů nebo nebezpečné-
ho odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Naše obec získala certifi-
kát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také 
o významu sběru drobných spotřebičů.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 

že zpětný odběr elektrozařízení,  i  těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních tele-
fonů uspoří tolik energie, kolik spotřebu-
je moderní úsporná lednice za více než  
4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde 

ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo 
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stej-
né množství je například spotřebováno při 
30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčto-

vání společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme 

uspořili 552,71 MWh elektřiny, 29.124,55 
litrů ropy, 2.375,49 m3 vody a 19,52 tun 
primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových 

plynů o 118,11 tun CO2 ekv. a produkci ne-
bezpečných odpadů o 474,29 tun.“
Když si uvědomíme, že například osob-

ní automobil vyprodukuje za rok provo-
zu 2 tuny skleníkových plynů a jedna 
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, 
jsou to impozantní čísla. Proto si všich-
ni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

recyklací jsme přispěli k ochraně životního prostředí
Občané Kralup odevzdali k recyklaci 919 televizí, 376 monitorů a 14 698,80 kg drobného elektra

Co nám vzala obří 
skládka na strachově

Vbývalé pískovně, v sousedství zahrádkářské 
kolonie Strachov, vyrostla obří skládka odpadu. 

Tato znehodnotila pozemky v zahradních osadách 
„pískovna 1 a 2“. Těm, kterých se skládka přímo 
nedotýká, může vadit možná jen na pohled, my, 
zahrádkáři, to ale vidíme jinak. Jak skládka ovliv-
nila náš život?
} V suchých dnech je provozem této skládky produ-
kováno několik tun prachu denně, tudíž ti, co hůře 
dýchají, musí sedět doma. 
} Děti nemohou v tomto prachu běhat a hrát si 
na zahradách. 
} Díky nánosům prachu odumírají stromy, rostliny. 
Je omezena doba slunečního svitu.

} Ženy se nemohou opalovat na sluníčku, ono totiž 
přes prach není vidět a zapadá díky hoře odpadu 
ve čtyři odpoledne.
} Včelaři opustili tyto osady, neboť ani včely nebyly 
schopny rozdýchat tento prach.
} Nemůžeme užívat své pozemky k účelům, ke kte-
rým mají sloužit – tj. zahrádkaření a odpočinek 
po celoživotní práci.
} Při prudkých deštích se na skládce vytvářejí ka-
ňony a voda uvolňuje navezené šutry, které ohrožují 
naše pozemky.

Jak bude náš život vedle skládky pokračovat, se 
neodvažuji odhadovat.

jindřicH dušek, kRalupy

Memoriál Jiřího Vachalce  
„Kralupský kilometr“
Již druhým rokem si mohou na své přijít i plavci. 
Každý, kdo má tento sport rád společně s tro-
chou adrenalinu, je otužilý a fyzicky zdatný, má 
možnost pokořit řeku Vltavu po proudu v délce 
jednoho kilometru.

Tímto závodem jsme se v loňském roce po-
kusili o obnovu tradice závodu v plavání na ře-
ce Vltavě, nesoucí název „Kralupský kilometr“. 
I přes skromnou účast závodníků se první ročník  
vydařil a atmosféra byla velmi příjemná, přátel-
ská a především mokrá.

I letošní ročník je určený pro všechny plavce 
starší 18 let.

Závodit mohou ženy i muži, s neoprenem či 
bez něj.

Datum konání: 30. srpna 2014 od 9:00 hodin
Místo konání: loděnice Kotva, ul. J. Rysa 831, 
Kralupy nad Vltavou
Start: původní železniční most pod Dýhárnou 
u Chvatěrub
Cíl: loděnice Kotva
Více informací a přihláška k závodu je ke sta-
žení na www.mestokralupy.cz nebo se lze při-
hlásit až na místě.

Lenka Císlerová
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DNy Kralup 2014

Vážení přátelé,
dovolte mi na několika řádcích krátké ohléd-
nutí. Začátkem června nám počasí přálo 
a Dny Kralup měly atmosféru hodnou slav-
ností. Odevšad byla slyšet hudba, zvuky lod-
ních motorů, výkřiky radosti z vyhraných 
turnajů a dětský smích.

Po celých pět dnů oslav jsme měli možnost 
vidět a zúčastnit se desítek připravených 
sportovních soutěží, aktivit pro děti a zají-
mavé podívané pro všechny. Milovníci hudby 

měli možnost navštívit hned několik hudeb-
ních koncertů a večerů plných hudby.

Věřím, že ti, kdo se bavit chtěli, se bavili. 
A důkazem toho je, že i přes horké letní po-
časí byla návštěva na každém programu hoj-
ná, a to především v sobotu na Kralupském 
hudebním festiválku, který v letošním roce 
zaznamenal rekordní účast.

Těm, co se nechtěli bavit, děkuji za tole-
ranci, vždyť oslavy jsou jen jednou do roka 
a přestože jsou trochu hlučnější, domnívám 

Reakce čtenářky:
Ráda bych poděkovala za akci konanou dne 4. 6. 2014 pojmenovanou „Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“, o které jsem se dozvěděla díky rá-
diu Relax. Nejdříve jsem brblala, kam přeparkovat auto na již tak přeplněném sídlišti Cukrovar. Potom jsem byla velmi mile překvapena organizací i možností 
vyzkoušet si jako „dospělák“ to, co znám jen z TV. Měření radarem, trenažér nárazu a trenažér simulovaného převrácení automobilu. Myslím, že i pro děti tu 
bylo dost možností nahlédnout pod pokličku každodenní rutiny práce MP. Věřím, že toto nebyla jen první vlaštovka, ale taková prima akce se bude opakovat. 
Díky vám všem. Jaroslava Kruntorádová
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DozvuKy SlavNoStí měSta 
Dny Kralup 2014 

se, že město a lidé žijící v Kralupech a okolí 
si zábavu zaslouží.

Za program takový, jaký byl, patří velké 
díky všem, kteří se na něm podíleli a hlav-
ní poděkování patří především sponzorům 
a partnerům akce.  lenka CíSleRoVá

Skupina Skyline 
na Kralupském 
hudebním 
festiválku 2014.

Skupina  
Škwor  

v Kralupech.

Akce „Bezpečně 
s MP Kralupy“

Zahájení slavností 
starostou města.
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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

prázdninoVý proVoz 30. 6. – 31. 8.
oddělení pro dospělé  oddělení pro děti
Pondělí 8.00-11.30 / 12.30-18.00 8.00-11.30 / 12.30-17.00
Středa     8.00-11.30 8.00-11.30
Čtvrtek  12.30-18.00

Studovna
30. 6. – 3. 8. 2014 zavřeno
4. 8. – 31. 8. 2014 provoz:
Pondělí 8.00-11.00 / 12.30-18.00
Středa 8.00-11.00
Čtvrtek 8.00-11.00 

Bazar UčeBnic V kniHoVnĚ 
Pro velký zájem pořádáme již 4. ročník BAZARU UČEBNIC.
Učebnice označené polepkami s cenami a kontaktem můžete předávat 
v knihovně v provozních hodinách studovny od 18. do 28. srpna 2014.
Také na přiložený (tištěný) seznam učebnic nezapomeňte uvést ceny,  
své jméno a kontakt.
Prodej bude probíhat od středy 3. září do pátku 19. září. 
V případě zájmu bude bazar prodloužen do 26. září.

PRo DoSPěLé ČtENářE

J. Boudník:  
České ženy bez hranic
Profily dvanác-
ti výjimečných 
českých žen, kte-
ré musely opus-
tit rodnou zemi, 
aby mohly napl-
no rozvinout svůj 
talent.

V. Vondruška: 
Ještě, že nejsem kat
Dobrodružný de-
tektivní román 
odehrávající se 
v renesanční 
Praze. Originál-
ní trojice hrdinů 
- staroměstský 
rychtář, půvabná 
katovka a trochu nezodpovědný stu-
dent teologie - řeší záhadu tajemných 
vražd. Příběh nabízí plno zvratů, na-
pětí, ale i zábavných situací. Čtenáře 
jistě překvapí nečekané rozuzlení.

J. Johnson:  
Sultánova žena
Strhující historic-
ký román odehrá-
vající se v Maro-
ku v 17. století. 
Vypráví příběh 
Nus-nuse, syna 
náčelníka kmene 
Senufo, který se 
stal otrokem u dvora sultána Muláje 
Ismaíla, jednoho z nejkrutějších vlád-
ců v historii. Do jeho života zasáhne 
pletichářská sultánova žena Zajdá-
na, pověstná používáním černé magie 
a jedů, a zákeřný velkovezír.

PRo DětSKé ČtENářE

Z. Pospíšilová: 
Myslí ptáci na legraci?
Zábavný rýmova-
ný živočichopis. 
Veselé básničky 
o zvířatech, kte-
rá se nápadně 
podobají lidem, 
jsou určeny pro 
děti od předškol-
ního věku

B. Bidari:  
Já, Elvis
Elvis Riboldi je 
hodný kluk, který 
by ani mouše ne-
ublížil. Proto také 
v této knize žádná 
moucha k úrazu 
nepřijde, bohu-
žel ostatní tako-
vé štěstí nemají. 
Kam Elvis přijde, tam způsobí rozruch, 
nic před ním není v bezpečí.

Kolektiv:  
Malý řezbář
Postav si vor 
z větviček nebo 
si vyřež fajfku - je 
to až překvapivě 
snadné a přitom 
zábavné. Tato 
knížka ti ukáže, 
jak na to: dozvíš 
se, které dřevo se hodí k vyřezávání 
i kde ho najdeš, který nůž si vybrat 
a jak ho používat. Čeká zde na tebe 
16 zajímavých námětů.

Čtení na prázdniny

vúterý 3. června již potřetí 
naši  knihovnu  navštívili 

žáčci prvních tříd ZŠ Václava 
Havla u příležitosti ukončení  
2. ročníku projektu na podporu 
čtenářské gramotnosti Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Děti byly slavnostně pasová-

ny na čtenáře a knihovnice jim 
předaly knížky, které byly na-

psány a ilustrovány výhradně 
pro účastníky projektu. Obdrže-
ly také leporelo Desatero malé-
ho čtenáře, které obsahuje vše 
potřebné a důležité, co se při 
návštěvách knihovny v rámci 
tohoto projektu dozvěděly. Ne-
chyběla ani poukázka na bez-
platnou registraci do knihov-
ny.

Ukončení 2. ročníku projektu  
už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

V 1. pololetí pro vás 
knihovnice připravily téměř 
1.200 nových knih. Přijďte si 
vybrat z červnových novinek 
čtení na dovolené.

podklady na tuto stRanu 

zpRacovala š. pánková
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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

PoZVánka do MUZea V ČeRVenCI a SRPnU

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Postřehy ze 7. Muzejní noci s překvapením 5. 6. 2014:

Do dnešního dne jsem o Chvatěrubech a zámku či hradu nevěděl zhola nic 
a proto děkuji všem, kteří se na této výstavě podíleli. (bez podpisu)

Krása to bylo to tančení (dětské písmo - bez podpisu)

Děkujeme za velice pěkně připravenou a zorganizovanou akci. Celek 
působil velice pěkným dojmem a obohatil nás. manželé Očenáškovi

Bylo to moc hezké a hlavně jsem se něco nového přiučila. Špičková

Hrad přestavěný na zámek, částečně 
zřícený, na nevýrazném ostrohu nad 
pravým břehem Vltavy. Již 1219-1222 
je znám Rudiger z Chvatěrub. Tehdy 
zde mohlo u dochovaného kostela 
existovat feudální sídlo zatím blíže 
neznámé podoby. Není známo, kdy 
došlo k jeho přestavbě na hrad. Hrad 
se nejspíše poprvé připomíná v roce 
1366 v souvislosti s jeho držitelem, 
pražským měšťanem Jakešem Bol-
kem. Kostel je sice až z roku 1538, 
ovšem stojí na gotických základech.

Staveništěm hradu se stal nevýraz-
ný skalnatý terénní útvar. Nejspíše to 
souvisí s tím, že se hrad vyvinul ze 
staršího sídla typu dvorec, z něhož 
do dnešní situace na nejvyšším bodě 
předhradí přečkal jednolodní kostel  
s. Petra a Pavla s pravoúhlým presby-
tářem z první poloviny 13. století.

Dispozice hradu byla v zásadě 
dvojdílná. Předhradí dominoval zmí-
něný kostel. Opevnění této části hradu 
na severovýchodní a jihovýchodní stra-
ně (směrem k vesnici) se nedochovalo. 
Na straně nad řekou doposud existuje 
hradba ukončená masivní polokruho-
vou dělostřeleckou baštou, v nedávné 
době necitlivě přestavěnou na obytný 
dům. Tato bašta dokládá přestavbu 
v poslední třetině 15. století.

Hradní jádro, tvořené přední a zadní 
částí, leželo za širokým šíjovým pří-
kopem, kterým dnes prochází cesta 
a zaujímá ho i zámecká terasa. Nad 
příkopem je v jádře renesanční, ba-
rokně přestavěná zámecká budova, 
na níž na straně nad řekou navazují 
zříceniny nedostavěného zámku. Lé-
pe je dochováno ohrazení zadní části 
jádra, které má na straně nad řekou 
obloukovitý průběh. Tvoří ho masivní 
zeď a v jeho jihovýchodním nároží stá-
vala čtverhranná snad věžovitá stav-
ba, z níž se dochoval i valeně sklenutý 
suterén. Dosavadní vědomosti o hra-
du, kromě základního dělení dispo-

zice, zatím neumožňují rekonstrukci 
jeho středověké podoby.

Chvatěrubský hrad se do dneš-
ní spíše zámecké podoby měnil po-
stupně. Již v době renesance došlo 
k přestavbě dnešního jediného za-
střešeného křídla ve stylu tohoto 
slohu. Ke změně došlo až za hrabat 
Voračických, kteří měli s tímto svým 
sídlem velké záměry. Především pak 
Karel Josef se svou manželkou Ma-
rií Konstancií ze Sporcku. Sporckové 
byli významný šlechtický rod v době 
baroka (přestavby zámků v Lysé n. L. 
a především v Kuksu), jejichž úrovni 
se hrabě Voračický určitě snažil vy-
rovnat. Jako své sídlo si nejspíše zvo-
lil Chvatěruby, nepochybně pro jejich 
blízkou vzdálenost od Prahy a rozho-
dl se toto své sídlo patřičně upravit 
v duchu právě panujícího barokního 
slohu. Na starších základech gotické-
ho a renesančního zdiva a na „zelené 
louce“ plánoval vybudovat čtyřkřídlý, 
dvoupatrový barokní zámek. Stavba 
se pro nedostatek financí protahova-
la a k dokončení nedospěla ani v roce 
1733. Toho roku Karel Josef na své 
plány rezignoval, Chvatěruby opustil 
a zbytek života (zemřel r. 1765) prožil 
na svém panství Choustník. Stavba 
byla ponechána svému osudu. 

O stavu, v jakém byla stavba opuš-
těna, svědčí další události. V roce 1752 
vichřice shodila značnou část zámecké 
střechy, opravovaná střecha stejným 
způsobem spadla toho roku ještě jed-
nou a nejspíše definitivně. V roce 1818 
nový majitel rytíř z Riese nechal z tor-
za stavby vylámat a odvézt kamenné 
ostění dveří a oken. Po vzoru svého pá-
na poté s torzem stavby začal nakládat 
i místní lid. K obývání tak zůstalo pouze 
východní křídlo, stojící na starších zá-
kladech. V patře byla zámecká kance-
lář a byt hejtmana, v přízemí přebýval 
místní farář a panský důchodní.

paeddR. jan Racek

o chvAtěruBech
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polICIE

Z linky 156:

☛ Dne 22. 5. v 14:58 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o usměrňování provozu 
na Masarykově mostě, kde měl zahořet 
kontejner na komunální odpad na nákladním 
vozidle. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že řidič nákladního vozidla 
odpojil přívěs a složil kontejner z vozidla 
na komunikaci. Hlídka HZS na místě oheň 
zlikvidovala, po dobu zajištění požáru MP 
zastavila dopravu přes most. 

☛ Dne 29. 5. v 19:29 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o spolupráci na tř. Legií, 
kde má být agresivní muž, který vyhrožuje 
sebevraždou. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která společně s hlídkou PČR muže 
zajistila. Muž vyhrožoval, že se předávkuje 
drogami. Následně byl převezen do léčebny 
v H. Beřkovicích za asistence policisty PČR.

☛ Dne 27. 6. ve 21:42 h. oznámila na l. 156 paní 
Ž., že jí projíždějící vozidlo v ul. Seifertova 
srazilo jejího psa a ona neví, co má dělat. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, 
že poraněný pes má otevřenou zlomeninu 
zadní končetiny. Na žádost majitelky 
psa byla přivolána „zvířecí pohotovost“, 
která následně zraněného psa převezla 
na mělnickou veterinární stanici. 

☛ Dne 28. 5. v 15:30 h. na l. 156 oznámil pan D., 
že před KaSS Vltava na Seifertově nám. nějaký 
muž obtěžuje kolemjdoucí. Oznamovatel dále 
uvedl, že muž je opilý a v okamžiku, kdy uklouzl, 
jej nestihl zachytit a tento upadl na zem a uhodil 
se silně do hlavy. Na místo byla vyslána hlídka 
MP a snažila se přivést muže k vědomí, což 
se po chvíli povedlo. Muž ale vydával jen 
chrčivé zvuky. Pro podezření na vážný úraz 
hlavy byla na místo přivolána RZS, která muže 
následně naložila do sanity. Zasahující lékař 
později uvedl, že muže museli před samotným 
transportem do vinohradské nemocnice 
intubovat. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byla celá věc postoupena na OO PČR 
Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 29. 5. v 13:14 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP na nádraží 
ČD, kde by se měly nacházet dvě malé 
anglicky hovořící děti, které údajně měly 
vystoupit z vlaku v jiné stanici. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která později zjistila 
dvě holčičky ve věku 7 let, které odpovídaly 
popisu. Obě dívky si převzala hlídka PČR 
a převezla na OO PČR Kralupy, kde si je 
vyzvedli rodiče. 

☛ Dne 5. 6. v 11:58 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. 
Masarykova, kde si paní R. měla zabouchnout 
dveře od bytu a na plotně vaří jídlo. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP spolu s HZS. 
Hasiči následně přelezli balkon z přilehlého 
bytu a v bytě paní R. uhasili již menší požár.

