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ZVEME VÁS DO DIVADLA

středa 20. května
19:30 hodin, KD Vltava

Mandarínková 
izba 

Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, 
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková

Malý pařížský hotýlek, čtyři herci, mnoho po-
stav, kaskáda převleků, osvěžující humor v po-
dání herců Bratislavského hudobného divadla. 
Představení v cizím jazyce, kterému budete bez-
pečně rozumět! 

Více informací na straně 16.

J istě jste již zaznamenali, že tištěný Zpravodaj 
má svého mladšího brášku na webu – na ad-

rese www.kralupskyzpravodaj.cz se můžete 
dočíst aktuální informace z dění v našem městě 
i okolních obcích, spoustu zajímavých obecných 
informací a také zprávy, které nemají odkladu 
a musí být ihned uveřejněny.

Podobu webu můžete spoluvytvářet i vy. Své 
články, rozhovory, pozvánky atd. zasílejte mailem 
na adresu zpravodaj@mestokralupy.cz a staňte se 
novinářem a pravidelným dopisovatelem našeho – 
vašeho Zpravodaje. 

A jaké zajímavé články na webu například na-
jdete?
› Všichni, které zajímá pěstounská péče, se dočtou 
potřebné informace v článku Mgr. Evy Ivanové.
› Dopravních nehod v Kralupech přibývá, pravidelně 
o nich informuje tiskové oddělení PČR Mělník.
› Jindřich Kohm si povídal se Zdeňkem Vejrostou, 
který od roku 1986 stojí v čele kralupských turis-
tů.

Věřím, že se adresa kralupskyzpravodaj.cz brzy 
dostane do seznamu Vašich oblíbených domén.

Radka Holeštová

Neděle 31. května je dnem, kdy má být 
ukončena nejnáročnější část rekon-

strukce Mostní ulice, jejíž poslední etapa 
byla zahájena v pondělí 16. března 2015. 
V tento den končí uzavírka komunikace 
a měl by již být zahájen provoz.

V rámci prvních dvou etap byl vybudován 
kruhový objezd na křižovatce pod Hostibej-
kem, kruhový objezd pod železničním via-

duktem a opraven povrch vozovek v ulicích 
Podřipská, Mostní, Jiráskova a v části ulice 
S. K. Neumanna. Dva kruhové objezdy jsou 
již průjezdné, i když ten pod Hostibejkem 
ještě nemá finální podobu, neboť zhotovitel 
a zadavatel (tedy Středočeský kraj) řeší se 
společností Středočeské vodárny přeložku 
vodovodu v tomto místě.

Pokračování na str. 4

Budou Kralupy od 1. června 

opět průjezdNé?

Kralupský Zpravodaj – zprávy online
KralupsKyZpravodaj.cZ

KZ 
uvíZl 

na síti

Příprava stavební jámy pro 
nový podchod (21.4.2015)
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KrátKé zprávy

Byl to apríl

2

Vážení a milí čtenáři, jako každý rok, i letos jste 
mohli najít v dubnovém čísle Zpravodaje aprí-
lový článek. Je pravda, že ho tentokrát nepo-
depsal Hugo Veselý, a to vás asi zmátlo, ale za-

vedení vybírání mýtného na Masa-
rykově mostě a instalace soch kra-
lupských osobností uprostřed kru-
hových objezdů, které by městskou 
kasu stály jeden milion dvě stě tisíc ko-
run, byly aprílové informace, tedy ne-
pravdivé. I když elektronická mýtná 

brána pro nákladní vozy, jaká je např. na dál-
nicích, by možná nebyl špatný nápad a na-
šemu městu by se ulevilo od nákladní dopravy.

Děkuji všem, kteří se nechali nachytat, ale po-
bavilo je to, i těm, kteří se trošku zlobili, ale pře-
sto si to nechali vysvětlit. Omlouvám se těm, které 
jsem „zvedla ze židle“ a slibuji, že příští rok se po-
lepším. :o) Vaše reakce na článek „Kralupy mají 
dva nové kruháče...“ svědčí o tom, že Zpravodaj 
čtete, věnujete mu svůj čas a zájem, a za to jsem 
velice ráda. 

I v tomto májovém vydání Zpravodaje si mů-
žete přečíst spoustu aktuálních a zajímavých in-
formací. Co se však již nedočtete, je seznam jubi-
lantů. Bohužel novela Zákona o ochraně osob-
ních údajů to již nepovoluje, i když dali jubilanti 
souhlas s otištěním Městskému úřadu Kralupy.

Alespoň na tomto místě gratuluji všem, kteří 
v nejbližších dnech oslaví významná životní jubi-
lea a přeji hodně zdraví, optimismu a síly do dal-
ších let a spoustu milých lidí kolem sebe.

Všem čtenářům přeji pohodové prožití nejen 
prodloužených květnových víkendů, hodně no-
vých zážitků, poznání, objevů, pohody, pobytu 
na zahrádkách, v přírodě, s dětmi, rodiči, přáteli 
a třeba i novými známými, které na svých výle-
tech poznáte. A nemusí rozkvést jen příroda, ale 
i vy – i úsměv stačí... Krásné jarní dny vám přeje 

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: 30. 4. 2015. Příští číslo vyjde 1. 6. 2015.

◆ Rada města Kralupy nad Vltavou (dále jen RM) 
schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na akci „Oprava chodníků v ulici 
U Jízku – Chelčického a parkoviště u bytových domů 
č. p. 1055 a 1056“.
◆ RM schválila poskytnout žadateli, Římskokato-
lické farnosti Kralupy nad Vltavou, se sídlem Chme-
lova 212, finanční příspěvek na opravu kamenné-
ho schodiště v areálu kostela sv. Jakuba Většího 
v Minicích ve výši 100.000 Kč, za podmínek pro-
financování v roce 2015 a vyúčtování příspěvku  
do 31. 12. 2015.
◆ RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor v hlavní budově objektu 
Palackého náměstí č. p. 6 o ploše 527 m2 za nájemné 
ve výši 490.360 Kč / rok s Úřadem práce České re-
publiky, IČ: 72496991, za účelem zřízení kanceláří 
a zázemí pro krajskou pobočku nájemce v Příbrami, 
kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou, od 1. 12. 
2015 na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní do-
bou. Nad rámec nájmu bude hradit nájemce náklady 
za energie a služby.
◆ RM udělila ve smyslu žádosti výjimku pro pana 
Romana Čermáka z Obecně závazné vyhlášky města 
Kralupy nad Vltavou č. 1/2010 k zajištění některých 
místních záležitostí veřejného pořádku. Tuto výjimku 
chce pan Roman Čermák uplatnit na jednorázovou 
kulturní akci „Hudební festival Zelenej Zákal 2015“, 
která se bude konat dne 27. 6. 2015 od 12:00 hodin 
do 28. 6. 2015 do 02:00 hodin na louce za koupa-
lištěm v Lobečku.
◆ RM vzala na vědomí informaci o prázdninovém 
provozu mateřských škol v Kralupech nad Vltavou 
v měsíci červenci a srpnu 2015.

◆ RM schválila na základě VŘ a doporučení vý-
běrové komise zhotovitelem akce „Modernizace IT 
systémů Města Kralupy nad Vltavou“ společnost 
GORDIC spol. s r. o., Jihlava, IČ: 47903783, za cenu 
4.055.678 Kč včetně DPH.
◆ RM schválila podání žádosti o dotaci z „Fon-
du kultury a obnovy památek Středočeského kra-
je“ na projekt „Obnova sochy Jana Nepomuckého 
v Mikovicích“ a závazek spolufinancování projektu 
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných ná-
kladů projektu.
◆ RM schválila podání žádosti o dotaci z „Fon-
du životního prostředí a zemědělství Středočes-
kého kraje“ na projekt „Mobiliář pro Strachov“ 
a závazek spolufinancování projektu v minimální 
výši 5 % z celkových uznatelných nákladů pro-
jektu.
◆ RM schválila podání žádosti o dotaci z „Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Stře-
dočeského kraje“ na „Modernizace zásahového 
člunu pro JSDH Kralupy nad Vltavou“ a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu.
◆ RM schválila podání žádosti o dotaci z „Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof“ 
na projekt „Příručka – Jak se chovat v krizových si-
tuacích“ a závazek spolufinancování projektu v mi-
nimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu.
◆ RM uložila odboru realizace investic a správy 
majetku předložit návrh na řešení povrchů Dvořáko-
vy stezky do maximální výše schváleného rozpočtu 
1.000.000 Kč.

STřípKY z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou

13.května

Veřejné jednání 
zastupitelstva města se koná 

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

červnové 
čÍSLo

uzávěrka příjmu inzerce: 18. 5. 2015, 
12 hodin; uzávěrka pro příjem článků 

a pozvánek: 21. 5. 2015, 12 hodin.

Svaz zdravotně postižených ZO Kralupy
Adresa: Hůrka 1041

Schůzka se koná:
26. 5. 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
květen

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

červen
1. 6. - 5. 6. ............bioodpad
15. 6. - 19. 6. ........rozměrný odpad z domácností   

ROZPIS STANOVIŠŤ MOBILNÍHO OdPAdu 
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AKtUALIty

jaro je v plném proudu, poča-
sí takřka ideální a stavební 

firmy tak mají o práci postará-
no. V Kralupech probíhá součas-
ně několik akcí, tou největší je 
rozhodně rekonstrukce posled-
ní etapy Mostní ulice, dále se 
budují stanoviště podzemních 
kontejnerů, opravují chodníky 
a výtluky ve vozovkách a plá-
nuje se i spousta dalších akcí. 
Které to jsou, nastínil místosta-
rosta pan Libor Lesák:

› V rámci rekonstrukce průtahu 
města bude započata z měst-
ských investic rekonstrukce 
chodníku v ulici Jiráskova a chod-
níku okolo Řípu.
› Začne rekonstrukce chodní-
ku okolo sídliště Hůrka do Chel-
čického ulice včetně parkoviště 
v Chelčického ulici.
› Začne výstavba objízdné trasy 
k rekonstrukci komunikace Hos-
tivítova.
› Prostřednictvím TSM bude pro-

vedena rekonstrukce komunika-
ce v ulici Hakenova za kulturním 
domem Vltava.
› Bude zahájena očekávaná re-
konstrukce plaveckého bazénu.  
› Bude zahájena rekonstruk-
ce víceúčelového hřiště V Luhu 
za sportovní halou.
› Parkovací stání v tř. Legií je 
v procesu povolovacího staveb-
ního řízení – začne v červnu.
› Rekonstrukce komunikace Lu-
tovítova od Přemyslovy ul. okolo 

Shell – dodavatel je vybrán, práce 
začne v srpnu po opravě byto-
vých domů. 

Věřme tedy v bezproblémo-
vý chod všech naplánovaných 
investičních akcí a dokončení 
v termínu ke spokojenosti oby-
vatel nejen našeho města. Sou-
časně prosíme občany, aby do-
držovali bezpečnostní opatření 
a zákazy vstupu na různá sta-
veniště. Radka Holeštová

poslední březnový den byla 
zahájena stavba prvních tří 

lokalit, a to konkrétně: lokalita 
č. 1 – nám. J. Seiferta, lokalita 
č. 2 – nám. Mládežníků, lokalita  
č. 3 – ulice Štefánikova. Další 
stanoviště vzniknou na těchto 
místech: lokalita č. 4 – Dvořáko-
vo náměstí (v parku před gymná-
ziem), lokalita č. 5 – Purkyňovo 
náměstí, lokalita č. 6 – Nádražní 
ulice (naproti nádražní budově) 
a lokalita č. 7 – Palackého ná-
městí (u nového MěÚ). 

Bude v letošním roce 
realizována již před několika 
lety avizovaná rekonstrukce 
komunikace v ulici 
Hostivítova? Stav této vozovky 
je den ode dne horší...
Bylo by možné upravit 
a dobudovat dřevěné chodníky 
na Hostibejku i směrem 
do Lutovítovy ulice? 

odpovídá 
Libor Lesák, 
místostarosta

Příprava na rekon-
strukci ulice Hos-
tivítova začne vý-
stavbou objízdné 
komunikace v letošním roce a bude 
pokračovat v roce 2016. Stavební po-
volení je již vydané a finance na tu-
to stavbu jsou schváleny v rozpočtu 
města.

Máme připraven projekt na celko-
vou rekonstrukci Hostibejku včetně 
zeleně, cest a zařizovacích předmě-
tů. Vypsání výzvy z Operačního pro-
gramu životního prostředí očekáváme 
ve 3. čtvrtletí letošního roku. Pokud 
nám bude dotace poskytnuta, bude 
započata rekonstrukce na Hostibejku 
v příštím roce.

Nad dopisy 
čtenářů

Jaké investiční akce nás čekají v květnu?

první podzemní kontejnery 
se budují v Lobečku

Lovosická firma Raeder & Fal-
ge s.r.o. by měla veškeré prá-
ce ukončit do 31. května 2015. 
Poté budou kontejnery předány 
k užívání občanům. 

V souvislosti s instalací pod-
zemních kontejnerů dochází 
k dočasným krátkodobým do-
pravním omezením v daných 
lokalitách, zejména k zákazu 
stání vozidel. 

Po dokončení instalace pod-
zemních kontejnerů bude 
na těchto stanovištích časo-

vě ohraničen zákaz zastavení 
automobilů, a to v době, kdy 
budou pomocí speciálního au-
ta s tzv. rukou podzemní kon-
tejnery vysypávány svozovou 
firmou. Svozy budou probíhat 
vždy ve středu od 7:00 do 14:00 
hodin.

Po instalaci těchto sedmi sta-
novišť bude v Kralupech cel-
kem již 68 sběrných míst tří-
děného odpadu.

Radka Holeštová

Jak jsme vás již informovali v březnovém vydání Zpravodaje, 
díky dotaci z operačního programu životního prostředí vznikne 
v kralupech nad vltavou sedm nových stanovišť podzemních 
kontejnerů pro sběr separovaného odpadu (papír, sklo a plast). 

Instalace podzemních 
kontejnerů na nám. J. Seiferta
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AKtUALIty

Dokončení ze str. 1
Cílem třetí etapy rekonstrukce 
nazývané „průtah městem“ je 
oprava povrchu vozovky v uli-
ci Mostní od železničního via-
duktu až po Masarykův most, 
vybudování kruhového objezdu 
na křižovatce zvané Na Fran-
tišku a v neposlední řadě vybu-
dování zcela nového podchodu 
pod vozovkou v místě mezi ne-
mocnicí a Masarykovým mos-
tem a současně lávky přes Zá-
kolanský potok.

Tuto náročnou a do života 
v Kralupech zasahující rekon-
strukci provádí teplická společ-
nost Vodohospodářské stavby 
s.r.o. Stavebně i časově nejnároč-
nější práce na stavebníky teprve 
čekají, a to zejména vybudování 
podchodu pod Mostní ulicí, kte-
rý bude stavěn oproti projektové 
dokumentaci jako monolitický 
tubus, tzn. samostatně armova-
ný, bedněný a vylévaný beto-
nem. V tomto procesu je nutné 
zachovávat technologické pře-
stávky na vytvrdnutí betonu. 
Ke dni uzávěrky tohoto čísla, 

tj. 20. 4. 2015 však tyto práce 
nebyly zahájeny. Takže je oprav-
du nesnadné odhadnout, zda je 
firma schopna termín splnit.

Dále bude v květnu provede-
na přeložka vodovodu a horko-
vodu u budovaného kruhového 
objezdu, instalováno nové ve-
řejné osvětlení, v části od vi-
aduktu po křižovatku polože-
na konstrukční vrstva vozovky 
včetně osazení nových obrub-
níků, uličních vpustí a osaze-
no kovové svodidlo podél ko-
munikace.

Co je důležité zmínit, jakmi-
le bude křižovatka proměněna 
na kruhový objezd, nebude zde 
pro chodce žádný přechod. Vo-
zovku bude možné podejít no-
vým podchodem u nemocnice 
nebo přejít po původním pře-
chodu mezi kostelem a Penny 
marketem, kde bude instalován 
nový semafor (přechod je nyní 
nepřístupný z důvodu rekon-
strukce vozovky).

Pro aktuální informace sleduj-
te www.kralupskyzpravodaj.cz.

Radka Holeštová

rok 2015 s sebou přinesl vý-
znamnou novinku pro moto-

risty, která se dotýká registrace 
veškerých ojetých vozidel (osob-
ní a nákladní automobily, moto-
cykly, autobusy, traktory, přívě-
sy a vleky atd. – tzn. všechny, 
které mají RZ).  

Došlo ke zrušení statusu vo-
zidla v převodu. „Znamená to, 
že pokud vlastníte vozidlo, které 
je v registru vozidel pouze od-
hlášeno předchozím majitelem, 
tzv. je v polopřevodu, musí sou-

časný majitel podat nejpozději 
do 30. června 2015 žádost o zá-
pis vlastníka a provozovatele 
do registru silničních vozidel,“ 
vysvětluje vedoucí kralupského 
odboru dopravy pan Miroslav 
Hořejší a dodává: „Pokud žádost 
do tohoto data nepodáte, vozidlo 
administrativně zanikne a už 
nepůjde přihlásit.“

V Kralupech se to týká ke dni 
uzávěrky tohoto čísla 2.596 vo-
zidel!

Radka Holeštová

Budou Kralupy od 1. června 

opět průjezdNé?

Nepřihlášená vozidla v polopřevodech 
zaniknou po 30. červnu 2015

registraci provedete na odboru dopravy kralupského městského 
úřadu na adrese Palackého nám. 1 v úředních hodinách: 

pondělí  ................................................................. 8:00-12:00 / 12:45-17:00 
středa  ................................................................... 8:00-12:00 / 12:45-17:00 
čtvrtek  .................................................................. 8:00-11:00 / 12:00-15:00

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím 
které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník. Aplikace 

je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz.

dne 24. března 2015 Rada 
města Kralupy nad Vltavou 

rozhodla o rozdělení příspěvků 
jednotlivým žadatelům z gran-
tového schématu. Ve středu  
1. dubna 2015 schválilo zastu-
pitelstvo města částky přesahu-
jící 50.000 Kč a následně byly 
připraveny smlouvy k podpisu. 
Každý z úspěšných žadatelů je 
povinen dodat do 31. 12. 2015 
vyúčtování projektu, na který 
byl poskytnut grant.

Město Kralupy nad Vltavou 
v letošním roce rozdělilo me-
zi žadatele 1.600.000 Kč. Oproti 
loňskému roku byly vyloučeny 
sportovní akce a naopak byly 
podpořeny městské a příměst-
ské tábory a jiné aktivity pro 
děti a mládež v období školních 
prázdnin. 

