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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

www.mestokralupy.cz   www.kralupskyzpravodaj.cz

ZVEME VÁS DO DIVADLA
úterý 5. května 2015

19:30 hodin, KD Vltava

Úča musí pryč! 
Divadlo Verze, Lutz Hübner

Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Win-
terová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková

Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, 
kde se sešlo pět rodičů očekávajících třídní učitelku 
jejich dětí. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky 
dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc 
čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá 
gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samo-
zřejmě učitelka! A proto je nutné ji hned odvolat. 

Pět rodičů je pět rozdílných charakterů – zatrpklý 
nezaměstnaný, který je neustále za zadkem své dceři, 
ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a man-
želský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním 
do místa školy kvůli práci. Učitelka však nedává svo-
ji kůži zadarmo – nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje 
se, že jejich děti jsou různým způsobem problémové 
a zdrojem nepokojů ve třídě.

Není moc dynamických komedií s překvapivými dě-
jovými zvraty a brilantním slovním humorem, jež se 
týkají problému, který znají snad všichni rodiče, to-
tiž základní školy. Autor má dar odposlechnout reálné 
konflikty a zpracovat je do komických situací, odlišných 
typických charakterů a vtipně úderných replik, kde se 
rodiče rozhodně nešetří. 

Aktuální hořká komedie, upomínající volně svými 
motivy např. na úspěšnou komorní černou komedii 
Bůh masakru, měla premiéru v lednu 2010 v Staats- 
schauspiel Dresden.

Vstupné: 350,- Kč; 320,- Kč senioři, studenti

Důvodem uzavírky je rekonstrukce kři-
žovatky zvané „Na Františku“, kde bu-

de vybudován kruhový objezd, opravena 
silnice vedoucí od zmiňované křižovatky 
k mostu, zrekonstruován chodník, veřejné 
osvětlení a vybudován podchod pod touto 
vozovkou, a to v prostoru mezi mostem 
a nemocnicí.

Dvě křižovatky v centru Kralup nad Vl-
tavou (pod Hostibejkem a železničním vi-
aduktem) se letos v tzv. rondely již promě-
nily. Středy rondelů se často využívají jako 
okrasný prvek. Každý projíždějící ho totiž 
nemůže přehlédnout. Umělecká výzdoba 
kruhu květinami, sochami či fontánami 
je velmi populární v zahraničí a podob-
ný zvyk se postupně prosazuje i v Česku. 
Spousta obcí umísťuje do středu tzv. kru-

háků dominantu, která má obec charakteri-
zovat. Stejně tak tomu bude i v Kralupech 
nad Vltavou. 

Rada města na svém březnovém jednání 
schválila společný návrh kulturní a sportov-
ní komise a středy všech tří nových kru-
hových objezdů budou osazeny sochami, 
které budou mít podobu těchto osobností: 
pod Hostibejkem – boxer Luboš Šuda, pod 
viaduktem – Lukáš Kolc v ledovém kory-
tě, Na Františku – básník Jaroslav Seifert. 
Jakmile bude provedena Středočeským kra-
jem avizovaná rekonstrukce pravobřežní 
části Mostní ulice (tj. od mostu směrem 
do Lobečku), bude kruhový objezd u super-
marketů osazen sochou hokejisty Martina 
Procházky.

Pokračování na str. 4

Všechny sportovní příznivce zveme na již tradiční první závod sezóny Českého poháru moderního 
pětiboje mládeže, který se uskuteční v sobotu 4. 4. 2015 v Kralupech nad Vltavou.

Děti a dorostenci z celé ČR budou soupeřit v pěti věkových kategoriích, včetně U19, tedy mláde-
že, která již soutěžně šermuje. Závod se koná na dvou sportovištích v průběhu celého dne. Šerm, 
střelba a běh (plus novinka - laserová střelba) v areálu zimního stadionu v Lobečku, plavání na 
krytém plaveckém bazénu na Cukrovaru. 

Kompletní časový rozpis závodu je k dispozici na www.kralupskyzpravodaj.cz a na webu  
oddílu www.petiboj-kralupy.cz. Pokračování na straně 25

Kralupy mají dva nové „kruháče“, 
na třetím se právě pracuje

Od pondělí 16. března je dočasně zcela uzavřen Masarykův most v Kralupech nad 
Vltavou, který je první spojnicí přes Vltavu na sever od Prahy. 

V sobotu 4. 4. 2015 moderní pětiboj 
opět v Kralupech, nyní i s šermem!
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Nový kruhový objezd  
u železničního viaduktu.



K Z

 

Xxxxxxx

duben 20152 

KrátKé zprávy

Vážení a milí čtenáři,

2

to je ale živo v tom našem městě… Takovou 
frekvenci osob na lávce přes Vltavu a pěší 
zóně v centru Kralup jsem snad ještě nikdy 
nezaznamenala! (Žiji tady teprve 11 let, takže 

mě ještě leccos překvapí :o)). Ale je to 
nádhera – kvůli uzavírce Masarykova 
mostu se z Kralupanů stali báťůžkáři 
a kolaři a léto všichni přivítáme 
ve skvělé fyzické formě! Těch několik 
málo kilometrů, které jsme byli zvyklí 
absolvovat autem, teď musíme pěšky 

a je to rozhodně na fyzičce znát. Přemýšlím, že 
u této lehké turistiky zůstanu i po opětovném 
zprůjezdnění Kralup. Nechám se překvapit, 
zda zvítězí pohodlnost a lenost nad zdravější 
pěší variantou :o). Ale říkám si, že když to jde 
v době uzavírky, proč by to nešlo i jindy? Možná 
si i někteří z vás na tento způsob přesunu 
z jednoho břehu Vltavy na druhý zvyknou 
a zjistíte, že než se pomalu posouvat v dopravní 
špičce v koloně aut, bude lepší přejít lávku... 

Ale zcela chápu ty řidiče, kteří se musí 
přes Kralupy dostat do jiného města 
(ne jen z jednoho břehu na druhý), že 
několikaměsíční objížďka se rozhodně projeví 
nejen na nákladech za spotřebu pohonných 
hmot, ale také na každodenní časové újmě 
atd. Ale jednou uzavírka skončí a potom už 
budeme moci bez obav vypustit své čtyřkolé 
miláčky na opravenou vozovku a nebudeme 
absolvovat slalom mezi výmoly a při každém 
dešti zkrápět chodce (v místě u nemocnice) 
vodou z kaluží. Držme si palce, aby poslední 
letošní etapa rekonstrukce Mostní ulice 
byla ukončena v termínu a s očekávaným 
výsledkem. 

Ráda bych ještě na tomto místě popřála 
všem krásné prožití velikonočních svátků, 
pohodu, klid, spoustu příjemných zážitků 
a načerpání pozitivní energie z jarního 
sluníčka!

Radka Holeštová,

šéfRedaktoRka

Kralupský Zpravodaj (periodický tisk územního samosprávného celku) vydává Kulturní a společenské 
středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00353574. 
Povoleno pod ev. č. MK ČR E 10704. Periodicita: měsíční (vyjma měsíce srpna).
Místo vydání: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves, Olovnice, Chvatěruby.
Adresa redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou, tel. č.: 315 727 827, 734 695 013, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Šéfredaktorka: Radka Holeštová, grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Petr Holeček, Bc. Jindřich Kohm, Hana Bozděchová.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Články mohou být redakčně kráceny. 
Vyšlo: 1. 4. 2015. Příští číslo vyjde 30. 4. 2015.

◆ Rada města Kralupy nad Vltavou (dále jen 
RM) vzala na vědomí Dodatečnou informaci č. 1 
k výběrovému řízení „Rekonstrukce komunikace v ul. 
Lutovítova, Kralupy nad Vltavou“. Termín zahájení 
prací se posouvá na 1. 8. 2015, dokončení stavby 
na 30. 9. 2015. Současně RM schválila zhotovitele, 
a to společnost STRABAG a. s. z Prahy, za celkovou 
cenu 1.766.600,- Kč s DPH.
◆ RM schválila projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení na akci „Parkovací stání v ulici třída 
Legií, Kralupy nad Vltavou – Lobeček“ od projektanta 
Ing. Pavla Kubíska. 
◆ RM schválila Technickým službám města Kralupy 
nákup kontejneru s hydraulickým nakládacím 
jeřábem, nákup vozidla s kontejnerovou nástavbou, 
odprodej nebo likvidaci starého vozidla Tatra T 815 
a nákup vozidla s celkovou hmotností do 3.500 kg.
◆ RM schválila nákup dalších separačních sad pro 
kralupské občany, které poskytuje odbor životního 
prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou.
◆ RM vzala na vědomí, že byly dne 4. 3. 2015 
podepsány Smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace, které jsou součástí žádosti o dotaci 
ze SFŽP na dětská hřiště v areálech MŠ.

Jedná se o tyto projekty:
1) „Příroda přišla k nám“ - MŠ Dr. E. Beneše 694, 
cena projektové dokumentace: 42.350,- Kč s DPH;
2) „Zahrada cest poznání“ - MŠ Gen. Klapálka 976, 
cena projektové dokumentace: 42.350,- Kč s DPH;
3) „Zahrada na dlani“ - MŠ U Jeslí 520, cena 
projektové dokumentace: 30.250,- Kč s DPH;
4) „Zahrada plná úsměvů“ – MŠ nábř. J. Holuba 153, 
cena projektové dokumentace: 36.300,- Kč s DPH.
Odbor RIaSM dále oznamuje, že byla dne 23. 3. 2015 
podána žádost o dotaci na dětská hřiště v areálech 
výše uvedených MŠ.
◆ RM schválila vyhlášení výběrového řízení na za-
kázku malého rozsahu na akci „Objízdná komunika-
ce s panelovou vozovkou – ul. Hostivítova“.

StřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

1.dubna

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

v 17 hodin 
v hlavní zasedací 
místnosti MěÚ Kralupy n. Vlt.

květnové 
ČÍSLo

uzávěrka příjmu inzerce: 16. 4. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 20. 4. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
22. 4. 2015 od 12:30 do 13:30 hodin

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

Út: Lobeček - ulice Máchova .........14:00 - 14:50
 Poděbradova ul. .......................15:00 - 15:50
 Cukrovar (hala). .......................16:00 - 16:50
 POUZE 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Hostibejk .................................16:00 - 16:30
 KROmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.

 Lobeč - Purkyňovo nám. ..........16:35 - 16:50
 KROmě 10.2., 21.4., 21.7., 20.10.
St:  U gymnázia .............................14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. ...........................15:00 - 15:50

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

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

TERMÍNy MOBILNÍHO SVOZu
Duben

7. 4. - 10. 4. ..........bioodpad
20. 4. - 24. 4. ........rozměrný odpad z domácností   

kVěten
4. 5. - 7. 5. ............bioodpad
18. 5. - 22. 5. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 

UPOZORnění Z KniHOVny
V sobotu 4. dubna bude uzavřeno  

oddělení pro dospělé čtenáře!
Více na www.kralupskyzpravodaj.cz

Kalendář akcí najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz
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AKtUALIty

Jak jsme vás již krátce informovali v břez-
novém vydání Zpravodaje, zdevastované 

budově bývalého hotelu Adriana v Lobečku 
se blýská na lepší časy. V pátek 20. února 
proběhla na místě schůzka zástupců na-
šeho města s právním zástupcem zájemce 
o tuto nemovitost. Do několika týdnů bylo 
rozhodnuto a nový majitel nechal v březnu 
objekt bývalého školicího střediska oplotit 
a v současnosti ho vyklízí. 

Záměrem nového majitele budovy je pře-
stavět ji na bytový dům. Zároveň by i vy-
užil pozemky patřící k objektu, a to také 
na výstavbu několika domků. V současné 
době probíhá zpracování projektové doku-
mentace k přestavbě.  

Objekt, který byl v posledních měsících 
útočištěm vandalů, zlodějů i bezdomovců, 
je nyní střežen a obyvatelé Lobečku zažívají 
klidné dny. Radka Holeštová

31. března
Chelčického, Vrchlického, Čechova - 
po Tomkovu, V Luhu

1. dubna
sídliště Hůrka

3. dubna
Cukrovar - I. část (Tyršova a podél 
č.p. 1063-1066), Zátiší - sídliště, Zá-
tiší - parkoviště I, V Zátiší

7. dubna
Cukrovar - II. část (od Fortuny po pen-
zion), Zátiší - parkoviště II

10. dubna
Purkyňovo nám., sídl. Lobeč, Čechova 
- od Tomkovy, Zátiší - parkoviště III

14. dubna
Hakenova, Družstevní, nám. Mládež-
níků, Cesta Brigádníků

17. dubna
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, 
Štefánikova 

21. dubna
Cukrovar – III. část (parkoviště č.p. 
1088-1071), U Cukrovaru + parko-
viště

22. dubna
Libušina, Havlíčkova, Rybova, 
Na Hrádku, Žižkova, Nádražní, Pa-
lackého, Palackého nám., Husova, 
Jungmannova

24. dubna
Makarenkova, Varšavská, Tylova, 
nábř. J. Holuba, tř. Legií

28. dubna
Cukrovar - IV. část (parkoviště od č.p. 
1067-1070), Nerudova

29. dubna
J. Palacha, Dvořákovo nám, Grégrova, 
Fibichova, Jiráskova

5. května
Vodárenská, Seifertova, Sídliště, nám. 
J. Seiferta, Krakovská

6. května
Zeměchy

12. května
Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Ho-
rymírova, V Zahradách, U Sociálního 
domu, Na Poláčku

13. května
Máchova, Alšova - po Třebízského, 
škola Třebízského, Předmostí

15. května
parkoviště Chelčického, parkoviště 
Hůrka II, parkoviště za jízkem, Drážní 
domy, Štefánikova - parkoviště

Upozorňujeme majitele dopravních 
prostředků, aby respektovali pře-
chodné dopravní značení a přispěli 
tak k bezproblémovému úklidu města. 
Nerespektování dopravního značení 
bude řešeno ve spolupráci s měst-
skou policií.

V zájmu je město uklidit v co mož-
ná nejkratším termínu, proto může 
být plán operativně měněn, o čemž 
budou obyvatelé včas informováni do-
pravním značením.

Stanislav Hejduk,
TSM Kralupy nad Vltavou

Plán blokového čištění města
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ukládá provést čištění komunikací po zimní údržbě na silnicích  

iii. třídy a na místních komunikacích nejpozději do 31. května. na základě tohoto zákona byl zpracován  
harmonogram čištění komunikací.

Některé ulice byly vzhledem k mírné zimě uklízeny průběžně a budou i nadále 
uklízeny dle rozpisu tras. Určité úpravy v harmonogramu oproti minulosti vy-
volala i uzávěra města v souvislosti s opravami komunikací.

Může přejet – v době 
uzavírky mostu – lávku přes 

Vltavu i motocyklista?
V době uzavírky mostu při probíhající závě-
rečné etapě rekonstrukce průtahu města 
je umožněn přejezd lávky přes řeku pouze 
složkám integrovaného záchranného sys-
tému – Policie ČR, Zdravotnická záchranná 
služba, Hasičský záchranný sbor, Městská 
policie Kralupy nad Vltavou.

Dále je zachován standardní režim – pře-
jezd cyklistů po zde vedoucí cyklostezce 
a souběžný přechod chodců. Dle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích je 
za chodce považována i osoba, která tlačí 
nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík 
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce 
nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na ly-
žích nebo kolečkových bruslích anebo po-
mocí ručního nebo motorového vozíku pro 
invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o obje-
mu válců do 50 cm3, psa a podobně.

Jízda na motocyklech 
přes lávku samozřejmě 

není Možná.

Nad dopisy 
čtenářů

Hotel Adriana má nového majitele
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Dokončení ze str. 1

Součástí návrhu realizace osazení středu 
kruhových objezdů byl i finanční rozpo-

čet, který budou schvalovat kralupští zastu-
pitelé na jejich jednání ve středu 1. dubna 
2015. Tedy v den, kdy bude toto číslo Zpra-
vodaje v distribuci. Z tohoto důvodu bude-
te v dalším čísle Kralupského Zpravodaje 
informováni, zda bylo odsouhlaseno finan-
cování, které je navrženo v tomto poměru: 
2/3 z rozpočtu kulturní a sportovní komise 
v celkové výši 1,2 mil. Kč a 1/3 (600 tisíc 
Kč) z rozpočtu města.

Rada města na svém jednání v úterý 
17. března 2015 rovněž schválila umístě-
ní, respektive znovuotevření mýtné brány 

na úpatí Masarykova mostu od 1. 7. 2015, 
v místě právě rekonstruovaných mostních 
teras. Průjezd po mostě bude zpoplatněn 
ve dvou rovinách. Obyvatelé s trvalým po-
bytem v Kralupech nad Vltavou a spádo-
vých obcích uhradí na odboru dopravy 
roční poplatek ve výši 500,- Kč na jednu 
SPZ vozidla, ostatní projíždějící řidiči budou 
při každém průjezdu hradit třicetikorunový 
poplatek v hotovosti výběrčímu v mýtném 
domku. Po uhrazení ročního poplatku ob-
drží řidiči čipovou kartu, která jim umožní 
pohodlný průjezd mýtnou bránou. Bližší in-
formace získáte na odboru dopravy na tel. 
č. 315 739 793.