☛ Dne 5. 6. v 17:55 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP 
do restaurace na Seifertově nám., kde se 
mají nacházet dva muži, kteří napadají 
ostatní hosty. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila dva muže svlečené do půli 

těla na schodech restaurace, a kteří se 
dohadovali s jedním z hostů restaurace. 
Hlídka MP oba muže vyzvala k prokázání 
své totožnosti, což odmítli. Poté, co všichni 
hosté restaurace odešli do vnitřních prostor, 
chtěli oba muži tyto následovat. Tomuto 
však strážníci zabránili. Jeden z mužů však 
jednoho strážníka fyzicky napadl, a proto 
bylo použito donucovacích prostředků. 
Druhý z mužů při napadení strážníka odešel 
do vnitřních prostor restaurace, kde měl 
napadnout majitele. Hosté restaurace však 
muže zpacifikovali. Na místo byla přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
následně převzala k dalšímu opatření. Mužům 
byla následně provedena orientační dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 
s výsledkem 2,6 a 2,7 promile alkoholu.

☛ Dne 12. 6. ve 22:04 h. na l. 156 oznámila 
paní F., že z bytu jejího souseda pana 
H., kterému je 49 let, je cítit silný zápach 
a pana H. neviděla již 14 dní vycházet 
z bytu. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která se pokusila o zkontaktování pana H. 
s negativním výsledkem. Pro podezření, že 
se v bytě nachází zemřelý, byla na místo 
přivolána hlídka OO PČR Kralupy, HZS 
a RZS. Po otevření bytu bylo zjištěno, že 
muž je mrtvý a dle sdělení přítomné lékařky 
zemřel na infarkt. Celou věc si převzalo OO 
PČR Kralupy k dalšímu opatření. 

☛ Dne 14. 6. v 16:58 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. 
Masarykova, kde se má nějaká žena pokoušet 
o sebevraždu. Na místo byla vyslána hlídka 
MP. Žena chtěla vyskočit z okna. Na místě 
se již nacházela RZS a byl přivolán i vrtulník 
letecké záchranné služby. Celou věc si 
na místě převzala SKPV PČR Kralupy.

☛ Dne 19. 6. ve 2:53 h. na l. 156 oznámil 
pan H., že vidí nějakého mladíka v ul. 
Hakenova, jak kope do zaparkovaných 
vozidel a jde směrem do tř. Legií, kde před 
barem rozhazuje zámkovou dlažbu z palet. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která se 
spojila s oznamovatelem. Tento uvedl, kde 
se mladík momentálně nachází. Následně se 
na místo dostavila hlídka OO PČR Kralupy, 
která uvedla, že muže dle zjištěného popisu 
spatřila na Masarykově mostě. Proto se 
policisté za mužem vydali a cca po 5 minutách 
jej přivezli k hlídce MP a oznamovateli 
a tento jej usvědčil. Následně byla prověřena 
zaparkovaná vozidla v ul. Hakenova, kde bylo 
zjištěno jedno poškozené vozidlo. Bylo také 
přistoupeno k orientační dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v dechu, kde byla 
zjištěna hladina 1,14 promile alkoholu. Celá 
věc byla postoupena k dalšímu opatření 
na příslušný odbor při MěÚ Kralupy.

Naše akce 
se zdařila
Dne 4. 6. 2014 proběhla akce s názvem „Bez-
pečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“ 
na sídl. Cukrovar. Zhodnotili bychom ji jako 
velmi zdařilou, nejen podle ohlasů z okolí, ale 
i ze samotného zájmu ze strany občanů, neboť 
nás svou přítomností poctilo celkem 456 dětí 
a dospělých. Rádi bychom všem zúčastněným 
poděkovali a tímto je pozvali na další ročník, 
který, jak doufáme, bude ještě úspěšnější, za-
jímavější a poutavější.

přání Mp 
občanům
Kolektiv městské policie přeje všem občanům 
Kralupska příjemné prožití léta, dovolených 
a odpočinku a doufáme, že tísňovou linku 156 
budou občané potřebovat co nejméně. :-)

prevence 
kriminality
Dne 23. 5. 2014 proběhla v nočních hodinách 
bezpečnostně-preventivní akce na kontrolu 
dodržování zákazu nalévání alkoholických 
nápojů v restauračních a zábavních podni-
cích a přítomnosti mladistvých osob v pro-
storách určených pro výherní automaty, dále 
kontrolu rizikových lokalit s možným výsky-
tem závadových osob a dodržování záko-
na o provozu na pozemních komunikacích 
na území města Kralup. Bylo zkontrolováno 
celkem 76 osob, 5 lokalit, 11 restaurací a zá-
bavních podniků a 6 vozidel. V prostorách 
nádraží ČD byl zjištěn podnapilý 13letý mla-
dík, kterému byla naměřena orientační hla-
dina alkoholu v dechu 0,2 promile, a v jed-
nom ze zábavních podniků v ul. Mostní byl 
zjištěn 16letý mladík s hladinou 0,7 promile 
alkoholu v dechu. 

Bc. teReza doBRovolná

manažeR pRevence kRiminality

městská policie kRalupy nad vltavou

Vysvětlivky: 
OO PČR Kralupy –  Obvodní oddělení Policie ČR
 Kralupy nad Vltavou
RZS – Rychlá záchranná služba
MěÚ Kralupy – Městský úřad Kralupy n/ Vlt.
MP – městská policie 
HZS – Hasičský záchranný sbor
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HIStorIE

výročí 1. světové války

Kralupský okres byl zřízen 
v roce 1913, kdy se Kralu-

py odpoutaly od okresu Slaný 
a staly se důležitým okresním 
městem,  v  jehož pravomoci 
bylo 44 obcí. Přesně za měsíc 
po atentátu, 28. července 1914, 
vypovědělo Rakousko-Uhersko 
malému Srbsku válku. Tehdy 
nikdo netušil, že se v Evropě 
rozpoutá válka světová, kte-
rá přinese lidem tolik utrpe-
ní a která vymaže Rakousko-
Uhersko z mapy Evropy. Dva 
dny před vypovězením války 
byla vyhlášena v Rakousku 
mobilizace. Do Kralup, které 
spadaly pod 28. pražský pluk, 
dorazil  mobilizační  rozkaz  
26. července 1914 v 5 hodin 
ráno. Kromě odvodů mužů do-
šlo brzy nato i k odvodům koní 
a krav pro válečné účely. Pe-
níze za rekvírovaný dobytek 
proplácela sedlákům Okresní 
hospodářská záložna.
Kralupy měly v roce 1914 

celkem 5.848 obyvatel, ovšem 
bez Lobečku a bez Mikovic, 
které byly tehdy ještě samo-
statnými obcemi. Ke spojení 
s Kralupy došlo až po válce. 
Lobeček, ještě nespojený s Kra-
lupy mostem, měl jenom 900 
obyvatel  a  blízké Mikovice 
1.618 obyvatel.
Kralupští sokolové museli 

ihned na začátku války vy-
klidit svou krásnou sokolov-
nu ve Fügnerově ulici (dnes 
S. K. Neumanna) a upravit ji 
na lazaret. Do tělocvičny by-
lo umístěno 40 lůžek pro ra-
něné. Lůžka se naplnila již  
6. září 1914, kdy byli přive-
zeni do Kralup první ranění. 
Protože lůžka nestačila, byl 
otevřen druhý vojenský  la-
zaret v hotelu Slávia na rohu 
Přemyslovy a Tomkovy ulice. 

Mezi raněnými byli nejenom 
Češi, ale i Němci, Poláci a Ru-
sové. Policejní záznamy uvá-
dějí, že například 21. září 1915 
o osmé hodině večerní přive-
zl vlak do Kralup 33 vojáků 
polské a uherské národnosti, 
a že ranění byli umístěni v so-
kolovně.
Kromě raněných z bojišť vo-

zily vlaky do Kralup i uprchlí-
ky z bojových pásem. Městem 
projížděly vlaky plné vojska 
a  válečného  materiálu.  Va-
gony byly zdobeny chvojím 
a na kralupském nádraží bylo 
připraveno pro mužstvo občer-
stvení. Již na podzim prvního 
válečného roku 2. října 1914 
přibyli  do Kralup uprchlíci 
z Haliče. Bylo jich téměř čty-
ři sta a museli být ubytováni 
v sálech hostinců. Byli z okolí 
Přemyšle obleženého Rusy.
Do Prahy jezdily jenom dva 

civilní vlaky denně. Kdo chtěl 
v  té  době  cestovat  vlakem 
do Prahy, musel mít speciál-
ní povolení jako doklad o tom, 
že jeho cesta je ve veřejném 
zájmu.
K nelahozeveským tunelům, 

železničním viaduktům a že-
lezničnímu mostu, tedy k ob-
jektům válečně důležitým, by-
ly postaveny vojenské hlídky. 

Vojáci bydleli nejprve v rol-
nickém cukrovaru, ale brzy 
nato na Komenského náměstí 
v tělocvičně chlapecké školy. 
V učebně vedle tělocvičny by-
la umístěna kancelář místní-
ho velitele. Strážní služba měla 
42 mužů. Po prázdninách roku 
1916 se vojáci ze školy odstěho-
vali do hostince „U Kohoutů“ 
ve Vrchlického ulici, tam, kde 
je dnes městské muzeum.
Po roce války, o které se 

myslelo, že bude krátká, byly 
zavedeny 11. dubna 1915 lístky 
na potraviny. K utrpení mu-
žů na frontě se přidala nouze 
civilních obyvatel. Ani potra-
vinové lístky nebyly však zá-
rukou, že každý dostane svůj 

příděl potravin, a tak se před 
všemi obchody tvořily dlouhé 
fronty. Nepořádky v zásobová-
ní a bída se ještě více během 
doby zvětšovaly. Vázané hos-
podářství bylo rozšířeno v roce 
1917 z potravin ještě na odě-
vy a obuv. I ty byly na pou-
kázky.
V každé válce musí opus-

tit svůj domov nejenom mu-
ži, ale i zvony chrámů, zvony 
kostelních věží. Jejich hlas je 
navždy umlčen v žáru ohně 
tavicích pecí, aby mohly slou-
žit válce. Na kralupské zvony 
došlo v červenci roku 1917. 
Z kralupské kostelní věže byly  
2.  července  1917  spuštěny 
velké zvony Václav a Marie. 
Zvon Václav určený na rozta-
vení vážil 600 kg a zvon Ma-
rie dokonce 1.200 kg. Byly to 
dva největší zvony kralupské-
ho kostela. O měsíc později 
musel být odevzdán zvon Jan 
Nepomucký o váze 350 kg. Byl 
rozbit přímo ve věži a střepy 
byly z věže sneseny. Město do-
stalo za zvony zaplaceno čtyři 
rakouské koruny za kilogram 
zvonoviny. Ve věži zůstal jen 
malý zvonek sloužící jako umí-
ráček o váze 50 kg. Byl na věž 

Výstřely v sarajevu 28. června 1914 přinesly smrt nejenom následníkovi trůnu 
ferdinandu d́̀ Este, ale v následujících letech i mnoha obyvatelům kralupského okresu, 

kteří museli opustit své domovy a odejít na frontu.

Vojenský lazaret 
v sokolovně

Vojáci byli 
ubytováni 
v chlapecké škole 
na Komenského 
náměstí.
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umístěný v roce 1895 ze zruše-
né první kralupské školy a za-
choval se dodnes. Je v depozi-
táři Městského muzea Kralupy 
nad Vltavou. Rekvizice se tý-
kala nejenom zvonů, ale i ko-
vových pomníků, pivních tru-
bek, svícnů, táců a koňských 
postrojů.
Kromě uprchlíků z Haliče 

z roku 1914 přibyli do Kralup 
další váleční uprchlíci v roce 
1917. Byli to uprchlíci ze slo-
vinské Gorici. Ta ležela tehdy 
na pomezí  Itálie a Rakous-
ka, kde probíhaly úporné bo-
je. V transportu, který přijel 
na kralupské nádraží, bylo 150 
Slovinců a 100 Italů. V Kra-
lupech pro ně nebylo místo, 
a tak si je rozdělili starostové 
sousedních obcí, ubytovali je 
v sálech hostinců, odkud si je 
vyzvedli sedláci, kteří je za-
městnali v hospodářství. Jedi-
ný Slovinec Bohumil Miljo se 
v Kralupech narodil. Křestní 
jméno Bohumil dostal, proto-
že za kmotra mu byl poklad-
ník buštěhradského nádraží  
v Kralupech Bohumil Krejčí. 
Ten měl Slovince rád a rozhodl 
se, že jim bude pomáhat a nau-
čil se i jejich řeči. Po skončení 
války se uprchlíci vrátili domů, 
ne však všichni. Jedna dívka 
v Blevicích zemřela a sedm- 
náctiletý  mladík  se  utopil 
ve Vltavě u Nelahozevsi, když 
chtěl zachránit českého chlap-
ce. Na kralupském hřbitově 
jsou pohřbeni tři ženy a jeden 
muž,  jejichž  cesta  životem 
v Kralupech skončila. Jsou po-

hřbeni do hrobů s označením 
647, 648, 649 a 654 v odděle-
ní B. Jejich jména jsou známa: 
Rosa Cosserová (67 r.), Josefa 
Kellerová (55 r.), Pavel Colp  
(74 r.) Helena Colpová (70 r.). 
Mezi Italy bylo i 22 dětí. Ty 

většinou neuměly číst a psát 
a byla proto pro ně zřízena 
v domě č. p. 486 ve Dvořákově 
ulici italská škola. Vyučování 
vedla učitelka Josefina Demar-
tinová.  
Jak válka pokračovala, ceny 

potravin stále stoupaly a jejich 
opatřování bylo stále obtížnější. 
Před obchody se tvořily stále 
větší fronty. Na pořádek dbala 
městská policie. Z původního 
počtu městských  strážníků, 
kterých bylo na začátku války 
šest, ke konci zbyli jen dva, 
Bednář a Kejmar, kteří pro svůj 
věk nebyli odvedeni. Ti ale pro-
ti davu hladových lidí mnoho 
nezmohli. Lidé přepadali vo-
zy vezoucí chléb a rozebírali 
si mezi sebe bochníky. Další 
davy rabovaly krámy, přičemž 
nejvíce byly postiženy obcho-
dy židovské. Zásoby brambor 
byly umístěny ve sklepích chla-
pecké školy na Komenského 
náměstí a sušená řepa na její 
půdě. Zásoby mouky pak byly 
svěřeny do statku Durasových 
vedle dívčí školy.  
V  kralupských  lazaretech 

zemřelo během první světové 
války sedm raněných vojáků, 
tři z nich byli uloženi do sa-
mostatných hrobů, čtyři pak 
do hromadného tzv. vojenské-
ho hrobu na kralupském hřbi-

tově. Ve válečném roce 1916 
zemřel na následky zranění 
vojín František Freissel a vo-
jín Štěpán Findl. Byli uloženi 
do hrobu č. 1052 v oddělení 
D a jejich jména byla napsá-
na na litinovou tabulku umís-
těnou pod litinový kříž. Když 
v roce 1917 zemřel vojín Josef 
Vidim a v roce 1918 vojín To-
máš Vaněk, nebylo již na ta-
bulce místo pro napsání jejich 
jmen. Byla tedy pod původ-
ní litinovou desku připevně-
na dodatečná tabulka s jejich 
jmény. V roce 2004 byl kříž 
s oběma tabulkami ve velmi 
špatném stavu a musel být re-
staurován.  
Během války byly vypisová-

ny stále další a další odvody 
a nakonec byli odváděni i mu-
ži starší padesáti let. Zázna-
my uvádějí, že 22. května 1916 
probíhaly v Kralupech odvody 
mužů ročníků 1866 až 1897, 
tedy mužů ve věku od padesá-

ti do devatenácti let. Z přibliž-
ně 30.000 obyvatel kralupské-
ho okresu narukovalo celkem 
8.324 mužů a padlo jich 841. 
Z Kralup samotných narukova-
lo celkem 1.968 mužů a padlo 
jich 153. Vzpomínkou na obě-
ti  první  světové  války  jsou 
četné památníky a pamětní 
desky. V Kralupech bylo brzy 
po ukončení války vytvoře-
no „Kuratorium pro postave-
ní památníku padlým vojínům 
ve světové válce“, ale teprve 
v roce 1930 mohl být památ-
ník  za  finančního  přispění 
kralupské městské spořitelny 

postaven. Pomník představuje 
raněného vojáka, který padá 
k zemi. Socha odlitá z bron-
zu byla postavena za kralup-
ský kostel.
Ve válečném roce 1918 již 

bylo jasné, že válka skončí pro 
Rakousko pohromou a protivá-
lečná nálada mezi lidmi narůs-
tala. V Kralupech svolal posla-
nec František Biňovec k sobě 
do bytu své přátele a domlu-
vil  s  nimi  na  druhý  den  
14.  října 1918 svolání  tábo-
ru lidu na Palackého náměs-
tí. Současně byla vyhlášena 
na tento den generální stávka. 
Několika tisícový dav se shro-
máždil v 10 hodin dopoledne 
na Palackého náměstí a posla-
nec František Biňovec k němu 
promluvil z balkonu statkáře 
Jaroslava Karbana. Statek stál 
v místě, kde je dnes nové kří-
dlo České spořitelny. Biňovec 
ve svém provolání uvedl, že 
Habsburkové jsou zbaveni trů-

nu a vyhlásil samostatnou Čes-
koslovenskou republiku
Po skončení projevu násle-

doval mohutný průvod kralup-
skými ulicemi vyzdobenými 
prapory v červenobílých ná-
rodních barvách. Průvod do-
šel až do Přemyslovy ulice, kde 
bylo sídlo okresního hejtman-
ství. Zde se však pokojně roze-
šel. Bylo to o 14 dní dříve, než 
k ustavení republiky 28. října 
1918 došlo oficiálně a na Bi-
ňovce ještě rakouské úřady sta-
čily vydat zatykač. Ale k repre-
sím se již neodhodlaly. Nastal 
28. říjen 1918, válka skonči-

Fronta na potraviny 
v Podřipské ulici

Rekvizice zvonů 
v roce 1917
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la, Rakousko-Uherská říše se 
rozpadla a odvěký sen Čechů 
se uskutečnil. Vznikla Česko-
slovenská republika. Dav opět 
táhl kralupskými ulicemi jako  
14. října až k hejtmanství v Pře-
myslově ulici, ale tentokrát se 
před budovou nerozešel. Pomo-
cí dvou žebříků a za velkého 
aplausu byl z budovy stržen 
nenáviděný symbol černožlutý 
orel. Následovaly další úřed-
ní budovy s rakouskými orly 
na štítě: berní úřad v Riegrově 
ulici Na Františku a okresní 
soud na Komenského náměstí. 
Majitelé c. k. trafik odstranili 
rakouské symboly již napřed 
sami.
Již 3. listopadu 1918 byl v Kra-

lupech ustaven Národní výbor 
v čele s JUDr. Ladislavem Pav-
louskem, Františkem Biňovcem 
a Josefem Vaníčkem, budoucím 
starostou Kralup. Prvním činem 

Národního výboru bylo to, že 
vzal do přísahy všechny státní 
úřady, železniční zaměstnance, 
četnictvo, finanční stráž a míst-
ní vojenskou posádku. Všichni 
přísahali rukoudáním, že bu-
dou Národnímu výboru nově 
zřízeného státu českosloven-
ského klidně a oddaně sloužit. 
Těch přísah bylo ještě několik. 