Schválené granty nalezne-
te na webu KZ www.kralup-
skyzpravodaj.cz.

lenka MoRavcová

Grantové řízení je u konce

Obyvatelé Kralup mohou 
opět ušetřit na energiích
Město Kralupy nad Vltavou 

opět nabízí svým obča-
nům účast v elektronické aukci 
(e-aukce) na výběr dodavatele 
elektrické energie a zemního 
plynu. E-aukci pro obyvatele 
města bude opět pořádat part-
nerská společnost eCENTRE. 
Ušetřili jste v roce 2014? Nyní 

máte opět příležitost k úsporám 
v domácnosti, v bytovém druž-
stvu či firmě. Občané, kteří se 
do e-aukce zapojili v roce 2014, 
budou společností eCENTRE 
osloveni automaticky – nemusejí 
tedy chodit na kontaktní místo. 
Do e-aukce se mohou zapojit ta-
ké občané okolních obcí.

Chcete se přihlásit do e-aukce? 
Poradíme vám, jak na to...
Stačí přinést na kontaktní místo potřebné podklady:
› kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny včetně případných 
dodatků a obchodních podmínek,

› kopii posledního ročního vyúčtování elektrické energie a podepsat 
smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.

Bez uvedených podkladů není možné domácnost, bytové sdružení nebo 
firmu do e-aukce zařadit.

Kontaktní místo a vyčleněné časy pro obyvatele Kralup nad Vltavou:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
pondělí 11. 5. a středa 13. 5. od 16:00 do 18:00

S případnými dotazy se již nyní můžete obracet na zástupce partnerské 
společnosti eCENTRE pana Jiřího Peroutku, tel. 724 657 008, 
e-mail: jiri.peroutka@gmail.com. Další informace naleznete na
www.kralupskyzpravodaj.cz
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AKtUALIty

Město Kralupy nad Vltavou se při-
pojilo do skupiny progresivních 

měst, která nabídnou turistům i ob-
čanům ten nejmodernější a zároveň 
nejpohodlnější způsob, jak si ve měs-
tě naplánovat návštěvu či získat důle-
žité informace z městského úřadu dí-
ky mobilní aplikaci. Aplikace inCity je 
moderní průvodce městem, dostup-
ná pro obě nejrozšířenější platformy: 
pro Android na Google play a pro iOS 
(Apple) na App Store. Pro uživatele je 
ke stažení zcela zdarma!

Uživatelé zde naleznou aktuality 
z i sdílený kalendář událostí. Turis-

tu zaujme popis památky města, 
v jejíž blízkosti se pohybuje a jež 
se mu přednostně v aplikaci nabí-
zí. Nechá si doporučit parkoviště, 
na které jej aplikace nanaviguje. 
Občan jistě ocení přehledně struk-
turovaný městský úřad v pohodlí 
svého mobilu, aktuální informace 
o dopravních omezeních a možnos-
tech parkování. V aplikaci naleznete 
například funkci „hlášení závad“. 
Díky tomuto modulu můžete vyfo-
tit například rozbitý koš a poslat jej 
na městský úřad a ten pak zajistí 
nápravu. 

Kralupský Švejkův pivní tácek na Severním pólu!!

D ne 7. dubna 2015, našeho času v 18:00, polárník a světový rekordman 
Ing. Miroslav Jakeš (www.miroslav-jakes.cz) opět dobyl Severní pól. 

A tentokrát v rámci propagace naší veřejné sbírky na sochu Švejka dopravil 
na Severní pól kralupský pivní tácek se Švejkem!!

Tento speciální pivní tácek z limitované edice lze získat v infocentru MěÚ 
jako poděkování za příspěvek do tam přítomné sbírkové pokladničky. Kdyby 
každý dospělý Kralupák přispěl částkou 30 Kč, tak můžeme začít odlévat 
a kopat základy. :o) 

Podrobnosti o výpravě budou otištěny v příštím čísle Kralupského Zpra-
vodaje, po návratu Miroslava Jakeše z expedice. Přivezený pivní tácek bude 
následně slavnostně předán městu a trvale umístěn v městském muzeu. 

Aktuální stav veřejné sbírky k 20. 4. 2015 byl ve výši 321.714 Kč. Číslo 
účtu veřejné sbírky: 4444226666/0100. Informace o projektu a sbírce: 
www.mestokralupy.cz/svejk Kamil Hainc

8. květen – Den vítězství (1945) 
Pietní zastavení u pomníků a pamětních 
desek se uskuteční ve čtvrtek 7. 5. 2015:

10:00 ................... Lobeček
10:20 ................... ZŠ Komenského
10:25 ................... sokolovna
10:30 ................... kostel
10:40 ................... Hostibejk
10:50 ................... hřbitov
11:00 ................... Minice
11:10 ................... ZŠ Mikovice
11:20 ................... Zeměchy
časy jsou orientační

novinky z infocentra MěÚ 
kralupy nad vltavou
Nově můžete získat:
turistické razítko s vyobrazením celosvětově známé literární postavy Jose-
fa Švejka, v souvislosti s probíhající veřejnou sbírkou na kralupskou sochu 
Švejka.

Nově zakoupíte: 
Malovaná mapa Mělnicka  ............. 40,- Kč
Malovaná trhací mapa Mělnicka   ... 10,- Kč

Připravujeme:
Pohlednici Pidifrk s kralupskými motivy

Kde nás najdete: 
Městský úřad  
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, přízemí
otevírací doba: PO až ČT: 8:00-18:00, PÁ: 8:00-14:00

„Účelem této aplikace je podá-
vání informací občanům a návštěv-
níkům města kdekoli pomocí chyt-
rých mobilních telefonů,“ vysvětluje 
referentka městského marketingu 
Lenka Moravcová. „Dokonce nemu-
síte mít mobilní připojení, pouze si 
přes wifi stáhnout zmíněnou aplikaci 
a poté již funguje samostatně,“ do-
dala Moravcová. 

Postup stažení mobilní aplikace 
není složitý. Aplikaci je možné stáh-
nout v obchodě s aplikacemi, a to 
bezplatně.

Další možností jak stáhnout apli-
kaci jsou QR kódy. Jde o kódové ob-
rázky fungující na podobném prin-
cipu jako známé čárové kódy. Jen 
s tím rozdílem, že v těchto je za-
kódována textová informace, která 
uživatele nasměruje přímo na pří-
slušnou internetovou adresu, kde 
lze stáhnout aplikaci pro mobilní 
zařízení. Pro stažení aplikace inCity 
je potřeba mít nainstalovanou čteč-
ku QR kódů, kterou lze také zdarma 
stáhnout v příslušném elektronic-
kém obchodě.

Poslední a nejpoužívanější mož-
ností pro stažení aplikace je pak pří-
mo na webových stránkách společ-
nosti, která mobilní aplikace vyvíjí. 
Zde je schován pod logem přísluš-
ného tržiště mobilních aplikací, pro 
které je aplikace vyvinuta.

Další novinkou, kterou jsme pro 
Vás připravili, je SdíLeNý KaLeN-
dář událostí propojený s webem 
města a mobilní aplikací inCity.

Jste v Kralupech a nevíte, co s na-
čatým večerem? Nebo vymýšlíte, jak 
si užít víkend? Právě pro Vás máme 
kalendář událostí ve městě a okolí!

Dále je možné stažení mobil-
ní verze správce času. Kalendář 
je plněn jednotlivými organizátory 
akcí. Prozatím nemusí obsahovat 
veškeré události ve městě. Pokud 
jste vy sami organizátory kulturních 
a volnočasových akcí a chcete je 
zveřejnit v našem sdíleném kalen-
dáři, kontaktujte nás z důvodu re-
gistrace a následného vkládání ak-
cí na e-mail: lenka.moravcova@
mestokralupy.cz. Případné náměty 
k vylepšení vítáme.

www.spravcecasu.cz/kalendare/kralupy
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ty letošní se budou konat 
od 3. do 7. června a jejich 

tradicí se stal bohatý program 
se spoustou sportovních utká-
ní. Přesto jsou oslavy každý rok 
obohaceny něčím, co snad mno-
hé mile potěší a pobaví.

Již druhým rokem budou slav-
nosti zahájeny na zahradě Domu 
s pečovatelskou službou na Cuk-
rovaru, a to nejen hudebním, 
ale i sportovním a tanečním pro-
gramem. Zajímavá bude i beseda 
s Josefem Klímou, který nás se-
známí se životem reportéra.

Z dalších tradičních a velmi 
zajímavých programů jmenuji 
například: Bezpečně s městskou 
policií, Běh do hostibejckých 
schodů, Muzejní noc, výstava 
v Galerii VK 37, orientační běh, 
Výstup na Komendu, ZUŠlech-
tění uměním, pádlování na di-
voké řece, volejbalové utkání při 
Memoriálu Simony Machanové, 

DNY KRALUP
3. - 7. 6. 2015

Mnozí už, stejně jako 
já, odpočítávají dny, kdy 
nastane ten nejkouzelnější 
měsíc v roce. Měsíc červen 
s sebou přináší mnoho 
očekávaného. Počínaje 
oslavami dne dětí, přes 
poslední školní dny až 
k nastávajícím prázdninám 
a následným táborům 
a dovoleným. Je tedy 
mnoho důvodů, proč se těšit 
na červen a jeden z nich jsou 
i oslavy města „dny kralup“.

Soutěž v požárním útoku o „Pu-
tovní pohár starosty města“, bas-
ketbalový turnaj OPEN STREET 
3x3 2015, připraveny jsou ukáz-
ky různých bojových umění 
a otevřena bude i horolezecká 
stěna na ZŠ Komenského.

Velkou částí hlavního sobot-
ního programu je Kralupská mí-
le s ukázkami exhibicí skútrů, 
vodních lyží a kluzáků. Zajíma-
vá podívaná bude i při slaňo-
vání horolezců z lávky pro pěší 
na pravém břehu Vltavy. Boha-
tý program k pohodě a relaxaci 

letního dne připravuje CVČ Pa-
louček. Mimo hudby nabízí i se-
tkání s legendárním Milanem 
Pitkinem a Františkem Syslem.

Na hlavním pódiu budou k vi-
dění exhibiční ukázky barman-
ské show. A o sobotní půlnoci 
rozzáří oblohu nad řekou slav-
nostní ohňostroj.

Nedělní závody na řece Vl-
tavě Kralupský kilometr přilá-
kají snad nejen mnoho plavců, 
ale i mnoho fandících diváků. 
Po ukončení závodu už bude 
Vltava patřit jen lodím, a proto 

si nenechte ujít možnost výlet-
ní plavby.

Velkou součástí oslav je pro-
gram věnovaný dětem. Letos bu-
de pro děti v kině připravena 
kouzelná a vtipná animovaná 
komedie Konečně doma, páteční 
dopoledne je tradičně věnováno 
hrátkám na koupališti a v sobo-
tu budou pro děti na břehu řeky 
Vltavy čekat workshopy a díl-
ničky, zábavné atrakce a soutě-
že o ceny. Poučný a zábavný bu-
de i nedělní Pohádkový (ne)les 
s Rolničkou. lenka císleRová

Vážení přátelé,
na programu oslav se podílí mnoho pořadatelů a mnoho or-
ganizátorů, kterým patří za tuto práci velké díky. I přesto, že 
mou snahou zde bylo vyjmenovat co nejvíce zajímavého a lá-
kavého z připravovaného programu, není zde dostatek místa 
pro úplný program.

Proto, prosím, pro více informací sledujte www.mestokralu-
py.cz a www.kralupskyzpravodaj.cz. V distribuci budou i pro-
gramové letáky, které mnozí z vás obdrží do svých poštovních 
schránek na konci měsíce května. 

Letos poprvé budete mít možnost zhlédnout a zakoupit si foto-
grafie ze sobotního programu na břehu řeky Vltavy a v loděnici 
Kotva pořízené společností KAPAK (www.kapakphoto.com).

lenka císleRová

Poděkování Partnerům akce:
Česká rafinérská a. s., SYNTHOS Kralupy a. s., auto Kralupy a. s., aVe CZ s. r. o, Heckl s. r. o., Středočeské vodárny – Veolia voda a. s., 

Soukromé hospodářství Kohout a synové, Rádio Relax, KaPaK photo, SP Praha s. r. o. a Barakuda bar. 

Nemůžete si nechat ujít bohatý 
hudební Program dnů kraluP

Ve středu se můžete těšit na vystoupení Senior minichóru 
na zahradě DPS. Ve čtvrtek je připraven hudební program 
v Ametystové čajovně příznačně nazvaný „Čaj o páté“. 
Chybět v loděnici kotva nebude ani páteční oldies párty 

s DJ Honzou Lukavským a velmi lákavý bude sobotní 
kralupský hudební festiválek, který přivítá tyto hudební 

hosty: kapelu Luxus, Petra Spáleného, zeleninu, 
skupinu Jelen, Xindla X a Queens of Everything.

Letos poprvé si na své přijdou i příznivci country hudby, 
které bude věnováno nedělní odpoledne. k poslechu a příjemné 

atmosféře přispějí Trosečníci, radek Tomášek s kapelou, 
písničky Michala Tučného připomene revival skupina 

z Plzně a zazní i písně skupiny Hoši od ropné řeky.

POZVÁNKA
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sport v rámcI DNů KrALUp

Důvod, proč s námi ještě stále neběháte vy a vaše děti po lesích a nehledá-
te kontroly, je jistě pouze ten, že jste zatím neměli příležitost si orientační 
běh vyzkoušet na vlastní kůži a propadnout tak jeho kouzlu. Proč byste se 
měli vy i vaše děti zúčastnit?
1) Kde jinde než v Kralupech, ve městě, které znáte jako své boty? Tady 
se neztratíte.
2) Nepotřebujete nic, jen se přijít zaprezentovat na Sokol, žádné pomůcky, 
žádná omezení. Stačí vám jen mapa, kterou od nás dostanete.
3) S mapou si budete při hledání kontrol připadat jako hledači pokladů. 
Dětská touha po dobrodružství a objevování vás pohltí.
4) Nikdo po vás nechce, abyste běhali po městě, stačí si trať projít. Někdy 
je lepší jít pomalu, ale chytřejším postupem, než sprintovat, ale špatným 
směrem.
5) Závod je vhodný pro každého. Nejmenší děti budou mít připravenu hravou 
trať na hřišti Sokola a v cíli na ně bude čekat sladká odměna. Starší děti 
si mohou zvolit náročnější trať, dospělí samozřejmě také.
6) Jedinečná příležitost, kdy mohou soutěžit ve stejné kategorii rodiče i děti. 
Tady navíc není jisté, kdo vyhraje.
7) Zjistíte, že orientační běh je přesně ten typ aktivity, kterou jste hledali, když 
jste pátrali po zábavné aktivitě pro vaše děti. Nebo pro celou rodinu.
8) Proč nezkusit něco nového? Stačí se jen odhodlat. A pokud sami váháte, 
vezměte kamaráda či kamarádku, čekáme na vás.
9) Jsme parta. Od těch nejmenších až po dříve narozené, bez rozdílu po kaž-
dém závodě sedíme nad mapami a rozebíráme postupy, které jsme při zá-
vodě zvolili a kam nás to zavedlo. A uvidíte, že po pátečním závodě budete 
dělat to samé.
10) Orienťák je prostě super. A to vám řekne každý, kdo se ho byť jen ob-
čas účastní.

Za SOOB kralupy Zuzana Procházková

10 důvodů, proč si to přijít zkusit

Na kole dětem 
Mezinárodní sportovní projekt  

na podporu onkologicky nemocných dětí
Ve dnech 3. - 13. června 2015 se koná již  
6. ročník veřejné charitativní cyklo tour 
Na kole dětem / On bike for children. Jedná 
se o jedinečnou akci, která se svým charak-
terem a mezinárodním rozsahem zařadila 
mezi významné projekty na podporu onko-
logicky nemocných dětí. 

Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimov-
čákem vyrazí na cyklojízdu napříč Českou 
republikou. Přidat se může každý: na kousek, jednu etapu nebo celou 
trasu. Mezi aktivními účastníky cyklojízdy nebudou chybět ani významné 
osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. 

Během jízdy cyklisté navštíví takřka všechny kraje České republiky, 
zastaví se v partnerských městech a osobním příkladem, formou osvěty 
a propagace předají široké veřejnosti odkaz „My, kdo máme štěstí, že 
jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. 

Přijďte podpořit peloton cyklistů a zapojte se do mezinárodního spor-
tovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí i Vy!

Více informací najdete na www.mestokralupy.cz, www.kralupskyzpra-
vodaj.cz či v programu oslav města Dny Kralup nad Vltavou 2015.

Lenka Císlerová

Kdy: v pátek 5. června 2015 
Sraz: v 11:45 hodin před radnicí města Kralupy n. Vlt., Palackého nám. 1
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Vlednovém čísle Zpravoda-
je se mohli čtenáři dočíst 

o rozhodnutí rady města zbourat 
hotel Praha na Palackého ná-
městí v rámci urbanistického ře-
šení budoucího náměstí. Prázd-
ný opuštěný hotel už dlouhá léta 
neslouží svému účelu. 

Snad by čtenáře zajímala 
i historie této stavby v centru 
Kralup. Hotel stojí na místě, kde 
dříve býval malý grunt sedláka 
Františka Berana, který se stal 
v roce 1850 prvním kralupským 
starostou. V roce 1899 prodal 
jeho syn Antonín Beran celou 
usedlost majiteli vedlejší budovy 
pivovaru Josefu Fišerovi. Fišer 
měl sice v Žižkově ulici pivo-
varskou restauraci, ale rozhodl 
se na místě starého gruntu po-
stavit reprezentační restauraci 
spojenou s kavárnou a hotelem. 
Místo na živém náměstí bylo 

R eaguji tímto na článek Ing. J. Kaňky „Je sku-
tečně nutné bourat bývalý hotel Praha?“, uve-

řejněný v dubnovém čísle Kralupského Zpravodaje. 
Ing. Kaňka je zkušeným odborníkem (stavař, pro-
jektant), který má podíl na klíčových investičních 
akcích města (cyklistické stezky, lávka přes Vltavu, 
penzion pro důchodce).

S jeho názorem na zbytečnou demolici bývalé-
ho hotelu Praha bezvýhradně souhlasím a určitě 
nejsem sám.

Také jsem osobně „zapříčinil“ městské vlastnic-
tví tohoto objektu, protože hotel mohl být nadále 
v soukromých rukou a nebylo co řešit. Koncem 
dubna 2004 jsem náhodně objevil „utajovanou 
dražbu“, urychleně svolal ZM, které mne 27. 4. 
pověřilo vydražit hotel s deklarovaným záměrem 
výstavby nové radnice. Dražba byla pro město 
úspěšná a určitě finančně výhodná – 9,5 mil. Kč. 
Radost byla vystřídána obdobím neustálých diskusí, 
sporů i osobních útoků. Celá problematika vyústila 
do místního referenda. Běžel čas, kdy se hroma-
dily různé studie, plány a koncepce řešení centra 
města, stálo to mnoho milionů a dotace slibované 
v referendu žádné. Největším omylem při hledání 
využití objektu v centru města bylo muzeum ropy 
v objektu bývalého mlýna. Tento objekt jako jediný 

v centru byl městu přímo nabídnut ke koupi, u pi-
vovaru a OD Máj byla cesta k získání velmi složi-
tá. S objektem mlýna nakonec vše dobře dopadlo  
a 7. 3. 2012 ZM nejtěsnější většinou odsouhlasilo 
prodej části areálu mlýna pražské VŠCHT. Univer-
zitní Technopark je dnes hotov a jsem rád, že jsem 
mohl svým hlasem přispět tomuto usnesení ZM.