Vedení města si od tohoto kroku slibuje 
nejen zklidnění dopravy v našem městě, ale 

také příjem do městského rozpočtu, z kte-
rého mohou být financovány mimořádné 
výdaje, například v tomto roce osazení stře-
dů kruhových objezdů.

Závěrem bychom rádi připomněli řidi-
čům pravidla provozu na kruhových ob-
jezdech: při vjezdu na kruhový objezd se 
nesmí upozorňovat na změnu směru jízdy 
blikáním, protože je jasné, kterým směrem 
se auto vydá — doprava. Nebliká se ani při 
jízdě po kruhovém objezdu, jízda po něm 
se považuje za přímou. Blinkr se dává pou-
ze před výjezdem a při výjezdu z rondelu, 
aby auta, která chtějí na kruhový objezd 
vjet, věděla, že je vyjíždějící auto již ne-
může ohrozit.

Hugo veselý a Radka Holeštová

Vneděli 22. března 2015 jsme si připo-
mněli tragické výročí náletu na Kralupy 

na konci 2. světové války. Kromě pana sta-
rosty Holečka se této akce samozřejmě zú-
častnil ředitel městského muzea pan Paed-
Dr. Racek a radní p. Pekárek a p. Špaček, 
nechyběli ani strážníci, zástupci dobrovol-
ných hasičů či skauti.

Celá tato ač smuteční akce byla velice za-
jímavá a bylo pro mě ctí zúčastnit se jí.

Člověk si pak totiž snadno uvědomí, že by 
si měl vážit relativně poklidné doby, ve kte-
ré žije. V porovnání s hrůzami, které zaží-
vali lidé při náletu na město, kteří nemohli 
tušit, zda se dožijí jeho konce, a zda ještě 
někdy uvidí své příbuzné a známé živé.

 Jan BaRtoš

B udova prodejny stojící na rohu ulic 
Žižkova a Husova byla postavena 

okolo roku 1978 na místě původního 
parku. Objekt od počátku sloužil jako 
prodejna ovoce a zeleniny. Postupně 
se sortiment prodeje měnil až k ne-
dávnému využití vietnamskými ob-
chodníky.

Tato budova byla od počátku povo-
lena jako stavba dočasná a vlastníci 
pravidelně museli žádat o prodloužení 
možnosti využívání. V roce 2013 se 
na základě daru stalo vlastníkem ob-
jektu město. Nájemníci dostali řádné 

výpovědi a počátkem letošního roku 
se objekt kompletně uvolnil. 

Současně dalo město výpovědi 
z nájmu pozemků i okolním stán-
kům. Tyto stánky již byly vlastníky 
odstraněny. Vlastní budova prodej-
ny bude odstraněna v průběhu letoš-
ního roku. Na místě původní stavby 
budou provedeny jednoduché terénní 
úpravy. Všechny tyto kroky směřují 
ke zlepšení vzhledu lokality a hlavně 
přípravě území k možnosti dostavby 
centra města.

MaRek CzeCHMann, MístostaRosta

Kralupy mají dva nové „kruháče“...

Uctění památky obětí 
náletu na město
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Minuta ticha při pietní akci

Nevzhledná budova zmizí z centra města

Vyklizená budova bývalé 
prodejny před demolicí.
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sportovIště

J iž v únorovém vydání Kralupského Zpra-
vodaje jsme vás informovali, že od začát-

ku března do konce letních prázdnin bude 
probíhat rekonstrukce krytého plaveckého 
bazénu. Finančně náročná akce má být hra-
zena nejen z rozpočtu města, ale také část-
kou 20 mil. Kč z dotačního programu ROP 
Střední Čechy.

Po prvním kole výběrového řízení byla 
v lednu 2015 s nejvýhodnější nabídkou vy-
brána ke zhotovení prací společnost GEO-
SAN GROUP a.s. z Kolína. V zákonné lhů-
tě 15 dnů ale podala liberecká společnost 

SYNER s.r.o. námitku, která byla prošetře-
na, město ji uznalo a koncem ledna bylo 
vyhlášeno opětovné výběrové řízení. 

V druhém kole – 5. 3. 2015 – podala nej-
výhodnější nabídku společnost SYNER s.r.o. 
a ta byla Radou města Kralupy nad Vltavou 
vybrána. Bohužel opět došlo v zákonné lhů-
tě k podání námitky, kterou tentokrát vznes-
la společnost STEP, spol. s r. o., Praha 9. 
Minimálně do 5. dubna tohoto roku bude 
probíhat připomínkové řízení k této námit-
ce. K datu uzávěrky tohoto čísla tedy není 
možné poskytnout přesné datum zahájení 

prací v prostorách plaveckého bazénu.
Věříme, že z předloženého sumáře udá-

lostí pochopíte, proč se stále mění infor-
mace o uzavření krytého bazénu a termín 
zahájení rekonstrukce. Bohužel je také mož-
né, pokud neskončí výběrové řízení s klad-
ným výsledkem, že město nárok na dotaci 
ztratí a tím pádem k rekonstrukci bazénu 
nedojde.

Držme si všichni palce, neboť nejen plav-
ci se již na nové prostory těší a bazén re-
konstrukci rozhodně potřebuje.

Radka Holeštová

Kdispozici je rovněž špičkový 
běžecký ovál s výborným 

polyuretanovým povrchem, kte-
rý je dokola obklopen asfaltovou 
dráhou nejen pro in-line brusle-
ní. Dále zde v areálu lze tréno-
vat i skok daleký atd.

Hřiště s možností umělého 
osvětlení je přístupno denně 
mezi osmou hodinou ranní až 
devátou hodinou večerní.

In-line dráha je zdarma, 
za použití ostatních sportovišť 
je třeba předem uhradit menší 
hodinovou sazbu, která se platí 
po příchodu v recepci zimního 
stadionu. Pro kralupské školy 
a sportovní kluby je hřiště pří-
stupno za obzvláště výhodných 
podmínek.

Šatny a sociální zařízení jsou 
k dispozici ve vedlejší malé ví-
ceúčelové hale. 

Pro velký zájem o jednot-
livá sportoviště si tyto roz-
hodně doporučujeme alespoň 
předběžně telefonicky zarezer-
vovat. Slušní zájemci by mě-
li svoji rezervaci však umět 
i případně včas zrušit. Větší 
akce rozhodně doporučujeme 
plánovat s vhodným časovým 
předstihem, který umožní i pa-
třičnou propagaci vašeho spor-
tovního podniku.

Kontakt na recepci zimního 
stadionu: tel.: 734 375 591.

Ceník za pronájem hřišť na-
jdete na www.sportkralupy.cz.

MaRtin tlustý

Proč ještě nezačala rekonstrukce bazénu?

– velké hřiště u zimního stadionu je tu pro vás!
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Víceúčelové atletické hřiště vedle kralupského zimního 
stadionu je vhodné zejména pro tenis, fotbálek, basket, 
volejbal, plážový volejbal, nohejbal, házenou a mnoho 
dalších převážně míčových sportů a jejich všemožných 
kombinací.
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S jarem roste chuť sportovat

Nové dětské hřiště v Lobečku.

Na víceúčelovém hřišti jsou vítány i maminky s dětmi. Ale za účelem 
sportování, nikoliv hraní si v doskočišti s bábovičkami a házením písku 
a kamínků na dráhy, jak se často děje. Dráhy se tím totiž ničí, písek 
z nich velmi těžko odstraňuje. Nejmenší „bábovičkoví“ návštěvníci jsou 
vítáni na přilehlém krásném novém dětském hřišti ve Štěfánikově ulici. 
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K Z o NAšIch dětech

› hovořit s dítětem a poskytnout 
mu odpovídající pomoc při ochra-
ně jeho práv a oprávněných zá-
jmů, a to i bez vědomí rodičů nebo 
jiných osob odpovědných za vý-
chovu dítěte; 

› ověřit kdykoli v době, po kte-
rou je dítě svěřeno rozhodnutím 
obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností do péče bu-
doucích osvojitelů nebo do pé-
če fyzické osoby, která má zájem 
stát se pěstounem, zda nedošlo 
ke změně skutečností rozhod-
ných pro vydání takového roz-
hodnutí; 

› sledovat vývoj dětí, které byly 
svěřeny do výchovy jiných fyzic-
kých osob než rodičů a v této sou-
vislosti navštěvovat rodinu, kde 

dítě žije, popřípadě jiné prostředí, 
kde se dítě zdržuje;

› sledovat dodržování práv dítěte 
ve školských zařízeních pro vý-
kon ústavní a ochranné výchovy, 
v domovech pro osoby se zdra-
votním postižením a v dětských 
domovech pro děti do 3 let věku 
a v obdobných ústavech či zaří-
zeních; 

› navštívit dítě, kterému byla naří-
zena ústavní nebo uložena ochran-
ná výchova, hovořit s dítětem bez 
přítomnosti dalších osob, zejména 
zaměstnanců ústavního zařízení, 
a nahlížet do dokumentace, kte-
rou zařízení o dítěti vede; 

› navštívit rodiče dítěte, kterému 
byla nařízena ústavní výchova ne-
bo uložena ochranná výchova;

› navštívit dítě, které matka opus-
tila a zanechala je ve zdravotnic-
kém zařízení;

› navštívit dítě, které je ve výko-
nu vazby nebo ve výkonu trestu 
odnětí svobody, a dítě, o které 
ve věznici pečuje odsouzená ne-
bo obviněná žena;

› nahlížet do spisové dokumenta-
ce vztahující se k přípravě odsou-
zeného mladistvého na budoucí 
povolání a spisové dokumentace 
vztahující se k dítěti, o nějž ve věz-
nici pečuje odsouzená nebo ob-
viněná žena;

› navštívit dítě umístěné v zaří-
zení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu;

› sledovat naplňování dohody ne-
bo rozhodnutí o výkonu pěstoun-
ské péče;

› navštívit dítě a rodinu, ve kte-
ré žije, v obydlí a zjišťovat v místě 
bydliště dítěte, ve škole a ve zdra-
votnickém zařízení, v zařízení po-
skytovatele zdravotních služeb, 
v zaměstnání nebo v jiném pro-
středí, kde se dítě zdržuje, jak ro-
diče nebo jiné osoby zodpověd-
né za výchovu dítěte o dítě pečují, 
v jakých sociálních podmínkách 
dítě žije a jaké má dítě chování;

› pořizovat obrazové snímky 
a obrazové a zvukové záznamy 
dítěte a prostředí, v němž se dí-
tě zdržuje, je-li to třeba pro účely 
ochrany práv dítěte.

eva ivanová, vedouCí odBoRu

Kralupskému AZ centru byl v březnu 
rozšířen rozsah pověření k výkonu so-

ciálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 48 
a násl. zákona č. 359/1999 Sb. na Kralupy 
a spádové obce. Organizace v rámci tohoto 
pověření uzavírá dohody o výkonu pěstoun-
ské péče, věnuje se výchovné a poradenské 
činnosti a pořádá semináře a kurzy tematic-
ky zaměřené na řešení různých výchovných 
a sociálních problémů, které souvisejí s péčí 
pěstounů o dítě a jeho výchovou. 

V centru jsou vítáni všichni, kteří by se 
do budoucna rádi stali pěstounskými rodiči 
a samozřejmě ti, jež právě prochází řízením 
o výkonu pěstounské péče.

Kurzy a semináře vedou psychologové 
nebo odborníci, jež s pěstouny pracují dlou-
hodobě, a proto s nimi dokážou objektivně 
řešit veškeré problémy, které vyvstávají s pé-
čí o dítě. V AZ centru funguje vzájemná 

spolupráce založená na řešení a zvládání 
každodenních situací, ve kterých se pěstou-
ni při výchově svěřených dětí dennodenně 
nacházejí. Pracovníci jsou připraveni odpo-
vídat na nejčastější otázky pěstounů. Prv-
ní seminář například pomohl účastníkům 
v tom, že mohli mezi sebou sdílet svoje 
příběhy, zkušenosti a seminář byl jedna 
velká a příjemná diskuze než školení nebo 
kurz. Samozřejmě sociální pracovníci pro 
náhradní rodinnou péči nabízí pěstounům 
další poradenství, nejen kurzy vzdělávání. 
Jedná se o jakousi „nástavbu“, kdy pomáhají 

zprostředkovat psychologickou pomoc. 
Být pěstounem nekončí pouze u péče 

o svěřené děti. Všichni pěstouni by také 
měli být seznámeni se svými právy a po-
vinnostmi. Ovšem tato zdánlivá samozřej-
most není všem pěstounům zřejmá, a proto 
je také této problematice věnováno v rámci 
poradenské činnosti dostatek času. 

Během poradenské činnosti pěstounů je 
po celou dobu konání v centru zajištěno ta-
ké hlídání dětí a připraveno občerstvení. 

kaRMela BeRánková, 

PR ManageR, CentRuM d8 o. P. s. 

Vítání občánKů
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o „uvítání“ svého dítěte, nechť se osobně přihlásí 

v termínu do 30. 4. 2015 na matrice Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.
Vítání občánků proběhne v měsíci květnu a bude určené pro děti narozené v období od 1. 7. 2014 
do 31. 12. 2014, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou.   Hana Losová, matrikářka 

Jaké pravomoce mají sociální pracovníci?
V předchozích vydáních Kralupského Zpravodaje jste mohli zjistit, jak funguje odbor sociálních věcí městského úřadu 
v oblasti kurately pro mládež, jaká je sociálně-právní ochrana dětí a podobně. dnes se dozvíte, co patří k činnostem 
souvisejícím s výkonem sociálně-právní ochrany dětí z titulu svého pracovního zařazení zaměstnance orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:

Pěstounská péče prostřednictvím AZ centra
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toužíte po peJskoVi? ADoptuJte Ho z krALupskéHo útuLku!

Velký knírač, pes, narozen 
v 11/2008. Do útulku byl 
přivezen starším pánem, 
který se o něj nemohl ze 
zdravotních důvodů starat. 
Bak je dominantní a byla 
u něj nejspíš podceněna 
výchova. Hledáme pro něj 
zkušeného chovatele. není 
vhodný do rodiny s dětmi 
a k ostatním zvířatům. Bude však výborným hlídačem svého pána.

Kříženec, pes, 5 let, 33 cm, 
7 kg. Do útulku byl přivezen 
spolu s Jessií a Žerykem. 
Flek u nás udělal velký 
pokrok, už není tak plachý, 
jako byl, a chodí s ostatními 
pejsky na společné 
procházky i s venčiteli. 
Ve smečce se chová 
submisivně (podřízeně).

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.

bak flek

Vpřípadě nálezu injekčních stříkaček ne-
bo jehel je nejdůležitějším krokem za-

jištění místa a nalezeného materiálu tak, 
aby se o něj nikdo nemohl poranit. Dal-
ším krokem by pak mělo být kontaktová-
ní pracovníků městské policie (tel. č. 156) 
nebo terénních pracovníků Semiramis o.s. 
(kontakt uveden níže), kteří nález odstraní. 
Pokud to není možné, lze injekční stříkač-
ku opatrně uchopit pinzetou (v případě, že 
není k dispozici, měli bychom použít ale-
spoň jednorázové rukavice) a to vždy co 
nejdále od jehly. Takto uchopenou stříkačku 
je vhodné umístit jehlou dolů do pevného 
obalu, např. plechovky či PET lahve, kterou 
následně v pevné obuvi sešlápneme tak, aby 
z ní stříkačka nemohla vypadnout. Takto 
zabezpečený nález je pak možné vhodit 
do odpadkového koše. 

Se stříkačkou nebo jakýmkoliv dalším 
materiálem, který byl použit při přípravě 
či aplikaci drog, bychom měli vždy mani-
pulovat s opatrností a zajistit především to, 
aby se o něj nezranily děti. V případě pora-
nění je nezbytně nutné vyhledat okamžitě 
lékařské ošetření a řídit se doporučením 
ošetřujícího lékaře. Pokud by se v určité 
lokalitě vyskytoval odhozený injekční ma-
teriál častěji, je nutné o tom neprodleně 
telefonicky informovat terénní pracovníky 
Semiramis o.s. V Kralupech nad Vltavou 
jsou k dispozici vždy v pondělí a čtvrtek 
na telefonním čísle 724 087 925. Kontak-

tovat je můžete i e-mailem na streetwork@
os-semiramis.cz.

Cílem práce terénních pracovníků je mi-
nimalizovat rizika, která plynou z užívání 
návykových látek, a která ohrožují jak uži-
vatele samotné, tak i neužívající veřejnost.