Na kralupské nádraží přijížděli 
stále další a další demobilizo-
vaní vojáci. K tomu se přidalo 
asi 80 vojáků ze dvou kralup-
ských lazaretů, kteří se zázrač-
ně uzdravili.
Asi 120 vojáků se shromáž-

dilo 4. listopadu v 9 hodin rá-
no před kralupskou sokolovnou 
ve Fügnerově ulici (nyní S. K. 

Neumanna)  a  pod  velením 
tří důstojníků napochodovali 
na náměstí před dům sedlá-
ka Jaroslava Karbana. Z jeho 
domu vlál červenobílý prapor, 
symbol českého národa. Tento 
historický symbol českého stá-
tu se používal až do roku 1920, 
kdy  vznikla  československá 
vlajka. Přísahu provedl Bohu-
mil Krejčí, který měl vzor pří-
sahy československého vojska 
v Rusku. Po přísaze se vojáci 
odebrali před kostel a defilova-
li před zástupci města. Pak spo-
řádaně odešli zpět k tělocvičně 
do Fügnerovy ulice, kde byl 
rozchod. Celou akci organizo-
vali kralupští sokolové. 
Československá  republika 

neměla dlouhého trvání. Bylo 
jí dopřáno pouhých dvacet let. 
A následovala německá okupa-
ce a druhá světová válka.

ing. josef stupka

Přísaha vojska 
na Palackého náměstí
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od 22. 4. 2014 (zahájení sbír-
ky) do 20. 6. 2014 (redakč-

ní uzávěrka) postupně přibyla 
na městském účtu veřejné sbír-
ky částka 87.462,- Kč. Děkuje-
me touto cestou všem, kteří při-
spěli! Proč je dosažení hranice 
200.000,- Kč důležité? Naším zá-
měrem je následující. Až bude 
na sbírkovém účtu nashromáždě-
na uvedená částka, rádi bychom 
požádali rodinu Hrušínských 
o svolení, zda by kralupská Švej-
kova socha, sedící na lavičce 
na pěší zóně, mohla mít podobu 
skvělého a nezapomenutelného 
Rudolfa Hrušínského. 
Jsme názoru, že tato žádost by 

měla mít s ohledem na osobnost 
Rudolfa Hrušínského přiměře-
nou důstojnou podobu. Myslíme 
si, že správným okamžikem pro 
vyslovení žádosti je situace, kdy 
výše stavu účtu veřejné sbírky 
dokládá podporu veřejnosti a je 
zárukou úspěšné realizace. Uve-
dená částka je i hranicí, od které 
je možné efektivně oslovovat vět-
ší potencionální dárce z celé Čes-

ké republiky a zahraničí. Kralu-
páci, patrioti a příznivci dobré 
nálady - připojte se, přispějte 
na sochu Josefa Švejka v Kralu-
pech a zapojte i své přátele!
Přispět lze zasláním finanč-

ní částky na č. účtu veřejné 
sbírky: 4444226666/0100 nebo 
jednoduše vhozením bankovky 
do sbírkové pokladničky v info-
centru na MěÚ. 
Aktuální informace o sbírce: 

www.mestokralupy.cz/svejk
k.H.

Během letních prázdnin můžete navštívit několik výstav 
 v našem okresním městě:

1. 7. – 3. 8. 2014
Na cestě k Velké válce – výstava v muzejní kavárně připomíná  
100. výročí od vypuknutí 1. světové války.

10. 7. – 31. 8. 2014
„Když si chlapi hrajou“ aneb miniaturní svět modelů – výstava 
modelů letadel, vrtulníků, aut, lodí, architektury, vojenské techniky 
a sci-fi objektů z plastu, papíru, kovu, dřeva, polystyrenu a sádry, 
zahájení se koná ve čtvrtek 10. 7. v 17:00 hodin, výstava je přístup-
ná 10. 7. již od 15 hodin, kdy budou probíhat ukázky modelářské 
činnosti.

13. 7. – 23. 8. 2014 
Mělnické Medvídkování aneb život medvídků v muzeu – výstava 
plyšových medvídků ze sbírky Evy Šímové v malém sále, vernisáž 
výstavy se koná 12. 7. v 15 hodin, součástí zahájení výstavy je di-
vadelní představení „O třech medvědech“ od 15:15 hodin a vý-
tvarné tvoření.

Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 h. 
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace  

Středočeského kraje, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník,  
tel.: 315 630 936 – pokladna; e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz, 

www.muzeum-melnik.cz

Pozvánka do mělnického muzea

veřejná sbírka na Švejka 
podaří se do konce prázdnin dosáhnout hranice 

200.000,- kč?

Rudolf 
Hrušínský 

ve filmové roli 
vojáka Švejka.
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům, 
kteří se v následujících 
dvou měsících dožívají 

významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Červenec 2014
91 let Čiháková zdenka
 Maršálková Marie  
90 let podrahová Anna
85 let Šebková Miluše  
 pekařová Kornelia
 Fialová Božena
 zavoralová Božena
 jirásková růžena
80 let pokorná jiřina  
 Kubíčková Marie
 polák jiří
 jelínek vladimír
 vojna václav
 hanes Štefan
   

Srpen 2014
93 let Boudníková věra
85 let Gladišová Marie  
 chleborádová Milena
80 let procházková Miloslava 
 pecková Alena
 Král zdeněk
 urbanová Božena

38. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2014

Pokud by Vám chyběly v létě naše 
vycházky a toulat Prahou se nechcete sami, 
můžeme Vám doporučit vycházky  
a výlety Pražské informační služby -  
www.praguewelcome.cz nebo agentury 
Porta Praga - www.portapraga.cz

organizační výbor kpp

občanské sdružení Kruh přátel Prahy

všem členům a příznivcům si dovoluje-
me popřát ve zdraví prožité prázdniny 

a těšíme se na spolupráci od září letošní-
ho roku. 
Červnový výlet se pro malou účast bo-

hužel nekonal. Předkládáme proto program 
naší činnosti do konce tohoto roku, abyste 
si už dnes mohli výlety naplánovat.
Všechny akce se konají, pokud možno, 

vždy ve středu, podrobnosti sdělujeme při 
placení první úterý v měsíci v 2. patře DPS. 
Na každou akci upozorňujeme každý mě-
síc ve Zpravodaji. Uvědomujeme si, že bez 
Vašeho zájmu a příspěvků města Kralupy 
z grantového programu „Občané třetího vě-
ku“, bychom se neobešli. 

neJBližŠí Setkání:

záŘí – 17. 9. – aUtoBUSoVý záJezd 
– Mělník a hrad Kokořín

ŘíJen – 15. 10. – aUtoBUSoVý záJezd 
– návštěva sklárny Lindava 
a muzea skla v Novém Boru

liStopad – 12. 11. – pŘednáŠka 
– na zdravotnické téma (jídelna 
DPS, 15:00 hodin)

proSinec – 10. 12. – pŘedVánoční 
Setkání členŮ – v 15:00 hodin 
v hotelu Sport (občerstvení, program).
Změna programu vyhrazena!

o zacHování přízně žádají, 

sRdečně zdRaví a Ruku tisknou vaši „Rodáci“

sdružeNí rodáKů 
a příznivců města

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

přeje svým členům a čtenářům zpravodaje pohodové prožití léta a krásnou dovolenou

Hrad Kokořín

závod na kánoích a jiných plavidlech
Bohnice / Klecánky – Máslovice

sobota – 19. července od 14 hodin
Přihlášky nejpozději do 10. 7. 2014.

Více informací na www.maslovice.cz,  
e-mail: ou@maslovice.cz

lodě na vodě 2014
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Drazí přátelé,
počasí v červnu se předvedlo až neuvěři-
telně velkými teplotami a suchem a věř-
me, že si také nějaké to teplo schovalo 
na prázdniny. Těšíme se na dovolené, děti 
na odpočinek od školy, proto bychom to 
všichni přivítali.

Na rozdíl od minulých let se v našem 
klubu budeme pravidelně scházet i v tyto 
letní měsíce, pouze výlety si necháme až 
na podzim. Ze zkušenosti víme, že prázd-
ninové zájezdy nebyly plně obsazeny, 

a proto se nám velmi prodražila doprava. 
Musíme však poděkovat pracovníkům MěÚ 
za jejich přispívání a dotace na naše akce. 
V září to bude mimo jiné zájezd do Plzně, 
na prohlídku památek města a muzea, při-
hlášky a zálohy budeme vybírat v úterý  
2. 9. 2014 od 13.00 hodin v Městském klu-
bu důchodců.

Na závěr dovolte popřát všem dětem 
krásné a pohodové prázdniny a dospělá-
kům odpočinek a klid na dovolených.

S krásným pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců vzpomínky
26. července uplyne rok 
od smrti milovaného 
manžela, tatínka, 
kamaráda, pana primáře 
MUDR. PEtRA BUČKA. 
S láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná manželka Olga, 
synové Peťa a Filip.

Dne 1. 8. tomu budou tři roky, co nás navždy 
opustila naše milovaná babička, prababička, 
maminka a tchýně paní JARoSLAVA 
SoChoRoVá. S láskou neustále vzpomíná 
rodina Chábova, Sochorova a Pytelova.

Dne 8. srpna 2014 to bude 
10 let, kdy nás ve věku  
75 let navždy opustila paní 
DAGMAR ŠtěPáNKoVá. 
Vzpomínají manžel, synové 
a vnučky.

Dne 15. 8. uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 
KAREL PoSPÍŠIL z Minic. 
Se zármutkem vzpomínají 
manželka a synové 
s rodinami.

 26. 5. LIscová Marie................................. 76 let

 26. 5. BoudNíKová věra ........................ 92 let

 05. 6. NezBedA jan ................................... 64 let

 06. 6. ŠeNFeLdová Květoslava ............. 82 let

 08. 6. rYANtová věra .............................. 87 let

 12. 6. jIrKovsKÝ josef, Ing. ................... 80 let

 15. 6. KrseK zdeněk ................................. 77 let

 17. 6. ŠtěrBová eva ................................. 91 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

reakce na článek studenta richarda 
Kalendy z lednového zpravodaje „Když 
pan Kralupský krmil kachny…“, pro 
ostatní pár slov k zamyšlení…

student popisuje ohromnou lásku starší-
ho pána ke zvířatům. Doufá, že článek 

panu Kralupskému dopomůže k tomu, aby 
mohl „beztrestně“ krmit kachny bez toho, 
aby mu to bylo vyčítáno. A že ti, kvůli kte-
rým článek napsal, se nad svým chováním 
trochu zamyslí. 
Ano, pan Kralupský bezpochyby zvířata 

miluje! Denně chodí kolem potoka na Hůrce 
s kárkou plnou igelitových tašek, ze kterých 
postupně hází do potoka a na jeho břeh plno 
chleba a pečiva, pak posype celý břeh až na-
horu k cyklistické stezce ovesnými vločkami, 
rozinkami a piškoty, aby to těm našim kra-
lupským krysám a potkanům více chutnalo. 
A věřte všichni, že jim chutná. A co nespo-
řádají krysy, dozobou desítky holubů. Ano, 
čtete dobře, žádné kachny, ale krysy!

Já jsem také s panem Kralupským mluvila, 
když takhle jednou krmil u potoka ta naše 
roztomilá zvířátka. Bohužel na potoce neplu-
la jediná kachna, zato krysami se to na bře-
hu jen hemžilo. Ptala jsem se ho, zda nevidí, 
že krmí pouze krysy a nic jiného. Na to mi 
pan Kralupský odpověděl: „Každý vidí to, co 
chce vidět, já tu krmím ryby!“.  Myslím, že 
každý vidí, co pan Kralupský krmí. Kdyby 
krmil ryby, nesypal by ovesné vločky poma-
lu až na chodník. Dříve se lidé chodili dívat 
na potok plný kachen, nyní se chodí dívat 
na plno krys a potkanů jako na nějakou 
atrakci. Všude jinde potkany hubí, v Kralu-
pech se krmí! To nikomu nevadí?  Nemělo 
by se s tím už konečně něco dělat? 
Chcete snad, aby se v Kralupech potkani 

přemnožili? Už teď, když nemají na břehu ty 
jejich „ňamky“, lezou až na chodník.
Tak tedy nevím, kdo by se měl nad svým 

chováním zamyslet… PS: Já také miluji zví-
řata.
 jitka Hokůvová

POděKOVání
Děkujeme touto cestou všem, kteří 
se přišli naposledy rozloučit s paní 
marií liScoVoU. Zároveň děkujeme 
společnosti Bianca flowers za výrobu 
pohřebních věnců a kytic. rodina

Jak pan Kralupský krmí krysy...

Břeh Zákolanského 
potoka na Hůrce.
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Magická noc trubadúrů se vrací
Kralupy znovu ovládnou 
HUDBA, DIVADLO a MAGIE
z nezasvěcených si to mnozí neuvědomují nebo si to nechtějí 
přiznat. naše město se díky zcela nevšedně pojatému 
festivalu magická noc trubadúrů s podtitulem musIcA, 
tHEAtrum, mAGIA stane již podruhé republikovým 
centrem dark indie scény, dokonce s přesahem 
do zahraničí! mainstreamovou všednost a šablonu 
nekonečné recyklace normalizačních hitů naruší svou 
démonickou aurou tvorba původní, opravdová a srdcem 
dělaná! nenechte se opít falešným zdáním samozřejmosti 
a v dalších řádcích se dejte zlákat jedinečností říjnové 
produkce, která se již v tak dokonalé konstelaci nikdy 
nemůže opakovat!

18. 10. 2014
KaSS Kralupy

premiéra 10.11.2012
dohromady na sedm stovek fanoušků, muzikantů, všech dalších 

vystupujících a hostů dalo premiéře Magické noci trubadúrů 
v listopadu 2012 punc jedinečnosti! Akce byla hodnocena v su-
perlativech v českých i polských médiích zabývajících se rocko- 
vou hudbou! Pochvalná slova se do města nad Vltavou vracela 
ve formě díků snad od všech významných osobností, které se jí 
zúčastnily a pozadu nezůstávali ani fanoušci. Není možné nabízet 
na dalších řádcích záplavy oslavných citátů, neb by nezbylo mís-
to na to nejpodstatnější – avízo delikatesního podzimního chodu! 
Za všechna slova můžete nechat promluvit profesionální televizní 
dokument o festivalu z dílny Zbyňka Krátkého.

MusIcA, theAtruM, MAGIA  
VE MěStě nAD VLtAVOU
Třicetiminutový dokumentární film o dark indie 

festivalu Magická noc trubadúrů najdete na you-
tube! Ve filmu účinkují: XIII. STOLETí, BRATR-
STVO LUNy, ARTROSIS, CARPATIA CASTLE, 

PLUTO AND THE PLANETS, Petr Korál, Jenny Nowak, 
Jaroslav Monte Kvasnica, skupina historického a scénického 
šermu Rytíři Fortuny, taneční skupina Naděje a další.

Jeden z nejpopulárnějších českých rocko-
vých publicistů, moderátor rádia BEAT Petr 
Korál premiéru Magické noci trubadúrů mo-
deroval a letos se vrátí: „Já mám pocity ne-
smírně nebo veskrze pozitivní, protože pro mě 
tenhle festival byl opravdu něčím výjimečný 

a něčím magický, jak ostatně napovídá jeho název. Uváděl 
jsem spoustu akcí, mnoho festivalů, a když to vezmu jenom 
jako moderátor, tak se málokdy stane, že člověk jde na pó-
dium něco někomu říkat a lidi ho poslouchají. Tady bylo 
nesmírně vnímavé a znalé publikum a já si toho vážím.“

Spisovatelka Jenny Nowak o Magic-
ké noci trubadúrů napsala: 

Když jsem se v sobotu 10. listopadu 
vydávala do Kralup, věděla jsem, co 
tam bude, ale neměla jsem tušení, jaké 
to bude. První, co mě překvapilo hned 
po příchodu, byla atmosféra. A to přes-
to, že se ještě vůbec nic nedělo. Nevím, 
jak je to možné, ale pravdou je, že oby-
čejná, na pohled vcelku všední krabice 
kulturního domu najednou dýchala ně-
čím výjimečným. Mají snad radost, oče-
kávání, těšení, nadšení a tajemno svoje 
aury? Pak tu tedy byly přítomny!“ 

Petr Štěpán 
 a Jenny Nowak

Bratrstvo Luny
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Siriem magické oblohy bude legendární XIII. stoLetí
Jediné Kralupy uslyší skladbu BohovÉ NA strojích

trUBadÚr 2
TRUBADÚR je kamínkem v hrázi 
proti vyprázdněnému mainstreamu, 
kultuře konzumu a debilizaci světa. 
Je skromnou alternativou, zvoláním 
a výkřikem! Je také programovým 
manifestem dark indie happeningu 
Magická noc trubadúrů II, který se 
uskuteční 18. 10. 2014 v Kralupech 
nad Vltavou!  Co se v gothicrocko-
vých novinách se starodávnou au-
rou na formátu A3 o šestnácti stra-
nách dočtete? Čekají vás dva pilotní 
rozhovory. Titulní rozhovor „V poli 

slunečnic zůstaneš sám“ s Petrem Štěpánem má filozofický pře-
sah a dozvíte se v něm věci, které jste dosud možná ani netuši-
li. Intelektuálně podobně výživný je i rozhovor „Umelec v exile“ 
s Gudrun Snake, která se svojí ĽAHKOU MÚZOU slaví 30leté vý-
ročí na scéně! Fajnšmekry potěší Blackmoonova dvoustránková 
historie trubadúrství, R. X. Thámův popularizačně odborný článek 
o mediálním obraze vlka v textech populární hudby nebo Wlasowův 
historický exkurz věnující se „Paplhámově kletbě“. Ve dvojce si za-
jdete i do Café Bizarre s Bobem Lučanem a dříve narození ocení 
erudovaný článek o zrodu a filozofii gothic rocku od Ezechiela ze 
Sanctuary.cz. Dále se dočtete o DETHACAMP PROJECT, projektu 
HINDENBURG, BRATRSTVU LUNY, Jenny Nowak, Petru Korálovi, 
Monte Kvasnicovi, Rytířích Fortuny a dalších! r.X.t.