Architektonicky dobře dopadla i adaptace OD Máj 
na MěÚ započatá v roce 2012. Z původní stavby 
se využilo sice jen torzo, ale nový úřad s okolím se 
musí líbit každému. Radost kazí jen ta skutečnost, 
že adaptací a přístavbou k hotelu Praha mohl být 
nový MěÚ cca o 8 let dříve a odhadem o polovinu 
levnější. Chci připomenout, že ZM hospodaří s fi-
nančními prostředky všech spoluobčanů. Podle 
mého názoru bylo přinejmenším neetické schválit 
těsně před podzimními komunálními volbami (v říj-
nu 2014) urbanistické a dopravní řešení prostoru 
centra města, které definitivně počítá s demolicí 
budovy hotelu. Proti jsme byli pouze tři zastupitelé. 
Cituji z lednového Zpravodaje roku 2015 z článku 
Ing. Czechmanna: „Urbanistický návrh řešení ná-
městí je zpracován v souladu se studiemi arch. 
Picka a projekčního ateliéru CASUA, které byly 
zpracovány na řešení centra města.“ Mám před 
sebou Studii č. 2 celkového řešení centra města 

téhož architekta uveřejněnou v lednovém Zpravo-
daji v roce 2006. Myslím, že mám morální právo 
vás všechny požádat: Podívejte se na tuto studii, 
jak budova bývalého hotelu Praha s možnou pří-
stavbou logicky zapadá do řešení centra města, 
jaké prostory by vznikly před kostelem – náměstí 
sv. Václava a za ním tzv. Pivovarské náměstí. Nej-
lépe vše uvidíte přímo na místě. Porovnejte si starší 
a novou studii. Také vás prosím, abyste se zeptali 
na názor co největšího počtu občanů na nutnost 
demolice tohoto objektu.

Budova bývalého hotelu by byla vhodná pro ko-
nečné umístění ZUŠ, DDM, muzea apod. Určitě 
všichni chceme z centra města i centrum kultury 
a vzdělávání. Stávající existenci tří pracovišť ZUŠ 
(Riegrova, ZŠ Třebízského a zasedací místnost 
bývalého MěÚ v hotelu Sport) beru jako dočasné 
provizorium. Výsledky komunálních voleb svěřily 
na čtyři roky rozhodování o městě do rukou součas-
né samosprávy. K nadčasovému rozhodnutí o nut-
nosti demolice objektu v centru města by měla mít 
možnost se vyjádřit širší kralupská veřejnost. 

Miliony z letošního rozpočtu určené na demolici 
v centru se dají použít na potřebnější investice. Dě-
kuji za pochopení. MgR. Pavel Rynt, 

staRosta kRaluP v letecH 1990-2006

deMolice hotelu Praha

pro tuto stavbu ideální i když 
zde již jedna restaurace byla. 
Jmenovala se „U kanonu“ a stála 
v místech dnešní výluky vedle 
Komerční banky. Protože maji-
tel pivovaru Josef Fišer byl bo-
hatý, objednal si tehdy nejlepší-
ho stavitele, Bohumila Slámu. 
Bohumil Sláma nebyl jen tak 

někdo. Byl žákem slavného ar-
chitekta Josefa Schulze, spolu-
tvůrce Národního muzea, Ná-
rodního divadla i Rudolfina. 
Navrhl hotel jako nárožní budo-
vu s proskleným přízemím s re-
staurací a kavárnou. Do horních 
pater umístil hotelové pokoje. 
Dolní část budovy obložil traver-

tinem. Počítal zřejmě i s mož-
ností povodní a záplavy náměstí, 
ke které skutečně v roce 2002 
došlo, a přízemí navrhl zvýšené. 
Dřívější kralupská samospráva 
hotel Praha zakoupila s úmys-
lem převést do jeho prostor 
městský úřad. Ale už při první 
prohlídce celého interiéru byla 
zjištěna nemožnost tohoto zá-
měru. 

Nová krásná budova radnice 
již stojí a úvahy o novém kralup-
ském náměstí pokračují. Pohled 
na budoucí náměstí po demolici 
hotelu Praha uveřejněný na prv-
ní stránce lednového Zpravodaje 
však nevypadá příliš přesvědči-
vě. Je to opět jenom trochu delší 
ulice. Kulturní i historická hod-
nota budovy hotelu Praha by se 
snad měla znovu uvážit. Je to je-
diná kralupská stavba postavená 
ve stylu dekorativního funkcio-
nalismu a stavebních památek 
Kralupy příliš nemají.

Ing. Josef stuPka

Hotel Praha 
v třicátých letech 
20. století.

Otevřený dopis zastupitelům 
města a kralupské veřejnosti

Přestože Pravidla pro vydávání Zpravodaje uvádějí, že nebude uveřejňována reakce na reakci, byla v tomto případě udělena výjimka a článek mgr. rynta 
je kromě webové verze Zpravodaje (uv. 16. 4.) uveden i zde, a to zejména z důvodu, že se jedná o bývalého starostu města. Redakční rada KZ
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 24. 3. v 18:20 h. na l. 156 oznámil pan K., 
že na křižovatce ul. Štefánikova a Revoluční 
stojí nějaký muž, který se obnažuje. Na místo 
byla vyslána hlídka MP. Při příjezdu strážníků 
měl muž na sobě tepláky a druhé kalhoty 
stažené u kolen. Muž nereagoval na oslovení, 
neměl u sebe žádné doklady k prokázání 
totožnosti a s hlídkou odmítal komunikovat. 
Na místo byla přivolána také hlídka OO PČR 
Kralupy, která si celou věc převzala k dalšímu 
opatření. Následně byl proveden test 
na přítomnost návykových látek s výsledkem 
negativním. 

 26. 3. ve 14:22 h. na l. 156 oznámila paní 
Z., že před domem č.p. 1048, ul. Přemyslova, 
leží nějaký bezvládný muž. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná 
o velmi známého muže bez domova pana 
V., který má vedle sebe prázdnou krabičku 
od léků. Pro podezření z otravy léky byla 
na místo přivolána RZS, která muže následně 
převezla do mělnické nemocnice. 

 27. 3. v 15:47 h. na l. 156 požádala 
o pomoc starší paní, která uvedla, že 
vyhledává partnera staršího věku, neboť jí 
zesnul její manžel a ona by ráda někoho pro 
svůj život nalezla. Dozorčí služba MP ženu 
odkázala na internetové stránky seznamky, 
kde je možné nalézt životního partnera. 

 30. 3. v 9:19 h. na l. 156 oznámil pan 
C., že jeho sousedé, kteří bydlí v panelovém 
domě v ul. Štefánikova nad ním, mají psa, 
kterého nechávají velmi často na balkoně, 
kde pes vykonává svou potřebu. Nyní panu 
C. stékají psí výkaly na jeho balkon. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která zjistila majitele 
bytu, který uvedl, že byt má v podnájmu 
rodina, kterou bude osobně kontaktovat 
a zjedná nápravu. Dne 1. 4. byla provedena 

kontrola, zda se věc opakuje, s výsledkem 
negativním. 

 6. 4. v 11:08 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o usměrňování dopravy v ul. 
Přemyslova u č.p. 890, kde došlo k požáru 
bytové jednotky. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, kde bylo zjištěno, že došlo k zahoření 
jedné z bytových jednotek a několik osob 
muselo být převezeno do zdravotnického 
zařízení z důvodu nadýchání se nebezpečných 
zplodin. O celé události bylo vyrozuměno 
vedení města, které následně muselo vyřešit 
prozatímní ubytování nájemníků domu, kteří 
zůstali bez přístřeší.

 7. 4. v 16:38 h. na l. 156 požádal 
zaměstnanec firmy Grál o výjezd hlídky MP 
k Jarníkovým schodům, kde zřejmě hoří. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
známého bezdomovce pana V., který si chtěl 
na rozdělaném ohni opéct buřty. Oheň pan V. 
okamžitě uhasil a z místa byl vykázán. 

 10. 4. v 15:30 h. na l. 156 oznámil pan K., 
že nějaký muž něco odmontovává z kolejiště 
u „myší díry“ v ul. Podřipská, Přemyslova. 
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila 
pana P., který uvedl, že sbírá v kolejišti železný 
šrot. Následně bylo strážníky však zjištěno, že 
je poškozeno uzemnění kolejiště. Na OO PČR 
Kralupy byla provedena lustrace, zda osoba 
pachatele nespáchala v posledních letech 
jiný přestupek proti majetku s pozitivním 
výsledkem. Na místo byla proto přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
převzala k dalšímu opatření.

 18. 4. v 1:37 h. na l. 156 bylo přijato 
několik oznámení o odstraněných stavebních 
zábranách na stezce pro chodce a cyklisty 
na sídl. Cukrovar v místě, kde se buduje 

nový podchod pod ul. Mostní. Na místo byla 
vyslána hlídka MP, která zjistila, že zábrany 
naházel neznámý pachatel do přilehlého 
Zákolanského potoka. Nebezpečné místo 
proto strážníci označili páskou s nápisem 
„zákaz vstupu“ a celou věc předali na TSM 
s žádostí o vyzvednutí zábran z potoka 
a jejich umístění zpět na místo. 

 18. 4. v 18:05 h. na l. 156 požádalo 
OO PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do ul. 
28. října, kde měla spadnout nějaká žena 
do potoka. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila strážníkům velmi známou 
paní S., která byla v podnapilém stavu, 
zakopla a spadla do přilehlého potoka. Paní 
S. neměla žádné viditelné zranění a příjezd 
RZS odmítla. 

 19. 4. v 00:33 h. na l. 156 požádalo OO 
PČR Kralupy o výjezd hlídky MP do Zeměch, 
ul. Na Rybníkách, kde mělo dojít k dopravní 
nehodě a údajný viník chce z místa nehody 
ujet. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, 
která se spojila s již přítomnými hasiči, RZS 
a viníkem nehody, který byl velmi agresivní. 
V řidiči byl následně zjištěn muž ukrajinské 
národnosti, který naboural zaparkované 
vozidlo a následně se pokusil z místa nehody 
utéci i se svým psem, v čemž mu zabránili již 
přítomní hasiči. Muži byla následně orientační 
dechovou zkouškou zjištěna hladina 2,6 
promile alkoholu v dechu a celou věc si pro 
podezření ze spáchání trestného činu převzali 
policisté OO PČR Počáply. 

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

Podklady na tuto stRanu zPRacovala Bc. teReza doBRovolná, ManažeR PRevence kRIMInalIty, Městská PolIcIe kRaluPy nad vltavou

Pozvánka na akci  
„Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou“

dne 3. června 2015 se 
na sídl. Cukrovar bude ko-
nat 2. ročník akce „Bezpeč-
ně s městskou policií kralu-
py nad Vltavou“. Námětem 
celé akce je bezpečnost, 
bezpečí a zabezpečení... 
Pokud byste měli zájem 
být součástí této akce, kon-
taktujte, prosím, manažera 
prevence kriminality Bc. Terezu Dobrovolnou na tel.: 777 798 930.  Dou-
fáme, že letošní akce bude ještě o něco lepší, záživnější a poutavější. 
Program celé akce bude zveřejněn na www.kralupskyzpravodaj.cz.

Dne 17. 4. 2015 proběhla bezpeč-
nostně-preventivní akce s názvy 
„JeHLa“ a „PíSKOVIŠTĚ“ zaměře-
ná na kontrolu pískovišť, dětských 
hřišť, sportovišť a lokalit s možným 
výskytem pohozeného zdravot-
ně závadného materiálu na území 
města Kralupy nad Vltavou. 

V rámci akce bylo zkontrolo-
váno celkem 18 hřišť, sportovišť 
a pískovišť a jedna závadová lo-
kalita, kde bylo nalezeno celkem 
13 injekčních stříkaček a 10 kusů 
prázdných ampulí aqua pro injecti-
one sloužící k přípravě drog. Zdra-
votně závadný materiál a injekční 
stříkačky byly umístěny do speciál-
ního přepravního boxu, který stráž-
níci následně předali na služebnu 
RZS k likvidaci.

Bezpečnostně-preventivní akce

Ilustrační foto
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Kralupy v květnu roku 1945
tento měsíc nelze nevzpomenout, že je tomu právě 70 let, co skončil největší konflikt, 

který zasáhl všechny země světa - druhá světová válka. Řekněme si něco o našem 
městě, jak prožívalo tyto chvíle.

již 1. května 1945 docházelo k živelné-
mu odstraňování německých nápisů 

přes přítomnost silné posádky Wehrmach-
tu. Impulsem k organizovanému povstá-
ní bylo však volání pražského rozhlasu 
o pomoc 5. května 1945. Pražané doufa-
li v pomoc americké armády, která byla 
již nablízku. Druhý den 6. května 1945 
osvobodila Plzeň a armáda generála Pat-
tona mohla dorazit během krátké doby 
do Prahy. Stalin to však nedovolil a po-
slušný americký generál a vrchní velitel 
Eisenhower se podřídil. Stalinovi nešlo 
nikdy o osvobození malých evropských 
národů, ale o jejich podmanění a zařazení 
do sovětského bloku v rámci plánované 
hegemonie Sovětského svazu.

Jiskra nadšení z blížící se svobody se 
přenesla i do Kralup. Lidé vyvěšovali če- 
skoslovenské vlajky a odstraňovali ně-
mecké nápisy na obchodech a úřadech. 
Do odboje proti Němcům na území Kralup 
povstala vojensko-sokolská skupina spolu 
s odbojovou skupinou KSČ. Zatímco vojen-
sko-sokolská skupina neměla žádný poli-
tický program, komunisté byli na převrat 
a převzetí moci dobře připraveni. Na růz-
ných místech v Kralupech byly ustaveny 
revoluční výbory pod záštitou továrny, po-
litické strany nebo zájmové organizace. Ty 
se nakonec sloučily pod jednotný Národní 
výbor. Hned 5. května 1945 byla ukončena 
činnost Městského úřadu a moc převzal 
Národní výbor. Již předtím předal německý 

komisař Ing. Leo Duschek kralupský Měst-
ský úřad Josefu Koberovi, který byl staros-
tou města až do roku 1942. Nový Národ-
ní výbor ale tuto volbu neuznal a nastolil 
místo něho komunistického předsedu Petra 
Titla. V čele obce pak byli jen komunističtí 
předsedové až do roku 1990.

I když revoluční složky byly částečně 
ozbrojeny, snažily se získat další zbraně. 
To se jim podařilo po tom, co v Úžicích 
byl odzbrojen strážní oddíl Wehrmachtu, 
který hlídal rozestavěné letiště ve Vodo-

chodech. Dne 5. května 1945 si kralupští 
revolucionáři dojeli do Úžic pro 60 pušek 
i s municí. Zbraně byly pak rozděleny me-
zi jednotlivé strážní oddíly v Kralupech, 
Lobečku, Mikovicích a Minicích. Jak již 
bylo řečeno, od začátku května panovala 
v Kralupech značná euforie pod dojmem 
blížícího se konce války. Ale Praha volala 
o pomoc, a tak 6. května 1945 odjelo třicet 
dobrovolníků do Prahy bojovat na bariká-
dy. V Kralupech byly na důležitých místech 
postaveny zátarasy, aby se Němci nedostali 
do Prahy. Největší zátaras vyrostl u kralup-
ského mostu po obou stranách Vltavy.

Z litoměřického prostoru, kam se sta-
hovaly jednotky SS, byl 8. května 1945 
vyslán pancéřový vlak na pomoc Praze. 
Kralupští povstalci se rozhodli vlak zadr-
žet a nedopustit, aby se dostal do Prahy. 
Jako místo nejvhodnější pro tuto sabotážní 
akci se jevily nelahozeveské tunely. Želez-
ničáři sestavili speciální vlak složený ze tří 
vagonů. Jeden byl naložený uhlím, druhý 
plechy a třetí úplně vepředu těžkými ko-
lejnicemi. Soupravu tlačila lokomotiva. Se 
soupravou však nebyla spojena. Strojvůdce 
Karel Vlach se rozjel proti německému pan-
céřovému vlaku a těsně před tunely vysko-
čil se svým topičem z lokomotivy. Vagony 

Kralupští dobrovolníci přijeli na pomoc Praze

Odbojáři postavili u kralupského 
mostu zátarasy



  květen 2015

K Z

11

z HIstorIE

pokračovaly setrvačností dál, až narazily 
na přední vozy pancéřového vlaku a jeho 
další jízdu na Prahu ukončily.

Aby Němci nemohli s pancéřovým vla-
kem vycouvat zpátky a odjet k Vraňanům, 
byla na trať, vlastně pod kolejnice, umístě-
na ještě nálož, která tomu měla zabránit. 
Po její explozi se stalo něco, co povstalci 
nečekali. Nálož ekrasitu pancéřový vlak 
přetrhla, a tak Němci mohli se zbytkem 
soupravy odjet k severu. Na trati však zů-
stala řada vyzbrojených vozů, z kterých 
příslušníci SS utekli. Z těchto a dalších 
německých obrněných vozů byla vytvořena 
souprava, která pak rozhodla o ukončení 
kralupské okupace. Obrněný vlak s povstal-
ci zajel na koleje vlečky, která tehdy přetí-
nala křižovatku Nádražní ulice s ulicí Žiž-
kovou, a namířil své kanony na německá 
kasárna na konci Žižkovy ulice. Rozumný 
velitel kralupské posádky nezaváhal a ka-
pituloval.

Němci složili zbraně a jako zajatci se 
shromáždili na kralupském sokolišti. Kra-
lupy se tak osvobodily samy ještě před 
příchodem sovětské armády. Zajatcům ne-
bylo ublíženo, i když totéž se nedá říci 
o příslušnících zbraní SS. Od řadových 
vojáků se poznali snadno. Měli na před-
loktí tetování. A to byl rozsudek smrti. 
Ze sokolského hřiště vedle Jodlova do-
mu se stalo popraviště. Těla zastřelených  
SS-manů byla pohřbena na západní stra-
nu prostřední části kralupského hřbitova 
do neoznačeného hromadného hrobu, kte-
rý za čas zarostl travou.  

Když Dobrovského ulicí pod Hostibej-
kem projížděla 7. května 1945 kolona ně-
meckých vojáků SS prchajících na západ, 
vystřelil někdo ze skupiny mládeže z Hos-
tibejku po Němcích. Kolona ihned zasta-
vila a motorizovaná ozbrojená hlídka vy-
jela nahoru na Hostibejk. Šest mladíků 

a jeden starší muž se ukrylo ve zděném 
bunkru na vrcholu Hostibejku. Ale Němci 
byli důkladní a krutí. Namířili do bunkru 
samopaly a všechny zastřelili. Nejmladší-
mu bylo 17 let, nejstaršímu 49 let. Sedmé-
ho zastřelili cestou od Lobče. Zemřeli den 
před koncem války.

Dne 8. května 1945 přesně ve 23:01 za-
čala platit úplná a bezpodmínečná kapi-
tulace Německa. Po šesti letech si Evropa 
oddychla, 2. světová válka pro ni oficiálně 
skončila. V Československu se však ještě 
bojovalo dál. 