Semiramis o.s. je nestátní nezisková or-
ganizace, která poskytuje profesionální od-
borné služby v oblasti drogové problematiky 
a aktivně se podílí na tvorbě protidrogové 

politiky ve Středočeském kraji. Své služby 
realizuje již patnáctým rokem na Mělnic-
ku, Nymbursku, Mladoboleslavsku a Pra-
ze-východ.

PoRadenství PRo uživatele návykovýCH 

látek, výMěnný PRogRaM a sBěR odHozenýCH 

inJekčníCH stříkaček: CentRuM teRénníCH 

PRogRaMů středočeskéHo kRaJe, 

tel.: +420 724 087 925, +420 728 245 196, 

e-Mail: stReetwoRk@os-seMiRaMis.Cz.

Co dělat v případě nálezu 
injekčních stříkaček?

Ilustrační foto
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AKtUALIty

Vyhlašuje se sběrová akce na šrot a nepotřebné kovy 
Výtěžek půjde na sochu Švejka!

Dne 9. 3. 2015 se podařilo překročit hranici 300.000,- Kč!! Děkujeme 
touto cestou všem, kteří různými aktivitami veřejné sbírce pomáhají 
a finančně přispěli!! 

A  jak dále úspěšně pokračovat? Konečně máme jaro a přichází čas 
na obvyklý každoroční úklid a vyklízení... Sběrová akce vypukla sym-

bolicky 19. 3. na svátek všech Josefů - i Vy takto můžete Josefu Švejkovi 
dát originální dárek!! Díky sběru šrotu a nepotřebných kovů se už podařilo 
na kralupskou sochu Švejka, s tváří a filmovou podobou skvělého Rudolfa 
Hrušínského, získat několik pěkných tisícovek. 

Pokud se rozhodnete i Vy takto pomoci, je postup jednoduchý. Až odve-
zete svůj sběr do sběrny kovů a budete dotázáni, na jaký účet chcete poslat 
peníze, stačí uvést číslo městského účtu veřejné sbírky 4444226666/0100. 
Takto můžete dát dárek i sami sobě - zapojíte se mezi přispěvatele - 
mezi lidi, kteří budou moci říci, a jejich potomci o nich, že i díky nim 
v Kralupech máme takový světový unikát. 

Zároveň nabízíme i možnost odvozu Vašeho šrotu a nepotřebných kovů, 
např. vysloužilých kotlů - tým veřejné sbírky má rukavice a multikáru… 
Stačí nás jen zkontaktovat na MěÚ - tel.: 315 739 856, nebo přes e-mail: 
svejk@mestokralupy.cz.

Touto cestou prosíme i kralupské firmy o „železnou“ pomoc. V té-
to souvislosti patří velké poděkování spol. MaxDrinks s.r.o., sídlící v areálu 
kralupského pivovaru, která se jako první kralupská firma velice aktivně 
zapojila. Děkujeme!! Nejlépe, kdyby se podařilo objevit nějakou starou lo-
komotivu...  

PS: Tato sběrová akce není apríl, bude probíhat po celý rok.                

Petr Holeček, starosta města

V lednovém čísle Kralupského Zpravodaje jsem se 
dozvěděl, že budova hotelu se má z náměstí od-

stranit proto, aby vznikla „ucelená dostatečně velká 
variabilní plocha“. Na ploše vzniklé demolicí budou 
nová parkovací místa. To je vše, jiné důvody jsem 
se nedočetl. Pokusím se tedy sám o takovýchto 
důvodech zauvažovat.

Mohly by to být důvody technické, ale dům nevy-
kazuje žádné příznaky statických poruch hlavních 
stavebních konstrukcí a celkově je v docela slušném 
stavu. V Kralupech je velmi málo architektonicky 
zdařilých domů a objekt bývalého hotelu určitě ne-
patří k těm nejhorším, spíše naopak.

Ekonomické důvody by byly jistě důležité, po-
kud by ovšem nějaké existovaly. Budovu koupilo 
město za cenu asi 10 mil. Kč, její demolice také 
nebude levná. Vznikne asi 12 parkovacích stání. 
Výpočet, kolik bude takovéto parkovací místo stát, 
je pak velmi prostý. Uvědomuji si sice, že takováto 
argumentace je zjednodušující, ale někdy je zjed-
nodušení užitečné. Jisté je ale to, že objekt by bylo 
možné prodat za cenu pohybující se v jednotkách 
milionů korun a ještě ušetřit za demolici.

Dále zde mohou rozhodovat důvody urbanistické, 
s těmi se velmi těžko polemizuje. Dá se jimi ledas-

cos zdůvodnit. To, že budova nezapadá do nové 
koncepce řešení centra města, je věcí zadání in-
vestora, tedy města. Kdyby zadání znělo „budovu 
zachovat“, rázem by projektantovi do nové koncep-
ce dobře zapadla. 

Ctižádost realizovat v Kralupech rozlehlé ná-
městí a vyrovnat se tím historickým městům je 
pochybná. Takováto náměstí plnila kdysi funk-
ci velkých trhů (často dobytčích), potom sloužila 
pro promenády a různé přehlídky, ještě později 
pak pro manifestace. Předpokládám, že s žád-
ným takovýmto využitím se nepočítá. Je zde ale 
otázka, jak bude nové náměstí plnit funkci veřej-
ného prostoru, tedy jednoduše místa pro různé 
možnosti setkávání občanů. Takovýto prostor je 
ovšem obvykle tím méně přitažlivý, čím je rozleh-
lejší a ničím nečleněný. Dobrým důkazem toho je 
i nová velkoryse založená plocha před radnicí, jež 
je jen málo využívána. 

Vybudovat velké náměstí s tím, že jedna z jeho 
hlavních funkcí bude parkování automobilů, se pří-
liš neslučuje se zásadami pro vytvoření kvalitního 
veřejného prostoru. Možná právě dílčí rozčlenění 
půdorysu náměstí vyčnívající budovou bývalého 
hotelu na dvě propojené části, kdy na jedné z nich 

by bylo parkování vyloučeno, by tento nesoulad 
zčásti řešilo.

Problém centra Kralup není, podle mého názoru, 
chybějící náměstí, ale chybějící obyvatelé. V cent-
ru, které není ve středu města, ale vlastně na jeho 
okraji, bydlí velmi málo lidí, a kdyby zde nestálo 
železniční nádraží, nebylo by ani moc důvodů, proč 
tam vlastně chodit. Ke zvýšení počtu obyvatel cent-
ra by mohlo, mimo jiné, přispět i to, kdyby se bývalý 
hotel přestavěl na polyfunkční dům.

Z výše uvedeného pro mě vyplývá, že demolice 
bývalého hotelu je z důvodů technických, ekono-
mických a urbanistických těžko obhajitelná, a proto 
s ní nesouhlasím. Jiné důvody mě nenapadají, rád 
se s nimi seznámím.

Chtěl bych tímto článkem přispět k diskuzi, kte-
rá již zčásti probíhá, ale domnívám se, že vzhle-
dem k velikosti zásahu do struktury města a výši 
možné majetkové újmy není dostatečná. Ve městě 
už bylo zbytečně zbořeno příliš mnoho dobrých 
staveb. 

Aby nedošlo k omylu, tak upozorňuji, že novou 
koncepci přestavby centra, s níž jsem měl možnost 
se seznámit, považuji jinak za rozumnou.

Jaroslav Kaňka

Bez koMentáře

Je skutečně nutné bourat bývalý hotel Praha?
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restaurace modrá pasáž, Mostní ul., Kralupy – Lobeček
Už je to tak. v nepří-

liš malebné lokalitě 
poblíž industriální zóny 
a vedle zimního stadiónu 
se nachází lety prověřená, 
stabilní a jistotu posky-
tující restaurace modrá 
pasáž. poloha restaura-
ce nabízí i určité výhody: 
rozlehlé parkoviště a blíz-
kost velkých kralupských 
firem skýtá možnost ob-
chodních obědů, a tak 
propojení příjemného 
s užitečným. 

restaurace má, velmi 
netradičně, kuřácké před-
sálí a nekuřáckou hlavní 
zónu. z té to dovnitř ob-
čas zavane, ale oděv zů-
stane ušetřen nepříjem-
nému načichnutí. A to je 
pro návrat do práce přeci 
jen důležité. 

máte hlad? Já už ano, 
tak tedy honem objednat! 
Běžný a možná příliš obsáhlý jídelníček je plný 
dobrot, ale protože v obědovém čase není mi-

nut nazbyt na minutky, po-
lední menu se většinou se-
tkává s pozitivní odezvou. 

tady jsem si mohl zvolit 
ze čtyř nabízených hlav-
ních jídel a dvou polévek. 
místo polévky je možné 
dát si malý salát. příznivá 
cena menu v této podobě je 
bez koruny devadesát. 

dbám na správnou výži-
vu, proto byla volba polévky 
jasná – hlíva ústřičná obsa-
huje zdraví prospěšné beta-
glukany a celou řadu vitamí-
nů. A ještě je chutná! Byla 
by i v modré pasáži, kdy-
by kuchař více šetřil s tím, 
co bývá nad zlato. Na moji 
mírnou námitku číšník re-
agoval: „Nikdo si ještě ne-
stěžoval.“ zeleninový mí-
chaný salát byl ale čerstvý 
a nesolený. 

slanou chuť i hořký pocit 
jsem zapil domácí zázvo-

rovou limonádou, ta mě nadchla. poctivá, 
nepřeslazená, výtečná. 

Kuřecí směs s rýží alias česká čína splnila 
moje očekávání. opět – naštěstí méně – pře-
solené, ten den měl kuchař pravděpodob-
ně lehce otupělé chuťové buňky. maso bylo 
měkké a šťavnaté, rýže „akorát“. 

rajčatové lasagne nebo chcete-li lazáně, 
jak to stojí na menu (a nakonec, proč ne) pa-
třily k tomu nejlepšímu z ochutnávky. 

restaurace nabízí také výhodnou kombi-
naci dezertu a kávy (cena 49,- Kč). osladit 
život jsem si tentokrát už nedovolil, jaro je 
za dveřmi a zimní kila musí dolů! 

toalety na klíček se nachází na chodbě 
za restaurací. Nepřekvapí, neurazí. Jsou 
čisté a příjemné. 

stravenky restaurace přijímá, platba kar-
tou není možná. v dnešní době? 

modrá je dobrá. Už je to tak. Ať už jako 
ve škole (dobrá, tj. za 3) nebo jinak (tj. lépe). 

Ale láska z pasáže mě tady nepotkala. 
doBRou CHuť váM PřeJe váš oskaR suCHaR

5. díl

HodnoCení
KVALITA POKRMU

OBSLUHA

PROSTŘEDÍ

ÚROVEŇ TOALET

CELKOVÝ DOJEM

(maximálně 5 hvězdiček)

                kde se v kRaluPeCH doBře vaří?
těšíte se na další díl nového seriálu, který hodnotí kvalitu kralupských 
restaurací? náš degustátor Oskar Suchar ochutnal chutné - i jiné obědy 
a přichází s informacemi, které možná ještě nemáte!

SERIÁL

150 gr cukru moučka 
1 vanilkový cukr 
2 vejce; 1 dcl oleje 
0,5 dcl mléka
½ prášku do pečiva 

budeme potřeboVat:
250 gr na hrubo nastrouhaných jablek 
250 gr polohrubé mouky 
2 hrsti na hrubo nasekaných ořechů
½ tabulky čokolády na vaření
1 dcl rumu

Velikonoční recept: Beránek s jablky
Nejprve si nastrouháme jablka, zalijeme je rumem (nemusíme 
šetřit), pokrájíme na kousky ořechy a čokoládu. Do misky 
dáme moučkový a vanilkový cukr, rozklepneme vejce a utřeme. 
Přidáme mouku, ve které je přimíchaný „prdopeč“, vlijeme olej 
a mléko. Nakonec opatrně zapracujeme nastrouhaná jablka, 
ořechy a čokoládu. Těsto nalijeme do vymazané formy beránka. 
pozn.: Během roku můžeme vyměnit formu beránka 
za bábovkovou.  Krásné Velikonoce přeje redakce KZ

Rajčatové lasagne Zeleninový míchaný salát

PO
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Blíží se jaro a s ním chvíle spojené 
s hřejivým sluníčkem, prvními 
rozkvetlými květinkami, ale také 
vzpomínkami a ne ledajakými.

V loňském roce 2014 si kralupský Sokol 
připomněl 130 let od svého vzniku. Slá-

va to byla veliká, konaly se různé akce 
v průběhu celého roku, stačí připomenout 
např. úspěšnou výstavu v městském muzeu, 
setkání bývalých i současných cvičenců 
a cvičitelů v areálu TJ Sokol Kralupy, anebo 
tematické šibřinky: CO JE ČESKÉ, TO JE 
HEZKÉ. Mohli bychom ve výčtu pokračo-
vat, ale rádi bychom zavzpomínali na vý-
znamné ženy, které provázely či provázejí 
kralupský Sokol téměř od nepaměti.

Ke třem ženám, které jsou známé i z na-
šeho Almanachu - Anička Lipšová, Věra 
Schottenová a Ivanka Hurdíková - přibývají 
další jména, ať jsou to obětavé cvičitelky 
nebo cvičenky, které nezištně pomáhají při 
organizaci různých sokolských akcí: Maruš-
ka Lankašová, Jaroslava Marešová, Maruš-
ka Křičková a Libuška Nová.

Na některé z nich se s obdivem díváme 
na sokolské nebe a vzpomínáme... Druhé 
svou vitalitou, slovem, ale hlavně tím, že 
jsou stále mezi námi, nám přinášejí obrov-
ský dar, který možná ještě neumíme v tu-
to chvíli docenit... ani pojmenovat. Přejme 
všem, které svými dobrými vlastnostmi 

a svým životním příkladem pomáhají dru-
hým, ať jim elán, nadšení a dobrá vůle vy-
drží co nejdéle. 

A protože nic se na tomto světě neděje 
náhodou, rádi bychom v tuto chvíli ještě 
popřáli dvěma našim cvičenkám seniorkám 
- Marušce Křičkové a Věrce Schottenové - 
jen to nejlepší ke krásným kulatým naro-
zeninám.

Medailonky z almanachu:  
život kralupského sokola 
aneb tři ženy v tělocvičně
Anna Lipšová vstoupila do Sokola v roce 
1927, funkci náčelnice vykonávala od ro-
ku 1939 s menší přestávkou až do roku 
1948. Po obnovení Sokola pracovala od roku 
1990 ve výboru kralupské TJ Sokol Kralupy, 
do roku 1994 opět jako náčelnice a od roku 
1995 zastávala úlohu vzdělavatelky, později 
i kronikářky jednoty. Bohužel 4. 3. 2009 nás 
navždy Anička opustila.

Věra Schottenová poznala cvičení v So-
kole krátce ve válečných letech jako žačka 
a jako dorostenka v letech 1945 – 1948, 
kdy se účastnila XI. Všesokolského sletu 
na Strahově. V roce 1964 vstoupila do kra-
lupského Sokola, kde se organizačně po-
dílela na přípravě šibřinek, sletů, v době 
totality i spartakiád. Kronikářkou TJ Sokol 
Kralupy  se stala roku 2001 a úspěšně kro-
niku dovedla do roku 2008.

Ivana Hurdíková poznala nejprve praž-
ský Sokol a po válce začala cvičit v blíz-
kých Úžicích. V době zákazu Sokola se ak-
tivně podílela na nácviku všech spartakiád, 
pracovala jako cvičitelka v dobrovolné TV 
v ZRTV v Kralupech. V letech 1990 - 2000 
zastávala funkci náčelnice kralupského 
Sokola, později pracovala jako vzdělava-
telka. Cvičitelkou Sokola zůstává i v sou-
časnosti.

Všechny tři zmíněné ženy se staly neroz-
lučnými kamarádkami. Spojovala je nejen 
radost z pohybu, ale také rozmanitá práce 
s lidmi. Jejich vitalita, živelnost a schop-
nost zaujmout svým vyprávěním musela 
nadchnout snad každého, kdo se s nimi 
setkal.

Ve svých myšlenkách, ale i v činech, šly 
jednoznačně s dobou, neustále se snažily 
a snaží o moderní rozvoj našeho kralup-
ského Sokola. 

Cvičitelky a  Cvičitelé  tJ sokol kRaluPy

tělocvičná jednota sokoL kralupy nad Vltavou

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

www.sokol.kralupy.cz

› Krtečkovy závody pro nejmenší (květen 2015) 
› Pětiboj pro předškolní děti (květen 2015) 
› Závody v orientačním běhu pro všechny věkové kategorie
   v rámci Dnů Kralup (červen 2015) 
› Cesta za pokladem (červen 2015)

› Letní příměstské tábory „Zvířata na Sokoláku“ 
   (červenec a srpen 2015) 
› Atletický čtyřboj žactva (září 2015) 
› Strašidelné odpoledne (říjen 2015) 
› Gymnastické závody (prosinec 2015) 
› Mikulášská nadílka (prosinec 2015)

na jaKé sportoVní a KuLturní aKce  
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou se letos ještě můžete těšit?