Noviny v případě vašeho zájmu obdržíte zdarma! 
Kde je seženete? Zeptejte se na bratrstvoluny@seznam.cz

nebo mrkněte na www.bratrstvoluny.com
inFormace o zaHáJení pŘedprodeJe VStUpenek

se brzy objeví na www.bratrstvoluny.com a www.kasskralupy.cz

petr štěpán 
(Xiii. století): 

„Bohové 
na strojích, 
to je opravdu 
záležitost, která by 
v Kralupech měla 
mít svoji premiéru 
a měla by zaznít 
právě jen na tomto 
festivalu.“

hvězdou večera bude opět legenda čes-
kého gothic rocku XIII. STOLETí, jejíž 

lídr Petr Štěpán představí publiku prostřed-
nictvím pilotní písně i svůj vedlejší projekt 
HINDENBURG a nebude chybět ani domácí 
BRATRSTVO LUNy, jež celou akci postříb-
ří křtem svého třetího alba s tajemným ná-
zvem Carpe Diem. V roli hudebních hostů 
se představí slovenští excentrici ĽAHKÁ 
MÚZA, táhnoucí za sebou černou vlečku 

již třicetileté kariéry, a polské náladotvor-
né duo DEATHCAMP PROJECT, zde s do-
provodem v ucelené formaci plnohodnotné 
kapely. Nehudební stránku večera vyplní 
spisovatelé Jenny Nowak a Jaroslav Monte 
Kvasnica, pro velký úspěch se na prknech 
znovu s graciézností sobě vlastní zavlní dív-
čí taneční skupina Naděje a ostří mečů, trny 
růží i drama veršů se středověkou poetikou 
nabídne skupina historického a scénického 

šermu Rytíři Fortuny. Pikantním pozadím 
celého pásma, jímž bude i tentokrát prová-
zet známý hudební publicista a rocker tělem 
i duší Petr Korál, bude fotografická expo-
zice kralupské skupiny Urbex Team, která 
tak odkryje svou vášeň pro zkoumání du-
cha člověkem opuštěných míst. To vše pod 
záštitou druhého vydání novin Trubadúr 
s „krameriovsky“ starobylou aurou. Přijďte 
a nebudete litovat!  Blackmoon

XIII. StoLetíĹAHKÁ MÚZA



Základní taneční kurzy pro mládež
První lekce v nové sezóně proběhne v neděli 7. 9. 2014. Odpolední taneční kurzy začínají  
v 18:00 hodin, večerní kurz ve 20:15 hodin. Kurz obsahuje 10 základních lekcí, 2 prodloužené  
a 1 věneček. Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička.
Stále přijímáme páry do odpoledních i večerních kurzů. Cena kurzu: 2.000,- Kč
Další informace v kanceláři KD Vltava nebo na tel. č. 315 727 827.

Milé děti, 
i pro tento podzim a zimu jsme pro vás 
uvařili hrnec plný pohádek a karnevalů. Opět budete sbírat razítka 
za každé navštívené představení či karneval a na konci vás čeká 
slosování o ceny, které věnuje Global Kralupy – stačí 5 razítek!

14. 9. Divadélko Rolnička – 
pohádkové představení v rámci 
Slavnosti burčáku

 2. 10. Sváťovo dividlo 
„O pejskovi a kočičce“

 1. 11. Zajíček a strašidla - zábavné 
odpoledne s Muzeem strašidel Plzeň

3. 12. Andělsko čertovské setkání – karneval 13. 12. Divadlo Kaká „Vánoční příběh“

 12. 11. Divadlo Mrak 
„Čarodějná pohádka“

 30. 11. Adventní  
pohádkové překvapení

14. 10. Halloweenská zahrada – zábavné  
odpoledne v maskách v zahradě KD Vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

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

PRáZdnInoVý PRoVoZ Pokladny
pokladna bude otevřena ve dnech, kdy promítá kino, a to vždy hodinu před 
prvním promítáním. ve dnech 7. – 16. července bude pokladna uzavřena.

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

Poděkování 
Naše velké díky patří firmě BIDVEST, která nás má opravdu moc ráda 
a i pro letošní dětskou předprázdninovou akci Hurá, prázdniny! nám 
věnovala mnoho sladkých nanuků. Potěšila tím všechna dětská bříška.

 Podzimní sezóna 2014



Vstupenky na divadelní představení jsou v prodeji od 1. 7. 2014.

 Podzimní sezóna 2014

14. 9. září

4. SlavnoSti burčáku
tradiční slavnosti narození lahodného a léčivého nápoje

19. - 20. září

Seifertovy kralupy 2014
festival poezie a přednesu

23. září

Agentura Harlekýn: 
v paříži bych tě nečekala,  
tatínku
divadelní premiéra

29. září

koncert mezzosopranistky Pavly Švestkové
toulky španělSkou hudbou
koncert s přednesem poezie a prózy španělských básníků a prozaiků. 
Účinkují: Pavla Švestková – mezzosoprán, Vlasta Žehrová – přednes,  
Luboš malý – kytara.

21. říjen

Divadlo A. Dvořáka Příbram: 
Saturnin
10. listopad

koncert Zuš kralupy a kodk
společný koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy v kralupech 
a komorního orchestru Dvořákova kraje pořádaný v rámci oslav 65. výročí 
založení ZUŠ v kralupech.

11. listopad

akuStický koncert 
petra koláře
jedinečný zážitek slyšet krásný hlas Petra koláře v plném rozsahu.

15. listopad

SvatomartinSká SlavnoSt
lampionový průvod s martinem na bílém koni, svatomartinská veselice, 
vystoupení Senior minichóru s kabaretním pásmem písní 1. republiky, 
ochutnávky svatomartinských vín, pohádka pro děti.

18. listopad 

caveman
one man show na prknech, která znamenají svět

20. listopad

koncert vlaSty redla 
S kapelou
určitě si nenechte ujít koncert tohoto moravského zpěváka, textaře, skla-
datele a multiinstrumentalisty, který ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit 
rock, bigbít, folk a lidovou hudbu 

30. listopad

adventní trhy  
S kulturním programem
6. prosinec

bluegraSS advent
8. prosinec

17. country Salon
s rangers Band a skupinou Nezmaři

9. prosinec

Studio Dva: 
kutloch  
aneb i muži mají Své dny
17. prosinec

vánoční koncert  
jitky Zelenkové

Tato zpěvačka se svým 
sametovým hlasem jde dál 
trpělivě za muzikou, která jí 
je blízká, za texty, které něco 
sdělují a v nichž vnímavý člověk 
najde cosi ze svých vlastních 
životních pocitů. Na koncertu 
vystoupí a zpěvem Jitku 
Zelenkovou doprovodí pěvecký 
sbor markéty Wagnerové. 
Věříme, že tento vánoční koncert 
pro vás bude krásným dárkem.
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pozváNKy 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

ČERVENECFacebook  
Kino Vltava

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Německo / Polsko, 2013, titulky, 112 min.

Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. 
Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprchlými 
židovskými dětmi snaží přežít do konce války. Hlad a zima Srulika ale 
přinutí, aby se vrátil zpátky do civilizace, kde si musí změnit jméno 
na Jurek Staniak a předstírat, že je sirotek z katolické rodiny...

DÍRA U HANUŠOVIC
Česko, 2014, 102 min.

Maruna (Tatiana Vilhelmová), sestra Maruny Jaruna (Lenka Krobotová), 
Olin (Jaroslav Plesl), nerozhodný starosta (Ivan Trojan), klempíř Kódl 
(Lukáš Latiňák), panovačná matka Maruny a Jaruny (Johanna Tesařová) 
jsou obyvatelé jedné „díry“ u Hanušovic. Jednoho dne však i tam dojde 
k nečekané události...

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Francie / USA, 2014, 103 min.

Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň 
monacké kněžny Grace Kelly (Nicole Kidman). Snímek zobrazuje období, 
ve kterém se Grace vzdává své herecké kariéry, aby se stala vládkyní 
na plný úvazek...

HERCULES
USA, 2014, 12+, 2D/tit., 3D/dab., 95 min.

Film začíná v momentě, kdy Herkules splnil pověstných dvanáct úkolů, 
aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se 
jako žoldák. Když ale o jeho služby požádá samotný trácký král, Herkules 
pochopí, že svému osudu nemůže utéct...

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
USA, 2014, 12+, titulky, 125 min.

Hazel a Augustus jsou dva svérázní teenageři, které spojuje záliba 
v černém humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně 
zamává. Jejich vztah je výjimečný i vzhledem k místu, kde se potkali. 
Zamilovali se do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj 
s rakovinou...

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
USA, 2014, titulky, 15+, 119 min.

Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana) se pouští do vyšetřování 
série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly 
s nekonvenčním knězem (Edgar Ramírez), odborníkem na vymítací 
rituály, aby společně bojovali s nočními děsy a případy démonického 
posednutí...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 105 min., přístupno

Od prvního dílu uběhlo 5 let a  Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

JOE
USA, 2013, 15+, titulky, 118 min.

Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na okraji 
společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro 
kterého se stává vzorem. Zároveň tak ale čelí těžké životní volbě mezi 
vykoupením a možnou odplatou...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený 
motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný 
rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...

NA HRANĚ ZÍTŘKA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit, 12+, 114 min.

Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí 
na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí... 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, 2013, titulky, 12+, 114 min.

Film o stoletém Allanu Karlssonovi, který se za dobu svého života 
nechtěně stal hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. 
Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr plný peněz a tak začíná jeho 
další příběh... 

TRANSFORMERS: ZÁNIK
USA / Čína, 2D/tit., 3D/dab., 166 min.

Automechanik  Cade (Mark Wahlberg) žije sám s dospívající dcerou 
na farmě v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky. Jeho život 
se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, 
vyklube Transformer...

ÚSVIT PLANETY OPIC
USA, 2014, 2D/tit., 12+, 3D/tit., 130 min.

Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je 
ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného 
viru. Obě strany sice dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko. 
Nakonec se stejně ocitají na pokraji války, která rozhodne o tom, kdo se 
stane dominantním živočišným druhem na Zemi... 

VŠIVÁCI
Česko, 2014, 12+, 98 min.

Mikuláš, špičkový neurochirurg, se utápí v bludném kruhu milostných 
dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, 
veterán z Afghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy. Spory bratrů Rohanů 
se točí kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je 
ovlivňují...

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., přístupno, 97 min.

Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet 
si trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále Auroru krutou 
kletbu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém středu narůstajícího 
konfliktu mezi lesním královstvím...

 20.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00  CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 120,- KČ

   20:00   JOE 110,- KČ

21.  23. 7. KINO NEHRAJE
24.  ČT 20:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

25.  PÁ 17:00   HERCULES 120,- KČ

   20:00  VŠIVÁCI 100,- KČ

26.  SO 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
     DĚTI 105,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC   150,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

27.  NE 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI   
     DĚTI 140,- KČ / DOSP. 165,- KČ

   17:00   HERCULES   150,- KČ

   20:00   JOE 110,- KČ

28.  30. 7. KINO NEHRAJE
31.  ČT  20:00  ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

1.  2. 7.  KINO NEHRAJE

 3.  ČT 20:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK 110,- KČ

 4.  PÁ 17:00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 110,- KČ

   20:00  BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 100,- KČ

 5.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 100,- KČ

   20:00   VŠIVÁCI 100,- KČ

 6.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   16:30   TRANSFORMERS: ZÁNIK   140,- KČ

   20:00   STOLETÝ STAŘÍK,  
    KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 100,- KČ

7.  16. 7. KINO NEHRAJE

17.  ČT 20:00   ÚSVIT PLANETY OPIC   PREMIÉRA 150,- KČ

 18.  PÁ 17:00   NA HRANĚ ZÍTŘKA 100,- KČ

   20:00   BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 100,- KČ

 19.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

   20:00   GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 100,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS



červenec-srpen 2014

K Z

21

SpolEČNoSt

21červenec-srpen 2014

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

ČERVENECFacebook  
Kino Vltava

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Německo / Polsko, 2013, titulky, 112 min.

Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. 
Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprchlými 
židovskými dětmi snaží přežít do konce války. Hlad a zima Srulika ale 
přinutí, aby se vrátil zpátky do civilizace, kde si musí změnit jméno 
na Jurek Staniak a předstírat, že je sirotek z katolické rodiny...

DÍRA U HANUŠOVIC
Česko, 2014, 102 min.

Maruna (Tatiana Vilhelmová), sestra Maruny Jaruna (Lenka Krobotová), 
Olin (Jaroslav Plesl), nerozhodný starosta (Ivan Trojan), klempíř Kódl 
(Lukáš Latiňák), panovačná matka Maruny a Jaruny (Johanna Tesařová) 
jsou obyvatelé jedné „díry“ u Hanušovic. Jednoho dne však i tam dojde 
k nečekané události...

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Francie / USA, 2014, 103 min.

Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň 
monacké kněžny Grace Kelly (Nicole Kidman). Snímek zobrazuje období, 
ve kterém se Grace vzdává své herecké kariéry, aby se stala vládkyní 
na plný úvazek...

HERCULES
USA, 2014, 12+, 2D/tit., 3D/dab., 95 min.

Film začíná v momentě, kdy Herkules splnil pověstných dvanáct úkolů, 
aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se 
jako žoldák. Když ale o jeho služby požádá samotný trácký král, Herkules 
pochopí, že svému osudu nemůže utéct...

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
USA, 2014, 12+, titulky, 125 min.

Hazel a Augustus jsou dva svérázní teenageři, které spojuje záliba 
v černém humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně 
zamává. Jejich vztah je výjimečný i vzhledem k místu, kde se potkali. 
Zamilovali se do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj 
s rakovinou...

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
USA, 2014, titulky, 15+, 119 min.

Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana) se pouští do vyšetřování 
série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly 
s nekonvenčním knězem (Edgar Ramírez), odborníkem na vymítací 
rituály, aby společně bojovali s nočními děsy a případy démonického 
posednutí...

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 105 min., přístupno

Od prvního dílu uběhlo 5 let a  Škyťák a jeho dračí kamarád se nejraději 
věnují zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno 
z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví nejen stovky nových 
divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce...

JOE
USA, 2013, 15+, titulky, 118 min.

Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na okraji 
společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro 
kterého se stává vzorem. Zároveň tak ale čelí těžké životní volbě mezi 
vykoupením a možnou odplatou...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 84 min.

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený 
motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný 
rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry...

NA HRANĚ ZÍTŘKA
USA, 2014, 2D/tit., 3D/tit, 12+, 114 min.

Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí 
na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí... 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, 2013, titulky, 12+, 114 min.

Film o stoletém Allanu Karlssonovi, který se za dobu svého života 
nechtěně stal hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. 
Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr plný peněz a tak začíná jeho 
další příběh... 

TRANSFORMERS: ZÁNIK
USA / Čína, 2D/tit., 3D/dab., 166 min.

Automechanik  Cade (Mark Wahlberg) žije sám s dospívající dcerou 
na farmě v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky. Jeho život 
se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, 
vyklube Transformer...

ÚSVIT PLANETY OPIC
USA, 2014, 2D/tit., 12+, 3D/tit., 130 min.

Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je 
ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného 
viru. Obě strany sice dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko. 
Nakonec se stejně ocitají na pokraji války, která rozhodne o tom, kdo se 
stane dominantním živočišným druhem na Zemi... 

VŠIVÁCI
Česko, 2014, 12+, 98 min.

Mikuláš, špičkový neurochirurg, se utápí v bludném kruhu milostných 
dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, 
veterán z Afghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy. Spory bratrů Rohanů 
se točí kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je 
ovlivňují...

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., přístupno, 97 min.

Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet 
si trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále Auroru krutou 
kletbu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém středu narůstajícího 
konfliktu mezi lesním královstvím...

 20.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00  CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 120,- KČ

   20:00   JOE 110,- KČ

21.  23. 7. KINO NEHRAJE
24.  ČT 20:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

25.  PÁ 17:00   HERCULES 120,- KČ

   20:00  VŠIVÁCI 100,- KČ

26.  SO 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
     DĚTI 105,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC   150,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

27.  NE 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI   
     DĚTI 140,- KČ / DOSP. 165,- KČ

   17:00   HERCULES   150,- KČ

   20:00   JOE 110,- KČ

28.  30. 7. KINO NEHRAJE
31.  ČT  20:00  ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

1.  2. 7.  KINO NEHRAJE

 3.  ČT 20:00  TRANSFORMERS: ZÁNIK 110,- KČ

 4.  PÁ 17:00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 110,- KČ

   20:00  BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 100,- KČ

 5.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 100,- KČ

   20:00   VŠIVÁCI 100,- KČ

 6.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   16:30   TRANSFORMERS: ZÁNIK   140,- KČ

   20:00   STOLETÝ STAŘÍK,  
    KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 100,- KČ

7.  16. 7. KINO NEHRAJE

17.  ČT 20:00   ÚSVIT PLANETY OPIC   PREMIÉRA 150,- KČ

 18.  PÁ 17:00   NA HRANĚ ZÍTŘKA 100,- KČ

   20:00   BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 100,- KČ

 19.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2  DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

   20:00   GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ 100,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS
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SpolEČNoSt
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

SRPENFacebook  
Kino Vltava

EXPENDABLES 3
USA, 2014, titulky, 15+

Příběh sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, 
která se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se 
zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem 
„Expendables“, který byl zároveň určen k zničení týmu...

CHLAPECTVÍ
USA, 2014, titulky, 163 min.

Unikátní filmový projekt režiséra Richarda Linklatera, který se natáčel 
neuvěřitelných dvanáct let. Film vypráví příběh Masona (Ellar Coltrane), 
syna rozvedených rodičů (Ethan Hawk a Patricia Arquette) a jeho cesty 
od dětství do dospívání...

LUCY
USA / Francie, 2014, titulky, 12+,

Lucy je žena, která se náhodně zaplete do špinavého kšeftu, který ji 
změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela mimo lidské 
chápání...

OČISTA: ANARCHIE
USA, 2014, titulky, 15+, 90 min.

Noví otcové, zakladatelé Spojených států amerických, si Vás dovolují 
pozvat na výroční oslavu Očisty!

STRÁŽCI GALAXIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 122 min.

Odvážný dobrodruh Peter Quill se stává středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohrožujícími 
celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je 
Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

TŘI BRATŘI
Česko / Dánsko, 2014, 86 min.

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa 
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. 
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná 
také láska...

V OKU TORNÁDA
USA, 2014, titulky, 12+, 90 min.

Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem 
tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost nevypočitatelným 
smrtonosným větrným smrštím a podle předpovědí má to nejhorší ještě 
přijít...

ZEJTRA NAPOŘÁD
Česko / Slovensko, 2014, 98 min.

Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají 
něco konečně jinak. Petr Kraus je jedním z nich. Cestuje za prací do Číny, 
kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, 
který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého 
výdělku do práce...

ŽELVY NINJA
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach 
a všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je 
zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného 
genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými 
schopnostmi...