První sovětské tanky T-34 se samohyb-
nými děly přijely do Kralup 9. května 1945 
a byly přivítány s obrovským nadšením. So-
větská armáda v čele s generálem P. S. Ry-
balkem, který zvolil za svůj hlavní stan Vel-
trusy, postupně obsadila Kralupy a okolí.

V Kralupech se ubytoval Sergej Jevdoki-
movič Kuzmin, tehdy podplukovník, poz-
ději generálmajor sovětské armády. V roce 
1964 byl jmenován čestným občanem Kra-

lup. Bydlel ve vile v Lobečku v ulici, která 
dnes nese jeho jméno. Velel dělostřelcům, 
kteří obsadili oba vltavské břehy. Dělostřel-
ci měli vesměs děla ráže 76 mm, původně 
používaná jako protiletadlová, která se však 
v boji osvědčila hlavně proti tankům pro 
přímou střelbu. Vojáci Rudé armády se pak 
nadlouho stali obyvateli našeho města. Vol-
ně se procházeli po Kralupech, byli zváni 
do domácností a denně jsem je potkával 
v polích za městem se samopaly zavěšený-
mi na ramenou. Nehledali Němce, ale zají-
ce, kterých bylo tehdy v polích ještě dost. 

Jak již bylo řečeno, obyvatelé Kralup 
přivítali ruské vojáky s otevřenou náručí. 
Nenávist k německým okupantům a pocit 
sounáležitosti slovanské rasy, kterou Hitler 
opovrhoval, a ke které jsme se právě teď 
mohli pyšně hlásit, otevírala srdce všech. 
Zklamání nad postojem západních spojen-
ců, tedy Velké Británie a Francie na začát-
ku války a nesmyslným bombardováním 
Kralup spojenci americkými na jejím konci, 
otočilo kormidlo sympatií většiny obyva-
tel Kralup a nejenom Kralup na Východ. 
V prvních poválečných volbách pak zvítě-
zila komunistická strana, neboť lidé si ji 
spojovali, a to zcela správně, se Sovětským 
svazem. Tehdy nikdo z nás, a ani ti co nás 
osvobozovali, netušili, že Československo 
ztratilo svou samostatnost. Když sovětské 
tanky přijely do naší země podruhé, v roce 
1968, řekl to sovětský vůdce Leonid Iljič 
Brežněv jasně: „Suverenita malých států 
je omezená.“ Ten, kdo ji po celou dlouhou 
dobu po válce omezoval, byl ovšem Sovět-
ský svaz. A tak se Stalinův záměr, obsadit 
malé státy střední Evropy a do budoucna 
uplatnit zde svůj vliv, zcela naplnil. 

  Ing. Josef stuPka

První sovětská samohybná 
děla před kostelem

Zničený německý 
obrněný vlak 

 u tunelů
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Na samém konci kultury únětické 
do Čech zasahuje z jihu přes Mora-

vu kultura větéřovská. Zbytky osídlení 
lidu této kultury byly zachyceny, jako 
zatím jediné v naší oblasti, při výzku-
mu ve Vepřku v roce 1992.

v 16. století př. Kr. zjišťujeme na našem 
území, stejně jako i v okolních oblastech, lid 
s kulturou mohylovou - pohřbívali své mrt-
vé pod mohylami. odtud také jeho název. 
minule jsem psal o tom, že nálezy kultury 
únětické patří v Kralupech k nejhojnějším. 
o kultuře mohylové však platí pravý opak. 
Nálezů je poměrně málo. Hlavní příčinou je 
pravděpodobně to, že pohřební mohyly se 
v naší oblasti s intenzivním zemědělstvím 

nezachovaly. pravěkým zemědělcům vadily 
při obdělávání polí, proto je rozkopali. mohy-
ly tohoto lidu se zachovaly převážně v jižních 
Čechách, které nebyly v minulosti zeměděl-
sky tak intenzivně obdělávány. U nás se za-
chovaly zbytky mohyl pouze v Blevicících. 
Byly však „zkoumány“ naším prvním terén-
ním archeologem páterem v. Krolmusem již 
v letech 1856. v době, kdy objevování pra-
věkých památek bylo spíše než vědou sbě-
ratelstvím starožitností. Další důvod, proč 
známe tak málo sídlišť z té doby, je ten, že 
tehdy lidé pravděpodobně budovali chaty 
takové konstrukce, které zanechávají v zemi 
jen málo stop. proto jsou i u nás také zatím 
známy nálezy keramiky pouze ze dvou míst 
(zeměchy, Hostibejk). 

Nejbližší, odborníky prozkoumané sídliště 
tohoto lidu, je z prostoru budečského hradiš-
tě. Nejzajímavější nálezy z této etapy pravěku 
u nás jsou dva. Jeden z nich je žárový hrob 
vykopaný p. F. masnerem v roce 1934 v Do-
lanech. v něm byly čtyři nádobky, bronzový 
náramek, bronzová tyčinka. Unikátním před-
mětem je i bronzová udička na chytání ryb. 
U velké řeky jistě nic neobvyklého. Nevíme, 
bohužel, zda byl hrob pod mohylou.

Druhý nález je již z roku 1893. tehdy byla 
dělníky v minicích v lomu nad lesem nale-
zena kamenná skříňka a v ní 13 kusů bron-
zových náramků, dýka, srp a terčovitý závě-
sek. celý nález je datován do doby bronzové 
a patřil lidu s kulturou mohylovou. Nejisté 
nálezové okolnosti neumožňují určit, co teh-
dy vedlo lidi k jeho uložení do země. Domní-
vám se, protože náramky vykazují známky 

opotřebení, že v tomto případě šlo spíše o ri-
tuální (náboženskou) oběť nám neznámým 
božstvům. tomu nasvědčuje i umístění ka-
menné skřínky na hraně svahu s dalekým 
rozhledem do kraje.

Kovolitci mohylové kultury obohatili vyrá-
běný inventář bronzových předmětů o něko-
lik nových výrobků, jako byly meče, nože, ale 
i pinzety a břitvy. Bronzové sekerky a dýka 
byly nalezeny v minicích, další sekerky jsou 
z Holubic a Úžic. pokud jde o nálezy bronzo-
vých sekerek, tak jejich tvar se od sekerek 
vyráběných v předešlé kultuře únětické ne-
změnil. pokud nejde o nálezy získané přímo 
při archeologickém výzkumu, je někdy těžké 
rozhodnout, které z obou kultur sekerky pa-
tří.    václav fencl

Džbánek typický pro mohylovou kulturu

Hromadný nález bronzů z Minic

díl osMý

Kultura mohylová 
1.600 – 1.300 let př. Kr.

Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, tel.: 315 630 936, 
e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz

Mělnická muzejní noc – pátek 29. května 2015 – 17:00 hodin
Muzeum otevře své expozice a výstavy netradičně až do pozdních nočních hodin a nabídne 
návštěvníkům zábavný doprovodný program k výstavě „Léto budiž pochváleno“.
Slavnostního otevření výstavy se zúčastní i sběratelka a autorka oděvů i doplňků 
z doby nejen první republiky paní Ludmila Zusková. Program muzejní noci proběhne 
ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek, Městskou knihovnou Mělník, 
komorním pěveckým sborem Chrapot a Muzeem Eduarda Štorcha v Lobči. 
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restaurace Na Františku, Riegrova ul., Kralupy
Když jsem nedávno 

potkal po dlouhé do-
bě Františka, rozhodnutí, 
kam vyrazit na společný 
oběd, bylo jednoduché. 
prostě „Na Franťák“, jak 
místu přezdívají skalní 
příznivci. právě ti jej také 
považují za kultovní kra-
lupskou hospodu. 

místo si František uměl 
vybrat. vedle zákolan-
ského potoka a cyklo i pě-
ší stezky, kousek od kra-
lupské radnice a zároveň 
v Kralupech v jedné z má-
la historických a architek-
tonicky vkusných řad do-
mů. 

Ano, mám hodnotit jíd-
lo… Nemohu si pomoci, ale 
na to, jak se najím, působí 
celá řada faktorů kolem. 

Hned při příchodu do re-
staurace dostal můj nos 
sprchu v podobě nezaměnitelné směsice piva 
a kouře. tak návštěvu hospody dnes v práci 
určitě nezapřu, došlo mi.

zahájili jsme polévkou – v nabídce byly dvě: 
čočková a pórková za neuvěřitelnou cenu 15 Kč 
(co si za to dnes koupíte?). Domácí, bez pachuti 
glutamátu, polévky nezklamaly! 

Hotových jídel mívá restaurace v nabídce 

osm až deset, když však při-
jdete „až“ na dvanáctou, je 
jich většinou slabá polovina. 
Někteří v 11 hodin obědvají, 
jiní teprve zažívají snídani. 

A já měl ten den snídat br-
zy ráno, protože mega porce 
od Františka (přesněji řeče-
no od pavla, který v daný 
den vařil) by nakrmily i dva 
oskary! vepřový pikant-
ní gulášek s knedlíčkem 
(60 Kč) byl opravdu výtečný, 
maso se jen rozpadalo. Fran-
tišek ulovil poslední kuřecí 
stehno s bramborovou ka-
ší a okurčičkou (dokonce za  
58 Kč!). vzpomínka na škol-
ní léta byla dokonalá, přesně 
podle očekávání. 

Ani lehčím jídlům se re-
staurace nevyhýbá, i když je 
asi nemusí moc často připra-
vovat. velký míchaný salát 
sestávající z okurky, rajčat, 

papriky a kousků kuřecího masa (110 Kč) byl 
sice dochucen hotovým dresinkem z lahvičky, 
ale přivřeli jsme všechny čtyři oči. 

pokud zadržíte dech a projdete se restaurací, 
která pojme až 70 hostů, zjistíte, že je vkusně 
ozdobena obrázky ve stylu „old English pub“ 
a milá obsluha zpříjemňuje posezení štam-
gastům i nově příchozím. servírky se stálými 

klienty komunikují familiárně, a tak to také 
v restauraci tohoto typu má být. 

stravenky přijímají (i když občas nemívají 
drobné na vrácení).

studenou opalubkovanou chodbou, připo-
mínající starou horskou chatu, jsem se vydal 
prozkoumat toalety. prý v nedávné době zre-
konstruované a do oranžova laděné Wcéčka 
svým vybavením vcelku zapadly do celkového 
prostředí podniku. 

z pípy teče plzeň a Krušovice a v teplejších 
dnech je hojně využívána předzahrádka re-
staurace na stezce pro chodce, a tak mají ko-
lemjdoucí či kolemjedoucí slečny občas co dělat, 
aby ustály komentáře štamgastů! 

shrnuto a podtrženo: téměř neuvěřitelně 
nízké ceny a veliké porce celkem chutných obě-
dů možná přebijí fakt, že váš oděv musí po pří-
chodu z oběda okamžitě do pračky. 

 doBRou cHuť váM PřeJe váš oskaR sucHaR

6. 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

Vepřový guláš s houskovým knedlíkem

Kuřecí stehno s bramborovou kašíČočková polévka Velký míchaný salát
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kruh přátel hudby kralupy nad vltavou 
Vás zve na červnový 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
pondělí 1. 6. 2015 v 19:30 hodin

komorní koncert 
SOLOMIA SOROKA – housle, 

ARTHUR GREENE – klavír
Na programu budou skladby 
z evropské a světové tvorby.

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 
100,- 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.

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

PORadNa PRO MaMINKY S MIMINKY - PRO dĚTI Od NaROZeNí dO 1 ROKu 
– vždy ve čtvrtek od 10 do 13 hodin
› Spí vaše miminko špatně? Má bolesti bříška? Nejste si jisti, zda dítě správně 
nosíte? Zda je jeho vývoj v pořádku? Nebo se jen chcete ubezpečit, zda je vše tak, 
jak má? Lektor: Šárka Hrubá, cena: 300 Kč / hodina

MaSáže JIříHO TOČíNa - 20. 5. a 10. 6. 2015 od 11 do 18 hodin
› Jiří Točín volí individuální přístup k práci s klientem, proto vždy před výběrem 
nejvhodnější masáže nejprve probíhá konzultace.  Techniky masáží: klasická, 
thajská, čínská, medová, tělové svíce, manuální lymfodrenáž, baňkování. Cena: 
500 Kč / hodina

ROZLOuČeNí Se ŠKOLNíM ROKeM – pátek 29. 5. od 16 hodin
› Přijďte se s námi rozloučit se školním rokem a užijte si plno rodinné zábavy 
v areálu AZ centra, dobrého jídla a pití a zajímavých aktivit. Všichni si zaručeně 
přijdou na své. 

PRáZdNINOVé aKTIVITY:
Prázdninová školka
› pro děti od 1,5 roku
› pro děti školku již navštěvující, ale i pro nové zájemce
› pestrý program
› info o každodenním dění ve formě fotografií na facebooku

Tradiční příměstské tábory
8 turnusů, 8 skvělých týdnů, 8 originálních témat a nekonečně mnoho zábavy. 
Neváhejte, tábory se rychle plní!

Více informací na webových stránkách www.centrumd8.cz,  
facebook/azcentrum, e-mail: centrumkralupy@email.cz,  

objednávky předem na telefonním čísle: 734 621 386.
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50. NArozENINy KAss

Jak významné jsou pro kralup-
ské kulturní a společenské stře-
disko 50. narozeniny?
Kulatiny KaSS jsou připome-
nutím si toho, že Kralupy vždy 
žily, někdy více a někdy za-
se méně, kulturním životem. 
V současnosti dochází v někte-
rých městech a obcích k uza-
vírání kin či kulturních domů 
z ekonomických důvodů. Jsem 
rád, že kulturní dění v Kralu-
pech je městem významně pod-
porováno a pevně doufám, že se 
Kralupáci dočkají dalších kula-
tých narozenin KaSS.    

Jak byste charakterizoval 
kralupského diváka?
Kralupský divák očekává urči-
tou kvalitu a ne jen plytkou es-
trádní zábavu. Pokud mu nabíd-
neme opravdu kvalitní „kousek“, 
odmění se nám velmi dobrou 
návštěvností. Poslední dobou 
si však vydobyl, u některých 
umělců, přívlastek nevyzpyta-
telný. Představení či koncerty, 
které jsou ve většině měst vy-
prodané, se v Kralupech setká-
vají s vlažným zájmem návštěv-

níků. Blízkost hlavního města 
Prahy a pestrost její kulturní 
nabídky je možná jedním z dů-
vodů tohoto stavu. Na druhou 
stranu, pokud přijede divadelní 
soubor s představením, na které 
se velmi špatně shánějí vstupen-
ky i v Praze, zažíváme fronty 
před pokladnou, jako na banány 
z dob předrevolučních.   

Jste ve funkci ředitele od roku 
2009, jaké významné události se 
za těch šest let udály?
Co se týče programu, tak za do-
bu mého působení v KaSS se 
mi, až na pár výjimek, podaři-
lo dosáhnout všeho, co jsem si 
naplánoval a přál. 

V kině měli diváci možnost 
zhlédnout jedny z prvních 3D 
filmů, zahájili jsme sportovní 
přenosy MS v ledním hokeji, pře-
nesli jsme se přes novorozenecké 
bolesti spojené se záznamy Me-
tropolitní opery v New Yorku. 
Nezapomenutelná byla návště-
va paní Heleny Třeštíkové při 
premiéře jejího filmu Katka. Pro 
uvedení svého filmu si paní re-
žisérka vybrala tři města: Prahu, 
Brno a Kralupy. A kino tenkrát 
opravdu praskalo ve švech. Letos 
mi ještě udělaly radost dvě udá-
losti v souvislosti s naším kinem. 
Největší distributor filmů v ČR, 
společnost Cinemart, vyhlásil ki-
no Vltava jako nejlépe spolupra-
cující kino ve městě do 20 tisíc 
obyvatel. A letos v únoru jsem 
byl zvolen členem představen-

stva Unie digitálních kin (UDK), 
jako zástupce všech kin sdruže-
ných v UDK. V kulturním domě 
se uskutečnily koncerty popu-
lárních umělců jako Lucie Bílá, 
Divokej Bill, Tři sestry, 4TET, 
Olympic, Václav Neckář, Vlasta 
Redl apod. Spolupořádali jsme 
nově vzniklý mezinárodní go-
thicko-rockový festival Magic-
ká noc trubadúrů. Zatraktivnili 
jsme nabídku divadelních před-
stavení o Dejvické divadlo, Stu-
dio Dva, Studio Ypsilon apod. 

Kromě programu se událo 
i několik významných provoz-
ně-technických modernizací. Po-
vedlo se zrealizovat, za podpory 
města a pomocí evropských dota-
cí, tři velké investice. Digitalizaci 
kina, modernizaci interiéru KD 

a zateplení budovy KaSS. Pevně 
věřím, že všechny tyto progra-
mové a technické změny posu-
nuly úroveň kultury v Kralupech 
o pomyslný stupínek výše.

50 let není málo – budova potře-
buje opravit, omladit… které ob-
lasti jsou ty nejpalčivější?
Nejpalčivější oblasti, které vy-
žadují brzké řešení jsou: opra-
va schodů u vstupu do KaSS, 
rekonstrukce WC v KD Vltava, 
obnova sedaček v kině Vltava, 
rekonstrukce divadelních šaten, 
oprava WC na zahradě KaSS 
apod. Seznam případných oprav 
na mém stole je hodně dlouhý, 
ale výše uvedené jsou na těch 
nejvyšších příčkách. 

Radka Holeštová

RozHovoR s... Martinem odvodym, ředitelem kass kralupy nad vltavou

› V sobotu 9. května budeme 
promítat kultovní snímek, kte-
rým je Klub rváčů Davida Fin-
chera. Film, který si od svého 
vzniku našel miliony fanoušků 
po celém světě, bude možné 
vidět na plátnech českých kin 
poprvé od jeho premiéry v ro-
ce 1999. I v České republice 
má film obrovské fanouškovské 
zastoupení, o čemž svědčí fakt, 
že ústecké činoherní studio se 

stalo prvním souborem na svě-
tě, který tento námět zpracoval 
jako divadelní hru. Na premi-
éře byl přítomen dokonce au-
tor předlohy Chuck Palahniuk. 

› Pro milovníky Metropolitní 
opery máme také dobrou zprá-
vu. V květnu uvidíte další oper-
ní záznam. Rigolleto v režii Mi-
chaela Mayera a pod taktovkou 
Michele Mariottiho. Režisér za-

sadil novou inscenaci Verdiho 
slavné tragédie do Las Vegas 
šedesátých let dvacátého století. 
Ve svém pojetí se nechal inspi-
rovat neformálním sdružením 
herců a umělců Franka Sinatry 
známým pod názvem Rat Pack. 
Piotr Beczala ztvární zhýralého 
vévodu z Mantovy, tragickou 
roli Rigoletta zpívá Željko Lu-
cic a Diana Damrau Rigoletto-
vu dceru Gildu. 