Tři ženy v tělocvičně...
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Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035, info@muzeumkralupy.cz

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

POZVánKA nA MĚSíC duben

Čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava malíře KARLA KUŠKY 
„JÍZDA S ČASEM“ (22.1. – 22.2.2015)

5. 2. Náš milý a oblíbený pane Kuško, 
konečně jsme se vypravily na Vaši výstavu.
Obrazy krásně vynikly v tomto prostoru 
a moc se nám líbily
Adéla…. Jana…….. Eva

7. 2. Díky za Tvůj pohled na svět a jeho 
zprostředkování přes Tvé obrazy.
Ivo Lísek

31.1. Výstava se nám líbila, provázela nás 
milá paní a hodně nám toho o muzeu řekla.
Filip Kužel

pro školy: 
Výstava s průvodcem + tematické pracovní listy (pro 1. i 2. stupeň ZŠ+SŠ), 
vstupné pro školní skupiny: 30,- Kč / žák, trvá do 10. 5. 2015

pro veřejnost:
sobota 25. 4. – 15 hodin - Komentovaná prohlídka s ředitelem muzea 
Janem Rackem
Doprovodné promítání fotografií k výstavě vždy ve čtvrtek 16., 23. a 30. 4. 
od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. 

Doprovodné programy k výstavěpřiprAVuJeMe nA kVěten:

› KOnCeRTy ZUŠ
› ORigináLní KOnCeRT SMíŠenýCH 
SBORů „AJETO“ Praha Letňany a „TUTTI 
CANTATE“ Veltrusy
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Vernisáž výstavy 19. 3. 2015 - Události z jara 1945...
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Lobeček v dubnu před 70 lety
do výročí konce druhé světové války na jaře roku 1945 spadají i vzpomínky 
na události v lobečku. tato druhá městská část Kralup byla ušetřena při 

březnovém náletu bombardovacích letadel na Kralupy, ale v dubnu roku 1945  
se také dostala na seznam cílů spojeneckých letadel.

Město na levém břehu Vltavy se z těž-
kých ran náletu 22. března roku 

1945 ještě nevzpamatovalo a jeho obyva-
telé stále žili ve strachu z dalšího bom-
bardování. Při každém zahoukání sirén, 
které byly již opraveny a téměř denně 
ohlašovaly letecké nebezpečí, každý ne-
chal práce a prchal co nejdále z města. 
Ponáletové trauma stále ještě na každé-
ho působilo.

Lobeček, připomínající tehdy spíše ves-
nici, si žil vlastním klidnějším životem, 
i když důvod k další vojenské akci spojen-
ců zde byl. Na okraji Lobečku se nacházelo 
letiště sloužící Němcům. Bylo vybudováno 
již v letech 1935-1936. Narůstající ohrože-
ní Československa po tom, co v Německu 
převzal moc Adolf Hitler, vedlo v polovině 
třicátých let 20. století Masarykovu letec-
kou ligu k myšlence výchovy co největší-
ho počtu letců pro československou armá-
du. Proto se na mnoha místech republiky 
zakládala sportovní letiště pro výuku bu-
doucích pilotů. Kralupské letiště vzniklo 
v místech, kde byla tehdy jen pole a obecní 
pozemky. Po německé okupaci v roce 1939 
sloužilo kralupské letiště Němcům, a tak se 
dostalo na seznam spojenců. Dnes zde stojí 
velký chemický komplex Synthos, bývalý 
závod Kaučuk.

Za krásného jarního dne 16. dubna 1945 
zahoukaly sirény a kdo mohl, spěšně opus-
til město. Pro jistotu jsem si to namířil 
od hřbitova, v jehož blízkosti byla dřevěná 

maketa „petrolejky“, dále přes pole až k za-
lesněnému okraji nad minickým údolím. 
Tentokrát se po třech týdnech od bombar-
dování Kralup (22. března 1945) objevila 
spojenecká letadla opět. Nebyla to ale bom-
bardovací letadla. Nad kralupským nebem 
začala kroužit rychlá stíhací letadla. By-
ly to americké stíhačky P-51 Mustang. To 
jsem se ale dozvěděl až po válce. Tento typ 
stíhacího letadla, používaného za války pro 
útoky na malé pozemní cíle, s úspěchem 
útočil v malé výšce na parní lokomotivy 
a svými kulomety ničil lokomotivy zása-
hem do kotle. Lidově byly stíhačky ozna-
čovány jako „kotláři“. Mezi jejich oběťmi 

je i několik kralupských strojvedoucích, je-
jichž jména jsou uvedena na pamětní desce 
umístěné na kralupském nádraží.

Americká stíhací letadla se vrhla jako 
sršni na kralupské, tehdy vlastně německé, 
letiště. V přízemním letu svými kulomety 
ničila zaparkovaná německá letadla. Byla 
to letadla typu He-177, Me-105, Siebel-204 
a dopravní letadla Junkers 52. Stíhačky se 
točily stále do kruhu a vracely se na cíl 
po každém průletu nad letištěm. Točily 
přímo nade mnou, a tak jsem za průhled-
ným krytem kabiny viděl i piloty. Byli 
mezi nimi i piloti černé pleti. Po odletu 
amerických stíhaček zůstaly na letišti jen 
trosky a vraky německých letadel. Ty, co 
měly natankované palivo, hořely. Tentýž 
den 16. dubna 1945 zaútočila sovětská ar-
máda na Berlín. Za tři týdny druhá světo-
vá válka skončila. Hitlerova tisíciletá říše 
nepřežila šest let.

Po válce se zničené letiště stalo návštěv-
ním místem celých Kralup. Lidé si při-
cházeli prohlednout německou leteckou 
techniku. Mnozí se snažili vymontovat 
z pilotních kabin měřicí přístroje. O kovo-
vé části letadel, ať už ocelové nebo duralo-
vé, nebyl žádný zájem, protože tehdy ještě 
nebyly žádné sběrny. A tak se nekradlo. 
 ing. Josef stuPka

To zbylo z rozstříleného Junkersu Ju 52
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ArcheoLogIe

Minule jsem psal o nálezech kostro-
vých hrobů lidu s kulturou únětic-

kou z naší oblasti. Dnes bych se chtěl 
zmínit o zajímavých předmětech, které se 
u nás našly. Co z té doby to bylo?

protože se v Čechách nenacházejí význam-
nější ložiska mědi, museli zdejší kovolitci teh-
dy zpracovávat surovinu dováženou. Nečastě-
ji to bylo z alpské oblasti. Aby se s ní v době, 
kdy se ještě nepoužívaly peníze, dalo snad-
no obchodovat, dovážela se sem měď v tzv. 
hřivnách. ty měly standardní váhu a tvar. 
v dušníkách se v roce 1884 našlo takových 
hřiven 30 a ještě spirálové náramky. hřiv-
ny se našly i ve vepřku a v mikovicich. další 
tvar, ve kterém se sem měď dovážela, byla tzv. 
žebra. ve sládečkově muzeu v Kladně mají 
uloženo pět kusů takových hřiven z otvovic-
kého katastru.

v naší oblasti byla nalezena celá řada dal-
ších předmětů z bronzu. Dýky v mikovicích, 
ve veltrusech dokonce i se zdobenou čepelí, 
jehlice na spínání šatů v minicích, ve vepřku, 
v mikovicích, bronzové sekerky v minicích 
a mikovicích. v hrobech se našly i další im-
portované předměty, například jantarové ko-
rále, korálky ze skelné pasty (fajáns). ve vel-
trusech v pískovnách u strachova se našly 
v hrobech zlaté spirálky, které sloužily jako 
ozdoby do vlasů. 

zastavil bych se ještě krátce u bronzových 
předmětů nalezených v mikovicích na „pan-
ských polích“ v roce 1891. tehdy tam byl k or-
bě použit pravděpodobně poprvé parní pluh. 
ten oral hlouběji než obvykle a rozoral hro-
by na pohřebišti kultury únětické. co se tam 
našlo a kde to skončilo? pluh vyoral menší 
nádobky, několik jehlic na spínání šatů, bron-
zovou dýku, jednu celou a polovinu druhé mě-
děné hřivny, bronzové náušnice a další před-

měty. Nálezy tehdy daroval J. Blažek muzeu 
v Čáslavi. pátral jsem jak po místě nálezu, tak 
i po předmětech. zatím bohužel bezvýsledně. 
v Čáslavi v muzeu nálezy nejsou. Na kterých 
„panských polích“ se tehdy oralo, se mi také 
zjistit nepodařilo.

Nejzajímavější nálezy jsem si nechal na ko-
nec. Již v roce 1857 psal tehdejší časopis Lumír 
o vepřku jako o místě „Kde již během mnohocá-
te let vyskytují se při dobývání písku hnáty, lebky 
lidské, popelnice rozličného druhu, kroužky a jiné 
drobnůstky, ježto bohužel z neznalosti obecného 
lidu povždy v niveč přicházejí“. v roce 1895 se pak 
ve vepřku, jako první v Čechách, našly dva dět-
ské pohřby. Neobvyklé na tom bylo to, že těla 
dětí byla uložena do hrobu v nádobách. 

málokdo z archeologů v roce 1992 věřil to-
mu, že by se zde podobný nález mohl po více 
jak 100 letech opakovat. měli štěstí, znovu 
se podařilo takový hrob najít. objev o to vý-

znamnější, že podobných hrobů se v republice 
zatím našlo pouze deset, z toho tři ve vepřku. 
další zajímavostí je to, že tento způsob po-
hřbívání pochází až z egejské oblasti.

Největší nález předmětů ze zlata, a to nejen 
z regionu, ale z celé široké oblasti, je z Kra-
lup – minic. zde v roce 1904 našel dělník fr. 
prosák dva zlaté náramky spolu se spirálkami 
navlečenými na drátu ze stejného kovu. Nález 
tehdy prodal do Národního muzea (kdo by 
to asi tak udělal dnes?). Bylo to v letech, kdy 
archeologické bádání bylo ještě v plenkách, 
a tak bohužel nevíme, zda tyto předměty by-
ly součástí bohatého pohřbu nebo šlo o oběť 
nám neznámému božstvu. víme jen, že po-
dobné předměty se vyráběly pouze ve střed-
ním Německu.    váClav fenCl

Obrázky z pravěkého Kralupska
Vážení čtenáři, pan  Václav fencl, člen české společnosti archeologické a spolupracovník kralupského 
městského muzea, zabývající se desítky let záchranou pravěkých památek v regionu, pro vás připravil 
sérii článků pod společným názvem „Obrázky z pravěkého Kralupska“. Každý měsíc se tedy můžete 
těšit na jeden díl tohoto zajímavého a poučného seriálu.

Bronzové dýky

Hřivny nalezené v Hospozíně

díl sedMý

Starší doba bronzová 
2.200 – 1.600 př. Kr. (2. část)
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 

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

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

proGrAM nA Duben

15. 4. – středa 19:30 hodin

18. COUnTRy SaLOn 
S RangeRS BanD  

Hostem jarního country salonu je skupina  
Lokálka Hradec Králové. Vstupné: 230,- Kč

16. 4. – čtvrtek 19:30 hodin

TanČíRna  
Vaše oblíbené taneční večery pokračují. Pro-
vází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 70,- Kč osoba; 120,- Kč pár

17. 4. – pátek  19:00 hodin

KOnCeRT KaPeLy
HORKýŽe SLíŽe  

Přinášíme vám pořádný nářez v podání kapely 
Horkýže slíže. Jako předkapela vystoupí kra-
lupská formace Rozkouřenej Cipísek.

Vstupné: 230,- Kč v předprodeji; 
 270,- Kč na místě

23. 4. – čtvrtek 16:30 hodin

ČaJ O PáTé – 
KOZeLKOVa TROJKa 
Vámi oblíbené „čaje“ pokračují. Tentokrát vám 
pro radost k poslechu a tanci zahraje Kozelkova 
trojka. Vstupenky jsou slosovatelné o ceny!

Vstupné: 50,- Kč

27. 4. – pondělí 19:30 hodin

JaRní KOnCeRT
Komorního orchestru  
Dvořákova kraje 
Milovníci krásné hudby se mo-
hou těšit na nevšední zážitek. 
Komorní orchestr Dvořákova 
kraje pro dubnový večer při-
pravil další z řady jedinečných 
koncertních vystoupení. 
Zazní skladby skladatelů  
H. Purcella, J. S. Bacha, 
Y. Akutagawy, G. Ph. Tele-
manna a L. Janáčka. Diri-
guje prof. Václav Mazáček.

Vstupné: 120,- Kč; 
100,- Kč 

senioři a studenti

PŘIPRAVUJEME NA kVětEN
 5. 5.	 Divadlo	Verze	–	Úča	musí	pryč!
 6. 5. Chytit	vítr	–	koncert	z	písní	
	 	 L.	Cohena,	B.	Dylana	a	dalších
 14. 5. Tančírna
 16. 5. S	mámou	a	tátou	za	úsměvem
 20. 5. Bratislavské	hudobné	divadlo	–
	 	 Mandarínková	izba

7. 4. – úterý 19:30 hodin

KOnCeRT  
VěRy MaRTinOVé

Jubileum 55 Tour - koncertní turné Věry Martino-
vé k jejímu půlkulatému výročí. Je nač se těšit.

Vstupné: 220,- Kč v předprodeji;  
260,- Kč na místě

13. 4. – pondělí       16:30 hodin

Divadlo Kukadlo: 

O VíLe KVěTinCe  

Hudební pohádka s písničkami o tom, jak 
Brouk a Brouček pomáhají kopretinám 
a broučkům na louce zraněným koly auta. 
Ostatní obyvatelé louky se přidávají, ale ně-
kteří dělají, jako že se jich to netýká. Napří-
klad mrzutý krtek, který ale s novými brý-
lemi pozná, že pomáhat druhým je víc než 
potřebné. Představení je zaměřené na pomoc 
hendikepovaným.
Za návštěvu obdržíte razítko do sluníčkové 
kartičky. Hlavní výhrou je zájezd pro dvě oso-
by do zábavního parku v Německu, který vě-
novala CA Abaca Lenka Malíková.

Vstupné: 60,- Kč

LOUTKOVý SOUBOR ROLniČKa
uvede ve středu 22. 4. 2015 
od 16:30 hodin pohádku  
„O zakleté princezně“, režie  
Z. Hrazděrová. Prodej vstupe-

nek na místě před představením. LS Rolničku 
najdete v zadním traktu KD Vltava (vedle klu-
bovny DS Scéna), přístup z Hakenovy ulice.

NOVINKA
V KIOSKU KINA VLTAVA  

VAŘÍME KÁVU
možno i s sebou! 
Otevřeno je v době 
promítání v kině.

Náhradní 
termín 

z důvodu 
nemoci 

v březnu
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Divadelního sdružení Scéna montmartre Praha

ve středu 6. května od 19 hodin

Chytit vítr
můžete se těšit na velmi příjemný večer! 

Jedná se o volné pokračování úspěšného pořadu Ptáci na telegrafním 
drátě, věnovanému písním a textům Leonarda Cohena, Boba Dylana, Paula 

Simona a Donovana Leitche. Pro zpestření zazní ukázky z tvorby amerického 
folkového zpěváka Peta Seegera a velšského barda Toma Jonese.

Účinkují: Václav Procházka – kytara, zpěv, recitace; markéta 
Zehrerová – zpěv, recitace; martina Koutná – ukulele, flétna.

Vstupné: 120,- Kč; 100,- Kč senioři, studenti

Rozšířili jsme nabídku o pořady pro seni-
ory, Čaj o páté se stal velmi oblíbeným 

setkáním při příjemné hudbě. Pro milov-
níky jazzu jsme připravili sérii komorních 
koncertů při sklence vína. Pohlazením 
na duši jsou koncertní vystoupení Komor-
ního orchestru Dvořákova kraje.

Rádi bychom návštěvníkům KD Vltava 
nabídli více dokumentárních a cestopisných 
pořadů. V prosinci bude pomyslnou třešnič-
kou na dortu setkání s cestovatelem a foto-
grafem Jiřím Kolbabou.

Stále větší oblibě se těší tzv. eventové 
akce, např. Svatomartinská slavnost s lam-

pionovým průvodem se sv. Martinem, osla-
vy adventu, dětské akce či pěvecká soutěž 
Kralupský talent.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich 
přízeň a těšíme se v jarní sezóně na další 
setkávání při kulturních akcích.

Jitka košťálová, PRodukční kd vltava

Jeden snímek byl ovšem pro 
Kralupy specifický a tím byly 

Kobry a užovky. Film, který se 
natáčel v Kralupech a blízkém 
okolí, zaznamenal velký divác-
ký úspěch především v našem 
kině Vltava. Dosud ho v Kra-
lupech vidělo téměř 1.300 lidí 
a to nás ještě čekají minimálně 
další čtyři projekce. Na premi-
éru snímku dorazili oba bratři 
Hádkové a diváci tak měli mož-
nost se s nimi vyfotit, požádat 
o autogram nebo hercům položit 
zajímavé dotazy. 