 16.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   LUCY 120,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

 17.  NE 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00   EXPENDABLES 3 110,- KČ

18.  20. 8. KINO NEHRAJE
 21.  ČT 20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 22.  PÁ 17:00   EXPENDABLES 3 110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

 23.  SO 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI      
     DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00   LUCY 120,- KČ

 24.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA 120,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

25.  27. 8. KINO NEHRAJE
 28.  ČT  20:00   LUCY 120,- KČ

 29.  PÁ 17:00   STRÁŽCI GALAXIE     130,- KČ

   20:00   EXPANDEBLES 3 110,- KČ

 30.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA 120,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

 31.  NE 17:00   ŽELVY NINJA     150,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

 1.  PÁ 17:00   HERCULES 120,- KČ

   20:00   OČISTA: ANARCHIE 110,- KČ

 2.  SO 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI      
     DĚTI 135,- KČ / DOSP. 155,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

   20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 3.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI. 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   HERCULES      150,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

4.  6. 8. KINO NEHRAJE
 7.  ČT 20:00  V OKU TORNÁDA  PREMIÉRA 100,- KČ

 8.  PÁ  17:00   STRÁŽCI GALAXIE 130,- KČ

   20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 9.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2    
      DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   LUCY 120,- KČ

   20:00   V OKU TORNÁDA 100,- KČ

 10.  NE 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   STRÁŽCI GALAXIE     155,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

11.  13. 8. KINO NEHRAJE

 14.  ČT 20:00   EXPENDABLES 3 PREMIÉRA 110,- KČ

 15.  PÁ 17:00   V OKU TORNÁDA 100,- KČ

   20:00   STRÁŽCI GALAXIE 130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

PREMIÉRA

Popisky k filmům, které se promítali již v červenci,   najdete na předchozí dvoustraně.
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

SRPENFacebook  
Kino Vltava

EXPENDABLES 3
USA, 2014, titulky, 15+

Příběh sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, 
která se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se 
zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem 
„Expendables“, který byl zároveň určen k zničení týmu...

CHLAPECTVÍ
USA, 2014, titulky, 163 min.

Unikátní filmový projekt režiséra Richarda Linklatera, který se natáčel 
neuvěřitelných dvanáct let. Film vypráví příběh Masona (Ellar Coltrane), 
syna rozvedených rodičů (Ethan Hawk a Patricia Arquette) a jeho cesty 
od dětství do dospívání...

LUCY
USA / Francie, 2014, titulky, 12+,

Lucy je žena, která se náhodně zaplete do špinavého kšeftu, který ji 
změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela mimo lidské 
chápání...

OČISTA: ANARCHIE
USA, 2014, titulky, 15+, 90 min.

Noví otcové, zakladatelé Spojených států amerických, si Vás dovolují 
pozvat na výroční oslavu Očisty!

STRÁŽCI GALAXIE
USA, 2014, 2D/tit., 3D/dab., 122 min.

Odvážný dobrodruh Peter Quill se stává středem zájmu nájemných 
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohrožujícími 
celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je 
Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

předprodej: 315 726 101
Pokladna bude otevřena pouze ve dnech 
projekce v kině, a to nejdříve hodinu před 
prvním promítáním.

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.

TŘI BRATŘI
Česko / Dánsko, 2014, 86 min.

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa 
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. 
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná 
také láska...

V OKU TORNÁDA
USA, 2014, titulky, 12+, 90 min.

Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem 
tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost nevypočitatelným 
smrtonosným větrným smrštím a podle předpovědí má to nejhorší ještě 
přijít...

ZEJTRA NAPOŘÁD
Česko / Slovensko, 2014, 98 min.

Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají 
něco konečně jinak. Petr Kraus je jedním z nich. Cestuje za prací do Číny, 
kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, 
který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého 
výdělku do práce...

ŽELVY NINJA
USA, 2014, 2D/dab., 3D/dab.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach 
a všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je 
zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného 
genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými 
schopnostmi...

 16.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   LUCY 120,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

 17.  NE 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00   EXPENDABLES 3 110,- KČ

18.  20. 8. KINO NEHRAJE
 21.  ČT 20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 22.  PÁ 17:00   EXPENDABLES 3 110,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

 23.  SO 14:30   LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI      
     DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   20:00   LUCY 120,- KČ

 24.  NE 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA 120,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

25.  27. 8. KINO NEHRAJE
 28.  ČT  20:00   LUCY 120,- KČ

 29.  PÁ 17:00   STRÁŽCI GALAXIE     130,- KČ

   20:00   EXPANDEBLES 3 110,- KČ

 30.  SO 14:30   TŘI BRATŘI DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   ŽELVY NINJA 120,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

 31.  NE 17:00   ŽELVY NINJA     150,- KČ

   20:00   CHLAPECTVÍ 110,- KČ

 1.  PÁ 17:00   HERCULES 120,- KČ

   20:00   OČISTA: ANARCHIE 110,- KČ

 2.  SO 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI      
     DĚTI 135,- KČ / DOSP. 155,- KČ

   17:00   ÚSVIT PLANETY OPIC 120,- KČ

   20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 3.  NE 14:30  JAK VYCVIČIT DRAKA 2 DĚTI. 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   HERCULES      150,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

4.  6. 8. KINO NEHRAJE
 7.  ČT 20:00  V OKU TORNÁDA  PREMIÉRA 100,- KČ

 8.  PÁ  17:00   STRÁŽCI GALAXIE 130,- KČ

   20:00   ZEJTRA NAPOŘÁD 120,- KČ

 9.  SO 14:30   JAK VYCVIČIT DRAKA 2    
      DĚTI 110,- KČ / DOSP. 130,- KČ

   17:00   LUCY 120,- KČ

   20:00   V OKU TORNÁDA 100,- KČ

 10.  NE 14:30  LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  
     DĚTI 100,- KČ / DOSP. 120,- KČ

   17:00   STRÁŽCI GALAXIE     155,- KČ

   20:00   DÍRA U HANUŠOVIC 120,- KČ

11.  13. 8. KINO NEHRAJE

 14.  ČT 20:00   EXPENDABLES 3 PREMIÉRA 110,- KČ

 15.  PÁ 17:00   V OKU TORNÁDA 100,- KČ

   20:00   STRÁŽCI GALAXIE 130,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAYS

PREMIÉRA

Popisky k filmům, které se promítali již v červenci,   najdete na předchozí dvoustraně.
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FarNí CHarIta

Možná se ptáte, co vůbec kralupská Far-
ní charita dělá, komu pomáhá a jaká 

je její budoucnost? 

Hlavní naší činností je poskytování soci-
álních služeb a doprovodných aktivit:
} Poradenství pro osoby v krizi či jiné tí-
živé situaci - zejména v oblasti zadluženos-
ti, vztahů, problematiky bydlení, zajišťuje-
me pomoc při hledání zaměstnání, najdete 
u nás též právní poradenství a potravino-
vou pomoc. V případě, že máte možnost 
a chuť nás podpořit, budeme šťastni za ja-
kékoli trvanlivé potraviny pro lidi trpící 
nedostatkem.
} Azylové bydlení pro matky s dětmi
} Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi - v rámci služby pracujeme s rodina-
mi se sníženými kompetencemi. Dopoledne 
provozujeme dětskou skupinu (školku) pro 
děti předškolního věku se specifickými po-
ruchami. Od září otvíráme poradnu speciál-
ního pedagoga a logopedii. Dále se s dětmi 
učíme, pomáháme jim se školní přípravou 
a zároveň učíme rodiče být se svými dět-
mi (učit se s nimi, učíme je vařit, společně 
číst…). Odpoledne jsou pro děti zajištěny 
volnočasové kroužky, jako řemeslná dílna, 
keramika, počítače…
} Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- odpolední klub, kde mohou děti a mlá-
dež trávit svůj volný čas. Mottem tohoto 
projektu je „Kdo si hraje, nezlobí“. Jedná 

se o program v oblasti pre-
vence kriminality. Z důvodu 
reorganizace a nárůstu po-
ptávky jsme se dohodli s pa-
nem farářem a zkusíme klub přesunout 
zpátky do sklepních prostor fary ve Chme-
lově ulici. Doufáme, že tento projekt budou 
využívat i farní děti k setkávání a trávení 
společného volného času. Klub bude vy-
baven počítači, přesuneme tam fotbálek, 
pingpongový stůl a další zajímavé aktivity 
pro děti. Každý den v týdnu bude tematicky 
zaměřen. Bude zde možnost tance, ručních 
prací a další…
} Sociální rehabilitace - zajišťujeme job po-
radnu (pomoc při sepsání životopisu, vy-
hledání vhodného zaměstnání, pomoc při 
komunikaci s potencionálním zaměstnava-
telem atd.). 

naše projekty
} Vzhledem k naší cílové skupině (osoby 
z jiného sociokulturního prostředí, což jsou 
převážně sociálně slabí, matky z azylové-
ho bydlení a Romové), která je dlouhodobě 
těžko umístitelná na trhu práce a to zejmé-
na pro nízké vzdělání, špatné nebo vůbec 
žádné pracovní návyky, jsme se rozhodli 
zavést nový projekt na podporu a pracovní 
zácvik právě těchto dlouhodobě nezaměst-
naných. V přístavbě, která právě vzniká 
na naší zahradě, bude otevřen obchůdek 
se secondhandovým oblečením, budeme 

Zprávy z Farní charity
školní rok je u konce, vycházejí různé výroční zprávy, a tak bych vás ráda informovala, 
co se u nás v charitě dělo a jaké novinky nás v novém školním roce čekají. 

prodávat výrobky z naší keramické dílny 
(možnost objednat si i na zakázku) a zá-
silkovna. Kdo zde utratí jakýkoli peníz, 
podpoří tím činnost naší charity. V rámci 
této provozovny budou zaměstnáváni právě 
klienti naší organizace, dlouhodobě vedení 
na úřadu práce. 
Otevírá se fantastická možnost nabídnout 

jim práci, motivovat a učit je pracovat, re-
kvalifikovat je a následně je posunout dál 
do stabilního zaměstnání. Jen doufáme, že 
se nám podaří stavbu do září dokončit. To 
je závislé především na našich finančních 
možnostech. Proto se na vás obracím s pros-
bou buď o finanční pomoc, nebo o pomoc 
s vybavením obchodu. Potřebovali bychom 
zejména spotřebiče (sporák, mikrovlnou 
troubu, dřez) a jiné věci dle dohody.
} Díky Markétě Debroise se podařilo rozjet 
krásný projekt „Podpora sirotčince v Kon-

gu“. Je to taková adopce na dál-
ku cílená konkrétně do jedno-
ho místa a konkrétním dětem. 
V září se můžeme těšit na ná-
vštěvu kněze Jeana M., který 
tento sirotčinec vede. Kdo byl 
na naší přednášce, zná ho z fo-
tek a teď bude mít možnost 
setkat se s ním osobně. Díky 
projektu a vaší podpoře se nám 
v minulém roce podařilo pro 
sirotčinec zakoupit novou bu-
dovu, kam byl domov přestěho-

ván, a v letošním roce jsme odeslali prvních 
100 tisíc Kč na provoz.

nejbližší plánované akce
} V červenci se s dětmi chystáme na týden-
ní pobyt na faru do Jítravy v Libereckém 
kraji. Pro děti máme připravený program, 
a to nejen hry, budeme si sami vařit, a tak 
se děti zapojí i do práce v kuchyni.
} Za podpory MěÚ Kralupy a ZUŠ Kralu-
py se v sobotu 27. září uskuteční již potřetí 
Kralupské vinobraní, na které vás všechny 
srdečně zveme. Jedná se o komerční akti-
vitu charity. V loňském roce se nám díky 
pěknému počasí a velké účasti Kralupanů 
podařilo něco málo vydělat. Výtěžek byl 
věnován právě na vznikající přístavbu ob-
chůdku. Pokud i letošní ročník bude úspěš-
ný, a v to doufáme, získané finance půjdou 
opět na dokončení stavby.
Závěrem bych ráda poděkovala všem na-

šim příznivcům a donátorům. Ještě jednou 
děkuji všem a prosím, zachovejte nám svou 
přízeň.

BaRBoRa kovářová, 

ředitelka faRní cHaRity kRalupy nad vltavou

další informace a kontakty najdete na
http://charita.nasefarnost.cz/

Farní charita se podílela 
i na programu letošních 
Dnů Kralup.
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DDm

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz

záJmoVé ÚtVary  
na Školní rok 2014/15
Do seznamu zájmových útvarů na nový školní rok 
lze nahlédnout na našich webových stránkách 
www.ddmkralupy.cz, kde si také můžete stáhnout 
přihlášku. Osobně ji lze vyzvednout v budově DDM  
od 25. 8. Zájmové útvary začínají 15. 9. 2014.

podĚkoVání
Dům dětí a mládeže děkuje firmě Bidvest Kralupy 
s.r.o. za sponzorský dar ke Dni dětí.

recitační SoUtĚž 
SeiFertoVy kralUpy 2014
Dne 11. 6. 2014 jsme pořádali již 8. ročník recitační 
soutěže Seifertovy Kralupy. Soutěže se zúčastni-
lo celkem 28 dětí z kralupských a okolních škol. 
Do poroty zasedly: ředitelka DDM Marie Blažková, 
herečka Barbora Fišerová a Mgr. Michaela Vintry-
chová, učitelka Čj na ZŠ.

Děti byly rozděleny do pěti kategorií. Každé dítě před-
nášelo dvě básně. Báseň od J. Seiferta a volný výběr 
autora. Vítězové jednotlivých kategorií jsou tito:

1.-3. ročník ZŠ: Jáchym Galuška ze ZŠ Generála 
Klapálka; 4.-5. ročník: Barbora Baslová ze ZŠ Ko-
menského; 6.-7. ročník: Tomáš Čapek ze ZŠ Vel-
trusy; 8.-9. ročník: Aneta Loužecká ze ZŠ V. Havla; 
střední školy: Martin Nejedlý z GJP Mělník.

Dle našeho mínění ale zvítězili všichni, kdo našli 
odvahu, věnovali svůj volný čas a píli, aby se této 
soutěže mohli zúčastnit. Odměnou jim bude pozvá-
ní na recitační přehlídku Seifertovy Kralupy 2014, 
která se uskuteční v září.

tUrnaJ Století 
– 14. ročník
Proběhl 7. 6. 2014, zúčastnilo se ho celkem 15 tý-
mů. Družstva byla rozdělena do čtyř základních sku-
pin, z kterých postupovaly první dva týmy do dalších 
kol. Nejlépe se dařilo družstvu Město Kralupy, které 
se stalo vítězem celého turnaje a získalo putovní 
pohár. Na 2. místě se umístilo družstvo městské 

policie a třetí místo obsadil DDM Kralupy. Tento 
turnaj se stal již tradicí a každým rokem má o něj 
zájem stále více fotbalových nadšenců. Budeme se 
opět těšit na další ročník.

klUB mladéHo HiStorika 
Tímto krátkým článkem bych vás chtěla seznámit 
s naším historickým kroužkem. Během roku jsme 
se v  úzké skupince seznámili s mnoha zajímavými 
věcmi ohledně historie, probrali jsme období od pra-
věku až do středověku, poznali mnoho historických 
osobností. Zhlédli jsme také několik zajímavých 
dokumentů k daným tématům. 

Náš kroužek jsme 13. 6. 2014 zakončili výletem 
na zámek Mělník, kde jsme absolvovali prohlídku 
s výkladem místního průvodce. Dětem se tento výlet 
líbil a také vám doporučujeme tento zámek navští-
vit. Budeme moc rádi, když náš kroužek v příštím 
roce navštívíte a také s námi podniknete nějaký vý-
let. Tímto bych chtěla popřát hezké prožití prázdnin 
účastníkům kroužku, ale také vám všem. 

novotná maRie

kotVa na FeSt
Přijďte si s námi, děti, hrát a soutěžit 30. srpna do lo-
děnice na nábřeží J. Rysa. Od 13:00 hodin se na vás 
budou těšit pedagogové DDM s připraveným progra-
mem, který bude součástí akce Kotva na Fest.
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na závěr školního roku 2013-2014 děkuji všem pedagogům a externím pracovníkům za jejich práci a trpělivost s dětmi. 
Přeji všem krásnou a slunnou dovolenou a načerpání nových sil do další práce. Děkuji také všem pedagogům ze zš 
Komenského, hlavně paní ředitelce mgr. Jiřině Hereinové za spolupráci při soutěžích a hrách na koupališti dne 6. 6. 2014, 
které byly součástí Dnů Kralup. marie Blažková, ředitelka DDm

dny kralUp 2014
Do programu letošních Dnů Kralup jsme při-
spěli vystoupením během zahájení, Akade-
mií DDM, Hrami a soutěžemi na městském 
koupališti, Turnajem století a Majálesem. 
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upříležitosti Světového dne 
životního prostředí uspořá-

dalo Ekologické centrum v Kra-
lupech n. Vlt. zábavně naučné 
dopoledne pro žáky naší ško-
ly. Akce probíhala na školním 
hřišti, kde se postupně vystří-
dali všichni žáci prvního stup-
ně. 
Dispečerky ekologického cen-

tra seznamovaly žáky s  tím, 

jak ochraňovat životní prostře-
dí. Děti byly rozděleny do čtyř 
skupin a v každé skupině plnily 
dané úkoly. Na závěr žáky če-
kalo shrnutí toho, co se naučili 
a také malá odměna. Ve třídách 
pak pokračovali v projektovém 
vyučování s tematikou ochrany 
životního prostředí. Celé dopo-
ledne bylo velmi zdařilé.

paní učitelky 1. stupně

zš václava Havla

zš gen. klapálka

zš 28. října

proslov žákyně  
zuzany Šarbochové z 9.c

Vážení učitelé, rodiče,
milí spolužáci, 
sešli jsme se, abychom společně 
zakončili náš poslední školní rok 
na této škole. Dnešním dnem pro 
nás něco končí, ale na druhou 
stranu i něco nového začíná. 
Ačkoli si asi většina z nás nedo-
kázala představit tuto chvíli, je 
tu. Já a několik mých spolužá-
ků jsme na tuhle školu zavítali 
až na druhý stupeň a za ty čty-
ři roky se mnohé změnilo. Ale 
už sem nikdy nevkročíme jako 
žáci, nebudeme se společně učit 
a slýchat typické hlášky našich 
učitelů… I když už nebudeme na-
ší školou procházet, něco jsme 

tu zanechali a ty nejlepší vzpo-
mínky nám zůstanou v paměti. 
Prožili jsme spolu toho tolik, že 
nevím, kde začít. Ale asi nejlepší 
„výlet“ byl lyžařský výcvik a ško-
la v přírodě v Melchiorově Huti.  