› Závěrem bych chtěl upozor-
nit na možnou změnu v pro-
gramu kina způsobenou MS 
v ledním hokeji. Vše bude zá-
ležet na postupu českého týmu 
turnajovým pavoukem. Sledujte 
proto pozorně náš web. Děkuje-
me za pochopení a budeme se 
těšit na Vaši návštěvu. 

ondřeJ fRaněk, 

PRodukční kIna vltava

Květnové akce v kralupském kině Vltava

KD Vltava slaví 50. narozeniny

Nej... let 2009-2014
kuLturnÍ dům

NEjvětŠí NávŠtěvNoSt
2012 - Lucie Bílá (dvojkoncert) - 812 návštěvníků

NEjvětŠí ZKLaMáNí
2014 - toulky španělskou hudbou (koncert) - 11 návštěvníků

NEjvětŠí PřEKvaPENí
2011 - václav Neckář (koncert) - 450 návštěvníků - pro velký zájem 

se prodalo navíc i 26 vstupenek na stání

kino - nejnavštěvovanějšÍ fiLmy
1. avatar (2009 - 2010) - 3.306 diváků
2. Líbáš jako bůh (2009) - 2.592 diváci
3. Babovřesky (2013) - 2.418 diváků

4. Muži v naději (2011) - 2.235 diváků
5. tři bratři (2014) - 1.503 diváků
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progrAm KD vLtAvA

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 květen

martre Ptáci na telegrafním drátě, věnované 
písním a textům Leonarda Cohena, Boba Dy-
lana, 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

Čtvrtek 14. května 19:30 hodin

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

Vstupné: 70 Kč osoba; 120 Kč pár

Sobota 16. května

50 LeT NáS BaVí 
VáS BaVIT!
Kulturní a společenské středisko v Kralupech 
nad Vltavou slaví 50. narozeniny a má pro vás 
dárek - celodenní komponovaný program.
Více informací v samostatné pozvánce.

Vstup zdarma

Středa 20. května 19:30 hodin

Robert Thomas: 

MaNdaRíNKOVá IZBa 

Režie: Ľubomír Vajdička
Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol 
Topoľský, Bibiana Ondrejková
Komedie plná francouzského espritu a šarmu 
nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krát-
kých jednoaktovkách s překvapivým, někdy 
přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se 

v nich převtělují do vícero postav a osudů. 
Všechny se odehrávají v malém pařížském 
hotýlku v záhadném pokoji, nazvaném man-
darinkový, který má svůj vlastní příběh.
Hra dává prostor režisérovi a hercům vrá-
tit se ke schopnosti využít divadelní řemeslo 
v nejlepším slova smyslu. Herecky náročné 
dílo podané s lehkostí a humorem.

Vstupné: 290 Kč; 260 Kč senioři, studenti

Pátek 29. května 17:00 hodin

TaNeČNí KONCeRT 
TS NadĚJe 
Přijďte se potěšit pohledem na profesionální 
výkony mladých talentovaných tanečníků. 
Vstupné dobrovolné

Neděle 7. června 14:30 hodin

CeSTa POHádKOVýM 
(Ne)LeSeM 
S ROLNIČKOu  
Dětská akce Kulturního 
domu Vltava pořádaná 
v rámci oslav Dny Kralup 
2015.
Dobrodružná výprava k vltavské tůni v Lo-
bečku pro všechny šikovné děti. U tůně na ně 
bude čekat Kašpárek a další loutkoví kama-
rádi z divadélka Rolnička, kteří je provedou 
pohádkovou cestou plnou úkolů. Na konci 
cesty budou všechny děti za svoji šikovnost 
odměněny. 
Start je od 14:30 do 15:15 hodin u cesty k vo-
dě naproti cukrárně na nábř. J. Holuba.

Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME NA čERVEN
 4. 6.  Čaj o páté – Kozelkova trojka
 5. 6.  Zušlechtění uměním – koncert 
  ZUŠ v Kralupech nad Vltavou
 7. 6.  Cesta pohádkovým (ne)lesem  
  s Rolničkou
 11. 6.  Tančírna
 13. 6.  Konkurz Kralupský talent
 14. 6.  Taneční koncert 
  TPS Zuzany Štarkové

Úterý 5. května  19:30 hodin

divadlo Verze, Lutz Hübner: 

ÚČa MuSí PRYČ!  

Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Ka-
teřina Winterová, Linda Rybová, Igor Chmela, 
Petra Špalková.
Není moc dynamických komedií s překvapi-
vými dějovými zvraty a brilantním slovním 
humorem, jež se týkají problému, který znají 
snad všichni rodiče, totiž základní školy. Au-
tor má dar odposlechnout reálné konflikty 
a zpracovat je do komických situací, odliš-
ných typických charakterů a vtipně úderných 
replik, kde se rodiče rozhodně nešetří. 

Vstupné: 350 Kč; 320 Kč senioři, studenti

Středa 6. května 19:00 hodin

divadelní sdružení  
Scéna Montmartre:

CHYTIT VíTR  

Můžete se těšit na velmi příjemný večer! Při-
nášíme vám volné pokračování úspěšného 
pořadu Divadelního sdružení Scéna Mont-
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z progrAmU KD vLtAvA

Konkurz na účast v soutěži se koná v so-
botu 13. června od 9:15 do 13:00 hodin. 

Připravte si píseň pouze v českém nebo slo-
venském jazyce, pokud budete mít hudební 
základ, vezměte ho s sebou.

První zkouška proběhne v sobotu 24. říj-
na od 9:15 do 13:00 hodin, druhá v neděli 
25. října od 10:00 hodin.

O titul „Kralupský talent“ budou dětští 
zpěváci bojovat v neděli 25. října od 14:00 
hodin.

2015

HledáMe nOvé tAlenty!  
letos proběhne již 6. ročník oblíbené 

dětské pěvecké soutěže kralupský talent

let
KaSS Kralupy

n

ás bav
í

vás bavit sobota 16. května, 10:00-21:00 

Od pondělí 1. června budou v prodeji 
abonentky na podzimní sezónu. 

Podrobnosti v příštím čísle Zpravodaje.

POděkOvání firMě Bidvest
Děkujeme firmě BIDVEST, která nám již několik let svými sladkými 
dárky pomáhá rozsvěcet dětské tvářičky. JItka košťálová, kd vltava

Rok 2014 - kategorie 3. třída ZŠ – děvčata čekají 
na hodnocení poroty

Fo
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a
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N
 t
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tý
KiNo VlTaVa
10:00 ................. S čerty nejsou žerty 
17:00 ................. Hoří, má panenko
20:00 ................. Mistrovství světa v hokeji 
Na všechny projekce je vstup zdarma 
(ovšem pouze do naplnění kapacity sálu)

Zahrada Kd VlTaVa
(v případě nepřízně počasí velký sál KD Vltava)

15:00.................. Příhody kluka BomBarďáka
- BomBarďák není úplný vzor vašich dětí. 
ale zase na něm můžete ukázat, že: Škola 
se nezapaluje. Zvířata se netýrají. Rodiče se 
nezamykají na balkon (někdy). jediné, co to-
muhle hiphoperovi jde, je hudba. Kdyby ho 
kluci nevyhodili z kapely... Krátké scénky, di-
voké struny, bláznivé řeči, dance plné rance.

Příhody kluka BomBarďáka je interaktivní 
hudebně – divadelní představení. Chytlavé 

písničky jsou proložené scénkami, ve kte-
rých BomBarďák komunikuje s dětským 
divákem a zapojuje ho do dění na pódiu. 
Představení je určeno dětem, ale nudit se 
nebude ani dospělý doprovod. Úspěšná pre-
miéra proběhla na loňském festivalu Colours 
of ostrava.

16:00 ................. vyhlášení vítězů razítkové 
dětské soutěže „Se sluníč-
kem za dobrodružstvím“
- hlavní cenou je zájezd pro 
dvě osoby do Legolandu 
v Německu. Pro všechny 
dětské návštěvníky nanuk!

18:00.................. Koncert kapely Hardegg

Na všechNy pořady 
je vstup zdaRMa!

kulturní a společenské středisko v kralupech nad vltavou slaví 50. narozeniny 
a má pro vás dárek - celodenní komponovaný program.
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pozváNKy
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

KVĚTENFacebook  
Kino Vltava

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

Pokus miliardáře 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 jeho plánů. Nová spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou 
vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů...

DEN BLBEC
Německo, 2014, titulky, 110 min., 12+

Třicátník Till Reiners (Axel Stein) vede průměrný život. Vybočení z životní 
rutiny přichází v podobě maskovaného bankovního lupiče. Ten nejenže 
si na útěk z banky vybere Tillovo auto, ale navíc si jeho majitele přibalí 
do kufru jako rukojmí. A když si pak tento bandita na útěku sundá masku, 
Till zjistí, že se jedná o týpka jménem Nappo, který v jejich bance před 
časem marně žádal o půjčku...

DÍTĚ ČÍSLO 44
USA, 2015, titulky, 137 min., 15+ 

Lev Děmidov je sovětský válečný hrdina. Odmítne udat svou ženu a je 
státní mocí ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství. Zde narazí 
na vraždu, která se podobá jinému případu, označenému za nehodu. 
S kariérou a životem na padrť začne hledat sériového vraha...

EX MACHINA
USA / Velká Británie, 2015, titulky, 108 min., 15+

Caleb ve firemní soutěži vyhrál týdenní pobyt na horské chatě svého 
zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. Jenže ani nejbujnější 
fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní 
stavbě připomínající protiatomový bunkr. Prvotní ostych zažene 
Nathanův přátelský přístup. Pak se však seznámí s Avou. Dráty vedoucí 
jejím průsvitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti unikátním 
technologickým experimentem...

HOLUB, KTERÝ SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
Švédsko / Francie / Německo, 2014, titulky, 100 min., 12+

Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva 
cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou 
toulku lidskými touhami. Na výlet, který nám ukáže krásu jednotlivých 
momentů lidského života, malichernost druhých, humor i tragédii, které 
se skrývají uvnitř každého z nás, majestátnost života či lidské slabiny...

KLUB RVÁČŮ
USA / Německo, 1999, titulky, 139 min., 12+

Kultovní snímek v mistrovské režii Davida Finchera: Když nemůžete půl 
roku usnout, celý okolní svět vám začne připadat jako nekonečný sen. 
Chodíte do práce, díváte se na televizi a jste vděčni za to, když občas 

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.

ztratíte vědomí a nevíte o světě. Lidí s podobnými problémy moc není, ale 
mladý úspěšný úředník Jack je jedním z nich...

MALÝ PÁN
Česko / Slovensko, 2014, loutkový, 83 min.

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný 
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, 
rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby 
mu poradila, kde ten záhadný dům najde...

PÍSEŇ MOŘE
Irsko / Dánsko / Belgie / Lucembursko / Francie, 2014, animovaný, dabing, 93 min.

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou 
a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se 
ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může 
písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila 
v kámen čarodějnice Macha.

SAMBA
Francie, 2014, titulky, 120 min., 12+

Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje 
načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení 
k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alici – 
manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se 
snaží dát svůj život zpátky dohromady. Film natočilo stejné režijní duo 
jako film Nedotknutelní.

SAN ANDREAS
USA, 2015, 2D/tit., 3D/tit., 112 min.

Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas 
a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, 
vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne 
Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu 
z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru...

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 
Austrálie, 2015, 2D/tit., 3D/tit., 15+, 121 min.

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydána 
osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou 
ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator 
Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi 
odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny 
své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje 
prchající rebely...

ZEMĚ ZÍTŘKA
USA, 2015, dabing, 131 min. 

Někdejší dětský génius Frank a chytrá teenagerka Casey, překypující 
vědeckou zvědavostí, se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit 
tajemství záhadného místa Tomorrowland, ukrývajícího se kdesi v čase 
i prostoru. To, co musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní navždy 
celý svět - a také je samotné...

 18. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT 20:00  SAMBA 90,- KČ

 20.  ST  20:00  LADÍME 2 110,- KČ

 21. ČT  20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA                  PREMIÉRA 110,- KČ / 140,- KČ

 22.  PÁ  17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  POLTERGEIST    / dabing 140,- KČ

 23.  SO  14:30  MALÝ PÁN 110,- KČ

   17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

 24.  NE 14:30  ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  120,- KČ

25. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26. ÚT  20:00  DEN BLBEC 110,- KČ

 27. ST  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ

 28. ČT  20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44                 PREMIÉRA 110,- KČ

 29. PÁ  17:00  SAN ANDREAS     130,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ /140,- KČ

 30.  SO  14:30  PÍSEŇ MOŘE 80,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44 110,- KČ

 31. NE  14:30  MALÝ PÁN 110,- KČ

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ

   20:00  SAN ANDREAS 100,- KČ

1. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

MISTROVSTVÍ
SVĚTA
V HOKEJI

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

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     165,- KČ

   20:00  ČESKO x ŠVÉDSKO 20,- KČ

 2.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     165,- KČ

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

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  145,- KČ

   20:00  POŘÁD JSEM TO JÁ 100,- KČ

 4.  PO 20:00  ČESKO x KANADA 20,- KČ

 5. ÚT  20:00  HOLUB, KTERÝ SEDĚL NA VĚTVI  
    A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ 90,- KČ

 6.  ST  20:00  EX MACHINA 110,- KČ

 7.  ČT  17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  130,- KČ

   20:00  VYBÍJENÁ 100,- KČ

 8.  PÁ 14:30  PÍSEŇ MOŘE 80,- KČ

   17:00  EX MACHINA 110,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

 9.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  POPELKA 80,- KČ

   20:00  KLUB RVÁČŮ 90,- KČ

 10.  NE 14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     155,- KČ

   20:00  DIVOČINA 100,- KČ

11. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT 20:00  ČESKO x ŠVÝCARSKO 20,- KČ

 13.  ST 19:00  MET – RIGOLLETO 300,- KČ

 14.  ČT 20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA      PREMIÉRA 100,- KČ

 15.  PÁ 17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

   20:00  EX MACHINA 110,- KČ

 16.  SO 10:00  S ČERTY NEJSOU ŽERTY ZDARMA

   17:00  HOŘÍ, MÁ PANENKO ZDARMA

   20:00  SEMIFINÁLE MS V HOKEJI 2015 ZDARMA

 17.  NE 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  POPELKA 80,- KČ

   20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 100,- KČ
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pozváNKy
Kulturní a společenské středisko  

v Kralupech nad Vltavou  
nám. J. Seiferta 706 

278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.kasskralupy.cz

PROGRAM DIGITÁLNÍHO KINA VLTAVA

KVĚTENFacebook  
Kino Vltava

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

Pokus miliardáře 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 jeho plánů. Nová spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou 
vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů...

DEN BLBEC
Německo, 2014, titulky, 110 min., 12+

Třicátník Till Reiners (Axel Stein) vede průměrný život. Vybočení z životní 
rutiny přichází v podobě maskovaného bankovního lupiče. Ten nejenže 
si na útěk z banky vybere Tillovo auto, ale navíc si jeho majitele přibalí 
do kufru jako rukojmí. A když si pak tento bandita na útěku sundá masku, 
Till zjistí, že se jedná o týpka jménem Nappo, který v jejich bance před 
časem marně žádal o půjčku...

DÍTĚ ČÍSLO 44
USA, 2015, titulky, 137 min., 15+ 

Lev Děmidov je sovětský válečný hrdina. Odmítne udat svou ženu a je 
státní mocí ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství. Zde narazí 
na vraždu, která se podobá jinému případu, označenému za nehodu. 
S kariérou a životem na padrť začne hledat sériového vraha...

EX MACHINA
USA / Velká Británie, 2015, titulky, 108 min., 15+

Caleb ve firemní soutěži vyhrál týdenní pobyt na horské chatě svého 
zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. Jenže ani nejbujnější 
fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní 
stavbě připomínající protiatomový bunkr. Prvotní ostych zažene 
Nathanův přátelský přístup. Pak se však seznámí s Avou. Dráty vedoucí 
jejím průsvitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti unikátním 
technologickým experimentem...

HOLUB, KTERÝ SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
Švédsko / Francie / Německo, 2014, titulky, 100 min., 12+

Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva 
cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou 
toulku lidskými touhami. Na výlet, který nám ukáže krásu jednotlivých 
momentů lidského života, malichernost druhých, humor i tragédii, které 
se skrývají uvnitř každého z nás, majestátnost života či lidské slabiny...

KLUB RVÁČŮ
USA / Německo, 1999, titulky, 139 min., 12+

Kultovní snímek v mistrovské režii Davida Finchera: Když nemůžete půl 
roku usnout, celý okolní svět vám začne připadat jako nekonečný sen. 
Chodíte do práce, díváte se na televizi a jste vděčni za to, když občas 

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.

ztratíte vědomí a nevíte o světě. Lidí s podobnými problémy moc není, ale 
mladý úspěšný úředník Jack je jedním z nich...

MALÝ PÁN
Česko / Slovensko, 2014, loutkový, 83 min.

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný 
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, 
rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby 
mu poradila, kde ten záhadný dům najde...

PÍSEŇ MOŘE
Irsko / Dánsko / Belgie / Lucembursko / Francie, 2014, animovaný, dabing, 93 min.

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou 
a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se 
ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může 
písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila 
v kámen čarodějnice Macha.

SAMBA
Francie, 2014, titulky, 120 min., 12+

Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje 
načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení 
k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alici – 
manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se 
snaží dát svůj život zpátky dohromady. Film natočilo stejné režijní duo 
jako film Nedotknutelní.

SAN ANDREAS
USA, 2015, 2D/tit., 3D/tit., 112 min.

Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas 
a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, 
vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne 
Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu 
z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru...

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 
Austrálie, 2015, 2D/tit., 3D/tit., 15+, 121 min.

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, se vydána 
osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou 
ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator 
Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi 
odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny 
své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje 
prchající rebely...

ZEMĚ ZÍTŘKA
USA, 2015, dabing, 131 min. 

Někdejší dětský génius Frank a chytrá teenagerka Casey, překypující 
vědeckou zvědavostí, se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit 
tajemství záhadného místa Tomorrowland, ukrývajícího se kdesi v čase 
i prostoru. To, co musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní navždy 
celý svět - a také je samotné...