Ovšem i náročnější divák si 
určitě měl z čeho vybrat. V led-
nu jsme hráli skvělý argentinský 
film Divoké historky a únor byl 
plný oscarových hitů od Birdma-
na až po Whiplash. Na začátku 
března měli diváci možnost zajít 
si na opravdovou klasiku, kterou 
byl první díl Vetřelce. Nenechalo 
si ji ujít 70 filmových nadšenců 
a my již teď můžeme prozradit, 
že v listopadu nás čeká díl druhý 
a rozhodně to nebude poslední 
kultovní film, který se do bu-
doucna chystáme promítat. 

Tento měsíc nás ještě čeká 
speciální víkend s pracovním 
názvem „Oscar versus Lev“, 
kdy si budete moct užít nejlep-
ší filmy podle české a americ-
ké filmové akademie. Cestu ven 
dokonce zahrajeme za symbolic-
kou cenu 50 korun. 

Těšíme se na vaši návštěvu 
kina Vltava a doufáme, že si 
následující promítání budete 
užívat minimálně stejně, jako 
do teď. 

ondřeJ fRaněk, 

PRodukční kina vltava

Kobry a užovky byly největším lákadlem 
zimní filmové sezóny
První čtvrtletí tohoto roku bylo z hlediska návštěvnosti 
v kině velice úspěšné. Především díky vám, divákům, jsme 
zaznamenali v rozmezí mezi prosincem a březnem rekordní 
návštěvnost. Výrazně k tomu pomohly filmové trháky, 
kterými byly především hobit: Bitva pěti armád, Padesát 
odstínů šedi a v neposlední řadě animovaný hit SpongeBob 
ve filmu: houba na suchu. 
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Vltava praskala v zimě ve švech
Zimní divadelní sezóna byla v Kd Vltava velice úspěšná. Ze čtyř představení byla tři plně vyprodaná. Je pro nás velmi 
potěšující vědomí, že jsme se strefili do vkusu diváků, kterým velice děkujeme za přízeň. a věříme, že nám ji zachovají 
i v druhé polovině roku. na prknech divadla kulturního domu by se měly objevit osobnosti jako richard Krajčo, david 
švehlík, Vojta dyk, táňa Vilhelmová či Petra hřebíčková.

Zveme vás na jarní koncert Vyhlašujeme novou dětskou výtvarnou soutěž s tématem

Večerníček má narozeniny!
K 50. výročí prvního vysílání Večerníčku v České televizi 
jsme pro děti připravili dětskou výtvarnou soutěž. 
Namalujte svůj nejoblíbenější večerníčkový příběh nebo 
svoji nejoblíbenější postavu z Večerníčku. Vaše výtvory 

(na zadní straně s kontaktními údaji) můžete přinést 
do kulturního domu Vltava do konce srpna 2015, a to 

v pracovní době kanceláře nebo na jakoukoli dětskou akci. 
V září ze všech prací uspořádáme výstavu 

a tři nejlepší autory odměníme. 

malujte, stříhejte, lepte, tvořte! 
těšíme se na „VaŠe“ Večerníčky!
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Kulturní a společenské středisko  
v Kralupech nad Vltavou  

nám. J. Seiferta 706 
278 01 Kralupy nad Vltavou  

www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBENFacebook  
Kino Vltava

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Francie, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který 
dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se mu 
nadále vysmívá. Nyní má Caesar lstivý plán, jak se Galů zbavit jednou 
provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě 
monumentálních římských staveb s honosným názvem Sídliště Bohů...

AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA, 2015, 2D/tit., 3D/dab., 150 min.  

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového 
míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému 
nebezpečí. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou 
zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví 
a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího akčního dobrodružství 
globálních rozměrů....

CESTA NADĚJE
Austrálie / USA, 2014, titulky, 111 min.

Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání vody pod 
zemí ve vyprahlé krajině. Svůj instinkt využije v životním dobrodružství, 
aby se v cizí nepřátelské zemi dostal na místo nejděsivější bitvy první 
světové války a našel své tři syny. Cesta ho z australského kontinentu 
vede do Konstantinopole (dnešního Istanbulu), doprostřed chaosu 
hroutícího se impéria Osmanské říše...

ČAROVNÝ LES
USA, 2014, titulky, 125 min.

Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy 
Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty 
všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař 
se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která 
na oba manžele uvrhla kletbu...

GHOUL
Česko, 2015, titulky, 15+, 86 min.

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit 
unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností 
ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem 
kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti...

KOBRY A UŽOVKY
Česko, 2015, 15+, 111 min.

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci 
sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). 
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se 
objeví Kobra...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Velká Británie / Francie, dabing, 2015, 85 min.

Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun musí poslouchat a dělat, co 
farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, 
takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale 
každý plán se může zvrtnout...

POPELKA
USA, 2015, dabing, 105 min.

Otec mladé Elk se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka 
velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám 
Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém 
novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka 
zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny...

POŘÁD JSEM TO JÁ
USA, 2014, titulky, 99 min.

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou 
profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí 
diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně 
se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější 
zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné 
i inspirující...

REZISTENCE 
USA, 2015, titulky, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

Měl to být pro Tris šťastný den, ale všechno dopadlo jinak. Po krvavé 
tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší 
válka. Tris čeká další volba. Nezbývá jí, než bez výhrad přijmout svou 
Divergentní identitu. Dokáže se ale vyrovnat se vším, co to znamená?

RYCHLE A ZBĚSILE 7
USA, 2015, titulky, 12+, 140 min.

I auta můžou létat. Pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její 
hrdinové teď narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Statham hraje 
Deckarda Shawa, živý stroj na zabíjení, který vycvičila elitní vojenská 
jednotka...

VYBÍJENÁ
Česko, 2015, 94 min.

Film o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu 
a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví 
příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Ocitáme se 
na abiturientském srazu gymnázia. Zdánlivě banální situace dává prostor 
nejen pro sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných 
tužeb i uskutečněných snů a prožitého života...

   14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  LOVCI A OBĚTI 100,- KČ

20. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 

 21.  ÚT 20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 22.  ST 20:00  VYBÍJENÁ 100,- KČ

 23.  ČT 20:00  GHOUL 110,- KČ

 24.  PÁ 17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

25.  SO 14:30  VELKÁ ŠESTKA 80,- KČ

   17:00  DÍRA U HANUŠOVIC 80,- KČ

   20:00  BIRDMAN 100,- KČ

26.  NE 14:30  TŘI BRATŘI 100,- KČ

   17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ 100,- KČ

   20:00  CESTA VEN 50,- KČ

27. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 

28.  ÚT 20:00  CESTA NADĚJE 110,- KČ

29.  ST 20:00  POŘÁD JSEM TO JÁ 100,- KČ

30.  ČT 20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON PREMIÉRA 140,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří 

mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ST 20:00  VYBÍJENÁ 120,- KČ

 2.  ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 

    RYCHLE A ZBĚSILE 7   100,- / 120,- KČ

 3.  PÁ 17:00  CHAPPIE 120,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

 4.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00  REZISTENCE 110,- KČ

   20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 5.  NE 14:30  ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

6. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 
 7.  ÚT 20:00  VYBÍJENÁ 120,- KČ

 8.  ST 20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 9.  ČT 20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

 10.  PÁ 17:00  REZISTENCE      150,- KČ

   20:00  VZKŘÍŠENÍ DÉMONA 110,- KČ

 11.  SO 14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

   20:00 VYBÍJENÁ 120,- KČ

 12.  NE 14:30  KONEČNĚ DOMA 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

13. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT 20:00  GHOUL 110,- KČ

 15.  ST 20:00  CHAPPIE 120,- KČ

 16.  ČT 20:00  CESTA NADĚJE 110,- KČ

 17.  PÁ 17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

 18.  SO 14:30  ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ

   17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  GHOUL     130,- KČ

 19.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 

    ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 3 60,- KČ

SPECIÁLNÍ 

VÍKEND 

S PODTITULEM 

„OSCAR        VS.  LEV“
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PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

DUBENFacebook  
Kino Vltava

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Francie, 2014, 2D/dab., 3D/dab., 85 min.

Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který 
dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se mu 
nadále vysmívá. Nyní má Caesar lstivý plán, jak se Galů zbavit jednou 
provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě 
monumentálních římských staveb s honosným názvem Sídliště Bohů...

AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA, 2015, 2D/tit., 3D/dab., 150 min.  

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového 
míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému 
nebezpečí. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou 
zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví 
a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího akčního dobrodružství 
globálních rozměrů....

CESTA NADĚJE
Austrálie / USA, 2014, titulky, 111 min.

Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání vody pod 
zemí ve vyprahlé krajině. Svůj instinkt využije v životním dobrodružství, 
aby se v cizí nepřátelské zemi dostal na místo nejděsivější bitvy první 
světové války a našel své tři syny. Cesta ho z australského kontinentu 
vede do Konstantinopole (dnešního Istanbulu), doprostřed chaosu 
hroutícího se impéria Osmanské říše...

ČAROVNÝ LES
USA, 2014, titulky, 125 min.

Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy 
Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty 
všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař 
se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která 
na oba manžele uvrhla kletbu...

GHOUL
Česko, 2015, titulky, 15+, 86 min.

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit 
unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností 
ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem 
kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti...

KOBRY A UŽOVKY
Česko, 2015, 15+, 111 min.

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už 
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci 
sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). 
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se 
objeví Kobra...

http://kinovltava.weebly.com

Náš profil na Facebooku:
Kino Vltava

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

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

Změna programu včetně výše vstupného 
vyhrazena. Podrobné popisky k obsahu 

filmů najdete na našem webu a Facebooku.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Velká Británie / Francie, dabing, 2015, 85 min.

Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun musí poslouchat a dělat, co 
farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, 
takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale 
každý plán se může zvrtnout...

POPELKA
USA, 2015, dabing, 105 min.

Otec mladé Elk se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka 
velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám 
Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém 
novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka 
zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny...

POŘÁD JSEM TO JÁ
USA, 2014, titulky, 99 min.

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou 
profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí 
diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně 
se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější 
zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné 
i inspirující...

REZISTENCE 
USA, 2015, titulky, 2D/tit., 3D/dab., 12+, 120 min.

Měl to být pro Tris šťastný den, ale všechno dopadlo jinak. Po krvavé 
tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší 
válka. Tris čeká další volba. Nezbývá jí, než bez výhrad přijmout svou 
Divergentní identitu. Dokáže se ale vyrovnat se vším, co to znamená?

RYCHLE A ZBĚSILE 7
USA, 2015, titulky, 12+, 140 min.

I auta můžou létat. Pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její 
hrdinové teď narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Statham hraje 
Deckarda Shawa, živý stroj na zabíjení, který vycvičila elitní vojenská 
jednotka...

VYBÍJENÁ
Česko, 2015, 94 min.

Film o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu 
a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví 
příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Ocitáme se 
na abiturientském srazu gymnázia. Zdánlivě banální situace dává prostor 
nejen pro sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných 
tužeb i uskutečněných snů a prožitého života...

   14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  LOVCI A OBĚTI 100,- KČ

20. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 

 21.  ÚT 20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 22.  ST 20:00  VYBÍJENÁ 100,- KČ

 23.  ČT 20:00  GHOUL 110,- KČ

 24.  PÁ 17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

25.  SO 14:30  VELKÁ ŠESTKA 80,- KČ

   17:00  DÍRA U HANUŠOVIC 80,- KČ

   20:00  BIRDMAN 100,- KČ

26.  NE 14:30  TŘI BRATŘI 100,- KČ

   17:00  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ 100,- KČ

   20:00  CESTA VEN 50,- KČ

27. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 

28.  ÚT 20:00  CESTA NADĚJE 110,- KČ

29.  ST 20:00  POŘÁD JSEM TO JÁ 100,- KČ

30.  ČT 20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON PREMIÉRA 140,- KČ

FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

HAPPY 
DAY

Kino Vltava pro Vás připravilo HAPPY DAY!
Jeden den v měsíci je určen žákům a studentům, kteří 

mohou po předložení studentského průkazu zhlédnout film 
za sníženou cenu. Film je přístupný i široké veřejnosti.  

 1.  ST 20:00  VYBÍJENÁ 120,- KČ

 2.  ČT 20:00     HAPPY DAY  PREMIÉRA 

    RYCHLE A ZBĚSILE 7   100,- / 120,- KČ

 3.  PÁ 17:00  CHAPPIE 120,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

 4.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA     120,- KČ / 140,- KČ

   17:00  REZISTENCE 110,- KČ

   20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 5.  NE 14:30  ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

6. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE 
 7.  ÚT 20:00  VYBÍJENÁ 120,- KČ

 8.  ST 20:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

 9.  ČT 20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

 10.  PÁ 17:00  REZISTENCE      150,- KČ

   20:00  VZKŘÍŠENÍ DÉMONA 110,- KČ

 11.  SO 14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 100,- KČ / 120,- KČ

   17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

   20:00 VYBÍJENÁ 120,- KČ

 12.  NE 14:30  KONEČNĚ DOMA 100,- KČ / 125,- KČ

   17:00  POPELKA 100,- KČ / 120,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

13. 4.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 14.  ÚT 20:00  GHOUL 110,- KČ

 15.  ST 20:00  CHAPPIE 120,- KČ

 16.  ČT 20:00  CESTA NADĚJE 110,- KČ

 17.  PÁ 17:00  RYCHLE A ZBĚSILE 7 120,- KČ

   20:00  KOBRY A UŽOVKY 100,- KČ

 18.  SO 14:30  ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ

   17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  GHOUL     130,- KČ

 19.  NE 10:00   KINEČKO PRO NEJMENŠÍ 

    ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 3 60,- KČ

SPECIÁLNÍ 

VÍKEND 

S PODTITULEM 

„OSCAR        VS.  LEV“
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pozváNKy

kralupy n. Vlt. – Lobeč, purkyňovo nám. 228

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

v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme MěÚ Kralupy, že finančně podpořil provoz galerie v roce 2014. 

na vernisáž výstavy akademické malířky

oLGY VYCHoDiLoVé
GRAFIKA 

zVeMe Vás 22. DubnA oD 17:30 HoDin

proDeJní VÝstAVA potrVá Do 30. kVětnA 2015
Na červen připravujeme výstavu v rámci Dnů Kralup:  

Jan Kavan - známková tvorba

Akademická malířka Olga Vychodilová se vě-
nuje volné grafice, exlibris a ilustracím. Kromě 
České republiky vystavuje i v zahraničí (Polsko, 
Itálie, Japonsko a další).  Vystudovala VŠ Um-
PRUm ve speciálním ateliéru ilustrace a grafiky. 
Dále soukromě studovala u akad. malířky 
a grafičky Ludmily Jiřincové. mezi její výtvarné 
techniky patří lept, suchá jehla a akvatinta. 
Získala ocenění VŠUP v Praze a dvě ocenění 
na mezinárodní soutěži exlibris v Polsku. Je 
také členkou sdružení českých grafiků HOLLAR.

Hudební doprovod: žáci ZUŠ Kralupy n. Vlt.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou Vás zve na dubnový 
koncert 43. ročníku Hudebních slavností Antonína Dvořáka 
v jeho rodném kraji věnovaný dozvukům Roku české hudby 

2014 pořádaný ve spolupráci s hudebním festivalem Americké 
jaro a Mezinárodní společností Antonína Dvořáka

Rytířský sál zámku v Nelahozevsi
čtvrtek 16. 4. 2015 v 19:30 hodin

klavírní recitál Radoslava Kvapila
- koncert cyklu setkání s hudbou a osobností

Na programu budou skladby Ludwiga van Beethovena, 
Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

Vstupenky na koncerty budou v prodeji před koncertem  
na místě a objednat je lze týden před koncertem  

u paní Hronkové (tajemnice KPH č. tel. 725 837 912,  
e-mail: hronkovai@seznam.cz). Rezervace bude potvrzena, 
pokud to kapacita sálu umožní. Jednotné vstupné pro tento 

koncert je 150,- Kč. Doprava autobusem z Kralup nad Vltavou 
zajištěna. Odjezd v 18:45 hodin ze zastávky autobusu MHD 

Na Jízku a v 19:00 hodin od hotelu Sport Na Františku.
Zájemci o obnovu členství a o nové členství v Kruhu 
přátel hudby budou moci na místě vyplnit přihlášku, 

na základě které a po uhrazení ročního členského příspěvku 
ve výši 100,- Kč jim bude vystaven členský průkaz.

na červen 2015 připravujeme komorní koncert Solomia Soroka 
– housle, Arthur Greene – klavír. Koncert je součástí festivalu 

Americké jaro – jubilejní 10. ročník.  
POZOR, ZMěna TeRMínU - přesun koncertu na 1. 6. 2015.
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www.afkveltrusy.cz

sLet ČAroDěJniC, ČAroDěJŮ, 
bAziLiŠkŮ, bAbizen, bosorek...