Všem učitelům, kteří nás něco 
naučili, patří velký dík, protože 
já osobně bych neměla takovou 
trpělivost, jako měli oni s námi. 
Největší dík patří naší p. uč. tříd-
ní, která nám vždy se vším po-
mohla, poradila a pokaždé byla 
naší oporou. Jak by řekla, jsme 
její „miláčkové“. Učitelé nás ne-
učili jen pravopis, počítání ne-
bo angličtinu, ale dávali nám 
spoustu rad do života. Do živo-
ta, ve kterém budeme už každý 
sám za sebe.

děkujeme! kRásné pRázdniny!

výuku angličtiny na naší 
škole  zpestřuje  časopis 

Gate. Žáci devátého ročníku 
Vítek Drobný a Petr Honc spo-
lupracovali na natáčení krát-
kého filmu do soutěže vyhlá-
šené právě tímto časopisem.  
Ze stovky zúčastněných sním-
ků byl ten jejich oceněný sedm- 

náctým místem a zvláštní ce-
nou za atletický výkon. Obě-
ma žákům gratulujeme a pře-
jeme  ještě  mnoho  dalších 
úspěchů.  Jejich  film  máte 
možnost zhlédnout na našich 
webových stránkách ve video-
galerii.

ing. micHaela gleicHová

Ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelce Aleně Truhlářo-
vé a Olině Provazníkové za zábavné mimoškolní aktivity, které 
pořádají ve svém vlastním volnu pro žáky ZŠ Mikovice. 

monika šacHová

den pro životní prostředí – projektový den
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Slavnostní vyřazení deváťáků
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Slavnosti 
slabikáře – 

pasování žáčků  
1. tříd na čtenáře

Film se dočkal ocenění

poděkování

Pasování prvňáčků 
na čtenáře.
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vnaší MŠ na nábřeží J. Holuba byl osla-
vám Dne dětí věnován týdenní projekt. 

I když nám nepřálo počasí a soutěže pro-
bíhaly v budově školky, úsměvy na tvářích 
dětí byly pro všechny zaměstnance velkou 
odměnou. 
Další akcí byla návštěva třídy Lístečků 

a Poupátek v ZOO parku Zájezd. Třída Rů-
žiček a Šípků poznala kousek naší histo-
rie na zámku Berchtold. Nevšedním zážit-
kem pro děti bylo setkání s hasiči, kdy si 
mohly na vlastní kůži vyzkoušet a ohmatat 
např. helmy, dýchací přístroje, proudnice 

a za asistence profesionála směly vyzkou-
šet nůžky na stříhání auta v případě do-
pravní nehody. 
Velkým prožitkem byla návštěva mana-

žerky prevence kriminality Bc. T. Dobro-
volné, se kterou si děti mohly vyzkoušet 
a osahat pouta, obušky, policejní kšiltovky, 
zahrát si pod jejím dozorem zábavnou hru. 
Na vlastní oči viděly opravdovou služební 
zbraň. 
Děti si svůj týden společně s učitelkami 

opravdu užily.
za kolektiv pedagogů j. kRuntoRádová

zš pRaktická

závěr školního roku jsme si 
opravdu užili. Na začátku 

června žáci 9. ročníku připravi-
li pro mladší spolužáky „Dětský 
den“. Děti plnily nejrůznější zá-
bavné úkoly, za které nechyběla 
sladká odměna. 
V rámci Dnů Kralup se konala 

akce „Bezpečně s Městskou po-
licií Kralupy nad Vltavou“, i my 
jsme na tuto akci zavítali. Žáci 
si mohli zastřílet, projet na kolo-
běžce trasu se silničními znač-
kami, zaskákat si na trampolíně 
i ve skákacím hradu. Také měli 
příležitost prohlédnout si služeb-
ní zbraně, dávat první pomoc 

a dozvědět se mnoho zajíma-
vých a důležitých informací. 
Další zábavný den jsme pro-

žili v Praze, kam jsme vyrazili 
za tradiční plavbou parníkem 
po Vltavě.  Výlet se vydařil, slu-
níčko svítilo, pluli jsme na no-
vé lodi s příjemnou a ochotnou 
obsluhou. Všichni jsme odjížděli 
s nadšením. 
Ještě než si děti odnesly svá vy-

svědčení, rozloučili jsme se s žá-
ky 9. ročníku. Přejeme jim hodně 
štěstí do dalšího života. Ostatním 
dětem přejeme krásné prázdniny 
a těšíme se na ně opět v září. 

mgR. lenka křivoHlavá

protože  se  období  letních 
prázdnin a dovolených blíži-

lo, zorganizovali jsme odpolední 
akci „Rozloučení se školním ro-
kem“ pro naše velké i malé ná-
vštěvníky již v měsíci květnu. 
Děti se mohly vyřádit na ská-

kacím hradu, s rodiči a lektor-
kou Lindou si mohly vyzkoušet, 
jak probíhají hudební kurzy ya-
maha. Se Šárkou si protáhly svá 
tělíčka při ukázkách kurzu „Po-
hybovky“.  Naše lektorka Anička 
malé zájemce zkrášlovala malo-
váním na obličej. 

Rádi bychom poděkovali všem 
dosavadním návštěvníkům, spo-
lupracovníkům a sponzorům 
za jejich přízeň a spolupráci, 
které si moc vážíme. Věříme, 
že stávající i nové návštěvní-
ky osloví naše nabídka aktivit 
a služeb od měsíce září a bude-
me se společně potkávat právě 
v našem centru. 
Všem přejeme krásné, poho-

dové léto plné nezapomenutel-
ných zážitků. 

za celý tým az centRa eva klesová
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rozloučení se školním rokem

V pátek 30. května 2014 proběhla na zahradě 
AZ centra akce pro rodiče s dětmi.

Před prázdninami
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ŠKoly

zš a mš třeBízskéHo

                                          

vsoučasné době  je cílem základního 
vzdělávání mimo jiného rozvíjení klíčo-

vých kompetencí u žáků (souhrn vědomostí, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 
každého člena společnosti). Vychází z rám-
cového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Jde o tyto kompetence: kompe-
tence k učení; k řešení problémů; kompe-
tence komunikativní; sociální a personální; 
občanské; pracovní.
Absolventská práce je jednou z forem, 

pomocí které žák prokazuje získané doved-
nosti, schopnosti a znalosti k řešení zvole-
ného úkolu z určité tematické oblasti v del-
ším časovém období, když končí základní 
vzdělávání.

žák vypracováním prokazuje tyto 
schopnosti a dovednosti:
} dlouhodobě samostatně pracuje
} vyhledává a zpracovává informace
} integruje učivo více předmětů a nachází 
souvislosti mezi jevy a poznatky
} vyjadřuje vlastní názor na dané téma
} prokazuje estetické cítění při výtvarném 
zpracování tématu
} kultivovaně se vyjadřuje v mateřském 
i cizím jazyce
} napíše a zpracuje text na počítači (text, 
tabulky, grafy, fotky)
} vytvoří prezentaci své práce
Ve dnech 12. a 13. 6. žáci naší školy ob-

hajovali svoji práci s následujícími téma-

ty: druhová rozmanitost ve školní zahradě; 
Kralupy v proměnách času; využití tabletů, 
mobilních telefonů a obdobných zařízení 
ve spojitosti s on-line službami při vzdělá-
vání; srovnání vzdělávacího systému u nás 
a v anglicky mluvících zemích se zaměře-
ním na základní školy; maraton – nejdelší 
běžecká disciplína; škola, kterou navštěvu-
ji; tvorba školního časopisu; radioaktivita 
a její využití; drahokamy a polodrahokamy 
na našem území; život a dílo hudebního 
skladatele nebo interpreta; měření venkovní 
teploty; energie – znovuobnovitelné zdroje; 
životní úroveň obyvatelstva ČR v globál-
ním kontextu.
Každý žák na své cestě zpracovávání vy-

braného tématu měl z řad učitelů svého kon-
zultanta, který ho provázel hlavně radou. 
Po několika měsících úsilí žáci práci sepsali, 
vytiskli, svázali a odevzdali. Tím jejich úkol 
ještě nekončil. Bylo nutné ji obhájit před 
komisí složenou z několika učitelů. Žáci si 
proto zpracovali prezentaci své práce a sna-
žili se prokázat, že danému tématu rozumí. 
Někteří to zvládli excelentně, jiní nevyužili 
všechny svoje schopnosti a někteří to pod-
cenili. Nicméně získali zkušenost, která je 
obohatila, prověřila řadu jejich dovedností 
a určitě ji ocení nejen při svém dalším vzdě-
lávání, ale i v pracovním procesu, na který 
se chystají vydat.

paeddR. dagmaR kuzníková, ředitelka školy

vkvětnu 2014 probíhaly na Střední odbor-
né škole a Středním odborném učilišti 

v Kralupech nad Vltavou maturitní zkoušky 
oborů chemik operátor, informační techno-
logie, mechanik elektrotechnik a v první 
polovině června závěrečné zkoušky žáků 
oborů elektromechanik pro zařízení a pří-
stroje a strojní mechanik. Výsledky maturit-
ních zkoušek se nijak zvlášť nelišily od ce-
lorepublikového průměru, jen v matematice 
dosáhli naši žáci 100 % úspěšnosti.
Maturitní vysvědčení a výuční listy si 

absolventi slavnostně přebírali 17. června 
ve vinárně hotelu Sport. K úspěšnému do-
vršení studia blahopřejeme a přejeme hodně 

soš a sou kRalupy nad vltavou 

Slavnostní vyřazení absolventů

úspěchů v budoucím studijním, pracovním 
i soukromém životě.

pedagogický sBoR soš a sou kRalupy n. vlt.

Více o dění ve škole najdete na 
www.sosasoukralupy.cz

Absolventská práce jako zajímavá zkušenost 
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SoKol

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

Prázdninový rozvrh cvičení v tJ Sokol
Cvičení pro seniory - KAŽDÉ ÚTERÝ – 10 – 11 hodin; cvičitelky: Ivanka Hurdíková a Helena Šarochová 
Mix cvičení – vždy v 18 – 19 hodin ve dnech: 1. a 8. 7. GYMBALY – cvičitelka: Markéta Kolářová; 
15. a 22. 7. BPPP – cvičitelka: Anna Bendíková; 29. 7. a 5. 8. FLEXIBARY – cvičitelky: Katka Procházková, 
I. Bendíková; 12. a 19. 8. tANEČNÍ hoDINA – cvičitelka: Alena Michalcová
Pilates – KAŽDÉ ÚTERÝ – 19 – 20 hodin; cvičitelky: Jiřina Vlčková, Renata Mayerová 
tanec pro páry – KAŽDOU NEDĚLI – 19 – 20 hodin pod vedením Renaty Mayerové 

za proměnlivého májového počasí se 
na sokolišti dvakrát sešli malí závod-

níci, aby poměřili svoje síly v „Pětiboji pro 
předškoláky“ a o týden později v „Krtečko-
vých závodech“. 
Malí závodníci byli prověřováni v ob-

ratnosti, vytrvalosti, zručnosti, ale také 
čestnosti a správném závodivém duchu. 
Děti si odnesly diplomy a pěkné ceny, 
na které Sokolu přispěl MěÚ Kralupy nad 
Vltavou.

za tj sokol alice Hakenová, cvičitelka

Od září 2014 začínáme u nás v TJ Sokol 
Kralupy n. Vlt. cvičit nové cvičení, a to: 

Spirální StaBilizační 
SyStém dr. SmíŠka (SmS). 
Toto cvičení mohou provozovat děti 
od 9 let až po seniory do 100 let...

Je to cvičení pro nápravu zad, krč-
ní páteře, ale i na břišní svalstvo, kdy 
s pomocí elastického lana je možno na-
vracet špatnou polohu těla do správné 
vzpřímené pozice. 

Cvičení s elastickým lanem umožňuje 
svaly posilovat a zároveň protahovat. 

Jeho efekt umožňuje posílit i protáh-
nout postupně všechny důležité svaly 
během 10 minut. Tato aktivita opravu-
je vadné držení těla, odstraňuje boles-
ti zad, zlepšuje rovnováhu, odstraňuje 
poruchy svalové balance a chybnou ko-
ordinaci chůze a běhu. Dále umožňu-
je regeneraci páteře a velkých kloubů 
(doporučuje se cvičit před i po operaci 
kyčlí, kolen i hlezenního kloubu) a záro-
veň posiluje břišní svaly intenzivněji než 
ostatní cvičení vleže. 

Kralupský Sokol zařadí SMS od září 
2014 jako součást jednotlivých cvičení 
a zároveň bude také otevřena samostat-
ná hodina tohoto cvičení. 

Vše potřebné se dozvíte 
na našich webových stránkách

www.sokol.kralupy.cz

NEPřEhLéDNětE!! 
noVinka 
V KRALUPSKéM SoKoLE 
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závody  
všestrannosti
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tJ SOkOL kRaLUPy naD VLtaVOU
hledá

nové cvičitele
Chtěli byste se věnovat vlastnímu cvičebnímu oddílu

nebo pomáhat při různých cvičeních s dětmi? 
Přijďte se podívat za námi.

Vhodné i pro studenty. 
Vyškolíme, připravíme, zaplatíme!!

kontaktujte nás na tel.: 605 332 787 nebo
e-mailu: jana_nova@email.cz
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Sport v rámCI DNŮ Kralup

po loňských povodních jsme letos týden 
před plánovanými oslavami Dnů Kra-

lup s obavami sledovali zvyšující se hladi-
nu řeky Vltavy a v duchu prosili „Matku 
přírodu“, ať je k nám letos milosrdná a na-
dělí nám hezké počasí. Protože je to žena 
a tudíž je škodolibá, nadělila nám poča-
sí vskutku nečekané. A tak se v teplotách, 
leckdy šplhajících vysoko nad třicet stup-
ňů, mohl v sobotu 7. 6. 2014 uskutečnit již  
VI. ročník závodů motorových člunů Kra-
lupská míle. Letos byl ozvláštněný i o zá-
vody vodních skútrů, a tak se přihlížejí-
cí diváci mohli celý den bavit pohledem 
na rozvířenou vodní hladinu. 
Závodníků se sešlo značné množství, člu-

ny startovaly ve třech kategoriích, atraktiv-
ní podívanou byl i dopolední trénink, kde 
na trať vyjely všechny lodě najednou. 
Letos se poprvé závodu zúčastnil i novo-

pečený trenér kralupského týmu Formula 
Future Petr Němeček a bylo skvělé sledo-

vat, jak mu jeho malí svěřenci bouřlivě 
fandí. V přestávkách mezi jednotlivými 
rozjížďkami bylo možné zhlédnout exhi-
bici i závody vodních skútrů, zajímavou 
podívanou se stala i ukázka flyboardin-
gu, několik diváků dokonce s radostí vy-
užilo možnosti si tento neobvyklý sport 
vyzkoušet. 
Leckdy se o výhru svedl opravdu tuhý 

boj do poslední vteřiny a závodníci připra-
vili sobě i nám ostatním málem infarktové 
stavy. Ačkoliv se opět jelo o medaile, pro 
nás jsou vítězi všichni, kteří se zúčastnili, 
děkujeme jim za zajímavou podívanou, dis-
ciplinovanost a těšíme se s nimi na shledá-
ní zase za rok. 
Velký dík patří především také MěÚ Kra-

lupy, všem našim sponzorům a také členům 
našeho Klubu vodních sportů, kteří po celý 
víkend v tom neskutečném vedru neúnavně 
pracovali pro dobro příchozích. Věřte, že 
občas jsme byli opravdu unavení. 

ve středu 4. června 2014 se uskuteč-
nil pod záštitou Klubu českých turis-

tů a Asociace turistických oddílů mládeže 
v pořadí již 17. ročník „Běhu do hostibejc-
kých schodů“.  
V tomto ročníku padly hned dva traťové 

rekordy. V kategorii dívky 10-13 let vylepši-
la o 3 vteřiny svůj rekord z minulého roku 
Lenka Čechová časem 1:25 a v kategorii dív-
ky 17-20 let ustanovila nový rekord časem 
1:25 Adriana Paluková. Tradičního výběhu 
na místní kopec - se 187 schody - se v letoš-
ním roce zúčastnilo 133 závodníků, což je 
v historii výběhu druhá nejvyšší účast. Nej-
více závodníků se postavilo na start v roce 
2012 (136). Jediným závodníkem, který se 
zúčastnil všech 17 ročníků, je Zdeněk Vej-

rosta z pořádajícího KČT. Poděkování patří 
městu Kralupy nad Vltavou, které akci pod-
pořilo z grantového schématu na podporu 
zájmových aktivit.

peteR vaněk

VÍtěZoVé JEDNotLIVýCh KAtEGoRIÍ:

dívky do 9 let:  Adéla Kotoučová ...............2:01
chlapci do 9 let:  Radek Truhlář ....................2:21
dívky 10-13 let:  Lenka Čechová..................1:25
chlapci 10-13 let:  Metoděj Málek ..................1:26
dívky 14-16 let:  Marie Martínková ..............1:47
kluci 14-16 let:  Lukáš Smíšek ................... 1:17
dívky 17-20 let:  Adriana Paluková ..............1:25 
kluci 17-20 let:  Albert Málek ..................... 1:12
ženy:  Lucie Chytrá ......................1:45
muži:  Vít Procházka .................... 1:11

Běh do hostibejckých schodů 2014
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Kralupská míle 2014
Musím ale pochválit i návštěvníky. V těch 

krásně teplých nocích se jim domů oprav-
du nechtělo, a tak si rádi užívali pohody 
až do časných ranních hodin, ale naprosto 
bez konfliktů se nechali přesvědčit, aby náš 
areál opustili. 

těšíme se na sHledání a děkujeme.

za kvsk jana sojková
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V neposlední řadě vás všechny zveme na na-
ši příští akci, kterou bude poslední srpnový 
víkend druhý ročník našeho pivního festiva-
lu Kotva na Fest, kde vás opět čeká mnoho 
dobré muziky, prezentace malých pivova-
rů, klání pivních borců a spousta jiné zába-
vy. Zaměříme se i na děti, bude divadélko, 
atrakce, hry, dílny i koutek pro nejmenší, aby 
si rozloučení s prázdninami užily všechny 
věkové kategorie, ale především děti.