 18. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 19.  ÚT 20:00  SAMBA 90,- KČ

 20.  ST  20:00  LADÍME 2 110,- KČ

 21. ČT  20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA                  PREMIÉRA 110,- KČ / 140,- KČ

 22.  PÁ  17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  POLTERGEIST    / dabing 140,- KČ

 23.  SO  14:30  MALÝ PÁN 110,- KČ

   17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

 24.  NE 14:30  ZVONILKA A TVOR NETVOR     130,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  120,- KČ

25. 1.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 26. ÚT  20:00  DEN BLBEC 110,- KČ

 27. ST  20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ

 28. ČT  20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44                 PREMIÉRA 110,- KČ

 29. PÁ  17:00  SAN ANDREAS     130,- KČ

   20:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ /140,- KČ

 30.  SO  14:30  PÍSEŇ MOŘE 80,- KČ

   17:00  ZEMĚ ZÍTŘKA 110,- KČ / 140,- KČ

   20:00  DÍTĚ ČÍSLO 44 110,- KČ

 31. NE  14:30  MALÝ PÁN 110,- KČ

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     130,- KČ

   20:00  SAN ANDREAS 100,- KČ

1. 6.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
FILM JE PROMÍTÁN  
V TROJROZMĚRNÉM PROVEDENÍ PREMIÉRA

MISTROVSTVÍ
SVĚTA
V HOKEJI

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

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     165,- KČ

   20:00  ČESKO x ŠVÉDSKO 20,- KČ

 2.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  ČAROVNÝ LES 100,- KČ

   20:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     165,- KČ

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

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  145,- KČ

   20:00  POŘÁD JSEM TO JÁ 100,- KČ

 4.  PO 20:00  ČESKO x KANADA 20,- KČ

 5. ÚT  20:00  HOLUB, KTERÝ SEDĚL NA VĚTVI  
    A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ 90,- KČ

 6.  ST  20:00  EX MACHINA 110,- KČ

 7.  ČT  17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON  130,- KČ

   20:00  VYBÍJENÁ 100,- KČ

 8.  PÁ 14:30  PÍSEŇ MOŘE 80,- KČ

   17:00  EX MACHINA 110,- KČ

   20:00  MĚSTO 44 110,- KČ

 9.  SO 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  POPELKA 80,- KČ

   20:00  KLUB RVÁČŮ 90,- KČ

 10.  NE 14:30  OVEČKA SHAUN VE FILMU 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  AVENGERS: AGE OF ULTRON     155,- KČ

   20:00  DIVOČINA 100,- KČ

11. 5.  PONDĚLÍ  KINO NEHRAJE
 12.  ÚT 20:00  ČESKO x ŠVÝCARSKO 20,- KČ

 13.  ST 19:00  MET – RIGOLLETO 300,- KČ

 14.  ČT 20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA      PREMIÉRA 100,- KČ

 15.  PÁ 17:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA     130,- KČ

   20:00  EX MACHINA 110,- KČ

 16.  SO 10:00  S ČERTY NEJSOU ŽERTY ZDARMA

   17:00  HOŘÍ, MÁ PANENKO ZDARMA

   20:00  SEMIFINÁLE MS V HOKEJI 2015 ZDARMA

 17.  NE 14:30  KONEČNĚ DOMA 90,- KČ / 110,- KČ

   17:00  POPELKA 80,- KČ

   20:00  ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 100,- KČ
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Vybrané jarní akce ve Veltrusích
7. 5. – 17 h. .................... vernisáž: 2. sv. válka ve fotografii
9. 5. ................................. rc Havránek: 2. cyklovýlet
9. – 10. 5. ....................... oddíl kanoistiky: 
 Český pohár ve slalomu na divoké vodě
10. 5. .............................. Aspv: Atletický víceboj
14. 5. – 20 h. ................. Filmový večer: Andělský podíl
16. 5. .............................. Aspv: medvědí stezkou
23. – 24. 5. .................... oddíl kanoistiky: 
 Národní kontrolní závod ve slalomu
28. 5. .............................. zámek: prstýnek
podrobnosti najdete na www.veltrusy.cz.

Den 
se stříbrnou 
kytičkou
Ve středu 13. května 2015 proběhne 
český den proti rakovině – již 19. roč-
ník veřejné sbírky, kterou organizuje 
Liga proti rakovině Praha. Do prodeje kytiček se zapojí 
se i členové místní pobočky ččk a věříme, 
že tuto akci podpoří i lidé z našeho města 
a už předem všem děkujeme. Cena kytičky (letos se stří-
brnou stužkou) bude opět 20 kč. tento rok je zaměřen 
především na prevenci gynekologických nádorů u žen 
a rakoviny varlat u mužů. 

V loňském roce jsme zaslali na účet Ligy proti rakovi-
ně 3.214 kč. Je to jen malá kapička ve více než 14.600.000 
korunách, které se v loňském roce podařilo shromáždit, 
ale každá korunka, která pomůže nádorové prevenci, 
zlepšení kvality života onkologicky nemocných, či pod-
poře výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických 
pracovišť, je přínosem. 

uvítáme všechny, kdo mají zájem pracovat v naší 
místní organizaci českého červeného kříže, stačí ne-
chat spojení v redakci Zpravodaje. 

Za MO ČČK Kralupy nad Vlt. 
Jindřiška Holeková, předsedkyně 

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. 

dO 30. květnA 2015 trvá vÝstAvA

Olgy vychodilové - GrAfikA
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Městské MuzeuM 
Kralupy n. Vlt., Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035, info@muzeumkralupy.cz

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

POZVánKA nA MĚSíC KVĚTen

čteme  
z knihy  

návštěvníků
(autentický přepis)

Krátkodobá výstava: UDÁLOSTI JARA 1945 V KRALUPECH (19.3. 
– 9.5.2015)

Navštívil jsem dnešní vernisáž a přeji si, aby se opět neprožívala doba 
od roku 1939 – 1945 
rodák a pamětník Václav Vrána r. nar. 1927 
(poznámka muzea - v současnosti žijící daleko od Kralup)

Děkujeme za krásnou vernisáž Alena Krejzová

Děkujeme za pěknou vernisáž a za prohloubení našich znalostí
 Autoři knihy NERATOVICE 1945

Pavel Šanda, Roman Dvořák, Martin Čejka

Zajímavá výstava o časech minulých a smutných. Ale i takováto doba 
se musí – obzvláště dnes – současníkům připomínat. Petr Holeček

v sobotu 9. 5. 

bude ukončena výstava udáLOSTI 
JaRa 1945 V KRaLuPeCH

Úterý 19. 5. 17:30 hodin

Koncert absolventů ZuŠ

středa 20. 5. 18:00 hodin

Originální pěvecký koncert 

smíšených sborů: „aJeTO“ Praha 
Letňany a „TuTTI CaNTaTe“ 
Veltrusy.  Vstupné: 50 Kč

PřIPRaVuJeMe Na ČeRVeN: 

› Koncert absolventů ZuŠ
› 8. MuZeJNí NOC S PřeKVaPeNíM  
- s mysliveckou tématikou

DNY KRALUP 2015  

8. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM...
Kdy: čtvrtek 4. 6. 2015
dObA TrVání: 17.00 - 22.00
Kde: v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou, Vrchlického 590

téma: myslivecká noc

program: 
17.00 ....................... zahájení 8. Muzejní noci s překvapením…
17.00 - 19.00 .......... pravěká dílna s lektorem nejen pro děti
19.00 ....................... vernisáž výstavy o myslivosti 
19.30 ....................... Kralupští žesťoví sólisté zahrají lovecké fanfáry 
 a populární myslivecké melodie
20.00 ...................... vyprávění o myslivecké hantýrce, hudbě a jiných zvucích lesa
17.00 - 22.00 .......... myslivecké tvoření pro malé i velké
 kovářské řemeslo
 prohlídky stálých expozic                                  
 myslivecké hádanky s odměnou
17.00 - 22.00  ......... pestrý jarmark
(na nádvoří) občerstvení - gulášek, klobásy, víno, medovina, 
 pivo, limo i zdravé mlsání

Překvapení vás nemine... myslivecká noc

dárek PrO MAMinkU (druhá květnová neděle = svátek matek)

OriGinální dílničky „s kouzelnými babičkami“ 

z Klubu Lidové Tvorby Praha (KLT) a muzejnicemi 
pro školy i veřejnost se uskuteční v těchto dnech: 

úterý–čtvrtek 5. – 7. 5. 
školní skupiny: 9.00-10.20, 10.30-12.00, 13.00-14.20., 14.30-16.00 

čtvrtek 7. 5. - 16.00-17.20, 17.30-19.00 
= široká veřejnost, hlavně rodiče s dětmi

Vstupné na dílničky: 30 Kč
Prosíme pedagogy, aby školní skupiny včas objednávali na  

tel.: 315 723 035, nebo mailovou cestou: info @muzeumkralupy.cz.
Více informací najdete na www.muzeumkralupy.cz
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Mimořádně ve čtvrtek 21. května pořá-
dá naše sdružení autobusový zájezd 

na zámek Hrubý Rohozec a Loretu v Kos-
monosech. Vybíráme 200 Kč. Sejdeme se 
v 7:00 v Minicích, v 7:05 v Čechově ulici, 
v 7:10 U Zeleného stromu, v 7:15 u hotelu 
Sport a v 7:30 v Lobečku před Vltavou.

Zámek Hrubý Rohozec byl původně ra-
ně gotický hrad, postavený nad údolím ře-
ky Jizery v těsné blízkosti Turnova. Prošel 
několika úpravami, naposledy v 19. století. 
Zvenku i v nádvoří sjednocen empírovými 
fasádami a upraven byl též park. K význam-
ným exponátům patří tapiserie bruselské 
provenience a některé ukázky vynikající 
tvorby nábytku.

Po obědě, který není zajištěn, tedy z vlast-
ních zásob, v restauraci nebo cukrárně, se 
vydáme směr Kosmonosy – Loreta. Doufej-
me, že tentokráte se návštěva uskuteční, plá-
nována byla už na červen minulého roku…

Loreta v Kosmonosech, původní poutní 
místo, se dnes využívá pro kulturní účely. 
Patří k architektonickým skvostům Kosmo-
nos. Lorety se stavěly v době barokní jako 
napodobeniny domu, v němž bydlela P. Ma-
ria v Nazaretu. Daleko známější je praž-
ská Loreta, která byla postavena kapucíny  
v 17. a 18. století.

Návštěvy obou míst stojí zato. Pojeďte 
s námi, nezůstávejte doma. Těšíme se, že 
nám zachováte svou přízeň. vašI RodácI

SdružeNí rodáKů 
a příznivců města Kralupy

39. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2015

na vycházku po naučné stezce V dOLNÍcH POčERNIcÍcH
kdy? V sobotu 16. května 2015

N aučná stezka Dolní Počernice, která vznikla v září 
2008, seznamuje se zajímavostmi, pamětihod-

nostmi, historií, význačnými stavbami a přírodou 
městské části Praha-Dolní Počernice. Stezka vede 
od přírodní rezervace V Pískovně do středu obce, 
prochází zámeckým parkem, po hrázi Velkého Po-
černického rybníka (přírodní památka) a podél něj až 
do místní části Vinice, kde končí.

Odjedeme v 8:41 h. z kralupského nádraží na ma-
sarykovo nádraží. Odtud budeme pokračovat vlakem 
v 9:51 h. do Dolních Počernic (směr Český Brod). 
Od vlaku i od zastávky mHD Dolní Počernice je třeba 
počítat s 5–7 minutami chůze do historického centra 
Dolních Počernic. Nejlepším orientačním bodem pak 
může být kostel nebo budova Úřadu mČ čp. 10 na ulici 
Národních hrdinů. 

NS nemá určenu pevnou trasu, jde víceméně  
o 21 očíslovaných panelů rozmístěných většinou 
v logickém sledu. k tomu, abychom obešli všech  
21 zastávek, je třeba ujít asi 3 km.

občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy

Tato vycházka bude financována z grantu měÚ kralupy nad Vltavou. Akci připravila RNDr. Helena Zákoucká

BřEZEN MĚSíc  
čTENářů uKoNčila  
10. Noc S aNdErSENEM

Vpodvečer 27. března se dveře knihov-
ny opět otevřely pro patnáct dětských 

čtenářů, kteří chtěli strávit v knihovně noc 
při čtení knížek a užít si především hodně 
zábavy a dobrodružství.

Pro děti byl připraven bohatý program, 
ve kterém nechyběla např. večerní ná-
vštěva kralupského muzea, malá oslava 
desátého výročí nocování v knihovně, 
připomenutí pohádek H. Ch. andersena 
a jana Drdy, který by se v letošním roce 
dožil 100 let, soutěže a čtení. Připomněli 
jsme si také 420. výročí založení Matějské 
pouti. Mezi děti opět přišla Mahulena Re-
gálová s vltavským vodníkem, aby všem 
rozdali dárky.

Po půlnoci se děti postupně ukládaly 
ke spánku a knihovna pomalu utichla. 
Před sedmou hodinou ranní opět ožila 
dětským smíchem a nadšeným povídá-
ním při snídani. 

věříme, že si děti odnesly domů mnoho 
zážitků, ale především poznaly, že ná-
vštěva knihovny a čtení pohádek nemusí 
být žádná nuda.

Za zmínku ještě stojí, že do letošního no-
cování se zapojilo přes 1 500 míst z celého 
světa a noční pohádkové dobrodružství 
prožilo více než 93 500 dětí a dospělých. 
Do naší kroniky jeden z chlapců napsal: 
„Mě ta Noc s andersenem hrozně baví. je 
tu zábava, i když jsme tu jen dva kluci.“ 

Šárka Pánková, vedoucí knihovny

Zámek Hrubý Rohozec 
(vlevo) a Loreta 
v Kosmonosech
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spoLEČNost

M ilí přátelé a příznivci Městského 
klubu důchodců, rádi se s vámi opět 

podělíme o radost z naší činnosti. V dub-
nu jsme určitě nezůstali za kamny, jak ří-
ká pranostika, ač k tomu počasí vybízelo. 
Taková velikonoční chumelenice nebyla 
po celou zimu. Ale jaro už je tady a nás 
čeká nejen práce na zahrádkách a pěkné 
počasí, ale i spousta hezkých chvil s přá-
teli v klubu i mimo něj. Výlet do okolí Pří-
brami a za památkami Dobříše a Vysoké se 
náramně vydařil a již se těšíme na ten květ-
nový, na který se můžete přihlásit osobně 
v klubu 5. května od 13 hodin, nebo na tel. 
728 720 763 (pan Kolář). Bude určitě opět 

zajímavý, 30. května totiž navštívíme Jirás-
kův kraj, podíváme se do Opočna, Dobruš-
ky a Třebechovic pod Orebem. 

U nás v klubu přivítáme zástupce kra-
lupské městské policie, zazpíváme si při 
harmonice a se svým představením přijdou 
děti z mateřské školy. 

Ještě se prostřednictvím fotografie vrá-
tíme k jedné vydařené akci našeho klubu. 
2. dubna, na Zelený čtvrtek, jsme se sešli 
v restauraci U Zeleného stromu na zeleném 
pivu. Dali jsme si dobrou večeři, pivo bylo 
brčálově zelené, ale dobré a nálada byla 
výborná. Zkuste si s námi také někdy po-
vyrazit. členové MKD

Městský klub důchodců

 26. 3. FAltuS josef ................................ 71 let

 2. 4. ČepeK josef .................................. 91 let

 12. 4. ViKoVá Květoslava .................... 93 let

 13. 4. zAWicKi ryszard ........................ 80 let

 18. 4. NoVáK Vladimír ......................... 86 let

Opustili nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

Zelený čtvrtek - zelené pivo 
- U Zeleného stromu

SOUKROMÁ INZERCE
❱ HLedáM hodnou starší paní nebo maminku 
na MD z Kralup pro osmiletou holčičku.  
Odvod do školy, ze školy na kroužky 2x týdně. 
Volejte kdykoliv 721 986 793.
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vzpomínky
1. května uplyne 110 let 
od narození mého otce pana 
JOSeFa KOSa, kralupského 
rodáka († 1985). Vzpomíná 
Eva Čermáková s rodinou

Vzpomínáme na  
10. květen, kdy nás náhle 
po těžké nemoci opustil pan 
JaROSLaV dONáT. Letos 
v srpnu by oslavil teprve  
64. narozeniny. S láskou stále 

vzpomíná manželka Jana a děti s rodinami.

Dne 12. 5. si připomeneme 
25. výročí úmrtí pana JIříHO 
NeuFuSSe. Stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 18. 5. 2015 uplynou dva 
roky, co nás opustila naše 
maminka a babička paní 
MILOSLaVa HRuBeŠOVá. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Rodina Kovářova

poděkováNí 
Ráda bych touto cestou poděkovala pa-
ní Cibulkové z kralupského pohřebního 
ústavu, která s námi zařizovala poslední 
rozloučení s mým tatínkem Ryszardem 
Zawickým. vystupovala velice profesio-
nálně, ochotně a citlivě, a vše proběhlo 
tak, jak jsme se domluvily. 

Petra Seidlová
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poslední dobou se už pomalu stává tradicí, 
že kralupští vodáci hostí na své domov-

ské trati ve Veltrusech některý z význam-
ných českých závodů. Někdy zde junioři 
bojují o své mistrovské medaile, pravidelně 
se jezdí kvalifikace pro Český pohár nebo 
se zde přímo tato naše vrcholná soutěž jede.  
Letos padlo rozhodnutí svazové trenér-
ské rady uspořádat u nás první závody 
pro juniorskou reprezentaci. Navíc ovšem 
v průběhu zimy došlo k přesunu závodů 
Českého poháru, kde startuje i nomina-
ce do seniorské reprezentace z Roudnice 
do Veltrus, takže pokud by někdo chtěl 
vidět naši kompletní špičku vodního sla-
lomu, má možnost právě ve Veltrusech.  
Jako první odstartují svá klání „dospěláci“. 
O víkendu 9. a 10. května si to na umě-
lém slalomovém kanále ve Veltrusech roz-
dají mezi sebou účastníci Českého pohá-
ru a určí tak, kdo bude mít lepší pozici 
do druhé poloviny nominace, která se po-
jede o týden později na Trnávce. Ti, kteří 
si nominaci vyjedou, letos absolvují ME 

v Německu, pět závodů Světového pohá-
ru, MS ve Velké Británii a na podzim če-
ká reprezentanty ochutnávka Brazílie, tes-
tovací předolympijský závod. V sázce je 
tedy hodně a lze s jistotou počítat s kaž-
dým, kdo jen trochu pomýšlí na start pod 
pěti kruhy. Start závodu je po oba dny 
v 9:45 hodin, ve 13:30 by se podle časo-
vého plánu mělo odstartovat finále „A“.  
Junioři se popasují o své nominační bo-
dy o dva týdny později, 23. a 24. květ-
na. Nominace se jede jako součást kva-
lifikačního závodu pro příští ročník 
Českého poháru. Start kvalifikační-
ho závodu je po oba dny v 9:15 hodin.  
Věříme, že si do veltruské Nerudovy ulice 
najde v tyto dny cestu dostatek návštěvní-
ků, kteří mohou na vlastní oči vidět to nej-
lepší, co vodní slalom u nás nabízí, včetně 
medailistů olympijských a mistrovských, 
a také podpoří Pavla Šupolíka a Annu Kob-
lencovou, aby si i ve své poslední juniorské 
sezóně udrželi reprezentační dresy.

MIlan JoHanIdes

www.afkveltrusy.cz

pozvánka na závod Českého poháru 
na slalomové dráze ve Veltrusech

Anna Koblencová  
na MS juniorů v Brazílii
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Vneděli 19. dubna sehráli 
dorostenci svůj poslední li-

gový turnaj sezóny 2014/2015 
na domácí palubovce. Rozdí-
lem třídy smetli nejdříve rezer-
vu FBC Start98 Kunratice 6:0, 
poté i Sport Eden Beroun 11:1 
a nakonec rozstříleli i Florbal 
Team Nebušice 11:2. S celko-
vou bilancí 20 výher, 1 remíza, 
3 porážky a skóre 182:49 vy-

hráli PH+SČ Ligu dorostenců 
a zajistili si postup do 2. ligy 
dorostu!!! 