Nastartujte košťata, vysavače a jiné létací dopravní prostředky 
a doleťte, máme rezervovaný vzdušný prostor

SOBOTA 25. 4. 2015 
na Paloučku ve Starém Lobečku, kde od 14:30 hodin začíná 
rej pro malé čaroděje 
- buřt à la netopýří noha
- cesta s černokněžníkem
- medvědi nevědí – živá medvíďata
- šikovné ruce čaroděje
- kolotoč, houpačky
pro velké: alkoholické lektvary k omlazení a povzbuzení mysli, 
něco na zub k doplnění tuků pro lepší vzlet – grilovaný čuník
U vstupu bude měšec pro mince v hodnotě 25,- Kč na jedy 
a lektvary

Pořádá Centrum volného času Palouček
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Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v dubnu
významných životních jubileí.

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

93 let Kuntová Růžena
 Podrabská Libuše
 Runt Jaroslav
91 let Tomsová Miloslava
 Zavoral Jaroslav
90 let Tesařová Anna
85 let Záleský Karel
 Křtěnová Zdeňka
 Rosenhöfer Miroslav
 Šimoníčková Božena
 Marešová Jiřina
80 let Málek Jiří
 Kostelníčková Josefa
 Lečbych Josef
 Nygrýnová Drahuše
 Pavlíková Jiřina

Vážení rodáci a příznivci města Kralupy 
nad Vltavou, upozorňujeme na kompli-

kace, které s sebou přinesl 16. březen – 
uzavření Masarykova mostu, a které se do-
tknou též zájemců o náš výlet do Nových 
Hradů, kteří bydlí v Lobečku.

Výlet se koná 22. dubna 2015, nástup 
v 7 hodin v Minicích a dále po známých 
zastávkách Čechova, U Zeleného stromu 
a poslední u hotelu Sport – asi v 7:15 ho-
din. Odtud míříme do Nových Hradů.

Prohlédneme si rokokový zámek, navští-
víme město Chrudim, kde poobědváme 
a odpoledne si prohlédneme zajímavos-
ti, které město nabízí. Cena zájezdu bude 
200,- Kč.

Podrobnější informace získáte při placení 
zájezdu 7. 4. od 13 hodin v DPS, ve výjimeč-
ných případech na tel. č. 315 704 145.

Nabízíme příležitost, jak si užít zajímavý 
den. Neváhejte, jste vítáni! Nám zachovejte 
přízeň. Děkujeme. vaši „RodáCi“

SDRUžeNí RoDáKů 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na prohlídku KAROLINA
kDY? V pátek 17. dubna 2015

K arolinum je národní kulturní památkou, symbolem 
Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo 

sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy 
neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil 
Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého 
učení.

Jedinečná památka náleží pražské univerzitě 
od roku 1383, kdy syn zakladatele univerzity, král 
Václav IV., získal pro kolej jeden z nejvýstavnějších 
staroměstských paláců. Po stavebních úpravách 
sloužilo Karolinum jako sídlo nejen pražským profe-
sorům, kteří tu vyučovali a bydleli, ale kolej se stala 
slavnostním shromaždištěm univerzity a rezidencí 
rektora, akademických představitelů a úřadů.

Největší změnu prodělala budova Karolina v letech 
1945 až 1959, kdy architekt Jaroslav Fragner provedl 
rozsáhlou rekonstrukci areálu, která byla dokončena 
vytvořením čestného nádvoří se slavnostním vstupem, 
jemuž dominuje kašna se třemi lvy sochaře S. Hanzí-
ka (1968).

Odjezd z kralupského nádraží ve 12:41 h. na ma-
sarykovo nádraží. Odtud pěšky kolem Prašné brány 
na Ovocný trh. Na tuto akci je nutné se předem přihlá-
sit na tel. čísle 315 723 393, protože počet zájemců 
je omezen. Sraz s mimo kralupskými je ve 13:45 h. 
na nádvoří Karolína. V případě většího zájmu máme 
předjednánu ještě další následnou skupinu a sraz by 
se posunul na 13:30 hodin.

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy

Tato vycházka bude financována z grantu měÚ Kralupy nad Vltavou. Akci připravila Ilona Očenášková

Zámek Nové Hrady - 
Východní Čechy

BLAHOPŘÁNÍ
Jarunko, Ty jsi naše hvězdička, veselá jak rů-
žička, my Tě všichni rádi máme, dnes si s Te-
bou sklenku dáme. Na Tvoje zdraví se dnes pije, 
do lesklých pohárků šampus Ti lijem. Cinkají 
skleničky a chodí známí, tisknou Ti ruku, říkají 
přání. Zkušenější buď s Mírou každým rokem, 
život vychutnávej každým lokem. Vždy v pohodě 
buď naladěná, zkrátka Ty jsi naše 100% žena!
K narozeninám, které slavíš 2. dubna, Ti gratu-
luje parta správných lidí :o)
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Milí přátelé 
a příznivci Městského klubu důchodců
Jistě jste si všimli v předešlých vydáních 
Zpravodaje, že činnost našeho klubu je 
rozmanitá. Kromě pravidelných schůzek, 
na kterých jsme přivítali děti z mateřské 
školy, zatančili si, zazpívali a vytvářeli růz-
né výrobky, jsme připravili i oblíbené zájez-
dy za památkami naší vlasti. První se bude 
konat již v sobotu 18. dubna a navštívíme 
památník (Čapkova Strž), Dobříš, Svatou 
Horu a Vysokou u Příbrami s památníkem 
Antonína Dvořáka. 

Přihlásit se můžete v úterý 7. dubna, even-
tuelně 17. dubna od 13 hodin v klubu (Dům 
s pečovatelskou službou), nebo telefonicky 

u pana Koláře na tel. č. 728 720 763 a pana 
Umlaufa na tel. č. 606 824 003. Cena zájez-
du je 250,- Kč a všichni jste vítáni. 

S dalšími výlety vás seznámíme v příštím 
vydání a budeme se těšit i na vaši návštěvu 
u nás v klubu, kde připravujeme zajímavá 
setkání, besedy a společenské akce, jako 
byla ta poslední ve čtvrtek 12. března. To 
jsme se sešli na „Kloboukovém plesu“, kte-
rého se zúčastnili i zástupci města, velmi 
se jim tato již tradice líbila a rádi by tímto 
poděkovali za pozvání ředitelce DPS, Mir-
ce Beritové.

Rádi vás přivítáme v našem kolektivu, 
přijďte se s námi bavit.

členové MKD

Městský klub důchodců

 1. 3. RoUŠAL Josef .............................. 81 let

 2. 3. HoRYNA Vladimír ...................... 75 let

 9. 3. PáNKoVá Květuše ..................... 80 let

 15. 3. HUPKA Zdeněk ........................... 55 let

 22. 3. ČeRNá Jiřina ................................ 86 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.
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Členové MKD po úspěšné prezentaci jejich 
ručních prací na Výstavišti v Lysé nad Labem.

SOUKROMÁ INZERCE
❱ PRODáM ZaHRaDU v Zeměchách (u rybníků) 
na vlastním pozemku o ploše 1.017 m2, 
s dřevěnou patrovou chatkou, altánem,  
krbem a studnou. Cena 400.000,- Kč.  
Další informace na e-mailu:  hohaus@atlas.cz

Chvála
zvonů

Říká se, že o Velký pátek odlétají zvony 
na znamení smutku do Říma – ten den 

skonal ukřižovaný Ježíš Kristus. 

Nevím, proč zvony letí zrovna do Říma, snad, 
že legenda se zrodila mnoho staletí po této 

události. Nechci však psát o vzniku legend, ale 
o zvonech. Co všechno by se o nich dalo říci, 
napsat! Člověk je vymyslil, zhotovil pro různé 
úkoly. Ty nejprimitivnější plechové zvonečky, 
uvázány na krk dobytčatům, odháněly hlukem 
divou zvěř. Jiné, vyrobené ze znivého kovu, 
varovaly samotného člověka před přírodními 
či válečnými pohromami. Rozhoupány, jejich 
srdce ožívají a zvěstují – nikoli hlukem, ale 
hlasem. Hlas zvonů snad ani nelze k něčemu 
přirovnat.

Jedním z nejstarších dochovaných zvonů 
nedaleko Kralup je zvon svatý Bartoloměj. 
Jméno dostal po mučedníkovi, jemuž je za-
svěcen katolický kostel v Libčicích nad Vlta-
vou. Nejmladší zvony jsou v Kralupech. O jejich 
odlití se velice zasloužil tehdejší ředitel Kau-
čuku Ing. Nevosad. Trojice zvonů – sv. Vác-
lav, sv. Ludmila a sv. Vojtěch, byla vysvěcena  
11. prosince 1991 kardinálem Vlkem. Zapo-
slouchejme se do jejich hlasů, jak po tom toužil 
Jaroslav Seifert: „Zazvoňte mi ještě jednou, 
kralupské zvon! A zněte dlouho...“

Zdeňka Křtěnová, Kralupy

Pozn. redakce – jedná se pouze o výňatek ze 
zajímavého textu paní Křťěnové, celé povídání 
najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz

Akce pivovAr

sobota 25. 4. 2015 od 14:00
Žižkova 80, Kralupy nad Vltavou

facebook event- akce pivovar Info: 777 870 328 

Rádi bychom Vás opět po roce pozvali na malou  
kulturní akci v pivovaru. Těšit se můžete na přednášky, 

výstavy, program pro děti, muziku i pivko. 
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Z Linky 156

 18. 2. v 19:26 h. na l. 156 oznámila paní 
J., že na sídl. Cukrovar před č.p. 1084 hoří 
kontejner na domovní odpad. Na místo byl 
přivolán HZS a vyslána hlídka MP a OO PČR 
Kralupy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že zahořel plastový kontejner, který byl HZS 
uhašen a celou věc si převzali policisté OO 
PČR Kralupy k dalšímu opatření. 

 23. 2. v 16:47 h. na l. 156 požádala 
pracovnice OD Penny v ul. Chmelova 
o příjezd hlídky MP z důvodu záchytu zloděje 
na prodejně. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která v pachateli zjistila pana K. Dozorčí 
službou MP byla provedena lustrace na OO 
PČR Kralupy, kde bylo zjištěno, že pan K. 
spáchal přestupek proti majetku opakovaně. 
Z tohoto důvodu byl pan K. předveden na OO 
PČR Kralupy, kde si jej policisté převzali 
k dalšímu opatření.

 24. 2. ve 20:05 h. na l. 156 oznámil pan 
G., že se nachází před KD Vltava a pohřešují 
jej v psychiatrické léčebně v Horních 
Beřkovicích. Dozorčí služba MP provedla 
lustraci na OO PČR Kralupy, kde bylo 
zjištěno, že se skutečnost zakládá na pravdě. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která pana 
G. převezla na OO PČR Kralupy, kde si jej 
policisté převzali k dalšímu opatření.

 26. 2. ve 14:00 h. na l. 156 oznámila paní 
T., že v panelovém domě na Hůrce č.p. 1061 
je silně cítit na společných chodbách plyn. 
Na dotaz dozorčí služby, zda v domě nebydlí 
např. nějaká starší osoba, která by mohla 
zapomenout vypnout plynový sporák, bylo 
na toto sděleno, že ve 3. poschodí taková paní 
bydlí a je možné, že plyn je cítit od ní. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP, která se pokusila 
zkontaktovat paní F., která nereagovala 

na bouchání na dveře. Shodou okolností její 
sousedka má pro tyto případy klíče. Následně 
bylo zjištěno, že paní F. nechala zapnutý hořák 
na plynovém vařiči. Tento byl vypnut, prostor 
vyvětrán a paní F. byla po návratu upozorněna 
na možné nebezpečí.

 26. 2. ve 14:43 h. na l. 156 oznámila paní 
R., že dvě ženy romského původu porušují 
v ul. Riegrova nařízení města o pochůzkovém 
prodeji. Na místo byla vyslána hlídka MP, 
která prověřila okolí s výsledkem negativním. 
V 15:40 h. na l. 156 oznámil pan J. totéž 
porušení nařízení města před OD Penny v ul. 
Mostní. Na městském kamerovém dozorčím 
systému byly obě ženy zaznamenány a hlídka 
MP nasměrována na místo, kde se ženy 
nacházely. Obě byly následně hlídkou MP 
zajištěny a oběma byly za porušení nařízení 
města uloženy blokové pokuty. 

 27. 2. ve 12:55 h. na l. 156 oznámil pan K., 
že v ul. Vrchlického došlo k dopravní nehodě 
a viník této nehody sedí ve vozidle opodál. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
muže ve výše uvedeném vozidle zadržela. 
Muž byl následně strážníky ztotožněn a byla 
provedena orientační dechová zkouška, při 
které byla zjištěna hodnota 0,08 promile 
alkoholu v dechu. Při dopravní nehodě byla 
poškozena dvě zaparkovaná vozidla. Na místo 
byla přivolána PČR – dopravní nehody, která 
si celou věc převzala k dalšímu opatření. 

 28. 2. v 1:43 h. na l. 156 oznámila paní 
V., že po její zahradě rodinného domu v ul. 
Mlýnská chodí nějaký muž. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že 
manžel oznamovatelky vysadil na zahradě 
nový stromek, který oba považovali 
za zloděje.

 28. 2. v 17:42 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o prověření oznámení, že nad 
Lobčí hoří. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která následně lokalizovala zahoření 
travnatého porostu poblíž vodárny nad sídl. 
Lobeč. Na místo byl přivolán HZS, který 
požár uhasil.

 4. 3. ve 21:20 h. na l. 156 požádal pan 
P., ostraha HM Tesco, o příjezd hlídky MP 
z důvodu záchytu zloděje na prodejně. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, 
že pan M. odcizil zboží v hodnotě 320,- Kč. 
Přes dozorčí službu MP byla telefonicky 
provedena lustrace na OO PČR Kralupy, 
zda se osoba nenachází v celostátním 
pátrání a zda nespáchala přestupek proti 
majetku opakovaně, s pozitivním výsledkem. 
Na místo byla proto přivolána hlídka OO PČR 
Kralupy, která si pana M. převzala k dalšímu 
opatření. 

 13. 3. v 00:30 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o asistenci v non-stop 
baru ul. Mostní, kde se má nacházet žena, 
která vyhrožuje sebevraždou. Na místo byla 
vyslána hlídka MP s hlídkou OO PČR Kralupy, 
které zjistili ženu, paní B., která uvedla, že 
ji její přítel psychicky trýzní, proto se opila 
a pomýšlela na sebevraždu. Na místo byla 
přivolána RZS, která následně ženu převezla 
do léčebny v Horních Beřkovicích. 

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

Jaro se nekompromisně hlásí 
o slovo a s ním také příchod 
Velikonoc. Jak je již po dlouhá staletí 
zvykem, nesmí v žádné domácnosti 
chybět populární kočičky, 
„barborka“, pomlázka a jiné výrobky 
z proutí, větvička voňavého šeříku 
nebo zlatého deště. 

Město se snaží neustále vysazovat no-
vou veřejnou zeleň. Nové výsadby 

ale nikdy nemohou ihned plnohodnotně 
nahradit zeleň, která se stává velmi častým 
terčem vandalů a je smutnou skutečností, 
že dochází k záměrnému poškozování dře-
vin, včetně těch nově vysazených, k odci-
zování vysazených keřů a trvalek ze záho-
nů i mobilních nádob. Nemluvě pak o tom, 
že právě např. kočičky a veškeré kvetoucí 

keře a stromy jsou první pastvou pro včely 
a různý hmyz. V případě poškození keře 
nebo stromu se pak musí provést nutné 
ošetření nebo speciální pořez, který stojí 
nemalé finanční prostředky. Problémem 
zůstává také parkování vozidel na trávní-
kových plochách, kdy řidiči ničí stávající 
travnatý povrch, ze kterého se stává jen 
rozježděný kus půdy.