Vítězové nejmladší 
chlapecké 
kategorie.
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Sport v rámCI DNŮ Kralup

za pěkného letního počasí 
uspořádal Sportovní oddíl 

orientačního běhu  TJ Sokol 
Kralupy tradiční závod v ori-
entačním běhu pro veřejnost 
v rámci oslav Dny Kralup. Mi-
nulý rok se tato sportovní akce 
nekonala, zaplavila nás nečeka-
ná povodeň.
Pro závodníky všech věko-

vých kategorií byly připraveny 
čtyři tratě. Ti nejmenší mohli 
v areálu Sokola podle mapky 
hledat  plyšová  zvířátka.  Pro 
ostatní – to znamená pro ško-
láky, dospělé a rodiče s dětmi 
byly nachystané tři tratě v Lo-

bečku, včetně přilehlého nové-
ho parku Strachov. Nejdelší ka-
tegorie A (dospělí) měla délku 
5 km, kategorie B (děti) 2 km, obě 
s pevným pořadím kontrol a dá-
le ještě kategorie C s volným 
pořadím a volitelným počtem 
kontrol pro takzvané pohodáře. 
Na každého čekala v cíli sladká 
odměna od města a ještě orien-
ťácká od nejšikovnějších členek 
oddílu. Pro závody byla vytvoře-
na úplně nová mapa podle stan-
dardů pro orientační běh.
Hojná a rozmanitá,  tak by 

se dala popsat účast. Akce se 
zúčastnilo celkem 77 závodní-

vneděli 8. 6. 2014 se na více-
účelovém hřišti za zimním 

stadionem uskutečnil streetba-
lový turnaj 3x3. Turnaje se zú-
častnilo cca 80 hráčů různých 
věkových kategorií. V nejmlad-
ší kategorie byli hráči a hráčky 
do 12 let a v nejstarší kategorii 
hráči „ve výslužbě“ do 50 let. 
:-) Turnaje se zúčastnila také 
pražská družstva. Součástí by-
ly i různé soutěže o ceny, např. 
ve střelbě trestných a tříbodo-
vých hodů. V každé kategorii 
byly odměněny první tři týmy, 
které  obdržely  drobné  ceny. 
Za náročných podmínek (teplo-
ta byla cca kolem 30 stupňů) se 
tato akce vydařila a těšíme se 

na další ročník. Na závěr bych 
chtěla za klub poděkovat MěÚ 
Kralupy za finanční podporu 
a dále všem, kteří se podíleli 
na organizaci turnaje, jmeno-
vitě Martě Válkové, Martinovi 
Štroukalovi, Radaně Hniličkové, 
Simoně Truhlářové, Zdeně Štef-
kové a Mírovi Komínkovi. Fotky 
z turnaje naleznete na našich in-
ternetových stránkách www.bk-
kralupyjunior.cz  anebo na Fa-
cebooku BK Kralupy Junior.  
Náš klub nadále pořádá nábor 

mladých hráček a hráčů, veške-
ré kontakty na trenéry nalez-
nete také na výše uvedených 
odkazech.
  Renáta pRocHázková

Vrámci Dnů Kralup proběhly v tom-
to roce dva volejbalové turnaje. 

V sobotu zahajovaly kadetky / juni-
orky tradičním „Memoriálem Simony 
Machanové“. Po roční pauze způso-
bené povodněmi se letos konal již 
22. ročník. Pozvání přijala družstva 
z partnerského Komárna a dále ext-
raligové a ligové týmy z Čech. Bohu-
žel nepřijela děvčata z partnerského 
Hennigsdorfu. Snad příště. 

V nádherném počasí se nejpr-
ve bojovalo ve skupinách. Vítězové 
skupin si to pak „rozdali“ ve finá-
le. O příčky nejvyšší bojovaly Plzeň 
a Kralupy. V pěkném zápase nako-
nec extraligové hráčky Plzně zvítězi-
ly a právem jim patří putovní pohár. 
Na třetím místě skončily Střešovi-

ce. V neděli pokračoval volejbalo-
vý víkend „Turnajem nadějí“. Hrá-
ly starší žákyně a letos proběhl již 
třetí ročník. Podařilo se tedy založit 
novou tradici turnajů pro volejbalo-
vou omladinu? Všichni věříme, že 
ano. Stejně jako u starších kolegyň 
opanovaly turnaj hráčky Plzně. Dru-
há skončila Hlincovka, následovaná 
Benešovem. Kralupské týmy obsadily  
4. a 8. místo.

Pořadatelé děkují všem, kteří po-
máhali vytvořit onu nenapodobitel-
nou atmosféru v krásném prostředí 
volejbalových kurtů na sokolišti. Obě 
akce finančně podpořil MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, děkujeme.

petR slapnička

Orientační běh

volejbalové turnaje pořádané v rámci Dnů Kralup jsou historií

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou na volejbalových akcích!

ků, mezi nimi byli ti 
nejmenší i zkušení 
veteráni,  místní 
i „přespolní“.

a jaké byly  
výsledky?
V kategorii A-ženy 
byla první Hana Bla-
hutová,  druhá Hanka 
Lišková a třetí Iveta Ondřejíč-
ková. V hlavní kategorii A-muži 
zvítězil Marek Blahuta z oddí-
lu MFP Praha s celkově nejlep-
ším časem 27:20, na 2. místě se 
umístil Tomáš Felix a třetí byl 
Zdeněk Vejrosta.
V kategorii B-dívky zvítězi-

la Hana Pavlíčková, druhá by-
la Eliška Čechová a třetí Šárka 

Míchalová. V katego-
rii B-hoši byl první 
Josef Novák, dru-
hý Petr Převrátil 
a Vojta Louša do-
běhl jako třetí.
Účast  potvr-

dila,  že  orien-
tační běh je sport 

pro  všechny  věkové 
skupiny, či pro celou rodi-
nu a že město Kralupy má te-
rén pro tento sport vhodný.  
Všem závodníkům děkujeme 
za účast a také děkujeme měs-
tu Kralupy za grant pro tvorbu 
nové mapy. Fotografie najde-
te na http://skobkralupy.rajce.
idnes.cz.

luBomíR pavlíček

Aktuální informace na webu www.kralupskevolejbalistky.org, 
kralupský volejbalový rozcestník: www.kralupyvolejbal.cz.

streetbalový turnaj
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vpátek 21. 3. 2014 se náš oddíl zúčast-
nil ankety Sportovec Kralup nad Vlta-

vou. Anička Koblencová, Pavel Šupolík a já 
jsme získali 2. místo v kategorii kolektiv 
nad 16 let a náš trenér Pavel Prell vyhrál 
1. místo v kategorii trenér roku a tím zís-
kal Kralupáka. 
Druhý den po  slavnostním vyhláše-

ní jsme vyráželi na soustředění do Itálie 
a rozhodli jsme se vzít Kralupáka s sebou 
a ukázat mu kus světa. Zjevně očekával 

za sklem auta teplo a italské slunce, takže 
ho evidentně překvapila vánice u Bren-
neru, ale nejen jeho. Po příjezdu do Itá-
lie Kralupák dva dny odpočíval na pokoji 
a pak s námi začal „trpět“. :-) Nejdříve si 
s námi šel zajezdit. Zřejmě ho to bavilo, 
protože na vodě vydržel stejně dlouho ja-
ko Anička.
Abychom si odpočinuli, tak nám dal Pa-

vel uprostřed týdne volno. Slovo „volno“ 
však přesně nepopisovalo způsob, jakým 
jsme si měli odpočinout a nabrat znovu 
síly na další tréninky. Rozhodli jsme se jít 
na půldenní pochod do hor, který se nako-
nec ukázal jako celodenní výlet s převý-
šením cca 1.000 m, Kralupák samozřejmě 
nevyměknul a šel s námi a byl stejně jako 
my odměněn krásným výhledem do údolí 
s říčkou, na které jsme trénovali. 
Průběžně jsme si prokládali týden leze-

ním po horolezecké stěně. Určitě bychom 
se neobešli bez zázemí, které nám posky-
tovala Aničky maminka Marta. Tímto bych 
jí chtěl za nás všechny (Pavel Š., Pavel P., 

Anička, Kuba a Honza) poděkovat. Po na-
šem krásném zájezdu do Itálie se Kralupák 
vrátil zpět do Kralup, kde bydlí společně 
s naším trenérem Pavlem Prellem alias 
Piškotem na Kochmance. 

za oddíl kanoistiky jan BáRta 

alias vRBata (ale to už je jiný příBěH) :-)

s Kralupákem na dalekých cestách
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milí čtenáři, rád bych se s vámi podělil o zážitky, které jsme prožili společně 
s Kralupákem. Jak to všechno začalo? 

Kralupák na vodě.

Kralupák  
na horolezecké 
stěně.
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Dokončení ze strany 1.
Co stojí za takovým úspěchem 
kralupského plavání, jsme se 
zeptali předsedy oddílu Honzy 
Šáry: „Již v minulosti jsme měli 
několikrát nakročeno k podob-
ným kralupským úspěchům, 

ale trenérskou práci vždy zha-
tily vnější události jako povodně 
a následné uzavření bazénu, či 
rekonstrukce bazénu, která se 
neplánovaně protáhla na rok 
a půl a většina kralupských dě-
tí musela s plaváním skončit. 

Kateřina Berková ve své věko-
vé kategorii získala nomina-

ci na mistrovství Evropy ve špa-
nělském Sant Boi.
Společně s Monikou Macko-

vou obě naše závodnice sou-
peřily o víkendu 31. 5. a 1. 6. 
2014 na mezinárodním závodu, 
který se konal v Praze na Julis-
ce. Závodu se zúčastnili spor-
tovci z 8 zemí a všichni z nich 
v podstatě bojovali o nomina-
ci na mistrovství Evropy, světa 
nebo Olympijské hry mládeže. 
Proto je umístění dívek a je-
jich skvělá reprezentace naše-
ho města potřeba brát vážně 
a s respektem. Závod současně 
byl hodnocen jako Mistrovství 
ČR do 17 let.
Obě dívky dokázaly na maxi-

mum zaplavat trať 200 m krau-
lem, Kačka ve vynikajícím osob-
ním rekordu 2:17,9. V tzv. combi 
disciplíně = běh na 3x 800 m 
s vloženou střelbou z laserové 
pistole jsme měli štěstí i smůlu. 
Kačka střílela velmi dobře a bě-

žela excelentně, výsledkem bylo 
2. místo z mistrovského ČR zá-
vodu  a celkově 4. místo v me-
zinárodní konkurenci. Moniku 
zklamal laserový terč při po-
slední položce a dokončila mi-
strovství ČR na 4. místě. Přesto 
obě dívky společně získaly titul 
mistryň České republiky v mo-
derním pětiboji kategorie dívek 
do 17 let. Upozorňuji, že Kačka 
a Monika jsou v této „dvouleté“ 
kategorii prvním rokem a trénu-
jí laserovou střelbu jen několik 
měsíců. Jejich potenciál je ob-
rovský. Díky svým výsledkům 
se Kateřina Berková probojovala 
do nominace na ME v Sant Boi, 
které ve dnech 30. 7. až 4. 8. 
2014 proběhne ve Španělsku. 
Chtěl bych tímto poděkovat 

všem trenérům – plavání, běhu, 
střelby a již i šermu, kteří se 
podílejí na její přípravě. Společ-
ně s Katčiným úsilím a schop-
nostmi se dostavují skvělé vý-
sledky.

petR maRtínek

Máme za sebou vrchol sou-
těží Mistry s mistry. Fi-

nálový závod pro nejlepší spor-
tovce 2014 se konal 24. 5. 2014 
v Říčanech u Prahy. Z našeho 
klubu postoupilo celkem 13 se-
stav. Za výkony našich závodnic 
jsme obdrželi 5 sad medailí. Ab-
solutní mistryní se stala Kristý-
na Pakandlová, která zvítězila 
v kategorii B v jednotlivkyních 
ve věku 9–11 let. Dalšími ab-
solutními mistryněmi se staly 
Aneta Hrušková, Sára Částková 
a Kristýna Pakandlová v troji-
cích v kategorii B. Za celou se-
zónu získaly 5 zlatých a jednu 
stříbrnou medaili a závěrečný ví-
tězný pohár v konkurenci mno-
ha klubů z České republiky. 
Další stříbrné medaile vybo-

jovaly dvojice Kristýna Pakand-
lová a Denisa Řezníčková. Také 
Tereza Štěpánková v nejmenší 
kategorii jednotlivkyň získala 

2. místo. Mezi staršími závod-
nicemi byly velmi úspěšné Ma-
rika Julie Gregorová a Veroni-
ka Lhotková, které si odvezly 
bronzové medaile ve dvojicích 
v kategorii C. 
Na závěr soutěže byly vyhlá-

šeny nejúspěšnější kluby. Studio 
ATAK se vyšplhalo až na 5. mís-
to v konkurenci padesáti klubů. 
Je to obrovský úspěch a záslu-
ha všech našich závodnic a tre-
nérek.
Pokud byste se chtěli přidat 

k našim úspěšným závodnicím, 
přijďte v září na naše tréninky. 
Malé děti do přípravky v pondě-
lí a pátek od 16 h., starší závod-
nice v pondělí, středu a pátek 
od 16 h. Cvičíme v tělocvičně 
Dvořákova gymnázia. Pro ro-
diče nabízíme od září cvičení 
na stepech každé úterý od 19 h. 
ve stejné tělocvičně. 

petRa klozová, studio atak

NejvětŠí úspěch 
kralupského plavání v historii

Moc bychom si přáli, aby další 
plánované rekonstrukce bazé-
nu proběhly rychle a v letních 
měsících, aby neznamenaly pro 
zhruba stovku kralupských dětí 
konec jejich plaveckého snažení. 
A jestli mohu, moc rád bych po-
děkoval jak trenérům této nyní 
úspěšné kategorie desetiletých 
(Tomáš Brtník, Martin Kořínek), 
tak i všem ostatním, kteří připra-
vují ještě mladší děti, nebo se 

věnují starším. Naše trenérská 
parta čítá nyní víc než desítku 
dobrovolných obětavců.“
Dodejme ještě, že další úspě-

chy lze očekávat na mistrovství 
republiky staršího žactva a juni-
orů, kam se z trenérské skupiny 
Pepy Davídka kvalifikovaly Katka 
Berková a Michaela Svobodová 
(výsledky byly známy po uzávěr-
ce tohoto čísla Zpravodaje).

ing. mgR. petR HantycH

Aerobik studio AtAK 
– to nejlepší na konec

Kralupy mají reprezentantku 
v moderním pětiboji...

M. Macková (vlevo) a K. Berková 
(vpravo) - vítězky mezinárodního 

mistrovství ČR do 17 let. 
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Absolutní mistryně (zleva) Kristýna Pakandlová, 
Sára Částková a Aneta Hrušková.
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Netradičně ve středu se ko-
nal letní přátelský brenba-

lový turnaj mezi týmy TOM – 
KČT Kralupy a ASPV Veltrusy. 
Tato švédská pálkovací hra se 
silně zakořenila v nabitém pro-
gramu kralupských turistů a je 
znát, že ji pravidelně trénují. 
Putovní pohár totiž znovu ob-
hájili a je to již 4. výhra v řadě 
na tomto turnaji.
Kralupští měli opět dost hráčů 

na postavení dvou vyrovnaných 
týmů. Oproti tomu za Veltrusy 
museli nastoupit i jejich trené-
ři. V prvním zápase se utkaly 
oba kralupské týmy. Zápas byl 
do samotného konce vyrovnaný 

a po několika taktických chy-
bách na obou stranách skončil 
vysokým skóre 80:79 pro čer-
vený tým. 
Veltrusy se tedy ve druhém 

zápase utkaly se žlutým kralup-
ským týmem a porazily jej 98:52. 
O celkovém prvenství rozhodl 
poslední zápas. Velikou bojov-
ností se kralupským v závěru za-
dařilo získat několik bodů navíc 
a tím vyhrát i celý turnaj. Skóre 
rozhodujícího zápasu se zastavi-
lo na konečných 67:63.
Na podzim budeme obhajovat 

vítězství na hřišti Veltrus, kam 
se jako vždy těšíme.

vít pRocHázka, tom – kčt kRalupy

druhý červnový víkend se 
uskutečnila poslední po-

sezónní akce pořádaná kralup-
ským FBC - 4. ročník tradičního 
turnaje v nájezdech – Big Shock 
Penalty floorball. 
Zatím  poslední  ročník  byl 

co do počtu účastníků největší 
(zúčastnilo se 32 družstev) a ta-
ké nejkvalitnější (nebyla nouze 
o hráče z první či druhé ligy, 
turnaje se také zúčastnili repre-
zentanti M. Podhráský s M. Gar-
čarem). Právě reprezentační duo 
s gólmanem Chanem bylo v ku-
loárech označováno za největší 
favority. Jejich zápasy byly „vy-
prodané“, neboť prostor za man-
tinely překypoval nadšenými 
diváky. Hladce postoupili ze sku-

piny, vyřazovací boje pro ně byly 
snadnou rozcvičkou na finále. 
Tam ovšem jejich magická série 
skončila, neboť ve finále nad ni-
mi dokázal triumfovat tým s exo-
tickým názvem – Kubánský klan. 
Duo z nižších soutěží Halouska 
se Šišákem, doplněno o gólmana 
Příkopu, dokázalo hvězdný tým 
porazit. Navíc byl zlatý gólman 
Příkopa vyhodnocen jako nejlep-
ší brankář turnaje. 

červnové turnaje
Vynechat nelze ani poslední 
dva turnaje v rámci Kralupy 
Open. Kralupští muži odstarto-
vali skvěle, když si připsali pou-
ze jedinou porážku. Bohužel ta 
je stála první místo ve skupině 

a schůdnějšího soupeře do play-
off. Modrobílí borci bohužel ne-
dokázali prolomit brány čtvrtfi-
nále a ztroskotali na turnajovém 
týmu STS Chvojkovice – Brod. 
Celkově tak modrobílým Kralu-
pákům patřilo 5. místo, kombi-
nace kralupských juniorů a do-
rostenců byla celkově devátá. 
Epilogem Kralupy Open byl 

juniorský turnaj, kde domácí ta-
ké měli své želízko v ohni. Juni-
oři, kteří dokázali letos postou-
pit do třetí ligy, byli kandidáty 
na medaili. Přes neúspěch v prv-
ních dvou zápasech (výsledky 0:4 
a 0:1) chlapci zabrali, zbylá dvě 
utkání dokázali vyhrát a dostat 
se do semifinále. Tam bohužel 
podlehli pozdějšímu vítězi z Plz-
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Kralupští brenbalisté opět zvítězili

Florbal je pryč. Ať žije florbal!
ně 1:2. Ovšem i tak se postarali 
o nejlepší kralupský výsledek na-
příč kategoriemi. V boji o bronz 
vyhráli na nájezdy poměrem 4:3 
nad Baníkem Sokolov a patří jim 
tak velká gratulace! Vír Kralu-
py Open se tedy roztočí znovu 
za rok.  
Druhý víkend v  červnu  si 

kralupští florbalisté odskočili 
do Prahy, kde rozdávali radost 
na turnaji X3M Open. První 
den byl až děsivě produktivní, 
skupinu doslova ovládli se skó-
re 18:1. Druhý den se bojovalo 
o medaili. Kralupští přešli přes 
Buldoky Radotín v poměru 5:2, 
v semifinále porazili tým Poison 
3:1. Bohužel až ve finále jejich 
vítězná šňůra skončila, když ne-
stačili na Black Angels. Přesto je 
stříbrná medaile velkým úspě-
chem. Gratulujeme!
Co teď? V mezidobí mezi dvě-

ma sezónami? Nastává doba pro-
pocených triček, kyselých výra-
zů a prohlubování  fyzických 
sil. Někteří z nás si také sáh-
nou na dno fyzických sil během 
vydatné letní přípravy a týden-
ního soustředění v severočeské 
Smržovce. Také si vyslechneme 
několik pokynů – „Tref bránu!“, 
bude jedním z nich. Tudíž, jak 
káže baron de Coubertin – rych-
leji, silněji, výše!  filip janouc

Pořadatelé Big Shock Penalty floorball 
s nejlepšími prvními čtyřmi celky turnaje.