Zúročili tak svoje celoroč-
ní nasazení, práci na trénin-
cích a týmovou chemii, která 
skvěle fungovala po celou se-
zónu. Na historickém triumfu 
FBC Kralupy n/V. se podíle-
li brankáři Vladimír Tajčman 
a Vojtěch Růžek, hráči do pole 

Jakub Procházka, Milan Koci-
án, Adam Kozel, Lukáš Nový, 
Petr Husťák, Patrik Biňovec, 
Lukáš Carvan, Libor Veselý, 
Rostislav Veselý, Jan Suk, Jan 
Skřivánek, Lukáš Filip, Kristi-
án Malík, Daniel Bohata a tre-
nérské duo Jiří Cimler a Vladi-
slav Kučera.

Chceš i ty vyhrávat soutěže, 
slavit postupy, dávat góly? Do-

raž v květnu na tréninky FBC 
Kralupy n/V. a zapoj se do tý-
mu. První tři měsíce máš zdar-
ma! 

Hledáme primárně ročníky 
1999 a 2000. Nábory však pro-
bíhají do všech kategorií FBC. 
Více najdeš na webu www.fbc-
kralupy.cz v sekci KLUB/NÁBO-
RY nebo KLUB/TRÉNINKY.

JIRka cIMleR

Ultramaratonec René Kujan před 
sedmi lety málem zemřel při ne-

zaviněné dopravní nehodě. Krátce 
poté si z úst ošetřující lékařky vysle-
chl: „Na běhání můžete zapomenout, 
buďte rád, že jste neskončil na vozí-
ku!“ Po půlroční rehabilitaci se k běhá-
ní vrátil. A začal tím pomáhat vozíčká-
řům v Čechách i v zahraničí. V minulých 
třech letech dosáhl tří světových prven-
ství, když oběhl ostrov Island v rámci 
projektu „1 muž – 30 dnů – 30 mara-
tonů“ dokola a poté ještě z nejsever-
nějšího místa na nejjižnější a z nejvý-
chodnějšího na nejzápadnější. 

Letos na podporu vozíčkářů při-
chystal skromnější projekt v domov-
ských Kralupech nad Vltavou „Třikrát 

Kralupy – start – cíl“. Uběhne tři půl-
maratony, v Praze, Ústí nad Labem 
a Karlových Varech, na něž vždy vy-
běhne od kralupské radnice. Čeká 
jej tak přes 50, přes 100 a přes 200 
kilometrů. Za každý kilometr věnuje 
vozíčkářům určitou částku a přidat se 
může úplně každý! 

Pražská část je úspěšně za Reném, 
ve čtvrtek 21. května v 18:00 bude 
startovat na nejdelší trať – do Varů. 
Přijďte jej podpořit před radnici! Mů-
žete běžce kousek doprovodit a ta-
ké pomoci vozíčkářům ze Sportov-
ního klubu vozíčkářů Praha (www.
skvpraha.org). Každý kilometr a kaž-
dá koruna se počítá!

lenka císleRová

Kralupští 
dorostenci 

jsou MiStŘi!
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...při děkovačce 
fanouškům...

René Kujan poběží „pro doBrou Věc“
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Na startu 
Běhu pro 

Abilympiádu

Tomáš Pekárek a martin Luksík ve spolupráci s kralupským oddílem moderního pětiboje 

pořádají v sobotu 23. května 
Soutěž o nejvšestrannějšího atleta kralup. 

Soutěžit se bude v disciplínách sprint, běh, skok daleký a střelba.
Přihlášky se přijímají 23. 5. od 8 hodin, závod proběhne v čase od 9 do 12 hodin
na víceúčelovém hřišti za zimním stadionem v kralupech nad Vltavou-Lobečku.

Závod je určený pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.
Občerstvení zajištěno. Více na http://kralupy.anobudelip.cz/ Tomáš Pekárek martin Luksík
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Vneděli 12. dubna tanečníci 
předvedli své umění a cho-

reografie na Jarním poháru So-
kola Jinonice, opět s vynikají-
cími výsledky: 1. místo Děti,  
1. místo Junioři, 2. místo Street 
(ve stejné kategorii Juniorů sou-
těžila jak choreografie Storyti-
me, tak i streetová choreografie 
Two Face. Nakonec vyhrály ta-
nečnice s choreografií Storyti-
me a to pouze o jeden bod nad 
tanečníky s choreografií Two 
Face).

Další neděli 19. dubna se ka-
tegorie Mini a Děti zúčastnily 
mistrovství Čech v Chomutově. 
Tanečnice kategorie Mini tančí 
teprve prvním rokem a vytan-
čily si 6. místo. Děti obsadily 
krásné čtvrté místo.

Kategorii Juniorů a HVK mi-
strovství Čech teprve čeká, a to 
3. 5. 2015 v Průhonicích.

V TS Naději tancuje celkem  

50 tanečnic a tanečníků, kteří 
jsou rozděleni do pěti skupin: 
Mini – děti do 8 let, Děti – do 11 
let, Junioři – od 12 do 15 let, 
Hlavní věková kategorie (HVK) – 
od 15 let, Street – od 9 let.

Další soutěže ještě čekají. Je 
to především mistrovství České 
republiky v Bohumíně a potom 
jednotlivé soutěže v České Lípě, 
v Praze a Mladé Boleslavi. Ta-
nečnice z Hlavní věkové katego-
rie (HVK) mají naději zúčastnit 
se mistrovství světa.

Pokud byste měli zájem se 
s tanečníky a jejich choreogra-
fiemi blíže seznámit, jste zvá-
ni do Kulturního a společenské 
střediska v Kralupech nad Vl-
tavou, a to v pátek 29. května 
2015 od 17 hodin. Vstupné je 
dobrovolné.

Děkujeme MěÚ Kralupy nad 
Vltavou za finanční příspěvek.

ts naděJe

Vkalendáři se objevilo datum 
11. 4. 2015, a to znamena-

lo velký den pro malé hasiče. 
Tuto dubnovou sobotu se kra-
lupští soptíci vydali změřit sí-
ly s ostatními malými hasiči 
z celého okresu do nedalekého 
Chlumína, kde se konala Sou-
těž mladých hasičů 60 metrů 
překážek. 

Každé dítě soutěžilo samo 
za sebe. A co že na malé po-
žárníky čekalo? Soutěžilo se 
ve třech kategoriích – příprav-
ka, mladší a starší. Jednotlivé 
kategorie byly rozděleny na dív-
ky a chlapce. Všichni museli 
absolvovat trať dlouhou šedesát 
metrů, na ní zdolat dvě překáž-

ky (přeskočit zábranu v podobě 
„zdi“ a běh po kladině), napojit 
hadici na rozdělovač, na hadici 
proudnici a s hadicí doběhnout 
do cíle. 

Kralupáci svůj domovský Sbor 
dobrovolných hasičů perfektně 
reprezentovali a i když nezískali 
tak vytoužené medaile, vyzkou-
šeli si své dovednosti a zjistili, 
že není důležité vyhrát, ale užít 
si tu správnou legraci s kama-
rády. 

lenka MoRavcová

Podrobné výsledky z jednotlivých 
kategorií naleznete ve fotogalerii 
na www.kralupskyzpravodaj.cz.

POZvánkA nA fOtBAlOvé ZáPAsy 
fk kralupy 1901
3. 5. ........ 17:00 ....... muži a x Sokol Dolany 
9. 5. ........ 10:15 ....... dorost x AFK Loděnice
10. 5. ....... 17:00 ....... muži B x Sokol Dolany B
17. 5. ....... 17:00 ....... muži a x TJ Kly
23. 5. ...... 10:15 ....... dorost x AFK Tuchlovice 
24. 5. ...... 17:00 ....... muži B x FC Postřižín
31. 5. ....... 17:00 ....... muži a x SK Slavia Velký Borek

Malí hasiči změřili 
své síly v Chlumíně

tS Naděje zahájila 26. soutěžní sezónu 
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První důležitá soutěž nás čekala v sobotu 28. března, kdy 
se tančilo na mistrovství Středočeského kraje. umístění 
všech choreografií bylo výborné: jedno první místo (Hvk 
kategorie s choreografií Myšlenky tima Burtona), jedno 
druhé místo (kategorie děti s choreografií Stará hra) a dvě 
čtvrtá místa (Mini s choreografií Whap, Whap a Junioři 
s choreografií Storytime).
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Kralupské mladší žákyně postoupily 
z prvního místa Krajského přeboru 

na 1. část mistrovství ČR. Během víken-
du (11. - 12. 4.) v tzv. oblastním kole pora-
zily všechny soupeřky a bez problémů se 
probojovaly do celostátního finále. To se 
bude hrát začátkem května opět v Liberci. 
Za soupeře budou mít družstva zvučných 

jmen: Olymp Praha, Liberec, Hlincovku, 
Slavii VŠ Plzeň, Českou Třebovou, Jihlavu, 
Bílovec, Přerov a další. Držme jim palce 
a přejme, ať se jim daří stejně dobře jako 
v celé sezóně. 

Během víkendu 18. – 19. 4. pak pořádaly 
naše kadetky turnaj o udržení ligové pří-
slušnosti v Kralupech. Přijelo pět družstev 

z Čech i Moravy a v pozdním nedělním 
odpoledni bylo jasno. Liga kadetek bude 
v Kralupech nad Vltavou pokračovat! Gra-
tulujeme.

Podrobné informace včetně všech výsled-
ků najdete na webech volejbalového oddílu: 
www.kralupyvolejbal.cz, www.kralupskevo-
lejbalistky.org. 

NÁBOR DO VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY DÍVEK
VOLEJBALOVÝ ODDÍL  

TJ KRALUPY POŘÁDÁ NÁBOR 
DÍVEK ROčNÍKŮ 2006-2008

14. 5. 2015 (čtvrtek)
16 hodin

volejbalové kurty na hřišti 
TJ Sokol, Kralupy nad Vltavou,

Jodlova ul.
KONTAKT: Aleš Nový, 

tel.: 739588242, 
e-mail: alesnovy67@gmail.com

ZÁROVEŇ PROBĚHNE DOPLŇKOVÝ NÁBOR PRO ROčNÍKY 2002-2005
Zveme všechna děvčata se zájmem o sport, přijďte si zkusit volejbal.

Kralupský mládežnický volejbal tradičně sbírá ocenění v Čechách i zahraničí. Nejmladší děti hrají s úspěchem minivolejbal 
na celorepublikové úrovni. Mladší žákyně pravidelně vyhrávají krajskou soutěž a jezdí na celostátní přebory.  

Starší žákyně kromě krajské soutěže absolvují série turnajů a i ony jsou opakovaně účastníky Přeborů ČR. Kadetky i juniorky 
hrají ligové soutěže. V rámci partnerských vztahů jezdíme pravidelně i do zahraničí (Slovensko, Německo, Polsko) 

NEVÁHEJTE, VEZMĚTE RODIČE, PRARODIČE, KAMARÁDY A PŘIJĎTE!
RODIČE, PRARODIČE, NEVÁHEJTE A VEZMĚTE DĚTI, VNOUČATA!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Nábor povedou zkušení trenéři mládeže včetně předsedy volejbalového oddílu Jana Kysely.

další úspěchy kralupského volejbalu

POZvánkA nA červnOvé tUrnAJe

6. 6. 2015 ..................MEMoRIáL SIMoNY MaCHaNovÉ 
 (mezinárodní turnaj kadetek/juniorek)

7. 6. 2015 ..................tURNaj NaDějí 
 (mezinárodní turnaj starších žákyň)

www.kralupyvolejbal.cz www.kralupskevolejbalistky.org

PŘíMěstskÝ táBOr 
s vOleJBAleM

PrO dívky Z PŘíPrAvky 
i PŘíCHOZí

TeRMíN: 24. - 28. 8. 2015 (od pondělí do pátku), 8-18 hodin
ROČNíKY: 2002-2008

MíSTO: volejbalové kurty na hřišti TJ Sokol, Kralupy nad Vltavou
Týdenní akce pro přátele pohybových aktivit. Budeme se 

bavit nejen volejbalem, areál umožňuje uspořádat spoustu 
zábavy. Pitný režim a strava - zajištěno po celý den.

CeNa: 1.500 Kč / účastník (2x svačina, oběd,  
pitný režim, výlet a další nutné výdaje).

Přihlášky budeme přijímat po 15. 5. 2015.  
Počet účastnic je omezen na dvacet.

INFO: Aleš NOVÝ, tel.: 739588242, e-mail: alesnovy67@gmail.com
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opět po roce proběhl 4. dub-
na v Kralupech první zá-

vod nového ročníku Českého 
poháru mládeže v moderním 
pětiboji. Mnoho lidí se podíle-
lo na organizaci závodu a tímto 
jim chci velmi poděkovat. Závod 
se podařil, přestože byly Veliko-
noce, dorazilo 108 dětí z 12 od-
dílů ČR, tj. více než loni. Včetně 
18 sportovců z Kralup.

David Svoboda, olympijský ví-
těz v moderním pětiboji z Londý-
na 2012, na závěr dne předával 
medaile a ocenění, a jistě dodal 
motivaci závodníkům. Mnoho 
dětí odcházelo s podepsanými fo-
tografiemi našeho reprezentanta, 
který už se připravuje na olym-
piádu v Brazílii 2016.

Z kralupských sportovců před-
vedla vynikající výkony Kačka 
Berková (U17), která si stanovila 

nový osobní rekord a zvítězila. 
Plavecky na úrovni kvalitního 
osobáku. Střelecky solidně, ale 
hlavně v běhu – na členité trati 
3.200 m - excelentní výkon. Dal-
ší naše závodnice stejného věku 
Monika Macková byla na dru-
hém místě.

Vincent Zelenka (U13) získal 
druhé místo, když úspěšně zvlá-
dl přechod z mladší kategorie 
a porazil i mnoho starších sou-
peřů.

V nejmladší kategorii U11 vý-
borně plavalo i běželo trio Kač-
ka Váňová, Véra Vojtová a Ema 
Amazouzová. Ze stříbrné medai-
le se radovala Kačka Váňová. Véra 
čtvrtá, Ema pátá. Gratulujeme!

Sezóna se rozbíhá a v brzké 
době nás čekají další závody, 
o kterých budeme informovat.

PetR MaRtínek

ModerNí pětiBoj V KrAlupech 
– výborný závod i výkony

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 kandidáty/ky na pozici:

SKLADNÍK
Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit:
� příprava zboží pro externího dopravce dle nakládkových
 listů a s tím spojené práce ve skladu

Požadujeme:  
� spolehlivost, iniciativu a pečlivost
� schopnost samostatně zpracovávat zadané úkoly
� řidičský průkaz skupiny C je výhodou (pro příležitostné jízdy)

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

Nabídky s pracovním životopisem  
zasílejte na adresu:
SALESIANER MIETTEX ČR 
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 724 221

inzerce
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Vítězky kategorie 
U17 s olympionikem 
Davidem Svobodou.

Ke startu jsou 
připraveny závodnice 
kategorie U11
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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

PUtOvání PO stOPáCH 
kOCOUrA v BOtáCH
Pohádkovou cestu pro předškoláky a mlad-
ší školní děti jsme připravili na čtvrtek  
14. května od 16 hodin „v zahradách“. Start 
bude na dětském hřišti v Mikovicích. Děti 
bude cestou provázet Kocour v botách, se 
kterým se setkají na jednotlivých stanoviš-
tích, kde budou plnit různé úkoly na trase.
 Vstupné: 40 Kč

den dětí
Zábavné odpoledne plné her a soutěží če-
ká na děti v pátek 29. května od 16 hodin 
na zahradě tělocvičny DDM V Zátiší. Ob-
čerstvení zajištěno. Přijďte k nám prožít 
krásné odpoledne.   Vstup zdarma

MAJáles
V letošním roce jsme pro vás Majáles připra-
vili ve spolupráci s Centrem volného času 
Palouček. Konat se bude v loděnici Kotva 
30. května od 15 hodin. Občerstvení zajiš-
těno. Více v pozvánce na straně 14.

ddM POŘádá v ráMCi 
dnů krAlUP:

Akademie DDM - 2. června od 16 hodin 
ve sportovní hale na Cukrovaru. Vystupovat 
budou taneční a sportovní zájmové útvary. 
Provázet programem bude držitel ceny Tý-
Tý Karel Voříšek.
Hry a soutěže pro děti - 5. června ve spolu-
práci se ZŠ Komenského od 9 do 15 hodin 
na městském koupališti. Akce je určena 
dětem všech věkových kategorií. Skákací 
hrady, trampolína, vodní hry i úkoly na sou-
ši budou určeny jednotlivcům, skupiny si 
mohou zahrát plážový volejbal, florbal ne-
bo fotbal.
Turnaj století - sobota 6. června bude pa-
třit fotbalistům na Turnaji století v malé 
kopané, který se koná pod záštitou staros-
ty pana Petra Holečka na hřišti Čechie  
od 9 do 16 hodin.

vÝsledky velikOnOční 
sOUtěže
Děkujeme MŠ Gen. Klapálka, ZŠ praktic-
ké, ZŠ Václava Havla a ZŠ Třebízského 
za účast v jarní soutěži Mláďata. Také dě-
kujeme všem návštěvníkům, kteří rozhodli 
svým hlasováním o vítězích.

děti: 

1. místo: ZÚ Ateliér - DDM Kralupy nad Vltavou

2. místo: ZŠ Václava Havla

3. místo: Karin Rangelová ZÚ Keramika

dosPělí: 
1. místo: Věra Pjatkanová

2. a 3. místo: Pavlína Janulíková

Mc dOnAld´s CUP
V pátek 17. 4. jsme pořádali na víceúčelovém 
hřišti v Kralupech n. Vlt. oblastní kolo v ma-
lé kopané Mc Donald’s Cup 2014/2015. 
umístění: 1. ZŠ Gen. Klapálka; 2. ZŠ Veltrusy; 3. ZŠ 
Komenského. Postupujícím vítězům gratulujeme. 
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Ve Středočeském kraji byly 
přijímací zkoušky povinné. 

V Praze ne. I to zřejmě asi ovliv-
nilo rozhodování mnoha ucha-
zečů o studium. 

Kdyby mně bylo 15 let, tak 
bych si chtěl přijímací testy vy-
zkoušet. Zejména tehdy, když 
bych věděl, že jsem na jinou ško-
lu přijat (deváťáci se mohou hlá-
sit na dvě střední školy). Chtěl 
bych vědět, jak na tom jsem.

Kdyby mně bylo 15 let a byd-
lel jsem v Kralupech, také by 
mne Praha lákala. Asi bych mys-
lel na to, že Praha je úžasné 
město plné všelijakých lákadel 
a netušených dobrodružství. Asi 
bych se poradil se svými rodiči. 
Ti by jako protiváhu uvedli to, 
že čas strávený dojížděním se dá 
užitečně naplnit jinak, že peníze 
na dopravu mohu využít smyslu-
plněji, že si Prahu užiju po ma-
turitě při vysokoškolských stu-

diích a hlavně, že v Kralupech 
mohu studovat na velmi kvalitní 
střední škole, ať už všeobecné 
– gymnázium, nebo odborné - 
obchodní akademii. Na škole, 
ve které výborný učitelský sbor 
dlouhodobě a velmi úspěšně 
připravuje své studenty na dal-
ší studium, ale i do praxe. 