I když městská policie věnuje tomuto 
problému zvýšenou pozornost, není mož-
né uhlídat vše. Chtěli bychom proto požádat 
všechny občany Kralup, kterým není tento 
problém lhostejný, aby si nových výsadeb 
všímali a případně pomohli s dopadením 
vandalů, kterým za tyto skutky hrozí fi-
nanční postih do výše 10.000,- Kč, v případě 
poškození památného stromu nebo stromů 
pak až 50.000,- Kč.

preVenCe 
kriMinALitY

Ve dnech 13. – 14. 2. proběhla bez-
pečnostně-preventivní akce na kontrolu 
nalévání alkoholu mladistvým osobám, 
kontrolu přítomnosti mladistvých osob 
v prostorách určených pro hazardní hry, 
kontrolu vytipovaných lokalit s možným 
výskytem osob v celostátním pátrání 
a kontrolu dodržování „silničního záko-
na“. V rámci celé akce bylo zkontrolová-
no celkem 67 osob, 5 vozidel, 16 restau-
rací a heren a 11 vytipovaných lokalit. 
Byly zjištěny čtyři mladistvé osoby ve vě-
ku 17, 16 a 15 let, které při orientačním 
měření alkoholu v dechu nadýchaly 0,4; 
0,6 a 1,0 promile alkoholu. O to smutnější 
je fakt, že u třech mladistvých bylo zjiště-
no, že o jejich podnapilosti věděl zákonný 
zástupce. Tato skutečnost byla předána 
k dalšímu opatření na příslušný odbor 
při MěÚ z důvodu podezření ze spáchá-
ní přestupku dle přestupkového zákona.

Chraňte své okolí...

Podklady na tuto stRanu zPRaCovala BC. teReza doBRovolná, ManažeR PRevenCe kRiMinality, Městská PoliCie kRaluPy nad vltavou
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.cz
Podklady PřiPRavila gaBRiela Junášková

MiMořáDná nAbíDkA
Nabízíme dvě volné chaty na rekrea-
ci v Mokrosukách u Sušice v termínech  
4. - 11. 7. a 25. 7. - 1. 8. 2015. Cena za uby-
tování a stravu na jeden den (plná penze + 
dopolední svačina pro děti) je pro kralup-
ské občany 350,- Kč a pro nebydlící v Kra-
lupech 380,- Kč. Děti platí podle věku.  

Na rodinnou oslavu, školení, soustředění 
či jinou kolektivní akci nabízíme celý areál 
v termínech 13. - 16. 4., 25. - 30. 4., 11. - 17. 5., 
30. 5. - 6. 6. a 14. - 20. 6. 2015. 

Parkování zdarma v areálu, možnost vy-
užití zastřešeného bazénu a ohniště na ve-
černí posezení nebo zapůjčení vybavení 
pro stolní tenis a kulečník. Využít lze i fot-
balové a volejbalové hřiště. Okolní příroda 
nabízí možnost krásných vycházek, širší 
okolí pak zajímavé cíle výletů.

Podrobné informace a rezervace: paní 
Špinarová, tel.: 315 722 236 nebo ddmkra-
lupy@seznam.cz.

ČAroDěJniCká noCoVkA
Nocovka plná čarodějnic se koná od pátku 
24. 4. od 18 hodin do soboty 25. 4. do 9 ho-
din. Cena 150,- Kč. V ceně je započítána ve-
čeře a snídaně, pomůcky a materiál na čin-
nosti. Přihlášky si vyzvedněte v kanceláři 
DDM. Odevzdávejte je do 17. 4. 2015.

ČAroDěJniCe 

Ve čtvrtek 30. dubna pořádáme slet čaro-
dějnic. Sraz v maskách je v 16 hodin před 
DDM a společně poletíme na zahradu V Zá-
tiší, kde na nás budou čekat hry, soutěže 
a dílnička. Těšíme se na vás. 

Cena 50,- Kč děti; dospělí 10,- Kč. Na mís-
tě bude možnost zakoupení špekáčků 
na opékání.

oLYMpiáDY pořáDAné 
DDM krALupY
V únoru se pod patronací DDM Kralupy nad 
Vltavou konaly tři olympiády - okresní kolo 
Olympiády z německého jazyka, Zeměpis-
ná olympiáda základních a středních škol 
a okresní kolo Olympiády z anglického ja-
zyka. Podrobné informace a seznam vítězů 
najdete na www.kralupskyzpravodaj.cz.

obLAstní koLo 
Ve VoLeJbALu iV. kAteGorie 
zŠ – DíVkY, CHLApCi
Oblastního kola 16. 3. se zúčastnilo celkem 
84 žáků z kralupských škol a okolí (ZŠ 
Gen. Klapálka, ZŠ Komenského, ZŠ Václava 
Havla, ZŠ Veltrusy). Turnaj se konal v tělo-
cvičně DDM. Vítězná škola dívek a chlap-
ců postoupila do okresního kola, které se 
konalo 25. 3. 2015 v Neratovicích.
Umístění dívky: 1. ZŠ Gen. Klapálka; 2. ZŠ Komen-
ského; 3. ZŠ Václava Havla; 4. ZŠ Veltrusy
Umístění chlapci: 1. ZŠ Gen. Klapálka; 2. ZŠ Vel-
trusy

střeDoČeskÝ tAneČní 
poHár 2015
Dům dětí a mládeže je pořadatelem okres-
ního kola VII. ročníku amatérské taneční 
soutěže „Středočeský taneční pohár“, kterou 
vyhlašuje Středočeský kraj. Soutěž se bude 
konat ve středu 29. 4. ve sportovní hale 
na Cukrovaru od 9 hodin. fO
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KUrzy / šKoLy

třebízského 524, Kralupy n. Vlt., tel.: 734 621 386, 
e-mail: centrumkralupy@email.cz

Vyberte si z široké nabídky našich příměstských táborů na letní prázdniny:
Pohádkové bytosti .........................................................................6. – 10. 7. 2015
Indiánský týden ........................................................................... 13. – 17. 7. 2015
Western story ..............................................................................20. – 24. 7. 2015
SpongeBob Squarepans .............................................................. 27. – 31. 7. 2015
Olympijské hry ................................................................................3. – 7. 8. 2015
Madagaskar ................................................................................10. – 14. 8. 2015
S dinosaury do pravěku ............................................................... 17. – 21. 8. 2015
Passport to English .................................................................... 24. – 28. 8. 2015

V DUBnU VáS ZVeMe na něKOLiK ZaJíMaVýCH aKCí
Tai-chi (seminář) - 18. 4. od 10 do 12 hodin, lektor: J. Valášek, cena: 350 Kč
› Zacvičte si tai-chi, několik set let staré čínské umění. Pravidelné cvičení výraz-
ně posílí Vaše zdraví. 

Rok 2015 trochu jinak (seminář) - 22. 4. od 17 do cca 20 hodin, 
lektor: pí Mašková, cena: 50 Kč / 1 osoba
› Přijďte si poslechnout, čím je rok 2015 výjimečný a proč by měl být právě tento 
rok vaším jedinečným rokem.

Životní cíl (seminář) - 25. 4. od 13 do 18 hodin, 
lektor: pí Růžičková, cena: 790 Kč / 1 osoba
› Jste sebejistí ve svém životě? Víte, co je pro Vás to nejlepší? Nejen na tyto 
otázky si odpovíte a ujasníte si další souvislosti, proč se Vám nedaří, jak byste si 
představovali.

Na jednotlivé akce se hlaste na www.centrumd8.cz

ZUŠ Kralupy nad Vltavou
Vás v měsíci dubnu 2015 srdečně zve na tyto koncerty:

„VeLikonoČní konCert“
který se koná v úterý 7. dubna 2015 od 17:30 hodin  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava

„kYtAroVÝ konCert“
žáků naší školy a studentů Mezinárodní konzervatoře 

Praha pod vedením profesora Zdeňka Dvořáka,
který se koná dne 9. dubna 2015 od 19:00 hodin 

v kralupském městském muzeu

„DubnoVÝ konCert“
který se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 

od 17:30 hodin v sálu hotelu Sport
(v bývalé zasedací místnosti MěÚ)

V příštím vydání a na www.kralupskyzpravodaj.cz se dozvíte o výsledcích 
soutěží žáků hudebního oboru a možnosti přihlášení zájemců 

do letních dílen, které plánujeme na období 24. – 28. srpna 2015.

Na shledanou se těší pedagogové ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

okénko Do krALupskÝCH zákLADníCH ŠkoL
Žáci ZŠ Gen. Klapálka besedovali se spisovatelkou Petrou 

Braunovou, do Komendy přijel zpěvák Radek Banga, v ZŠ praktické  
se zapojili do projektu Jeden za všechny, všichni za stůl 

a v Třebízského škole proběhlo další setkání budoucích prvňáčků.
Články a fotografie z těchto akcí najdete 

na www.kralupskyzpravodaj.cz.

kURZ kRESLENÍ PRAVOU MOZkOVOU HEMISFÉROU
Jako	dítě	jste	kreslil/-a	rád/-a	dnes	ve	Vás	vyvolává	čistý	bílý	list	

papíru	paniku?!	Chcete	to	změnit?	

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

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

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

CO S SEBOU? NIC, JEN DOBROU NÁLADU,  
VŠE POtŘEBNÉ kE kRESLENÍ DOStANEtE

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

PODROBNOStI A OBJEDNÁVkU NAJDEtE NA WWW.SLABIkARkRESLENI.CZ

PŘED kURZEM PO kURZU
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pozVánkA nA fotbALoVé zápAsY 
fk kralupy 1901
  5. 4. ....... 16:30 ....... muži B x TJ Sokol Chlumín
11. 4. ....... 10:15 ....... dorost x SK Slaný
12. 4. ....... 16:30 ....... muži a x FK Pšovka Mělník B
19. 4. ....... 17:00 ....... muži B x TJ Sokol Sazená
25. 4. ...... 10:15 ....... dorost x SK Kročehlavy
26. 4. ...... 17:00 ....... muži B x PTZ Vik. Nelahozeves B

FK Kralupy 1901 zve do svých 
řad temperamentní kluky a holky 

ročníků narození 2004-2010.
Nábor bude uspořádán 

v pátek 3. dubna od 17 hodin 
na stadionu V Olších.

Patronem náboru s osobní účastí 
bude reprezentační obránce 

Pavel Kadeřábek a s ním 
bývalý československý vynikající 

reprezentant Václav Vrána. 
Samozřejmostí je i autogramiáda.

fotbALoVÝ nábor

Úspěšní závodníci plavecké-
ho oddílu Kralupy nad Vlta-

vou se na konci února zúčastnili 
mezinárodních závodů Interna-
tional Swim Meeting v Berlíně. 
Závody se konaly na 50 m dlou-
hém olympijském bazénu a pro 
většinu našich dětí to znamena-
lo první účast na velké meziná-
rodní soutěži. 

Během tří soutěžních dnů na-
ši plavci zlepšovali své osobní 
a také oddílové rekordy v kon-
kurenci téměř dvou set plavec-
kých klubů z 26 evropských 
zemí a Austrálie. V porovnání 
s nejlepšími vrstevníky výbor-

ně obstála Viki Mostková, kte-
rá se ve svém ročníku umístila 
na prvních místech v disciplí-
nách 50 m motýlek, 200 m volný 
způsob a 200 m polohový závod 
a na druhém místě v disciplí-
nách 100 m motýlek a 100 m 
volný způsob. Míša Svobodová 
zlepšila klubové rekordy v dis-
ciplínách 100 m volný způsob, 
50 m motýlek a 100 m motýlek, 
v nabité konkurenci ji dělilo 
od postupů do finále vždy jen 
pár setin. Vincek Zelenka zlep-
šil klubový rekord 11letých žáků 
v disciplíně 50 m volný způsob, 
výrazných osobních zlepšení 
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Dokončení ze strany 1.

zAJíMAVé MiLníkY Dne
09:00  ................. šerm U19 (malá víceúčelová hala u zimního stadionu)

10:00 až 11:30 .... plavání (krytý plavecký bazén na Cukrovaru)

12:00 .................. střelba - vzduchová pistole 
 (malá víceúčelová hala u zimního stadionu)

14:30 .................. běžecká část závodu (atletické hřiště u zimního stadionu)

16:00  ................. kombinovaný závod U17 a U19 – běh a střelba z laserové
 pistole

Vyberte si disciplínu, přijďte fandit a vezměte s sebou děti, které mohou 
vidět své kamarády z Kralup soutěžit. Moderní pětiboj je atraktivní a pest-
rý sport. Své vzory mají děti velmi blízko a vítěz poslední olympiády David 
Svoboda vloni předával medaile. Věříme, že i letos přijede on nebo jiný člen 
české reprezentace.
Neregistrovaní závodníci mohou požádat o účast v závodu na email moderni.
petiboj@kralupy.cz, ovšem předpokladem je velmi dobrá plavecká zdatnost 
(50 m do 10 let, 100 m starší děti). Petr Martínek

sobota 4. 4. 2015 

Kralupská plavkyně se dostala do české reprezentace!

dosáhla i Verča Laurová, Bět-
ka Čiperová, Bára Berková ne-
bo nejmladší členka kralupské 
výpravy Kačka Váňová. 

Mezi soutěžícími byli také 
několikanásobný medailista 
z olympijských her a někdejší 
držitel světových rekordů Lász-
lo Cseh nebo současný světový 
rekordman Adam Peaty z Vel-
ké Británie. Při pohledu na ty-
to plavce a další juniorské re-
kordmany jsme museli uznat, 
že na plavecké technice ještě 
musíme trochu zapracovat. Vel-
mi poučné bylo sledovat takové 
plavce v závodě, ale také při 
koncentraci a rozcvičování se 
před závodem, při rozplavání 
nebo při odpočinku mezi jed-

notlivými závody. Velmi dobrý-
mi výkony v Berlíně naši plavci 
upoutali pozornost i reprezen-
tačních trenérů. Míša Svobodo-
vá se dostala svou nesmírnou 
pracovitostí do reprezentační-
ho týmu mladších juniorů, se 
kterým na konci března odje-
la na mezinárodní multiutkání 
do Portugalska. 

Protože mezinárodní závody 
jsou silnou motivací pro trénink, 
doufáme, že na těch dalších 
bude moct startovat více na-
dějných plavců z našeho města 
a vzestup našeho klubu budeme 
mít možnost ukázat ve význam-
nějším rozměru.

za PlaveCký oddíl kRaluPy 

toMáš BRtník

Kralupští plavci – zleva: Verča Laurová, Vincek Zelenka, Bětka Čiperová 
a Bára Berková

Viki Mostková 
a Lászlo Cseh 

(známý plavec, 
olympionik 

z Maďarska)

Sparťanský
fotbalista 
Pavel 
Kadeřábek
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FLORBaLiSTé Se naDeCHLi 
K ZáVěRU, JUniOŘi 

TaKTéŽ STáLe Ve HŘe

Junioři si přes velmi slibný začá-
tek sezóny v adventním a novo-

ročním období vydatně zkomplikovali 
postupové ambice. Ztráty se soupe-
ři z dolních částí třetiligové tabul-
ky způsobily, že v posledních šesti 
utkáních, která kluky čekají, je vy-
žadován prakticky stoprocentní bo-
dový přínos! Zároveň musí kralupský 
dospívající „potěr“ věřit v zaváhání 
ostatních postupových konkurentů. 
Nutno podotknout, že poslední vý-
sledky vzbuzují v týmu pozitivní ná-
ladu. Hubené a ubojované výhry 3:2 
a 5:3 z posledních dvou utkání si-
ce nejsou ničím působivým, přesto 
se body počítají! 11. dubna se pak 
svěřenci trenérů Knoppa a Poloczka 
představí letos podruhé doma, v Kra-
lupech. V boji o body v závěru sezóny 
budou chlapci zcela jistě potřebovat 
Vaši podporu a Vaše hlasivky!

K mohutnému závěru sezóny se 
nadechnul i mužský A tým. Ten se 
po matných výkonech v zimním ob-
dobí musel bát o svoji příslušnost 
k vyšší lize, kterou loni vybojoval. 
Balancování nad propastí však vza-
lo za své během posledních utkání. 
Tam totiž tým ukázal charakter a sí-
lu a z posledních čtyř utkání vytěžil 
stoprocentní počet bodů! Náladu si 
zvedli také střelci, kteří během po-
sledních čtyř utkání našli přesný cíl 
a rozhoupali síťku celkem 34x! So-
lidních 30 bodů a aktuální 6. místo 
v tabulce v sobě zračí větší vyhlídky 
na záchranu, než tomu bylo před mě-
sícem či dvěma. 

FiLiP JanOUCH

I na přelomu února a března zaznamenali kralupští 
sjezdoví lyžaři další vynikající výsledky
V nejmladší kategorii předžáků obsadil Šimon 

Šindelář čtvrté místo v závodě série AmerFunCup 
2015 na Medvědíně. Závody v obřím slalomu se ko-
naly na těžké a prudké černé sjezdovce. Tyto závody 
jsou pro svoji prestiž a náročnost vyhlášeny a sjíždí 
se na ně všichni nejlepší závodníci této kategorie 
z celé republiky. Šimon se mezi českou špičkou ne-
ztratil a své čtvrté místo obsadil pouze se ztrátou 
jediné setiny sekundy na třetího závodníka.