Vítězný tým kralupských brenbalistů
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Abychom splnili letošní výletnické cí-
le, vyrazili jsme na jaře na legendár-

ní Téryho chatu v tatranské Malé Studené 
dolině. Připomněli jsme si základy pohybu 
v lavinovém terénu, práci s cepínem a chůzi 
s mačkami. Dokonce jsme natrénovali vy-
proštění zasypaného z laviny. Třešničkou 
výletu do Vysokých Tater byl výstup do Ba-
ranieho sedla (2.384 m.n.m.), což byla pro 
některé účastníky nejvyšší dosažená nad-
mořská výška po svých.

tři kralupští judisté se 30. května zúčast-
nili mezinárodního letního poháru v ně-

meckém Wittenburgu. Kromě domácích byli 
přihlášeni i závodníci z Dánska, Velké Britá-
nie a Polska. Naši zkušení závodníci se této 
velké konkurence nezalekli a vybojovali dvě 
zlaté medaile, o které se zasloužili Adam Sví-
tek v  kategorii U16 do 55  kg a Marek Novák 
v kategorii U12 do 34  kg. Stříbro přidal v ka-
tegorii U16 do 60  kg Michal Novák.
V úspěšném medailovém tažení pokračo-

vali Michal Novák a Adam Svítek i o týden 
později v závodě Českého poháru v Chomu-
tově. Český pohár je sérií závodů, ze které se 
judisté mohou kvalifikovat na mistrovství 
republiky. V soutěži starších žáků vybojoval 

Michal Novák 3. místo a tím si zajistil téměř 
jistou účast na Přeboru republiky.
Ještě větší úspěch získali kralupští judisté 

v kategorii dorostu. Michal Novák startoval 
i v této kategorii a k překvapení všech prošel 
až do finále, kde narazil na svého oddílového 
kolegu Adama Svítka. V tomto utkání zvítězil 
Adam a připsal si tak své premiérové vítěz-
ství v kategorii dorostu. Oba medailisté si tak 
rovněž zajistili účast na mistrovství republiky. 
V hodnocení oddílů v kategorii dorostu naši 
závodníci vybojovali 3. příčku mezi třiceti 
oddíly z České republiky, Německa a Pol-
ska, porazili tak i oddíly s mnohem větším 
počtem závodníků.
  kataRina HRonová, tRenéRka

vpůlce června se na kanále ve Veltrusích 
odehrála další „vodní bitva“ mezi slalo-

máři z celé republiky. Na závody, organizo-
vané kralupským oddílem, se jich sjelo více 
než 250 z celkem 40 oddílů. Svedli spolu 
tuhý boj o body do žebříčku národních kon-
trolních závodů, kvalifikace pro příští ročník 
elitní soutěže, do Českého poháru ve vodním 
slalomu a juniorům navíc šlo i o ME, které 
se jede letos v makedonském Skopje.
Vzhledem k tomu, že se závod jel ve stej-

ném termínu jako Světový pohár v Tacenu 

(Slovinsko) a díky nominaci byla zastoupe-
na špička mladších závodníků, vystoupala 
omladina velmi vysoko a potvrdila trend 
posledních několika let, kdy v českém vod-
ním slalomu dochází k výrazné generační 
obměně. Za vše hovoří už jen to, že celkem 
36 medailí získalo 27 závodníků, z nichž 
jen čtyři byli starší 25 let, naproti tomu  
13 z nich je ještě juniory.
Z pohledu domácího oddílu byla nomina-

ce úspěšná jen napůl, Anička Koblencová 
po oba dny ovládla singlířky i v celkovém 

Naše vize a srážka s realitou
A protože letošní zima nahrávala k lezení 

venku, další výlet na sebe nenechal dlou-
ho čekat a vyrazili jsme do Tiských skal, 
konkrétně Anglického parčíku. Tato krásná 
pískovcová lokalita potěší zkušené lezce i ty, 
kteří na tomto specifickém podkladu začína-
jí. Lezení na písku je opravdovým českým 
unikátem. Alex Honold, jeden z nejlepších 
světových lezců současnosti, řekl o pískov-
cových lezcích: „Crazy eastern Europe clim-
bers...!“ Pro dokreslení správné outdoorové 
nálady jsme si zkusili nocovat pod širákem, 
což byla pro některé zúčastněné další zku-
šenost z kategorie „poprvé“.
Plán výletů obsahoval i „profláknuté vá-

pencové“ Srbsko u Berouna. Jeden z důvo-
dů, proč jsme zvolili vápno, byla příprava 
na Kurz instruktora sportovního lezení 
pořádaný Českým horolezeckým svazem. 
Nakonec se zadařilo a máme v oddílu 
další certifikované instruktory - Radka 
a Tomáše Jíchu. V měsíci květnu proběh-
la revize a kompletní servis stěny - vše 

bez jediné připomínky nebo závady, takže 
jsme mohli s klidným svědomím odstarto-
vat 7. ročník lezeckých závodů VÝSTUP 
NA KOMENDU 2014. Pohár za vítězství 
v kategorii škol putoval na kralupské gym-
názium. V dospělácích zvítězil Jan Novák, 
druhá byla Eliška Zýková a třetí skončil 
Radek Jícha.
Kompletní výsledková listina závodů, 

krátké fotoreporty, aktuality ze života ho-
rolezeckého oddílu a připravované akce pra-
videlně zveřejňujeme na našem facebooko-
vém profilu.

ing. jan kaňka, 

místopředseda Ho kRalupy nad vltavou

Během prázdnin omluvte, prosím, drobná 
omezení provozu lezecké stěny na komen-
dě. Budete-li mít chuť si přijít zalézt, zavo-
lejte alespoň den dopředu na NOVÉ tel. číslo 
722 610 466. Od začátku září zase vše pojede 
v plném proudu a podle zvyklostí. Děkujeme 
za pochopení. HO kralupy nad Vltavou

judisté úspěšní v zahraničí i na Českém poháru

fo
to

: K
. H

r
o

n
o

Vá

Zleva: Medailisté Michal Novák, Marek Novák, 
Petr Novák z oddílu Samuraj Klecany, Adam 
Svítek.

Bitva v peřejích Vltavy pořadí a s přehledem se kvalifikovala, na-
proti tomu Pavel Šupolík z celkového čtvr-
tého místa získal pozici reprezentačního 
náhradníka. Z ostatních domácích závod-
níků stojí za zmínku výkon kajakáře Honzy 
Bárty, kterému k získání premiérovým bodů 
scházel jen malý krůček a Nikoly Žatecké, 
pro kterou to byly v jejích dvanácti letech 
jedny z prvních „velkých“ závodů a které 
nakonec zvládla se ctí. Že nepatří do staré-
ho železa, naopak ukázali zkušení rutinéři 
Doležal s Buchnarem, kteří i přes nemož-
nost společného tréninku svým o generaci 
mladším soupeřům zle zatápěli a medaile 
jim unikla jen o vlásek.  milan joHanides
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toUžíte po peJSkoVi? adoptUJte Ho z kralUpSkéHo ÚtUlkU!

tyrl

bobeš

Kříženec, pes, 56 cm, narozen v roce 2011. Byl přivezen ze záchranné 
stanice v hovorčovicích, kde žil od útlého věku spolu se svým 
sourozencem Sultánem. Dosud se ho tam nepodařilo umístit k novým 
majitelům, a tak jsme mu dali šanci v Kralupech. Naučili jsme ho již 
chůzi na vodítku, učí se přivolání a celkově základní poslušnosti. K lidem 
je kontaktní, vhodný do domku se zahradou. Je zvyklý na kotec a boudu.

Kříženec kokra, 42 cm, 12,9 kg, pes, narozen v roce 2006. Bobeš se  
do útulku dostal po zemřelém majiteli. Je zvyklý žít venku. Je klidný, 
hodný. Na vodítku umí chodit. Není vhodný k dětem, už má spíš rád svůj 
klid. Byl by ideální např. ke starším lidem na zahrádku, kde si občas 
přijde pro pomazlení. Není hlídací.

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.

moc prosíme venčitele, aby v době veder přicházeli do útulku co nejdříve ráno a psy vraceli nejpozději do 11 hodin. 
polední žár jim opravdu nesvědčí. díky za pochopení a tento režim volte, pokud budou teploty přesahovat 27 stupňů 

předpovězeného denního maxima. pokud se jedete se psem koupat, hlaste to, po koupání mu musíme ošetřit uši. 
děkujeme a těšíme se na vás i o letních prázdninách!

Matěj Kozubovský, student 
3.  ročníku SOŠ a SOU 

Kralupy nad Vltavou, se ve čtvr-
tek 12. 6. 2014 stal amatérským 
mistrem České republiky v thaj-
ském boxu, kategorie mužů vá-
hy 77 kg. K tomuto nebývalému 
úspěchu Matějovi ze srdce bla-

hopřejeme a přejeme mu ales-
poň stejně úspěšnou sportovní 
kariéru, jaké se podařilo dosáh-
nout jednomu z jeho trenérů Lu-
boši Šudovi (Pitbull Gym Kralu-
py). Držíme palce a ještě jednou 
gratulujeme!

d. Binková a m. RyBářová

Matěj 
Kozubovský 
(vlevo) při 
tréninku 
ve sportovní 
hale u zimního 
stadionu 
v Kralupech.
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Šampióne, blahopřejeme!

BĚH ZLONČICKOU ROKLÍtradičNí

Start / Cíl: Obecní úřad Zlončice
Závody (od 100 m) pro děti všech věkových kategorií
- „Běh zlončickou návsí“ – 11:00 hodin
Hlavní závodní okruh 7 km (varianty vzdáleností 7 km, 
14 km a 21 km) – 12:00 hodin

KONeC reGiStraCe 15. 8. 2014

iNfOrMaCe / reGiStraCe: www.behzloncickourokli.cz

30. 8. 2014

Startovné
ZDARMA
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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

P R O D Á M
zděnou zahradní chatku s vybavením 
v OV o velikosti 16 m2, na pronajatém 
pozemku 420 m2 (s možností odkou-
pení), v zahrádkářské osadě Libčice 
nad Vltavou - Chýnov.
} podsklepena, zavedena elektřina 
i voda, k dispozici WC, parkování 
v místě osady pod uzavřením. 
Cena dohodou
Kontakt: 608 222 738

hLÍDáNÍ DětÍ
nabízí dětská zdrav. sestra
zdravotní + pedagogická praxe

(učitelka mŠ, ZŠ)
cena:  50 – 80 kč / hod.

tel.: 724 734 117
web: www.chuvicka.tk

Prodej zAhrádky  
se zděným zahradním domkem 

v kralupech nad Vltavou

Nabízím zahrádku (346 m2) 
v zahrádkářské kolonii 

„Na Žebrech“. Zahradní domek  
(17 m2) je patrový a podsklepen.

Celková cena: 300.000,- kč

tel.: 603 894 660

inzerci 
oBJednáVeJte 

na e-mailU
ZPRAVoDAJ@MEStoKALUPY.CZ

Společnost Wet WiPeS international  
v NOUtONiCíCH – lichocevsi

hledá vhodné kandidáty na následující pozice: 
teCHNiK - obsluha a údržba výrobní linky

laBOraNt/-Ka - praxe v laboratoři, alespoň 2 roky
SKladNíK - platné oprávnění VZV, ŘP sk. C výhodou

Bližší informace na telefonu: 315 636 011, 315 636 000
Životopisy zasílejte 

na e-mail: d.benesova@wet-wipes-international.co

Fotbalovému týmu mladší pří-
pravky FK Čechie Kralupy 

ročník 2005 se v právě zakon-
čené sezoně podařilo zvítězit 
v okresním přeboru OFS Mělník. 
Soutěží prošli bez jediné porážky 
s konečným skóre 270:56. Velmi 
dobře se vedlo i druhému tý-
mu ml. přípravky, kde hráli klu-
ci narozeni v roce 2006 a 2007. 
Přesto, že čelili soupeřům o rok, 
někteří dokonce o dva roky star-
ším, obsadili nakonec z devate-
nácti týmů krásné 10. místo. 
Vyvrcholením letošní sezóny 

byl pro kluky z ml. přípravky tur-
naj krajského finále, který se ko-
nal 22. 6. 2014 ve Vlašimi. Tohoto 
turnaje se účastnilo 10 nejlepších 
týmů Středočeského kraje. Klu-
ci bojovnými výkony skvěle re-
prezentovali jak fotbalový klub 

Čechie Kralupy, tak samozřejmě 
i město. V základní skupině jsme 
skončili na 2. místě, za pozděj-
ším vítězem FC Graffin Vlašim. 
O třetí místo jsme bojovali s FK 
Lety / Černolice. Vyrovnaný zá-
pas skončil remízou a muselo se 
rozhodnout v penaltovém rozstře-
lu. Ten pro nás, bohužel, nedo-
padl dobře, ale 4. místo z celého 
Středočeského kraje je úspěch.
  kaRel novák, tRenéR 

FK Čechie Kralupy - 
Vítěz okresního přeboru 
mladších přípravek 

inzerce
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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.

www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

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

nyní 
nabízíme

oteVřeno:
po – pá: 8:00 – 17:30 so: 8:00 – 16:00 ne: 8:00 – 16:00
ve svátky 5. 7. ......... 8:00 – 16:00 a 6. 7. .............. 8:00 – 16:00 

Velké letní 
SleVy 
PokRaČUjí

30 až 70
sleva
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Začínají sice prázdniny, 
ale další školní rok 
je Za dveřmi. 

Do 14. 7. u nás probíhá 
akce SLEVA:

za vysvědčení!  
(informace  

na prodejně)

otevírací doba: Po-Pá 8.00-17.00, So 9.00-11.30

GLOBAL
Kralupy s.r.o.
hračky, papír, dětský textil, dárky

Palackého náměstí 1092
Kralupy nad Vltavou
www.globalkralupy.cz
tel. 315 721 636

Využijte tedy naši širokou nabídku 
školních potřeb. Najdete u nás značky:

ŠKOlÁci, 

POzOR!
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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

Nejezděte na Kubu, přijďte pěšky na TERASSU!
Horké rytmy léta, ostré chutě, karibský rum teče 
proudem, krevety vedle pomerančů, krátké suk-
ně a žhavé noci, DJ Bodie a ohnivá muzika pro 
všechny. A co třeba karaoke? A SALSA s výukou?  
fB/terassacafebistro
TERASSA café bistro, na radniční terase 
na náměstí v centru Kralup nad Vltavou

KA-RI-BIK dance párty 
každý letní pátek na teraSSe od 19:00 h.
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Ceník vstupného:
Dospělí ............................................ 90,- Kč PO-PÁ od 15:00 – 60,- Kč
Děti 5-15 let, ZTP, ZTP-P ................. 60,- Kč PO-PÁ od 15:00 – 40,- Kč
Děti do 5 let ..................................... 25,- Kč 
Kondiční plavání .............................. 30,- Kč 

JAK SE DoStANEtE NA KoUPALIŠtě?
Pěšky, autobusem MHD, na kole (v areálu koupaliště je úschovna kol), autem – 
parkoviště pro motoristy bylo rozšířeno, nově můžete parkovat na louce za kou-
palištěm. 

Na internetové adrese www.sporkralupy.cz, v rubrice Koupaliště, najdete vždy ak-
tuální informace o otevírací době či teplotě vody. Současně doporučuji seznámit se 
s návštěvním řádem koupaliště, který zde rovněž najdete.

PLAVKoVá SEZóNA JE ZDE – A KDE SE NEJLéPE V hoRKýCh LEtNÍCh DNECh VYžÍt, NEž NA KRALUPSKéM KoUPALIŠtI?
Celý týden je areál koupaliště otevřen vždy od 10:00 hodin, ve všední dny končí provozní doba v 19:00, o víkendu ve 20:00 hodin. Plavci mohou využít 
ranního kondičního plavání – a to od pondělí do pátku v čase od 6:15 do 8:00 hodin. V případě tropických dní se provozní doba prodlužuje. 

fo
to

: r
A

D
K

A
 s

A
L

á
K

o
Vá

léto na mĚStSkém koUpaliŠti V kralUpecH - loBečkU

datum čas akce
Kalendář letních akcí 

 12. 7. so .......17:00 ...... Slavnosti vína (Vinotéka Na Paloučku)
 19. 7. so .......12:30 ...... Open air Next Fest (hřiště FK Čechie)
  14:00 ...... Bohnice – Máslovice – Závod lodí (www.maslovice.cz)
 3. 8. ne  ......15:00 ...... Chvatěruby – hrad nebo zámek? – komentovaná prohlídka
   (městské muzeum)
 9. 8. so .......10:00 ...... Dožínky hraběte Chotka (zámek Veltrusy)
 18. 8. po .........8:00 ...... Zahájení Bazaru učebnic (městská knihovna)
 23. 8. so .......15:00 ...... Branný den (Vinotéka Na Paloučku)
 29. 8. pá ....................... Kotva na Fest (loděnice Kotva, nábř. J. Rysa)
 30. 8. so .........9:00 ...... Kralupský kilometr (loděnice Kotva)
  11:00 ...... Běh Zlončickou roklí 2014 
   Kotva na Fest (loděnice Kotva, nábř. J. Rysa)
 31. 8. ne  ......15:00 ......Malovaná pohádková zahrada (KD Vltava)

kd vltava 
přijme 
od září 2014 
brigádníky

na Vpp na pozici  
provozní pracovník kd vltava

Požadujeme spolehlivost 
a znalosti z technického oboru – elektro, zvuk. 

Bližší informace na tel. č. 734 682 463 
- provozní kd michal kurz.

Krásné léto (nejen) u vody přeje 
Radka Saláková, redaktorka KZ

Malovaná pohádková zahrada  
kd Vltava zve všechny tvořivé děti s fantazií a radostí malovat na netradiční odpoledne

neděle 31. 8. 201415:00 – 18:00 hodin

Sváťa s alenkou pro vás zahrají další ze svých roztomilých pohádek. 
nebude chybět ani odreagování ve skákacím hradu.

milé děti, rodiče, přijďte všichni „v pracovním“,
budeme malovat na zeď pod stříškou v zahradě. Dostanete 
válečky, štětce a barvy a podle svojí fantazie pomalujete 
a zkrášlíte zatím smutnou bílou zeď. 
Všechny děti čeká za jejich úsilí sladká odměna 
a pohádka z ranku Sváťova dividla.     

vstupné: 60,- Kč    