A já dodávám, že na misce po-
myslných vah by se mělo objevit 
i to, že se na naší škole stále 
modernizuje výuka i vybavení, 
že škola, vyučující i studenti po-
řádají velké množství různých 
akcí: sportovních, vzdělávacích, 
hudebních, kulturních, soutěž-
ních. Od takových velkých pro-
jektů jako je festival Lednový 
Underground po letní tábor pro 
žáky nižšího gymnázia a okol-
ních základních škol. Stačí se 
podívat na webové stránky ško-
ly: www.dgkralupy.cz.

Určitě je známo i to, že ve ško-

základní uMělecká škola  kRaluPy nad vltavou

dvořákovo gyMnázIuM a soše

Měsíc duben se stal pro naši 
školu měsícem úspěšným, 

jelikož si naši žáci ve velké kon-
kurenci úspěšně vedli v kraj-
ských kolech soutěže ve hře 
na dechové nástroje a vzorně 
tak prezentovali jak práci svou, 
tak práci svých pedagogů. 

Mezi oceněné patřili Jakub 
Lain (1. místo ve hře na baskří-
dlovku), Matyáš Reilich (3. místo 
ve hře na baskřídlovku), Magda-
léna Sedláčková (2. místo ve hře 
na příčnou flétnu), Lenka Bare-
šová (3. místo ve hře na zobco-
vou flétnu) a Jan Mareš (3. místo 
ve hře na klarinet). 

Do celostátního kola ve hře 
na bicí nástroje postoupil Mar-
tin Benda, o jehož umístění se 
dočtete na našich stránkách 
po 15. květnu. Všem oceněným 
gratulujeme.

Na počátku měsíce června vás 
srdečně zveme na již tradiční 
ZUŠlechtění uměním, které se 
koná 5. června od 17:00 ve vel-
kém sálu KD Vltava, na kterém 
se vám společně představí všech-
ny čtyři obory naší školy. 

Hudební obor bude poté 6. 6. 
odpoledne samostatně vystupo-
vat v rámci Dnů Kralup na louce 

pod mostem. Představí se vám 
Dechový žákovský orchestr Kra-
lupanka (12:30), oddělení popu-
lárního zpěvu (13:00) a premiéru 
bude mít nedávno založený kra-
lupský sedmnáctičlenný swingo-
vý Big Band (14:15). Těšíme se 
na vaši hojnou návštěvu.

na sHledanou se těší  

luBoš HaRazIn, ředItel školy

Již můžete přihlásit děti do letních dílen zuŠ
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Martin Benda postupuje do celostátního 
kola ve hře na bicí nástroje. Ve spolupráci se spolkem Artuš 

pořádá naše škola v termínu  
24. - 28. srPnA 2015  

v prostorách ZŠ a MŠ Třebízského 

3. rOčník letníCH 
vÝtvArnÝCH  

A kytArOvÝCH 
dílen A 2. rOčník 

divAdelníCH dílen! 
Vedoucí lektoři:

Jiří Pospíchal – kytarová dílna; 
Dáša Chladová – výtvarná dílna; 
Jan Bouchner – divadelní dílna.

Bližší informace k programu 
dílen najdete na 

www.kralupskyzpravodaj.cz.
Přihlášku vyplníte na 

www.zuskralupy.cz/prihlaska
přihlašovat se můžete 

od 1. května 2015!

přijímací zkoušky 
nejdůležitější dubnová událost na naší škole

le působí řada kroužků, studenti 
jezdí na školy v přírodě a pro-
jektové výjezdy, v rámci Dnů 
za školou do Francie, Anglie, 
Švýcarska, Španělska a jiných 
zemí, na přechody různých 
pohoří, na vodu, ale i za po-
znáním kulturní historie třeba 
i do pražských kaváren. :-) 

V poslední době se přitom 
množí přestupy z pražských 
škol na tu naši. Obvyklé důvo-
dy jsou: dlouhé dojíždění, žád-
ný volný čas, zklamání ze školy 
v Praze a podobné jiné. 

andReJ PlecHáček, 

ředItel dvořákova gyMnázIa 

a soše v kRaluPecH nad vltavou

Fo
to

: d
G

 k
R

a
lu

P
y

DRUHÉ KoLo PřIjíMaCíHo říZENí Do PRvNíHo RočNíKU 
oBCHoDNí aKaDEMIE SE BUDE KoNat 22. KvětNa 2015. 

Přihlášky do tohoto druhého kola budou přijímány od uchazečů o studium sekreta-
riátem ředitelství školy do 21. května 2015 do 14 hodin. 

Součástí přijímacího řízení nebudou písemné ani ústní přijímací zkoušky. Uchazeči 
budou přijímáni pouze na základě svých výsledků ze základní školy. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměru všech známek na vysvědčení 
z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku.
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článek o projektovém dnu Mapujeme Kralupsko najdete na
 www.kralupskyzpravodaj.cz

Žáci 3. – 5. tříd reprezentovali 
ve čtvrtek 16. 4. 2015 naši ško-
lu v okresním kole 2. ročníku 
Štafetového poháru v Neratovi-
cích. Soutěžilo se ve štafetovém 
běhu 8 x 100 m mladší a starší 
žáci a 8 x 200 m ve smíšených 
štafetách.

Naši sportovci nedali ani 
v jednom závodě šanci zví-
tězit ostatním sedmi školám. 
Ve všech třech štafetách vybojo-
vali vždy 1. místo a to s velkým 
časovým rozdílem v cíli. Byli 
jednoznačně nejlepšími běžci 
a za to jim patří velké poděko-
vání a uznání.

Naši školu za mladší žáky 
reprezentovali: Jakub Čech, 
Adam Vacek, Vojtěch Hasal, 
Martin Horák, Sofie Palečko-
vá, Johanka Malíková, Vanda 
Nováková a Adéla Buncová 
a za starší žáky: Eda Česnek, 
David Jedlička, Jaroslav Mar-
tínek, Vincent Zelenka, Bára 
Berková, Bětka Čiperová, Ve-
ronika Laurová a Nikola Mo-
ráňová. Všichni žáci postupují 
do krajského kola, které pro-
běhne během měsíce května. 
Gratulujeme! 

eva klePetková, 

vycHovatelka šd

zš václava Havla

zš PRaktIckázš 28. říJna

Vsoučasné době je florbal 
velmi moderním, finančně 

nenáročným sportem. I na na-
ší škole se stává fenoménem, 

který zlepšuje fyzickou kondici 
žáků a sbližuje třídní kolekti-
vy různých věkových katego-
rií. Hra s florbalovou hokejkou 
a děravým míčkem přitahuje 
nejen kluky, ale i děvčata. Dě-
ti hra baví a věnují se florba-
lu v hodinách tělesné výchovy 
i na kroužku sportovních her.

Touto cestou děkujeme firmě 
Heckl s.r.o. za sponzorský fi-
nanční dar, který jsme použili 
na nákup florbalové sady. Nové 
náčiní zvyšuje zájem o florbal 
a motivuje žáky ke kvalitnější 
hře. 

žácI a učItelé ze zš 28. říJna

Florbal – sportovní 
trend dnešních dětí
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Daniel Valko, Richard Glos, Ondřej 
Slabý - žáci 4. třídy při florbalu

Naši žáci byli nejrychlejší a přivezli zlato!
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ZŠ václava Havla v Kralupech n. vlt.,
příspěvková organizace,

PřIjME kVALIfIkOVANéHO 
učITELE/-ku  
NA 1. STuPEň  
ZákLAdNÍ ŠkOLy. 
nástup dle domluvy.
nabídky s životopisem zasílejte 
na e-mail:
stanislava.bednarova@zsrevolucni.cz
tel. 315 726 192 

POZVÁNKA
Zveme rodiče žáků naší školy 

a veřejnost na besedu k tématu 

NeKlidNé dítě,
 která se bude konat 

dne 27. 5. od 16 hodin  
na ZŠ václava Havla v Kralupech 
za přítomnosti PhDr. Havelkové.
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zš koMenskéHo

zš a Mš třeBízskéHo

                                          

zveme naše budoucí prvňáč-
ky na další setkání, které se 

bude konat ve středu 6. 5. 2015 
od 16 hodin. Představíme vám 
projekt Kamarád, při kterém bu-
deme naplňovat heslo „Sportem 
ku zdraví“. Budoucí deváťáci pro 

předškoláky připravili zajímavý 
program – Olympijské hry.

Dalším setkáním bude třídní 
schůzka pro rodiče předškolá-
ků ve středu 10. června 2015 
od 17 hodin.

Srdečně vás všechny zveme!

zš gen. klaPálka

jako každý rok jsme i letos 
měli možnost opustit škol-

ní lavice a vydat se na zájezd 
do Velké Británie. Cestou přes 
Francii jsme si udělali jednoden-
ní zastávku v Paříži a byli jsme 
okouzleni mohutností Eiffelovy 
věže, katedrálou Notre – Dame 

a příjemnou projížďkou po řece 
Seině. Unaveni z dlouhého dne 
jsme přespali v malém hotelu 
a časně ráno jsme pokračovali 
trajektem z Calais do Doveru...

inzerce

Projekt 
pŘedŠKoláČeK 
pokračuje

do ciziny na zkušenou

Naši žáci při návštěvě 
královského sídla Winsdor
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Celý článek Elišky Holcové na 
www.kralupskyzpravodaj.cz

Veletrh fiktivních f irem v Praze
Náš tým CA Zážitek se zú-

častnil veletrhu fiktivních 
firem v Komunitním centru 
Matky Terezy v Praze dne  
31. března 2015. Sešli se zde 
začínající podnikatelé ze všech 
koutů naší republiky, kteří pre-
zentovali a nabízeli své produk-
ty u jednotlivých stánků. My 
jsme se rozhodně s naší nabíd-
kou zážitkových a kulturních 
akcí a programů pro seniory 
z domu s pečovatelskou péčí 
v Kralupech neztratili. Náš stá-
nek patřil k nejatraktivnějším 
a nejnavštěvovanějším, možná 
taky proto, že tři z nás byli 
v převlecích čarodějnice, vod-
níka a čerta z připravovaného 
programu.

Celé dopoledne jsme tedy 
prodávali a nakupovali vybra-
né produkty. Naším úkolem ta-

ké bylo zhodnotit stánky ostat-
ních fiktivních firem.  Nenudili 
jsme se, zažili jsme společně 
atmosféru veletrhu. Přínosná 
pro nás byla především kon-
frontace s konkurencí, výměna 
zkušeností, komunikace s vrs-
tevníky a v neposlední řadě 
zábava. Závěrečný kvíz, při-
pravený organizátory z Centra 
dohody, byl poučný a celé tý-
my si zasoutěžily. Vyhráli jsme 
všichni už jen tím, že jsme měli 
možnost získat nové zkušenosti 
a zážitky.

Naše CA Zážitek se bude tě-
šit na předání informací z úspě-
chu na veletrhu našim milým 
seniorům, které brzy navštíví-
me s programem Putování se 
strašidly.

MgR. Ivana šulová, 

MgR. Pavla čeRnáFo
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Projekt žáků 9. třídy Zš komenského s názvem 
„Podnikáme - pomáháme aneb podnikání se sociálním 
aspektem“ pokračuje.

Chmelova 550, Kralupy n. Vlt. tel.: 776 552 239

kosmetický salon Kralupy

› kosmetika GERnétic
› prodlužování řas
› svatební líčení 1+1
› chemický peeling

› přístrojové ošetření
	 - diamantová dermabraze
	 - high frekvence
	 - kavitační peeling aj.

www.mavi-kosmetika.com
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10.000 odstínů 

Ceny od 20 Kč za 1 m2 
František Mareš, Holubice, 

mobil: 777 977 271
e-mail: malba.mares@email.cz  

Malířské a lakýrnické práce, nátěry fasád   

NÁPLŇ PRÁCE: Provádění prohlídek pracovně lékařské péče  
› Práce PL pro dospělé › Sledování a vyhodnocování pracovních 

podmínek, doporučení klientům › Spolupráce na projektech 
v oblasti podpory zdraví, aktivní prevence nemocí z povolání

POŽADUJEME: VŠ vzdělání všeobecné lékařství › Vstřícný přístup 
k pacientům, spolehlivost a ochotu učit se novým věcem 

NABÍZÍME: Smluvní finanční ohodnocení  
› Odborné zaškolení a podpora dalšího vzdělávání  
› Zajímavou a zodpovědnou práci › Firemní benefity 

Nabídky včetně životopisu, prosím, posílejte na email: 
klara.gottwaldova@kardia.cz, případně volejte na tel. 604 295 903

Pro naši závodní ordinaci 
v Kralupech nad Vltavou 
HLEDÁME LÉKAŘE PLP

ÚčETNÍ SLUŽBY 
Renata Nováková

účetní s dlouholetou praxí, 
včetně praxe kontrolora 

FÚ, nabízí zpracování:
› účetnictví

› daňové evidence › mezd
› veškerých daňových přiznání

tel.: 603 816 818
novakova.ucetni@gmail.com

www.ucetni-sluzby.com

inZerCi 
OBJednáveJte 

nA e-MAilU
ZPRaVOdaJ@MeSTOKaLuPY.CZ

POŽADUJEME: 
vysokoškolské 

(i absolvent) nebo 
středoškolské vzdělání 

(praxe), příjemné 
vystupování, práce s PC, 

řidičský průkaz, zkušenosti 
s vedením účetnictví, příp.  

daňové evidence.

NABÍZÍME:  
práci v mladém a malém 

kolektivu, možnost 
osobního a  odborného 
růstu v perspektivním 
oboru, solidní jednání 

i odměna.
Kontakt: životopisy zasílejte na email  

martin.stepan@aspekt.hm

Společnost ASPEKT HM s.r.o., 
daňová, účetní a auditorská kancelář, 

PŘIJME
ihned pracovníka nebo pracovnici na pozici 

FINANČNÍ  
A MZDOVÁ ÚČETNÍ 
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ZDRAVOTNÍ POTŘEBY
www.zdrapohorackova.cz, info@zdrapohorackova.cz

1. května 2015 otevíráme novou prodejnu:
KRALUPY n/Vlt.

Mostní 934 (v přízemí nemocnice)
Po - Čt 8:00 - 15:30, Pá 8:00 - 12:30, tel.: 603 377 817

AKCE INKONTINENCE 3+1 
BALENÍ ZDARMA, I NA POUKAZ

AKCE NA KOMPRESNÍ 
PUNČOCHY II.TŘ.  

HUBNĚTE ZDRAVĚ!
Vaříme 

krabičkovou
dietu!

Limitovaný počet 
uchazečů.

V případě Vašeho 
zájmu volejte 

tel. č. 702 296 247
Přejeme vám mnoho
 úspěchů v hubnutí!
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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

Tel.:  605 244 392
www.tkmoto.cz

tkmoto@tkmoto.cz
Úžice, Spojovací 199

PřESNé řEZáNÍ PLEcHu LASEREM
Kovovýroba, lisování, řezání plazmou



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!

vývěSka Pro SoukroMou  
inzErci oPěT k diSPozici
Opět vám můžeme nabídnout službu inzerce 
na vývěsce před Kd Vltava.  
Cena jednoho inzerátu: 150 Kč na měsíc, 
250 Kč na dva měsíce. Bližší informace 
v kanceláři Kd Vltava nebo  
na tel.: 315 727 827.

daTuM ZaHáJeNí aKCe daTuM ZaHáJeNí aKCe

do 10. 5. trvá výstava Události z jara 1945 (městské muzeum)
do 30. 5. trvá výstava Olga Vychodilová – grafika (Galerie VK37)
5. 5. út  ............19:30  ....... Úča musí pryč! – divadelní představení 
   (KD Vltava)
6. 5. st  ..............9:00  ....... Den otevřených dveří ZŠ praktické
6. 5. st  ............19:00  ....... Chytit vítr (KD Vltava)
7. 5. čt  ............10:00  ....... pietní zastavení u pomníků
7. 5. čt  ............16:00  ....... Originální dílničky ke Dni matek 
   (městské muzeum)

9. 5. so  ...........20:00  ....... kultovní projekce filmu Klub rváčů
   (kino Vltava)
10. 5. ne  .........10:00  ....... Oslava v bývalém klášteře (Veltrusy)

13. 5. st  ..........17:00  ....... Veřejné jednání zastupitelstva města (MěÚ)
13. 5. st  ..........19:00  ....... Záznam z Metropolitní opery (kino Vltava)
14. 5. čt  ..........16:00  ....... Nábor do volejbalové přípravky dívek 
   (vedle hřiště TJ Sokol)
14. 5. čt  ..........16:00  ....... Putování po stopách Kocoura v botách 
   (DDM – hřiště v Mikovicích)
14. 5. čt  ..........19:30  ....... Tančírna (KD Vltava)

16. 5. so  ...........9:00  ....... Kralupský šestiboj – hasiči 
   (pod Masarykovým mostem)
16. 5. so  .........10:00  ....... Oslavy 50. narozenin KD Vltava

19. 5. út  ..........17:30  ....... Koncert absolventů ZUŠ (městské muzeum)
20. 5. st  ..........11:00  ....... Masáže Jiřího Točína (AZ centrum)
20. 5. st  ..........18:00  ....... Originální pěvecký koncert smíšených 
   sborů (městské muzeum)
20. 5. st  ..........19:30  ....... Mandarínková izba – divadelní představení
   (KD Vltava)
21. 5. čt  ..........18:00  ....... Start běhu PRO DOBROU VĚC – René Kujan
   (od kralupské radnice)

23. 5. so  ...........8:00  ....... Soutěž o nejvšestrannějšího atleta 
   (víceúčelové hřiště)

29. 5. pá  .........16:00  ....... Rozloučení se školním rokem (AZ centrum) 
29. 5. pá  .........16:00  ....... Den dětí (zahrada DDM V Zátiší)
29. 5. pá  .........17:00  ....... Taneční koncert TS Naděje (KD Vltava)
29. 5. pá  .........17:00  ....... Mělnická muzejní noc 
   (Regionální muzeum Mělník)

30. 5. so  .........15:00  ....... kralupský majáles 2015 (loděnice Kotva)
31. 5. ne  .........17:00  ....... Koncert k výročí konce 2. sv. války 
   (kostel Veltrusy)

1. 6. po  ...........19:30  ....... Komorní koncert – KPH 
   (zámek Nelahozeves)

Kalendář květnových akcí 
aneb kam nejen v Kralupech?

Na převážnou 
většinu těchto 

akcí najdete 
podrobné pozvánky 

na stránkách Zpravodaje 
+ program kina Vltava  

na str. 18 - 19.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

další pozvánky jsou průběžně uveřejňovány na stránce www.kralupskyzpravodaj.cz – nezapomeňte tedy sledovat i náš web.