Žákovské družstvo se zúčastnilo závodů MČR 

žáků ve Špindlerově Mlýně. Nejlepších výsledků zde 
dosáhli Tomáš Dub (22. místo ve slalomu starších 
žáků) a Andrea Biňovcová (27. místo mezi mladšími 
žačkami ve slalomu). Další výborné výsledky do-
sáhly žákyně na republikových závodech v Liberci 
na Ještědu, které se jely za teplého počasí na roz-
bředlém sněhu. Zde Michaela Šindelářová v celo-
republikové konkurenci za velmi těžkých podmínek 
obsadila ve slalomu dvakrát vynikající 10. místo, 
když se jí v některých kolech podařilo zajet i čtvrtý 
nejlepší čas! Andrea Biňovcová svou kolegyni do-
plnila 18. místem ve slalomu. 

I junior Martin Štěpán pokračoval ve výborných 
výkonech. Nejprve obsadil 4. místo na mezinárodním 
mistrovství Polska dospělých ve slalomu, kdy si za-
závodil s nejlepšími českými a polskými lyžaři. Poté 
odjel do Norska na MS juniorů. Zde dosáhl nejlepšího 
výsledku v týmovém paralelním závodě, do kterého 
se za Českou republiku jako jeden ze dvou českých 
juniorů kvalifikoval. Martin porazil ve své jízdě své-
ho norského protivníka, celkově závod skončil 2:2. 
Ve sjezdu pak Martin obsadil 61. místo, čímž se stal 
naším nejlepším závodníkem v této disciplíně.

MaRtin štěPán st., ski kluB kRaluPy

pro bližší informace
sledujte stránky 

www.fbckralupy.cz,
nebo facebook 

fbC kralupy n/V.

Úspěšná sjezdařská sezóna pokračuje
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Rok se s rokem sešel a po-
malu končí volejbalová se-

zóna 2014/2015. Ještě se dohrá-
vají soutěže žákyň, kvalifikace 
apod. Hlavní část bojů mají již 
ale volejbalisté za sebou. A jak 
jsme obstáli?

Přípravky dívek i chlapců si 
s úspěchem zahrály trojkové tur-
naje. Ve všech si vedly velice 
úspěšně, řada z nich si zajisti-
la postup do celostátního finále, 
které proběhne v květnu 2015.

Mladší žákyně s velkým ná-
skokem vedou krajskou soutěž. 
Čekají je ještě v dubnu dvě finá-
lová kola. Jedno z nich budou 
pravděpodobně pořádat Kralu-
py - sledujte aktuální informace 
na níže uvedených kontaktech.

Starší žákyně jsou prozatím 
v krajském přeboru třetí. Posled-
ní kolo se hrálo 22. 3. Je potěšu-
jící, že si zajistily účast v první 
části Přeboru ČR. Mimoto hrá-
ly ještě Pohár krajů, i tam ještě 
proběhlo jedno kolo (28. 3. 2015), 

pravděpodobně budou „na bed-
ně“. V Českém poháru si zahrály 
celou sérii, poslední kolo dokon-
ce pořádaly doma. Ve čtvrté os-
mičce (Čechy) byly druhé.

Kadetky si zkomplikovaly po-
byt v 1. lize. V několika zápa-
sech se jim nedařilo. Znamená 
to, že musejí absolvovat kvali-
fikaci s družstvy postupujícími 
z krajských soutěží. Bude se hrát 
18. – 19. dubna v Kralupech.

Juniorky naopak svou účast 
v lize obhájily. Celorepubliko-
vě 17. místo není vůbec špatné. 
Družstvo celou sezónu bojovalo 
s početnou marodkou i odchody 
hráček do vyšší soutěže.

Ženám skončila sezóna 21. 3. 
2015. Po perfektních výkonech 
v základní části postoupily ze 
třetího místa ve skupině do finá-
lové skupiny. Tam se jim již tolik 
nevedlo. I tak celkově 5. místo 
je úspěch, který by čekal před 
začátkem soutěže málokdo.

PetR slaPnička

Zimní radovánky jsme úspěš-
ně zakončili v domáckých 

Krkonoších a v sousedských Vy-
sokých Tatrách. V Krkonoších se 
konal pod vedením instruktorů 
skialpový kurz, kde se účastníci 
seznámili se zásadami bezpeč-
ného pohybu v zimním terénu 
a vyzkoušeli si i hledání zasy-
paného v lavině. Do Tater jsme 
se již tradičně vydali na Téryho 
chatu, odkud jsme zdolali Bara-
nie rohy, Spišský štít a v závěru 
si ještě vyzkoušeli lezení v le-
du pod Zámkovského chatou.  
Zima se už ale nachýlila ke kon-
ci a my se již s čistým svědomím 
můžeme chystat na jarní sezónu, 
jejíž zahájení proběhne 7. dubna. 
Odpoledne si vyzkouší nové ces-
ty děti z kroužku, s kterými se 
tímto přesuneme z indoorových 
stěn zpět na venkovní lezeckou 
stěnu na ZŠ Komenského. Ve-
čer jsou pak zváni všichni, kdo 
si chtějí „Otevření stěny“ užít 
s námi - bude se grilovat a lézt, 
dokud nám budou síly stačit! 
Na jaro také chystáme slibova-

né kurzy lezení na skalách pro 
veřejnost. Na buližníkové skály 
u Řeže se vydáme již 25. - 26. 4. 
a kokořínské pískovce okusíme 
o měsíc později 24. - 25. 5. Účast-
níci se naučí zakládat vlastní 
postupové jištění, budovat sta-
noviště a mnoho dalšího!

Bližší informace o chystaných 
i proběhnuvších akcích najdete 
na našem facebookovém profilu 
www.fb.com/HOKralupy nebo 
na nově vznikajících webových 
stránkách www.hokralupy.cz. 
Pojďte s námi také něco pod-
niknout! 

 HOráM ZdAr!

Lezecké jaro v Kralupech

Závěr další volejbalové sezóny se blíží
JIŽ TEĎ SI dEJTE dO dIÁŘE

6. červen 2015

MeMORiáL SiMOny MaCHanOVé (mezinárodní turnaj kadetek/juniorek)

7. červen 2015

TURnaJ naDěJí (mezinárodní turnaj starších žákyň)

VoLeJbALoVÝ oDDíL připrAVuJe
nábor Do VoLeJbALoVé příprAVkY DíVek
terMín: konec května 2015
roČníkY: 2006-2007

V souVisLosti s náboreM CHYstáMe
příMěstskÝ tábor s VoLeJbALeM
pro DíVkY z příprAVkY i příCHozí

terMín: poslední srpnový týden (od pondělí do pátku)
roČníkY: 2005-2008

Podrobné informace o obou akcích vyjdou v příštím čísle 
Zpravodaje, budou vyvěšeny na www.kralupskyzpravodaj.cz, 

 na www.mestokralupy.cz, na nástěnce v galanterii  
Peggy i na našich internetových stránkách  

www.kralupyvolejbal.cz a www.kralupskevolejbalistky.org
Kontaktní osoba: Aleš Nový, tel.: 739588242, 

e-mail: alesnovy67@gmail.com
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Vyučení není
 podmínkou – 
šikovnost ano. 
Informace na 

tel.: 315 729 521
nebo pište na email 
janina@orisek.eu

přijmeme brigádníKa 
- elektrotechnika
na opravu 
dětských hraček 
v Kralupech n./Vlt.

přiJMeMe 
zaměstnance 
do truhlárny v Kralupech nad Vltavou

� vyučení není podmínkou 
� šikovnost ano

Informace na tel. č. 315 729 521 
nebo pište na email janina@orisek.eu

Vybrané jarní akce ve Veltrusích
10. 4. – 19 h. .....................večírek se spisovatelem p. šabachem
16. 4. – 13 h. .....................zápis do mš
16. 4. – 20 h. .....................filmový večer: melancholia
18. 4....................................zámek veltrusy: mezinárodní den památek
18. 4. – 9 h. .......................Ukliďme Česko
19. 4. ...................................rc havránek: 1. cyklovýlet
25. 4. ...................................Aspv / sokol: Běh veltruským parkem
podrobnosti najdete na www.veltrusy.cz.
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SALESIANER MIEttEX
CHEMUNG s.r.o. 
Jsme	prestižní	dynamicky	se	rozvíjející	mezinárodní	společnost,	která	se	
zabývá	prodejem	služeb	(servisní	pronájem	prádla,	textilií	a	sanitární	tech-
niky)	hledáme	vhodné	uchazeče/-ky	na	pozici:

Pracovník/-ce příjmu použitých textilií

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
�	příjem	pracovního	oblečení	pomocí	čárových	kódů	do	systému
�	ruční	počítání	textilií	na	příjmu,	které	nejsou	opatřeny	čárovými	kódy
�	příprava	zboží	pro	vyskladnění
�	jde	o	manuální	práci	kombinovanou	s	prací	na	počítači	v	prostorách	
					prádelny
�	práce	je	na	ranní	a	odpolední	směnu

Očekáváme:  
�	samostatnost,	pečlivost
�	ochotu	učit	se	novým	věcem	a	zodpovědnost	k	zadaným	úkolům

Nabízíme: 
�	práci	v	perspektivní	firmě
�	platové	ohodnocení	odpovídající	dané	pozici
�	příspěvek	na	stravné
�	věrnostní	bonusy

Pracovní životopis zašlete na adresu: 
SALESIANER	MIETTEX	CHEMUNG	s.r.o.
Vodárenská	1161
278	01	Kralupy	nad	Vltavou

tel.: 315 724 221

www.zsnelahozeves.cz

z důvodu navýšení 
kapacity školy přijme 

kvalifikovaného učitele 
/ učitelku 1. stupně 
a vychovatelku ŠD. 

Nástup v srpnu 2015.
Zájemci zašlete své 

žádosti s CV na e-mail: 
bavorova@email.cz.

do výroby plastových a hliníkových oken – požadujeme praxi 
v oboru, flexibilitu, ŘP sk. B vítán. 

DáLe přiJMeMe zeDníkY
 – požadujeme praxi v oboru, flexibilitu, samostatnost, ŘP sk. B.
Nabízíme možnost ubytování přímo v areálu společnosti. 

Životopisy zasílejte na e-mail: baborova-okna@lakam.cz 
Pro bližší informace volejte 315 721 694.

Společnost se sídlem v Kralupech nad Vltavou 
přiJMe nA Hpp DěLníkY

tel.: 315 785 037

››› 18. a 19. 4. 2015; 8 – 18 hodin

www.zahradnictvi-jelinek.cz

VŠE PRO ZAHRADU

◆ Nejširší výběr balkónových květin
◆ Sadba zeleniny, letniček
◆ Bylinky – nejširší sortiment, více jak 60 druhů
◆ Jarní trvalky

Veltrusy, 
tel.: 315 781 019

ZAHRADNICKÝ VÍKEND

Otevírací doba po – so 8 – 18, ne 8 – 17 hod.

◆ Přijďte se inspirovat 
 osázenými truhlíky 
 (truhlíky vám osázíme i na přání)
◆ Kavárna ◆ Dětský koutek
◆ Zákaznické karty ◆ Akční ceny
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Tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, Spojovací 199

PŘESNé ŘEZÁNÍ PLEcHu LASEREM
Kovovýroba, lisování, řezání plazmou

Hledáme aktivní lidi na pozici realitní specialista - i bez praxe.
Kompletní školení zajištěno. Nikdy není pozdě začít novou kariéru.

Vaše CV zasílejte na email: active@re-max.cz
pracoviště Praha 8 – Dolní Chabry

HLedáte  práci, 
u Které neZáLeŽí 
na VĚKu?

mgr. darina ŠLampoVá 
insoLVenční spráVKYnĚ 

oznamuje otevření nové pobočky pro okres Mělník
Kralupy nad Vltavou - Lobeček, nám. j. seiferta 698

www.akslampova.cz  
is-slampova@seznam.cz     tel.: 776 688 589

› Dluhové poradenství – pro nepodnikatele i podnikatele
› Návrhy na povolení oddlužení (osobní bankrot)

Osobní přístup - přijímáme nové klienty!

Suchá přístrojová 
pedikúra a manikúra
Ing. Michaela koušová
ve	2.	patře	Nemocnice	v	Kralupech	nad	Vltavou.
Moderní	neinvazivní	metoda,	vhodná	také	pro	diabetiky.

tel.: 732 674 853
Více informací na www.pedikura-kralupy.cz, nebo Facebooku Pedikura kralupy
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPán
daňov� poradce, auditor

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

inTeRiéROVé STUDiO

Od návrhu po realizaci!

Přemyslova 373, Kralupy nad Vltavou,  
tel.: 315 724 542, e-mail: rebys@rebys.cz, 

Po – Pá 9:00-17:30, So 9:00-11:30

kerAMiCké obkLADY A DLAžbY
(pouze s tímto letákem)

koUPELny  
kUCHyně 

ŠAtnÍ SkŘÍně 
DvEŘE

PoDLAHové kRytiny

AkCe nA Duben

sLeVA

nA



Už od samého začátku byl  
7. ročník ankety charakte-

rizován předponou „nej…“. Nej-
vyšší počet zaslaných nominací, 
nejvyšší počet nominovaných 
sportovních odvětví, největší zá-
jem veřejnosti. pochopení filozo-
fie ankety a snad i magická sed-
mička naplnila naše očekávání. 

Během večera zaznělo 24 jmen 
nominovaných sportovců či oddí-
lů. z toho si 20 z nich odneslo cen-
nou trofej vítězství. druhé dveře 
síně slávy se otevřely panu Jánu 
gelbičovi, spoluzakladateli a tre-
nérovi chlapeckého basketbalu 
v Kralupech nad vltavou. putovní 
pohár starosty města si na dobu 
jednoho roku odnesl oddíl tom – 
KČt KrALUpy - outdoor running 
a za největší podporu veřejnosti 
získala cenu paní simona majry-
chová, trenérka krasobruslení.

Na pódiu se po roce objevil i ul-
tramaratonec rené Kujan, který si 
však tentokrát nešel převzít žád-
nou z cen, ale naopak z jeho rukou 
byli oceněni vítězové v katego- 
riích jednotlivců.

představen byl i nový kralupský 
horolezecký oddíl, který tvořil ne-
dílnou součást celého večera, a to 
nejen v zastoupení vedoucího od-
dílu radka Jíchy, který předával 
ceny v kategoriích kolektivů, ale 
především díky jeho svěřencům, 
kteří asistovali při předávání cen 
během celého večera.

velkým potleskem bylo oceněno 
i duo hýbl - Kučera, které předved-
lo yoyo show popírající zemskou 
přitažlivost. A na závěr? …dobré 
občerstvení a afterpárty, na které 
se všichni dobře bavili. těšíme se 
opět za rok na viděnou. 

lenka CísleRová

mAgIcKý veČer ANKety  
sportovec Kralup nad vltavou 2014 je úspěšně za námi

jednotlivec do 15 let
1. místo  SVOBODOVá MiCHaeLa sportovní plavání
2. místo  PaLeČKOVá SOFie krasobruslení
3. místo  nOVáK MiCHaL judo
4. místo  POP yeVHen Jiu Jitsu
5. místo  ŠinDeLáŘ ŠiMOn lyžování

jednotlivec 16-50 let
1. místo  KOBLenCOVá anna kanoistika
2. místo  DaŇKOVá KaROLína Jiu Jitsu
3. místo  JanČOVá MiCHaeLa lední hokej
4. místo  KOZUBOVSKý MaTěJ bojové umění - Pitbull Gym
5. místo  TUHáČeK ZDeně silový trojboj, benčpres

jednotlivec nad 51 let
1. místo  VeJROSTa ZDeněK outdoor running - turistický závod
2. místo  VeSeLý iVan benčpres
3. místo  KReJČOVá eLiŠKa stolní tenis

kolektiv do 15 let
1. místo  POKR KRaLUPy oddíl sportovního plavání - družstvo 
   9-10letých žáků
2. místo  MODeRní PěTiBOJ TJ KRaLUPy družstvo dívek U11 (Čiperová, Laurová) 
3. místo  FK ČeCHie KRaLUPy fotbalové družstvo mladší přípravky

kolektiv od 16 let
1. místo  VOLeJBaL TJ KRaLUPy – kadetky volejbal
2. místo  TOM – KČT KRaLUPy  outdoor running – turistický závod
3. místo  BK KRaLUPy JUniOR – ženy basketbal

trenér roku
1. místo  ŠáRa Jan sportovní plavání
2. místo  MaRTíneK PeTR moderní pětiboj 
3. místo  MaJRyCHOVá SiMOna krasobruslení
4. místo  ŠUDa LUBOŠ Pitbull Gym, BC - Kralupy n/Vlt. 
5. místo  KRČMáŘ TOMáŠ hokej

Cena starosty
TOM – KČT KRaLUPy - outdoor running – turistický závod

Cena veřejnosti
MaJRyCHOVá SiMOna krasobruslení

Druhé dveře Síně 
slávy - Ján Gelbič

René Kujan 
předává cenu 
Yevhenu Popovi

Yoyo show  
dua Hýbl  
a Kučera

Horolezecký oddíl 
byl součástí večera

Organizační 
trio Kohm – 
Císlerová - 

Špaček
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Konečné umístění:


