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BŘEZEN / 2012 15,- Kč

K ralupský

Masopust 2012

Kralupy oslaví jaro ve velkém stylu! 
Na festivalovou mapu totiž přibude 
další hudební svátek, a to festival:
Dokončení na str. 20.

Měsíčník města Kralupy nad Vltavou
Z pravodaj

31. 3. o
d 15:30 h.

Vstupenky:
KD VltaVa Kralupy naD VltaVou

v předprodeji do 30. března 450,- Kč;
na místě 550,- Kč

Fotoreportáž na str. 24

TATA BOJS

jarní
úklid
Hostibejku

v sobotu 24. března od 9:00 hod.
sraz u vyhlídky.

Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne 
a zároveň udělat něco pro přírodu!

Pořádá Ekologická komisE měÚ kraluPy 

n. Vlt. a skautské střEdisko střElka.

Občerstvení zajištěnO!
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Stánkové trhy  
v Lobečku budou v letošním 
roce zahájeny ve středu  
  7. 3. 2012 a dále každých 
14 dnů, tj. 21. 3., 4. 4. atd.

Krátké zprávy

právě držíte v rukou březnové vydání Zpravodaje, 
které vznikalo trošku krkolomně, protože jsme nejprve 
zpracovali příspěvky na 36 stran, opravili a upravili 
a po třech dnech jsem zjistila, že bych potřebovala 

časopis nafouknout a přidat ještě 
několik článků. Na poslední chvíli 
před odesláním dat do tiskárny 
jsme přidali další 4 strany, takže se 
na 40 stranách můžete dozvědět 
spoustu zajímavých informací.

S přicházejícím jarem se 
probouzí i spousta akcí a aktivit v 
našem městě, a zejména poslední 
dny v březnu nebudete vědět, kam 

dřív skočit. :o) Nejdříve poznáte nejlepší kralupské 
sportovce loňského roku, potom si vyšlápnete na 
Okoř, ale už odpoledne musíte být zpět v KD Vltava, 
kde vypukne hudební festival SpringFest.

Ale nejen tyto akce jsou pro vás v březnu připrave-
ny. Vše důležité a podstatné najdete právě v tomto 
čísle Zpravodaje.

Přeji vám všem krásné prožití nadcházejících dnů, 
hodně sluníčka, málo vody (ať taje rozumně),  
21. března, kdy nastává jarní rovnodennost, se těšte 
na sluníčko a (s)mějte se!

radka salákoVá, 

rEdaktorka kZ

Milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ v únoru letošního roku proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele akce „Modernizace míst-
ních komunikací v Kralupech nad Vltavou – lokalita 
U Cukrovaru“. Výsledky budou známy v březnu. Ta-
to akce bude financována z dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy. 
◆ Zastupitelstvo města schválilo vyhodnocení 
hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Kralupy 
nad Vltavou, který slouží k poskytování půjček pro 
občany na opravu a modernizaci bytového fondu 
na území města.
◆ Základní škola v revoluční ulici obdržela fi-
nanční dar od Mgr. Jany Ryndové ve výši 4.700,- Kč 
na podporu vzdělávání na celorepublikovou soutěž 
„Souboj čtenářů“. 
◆ Město kralupy nad vltavou podalo žádosti 
o dotaci do Krajského programu prevence krimi-
nality na projekty Paprsek a Pobyt mládeže v Mok-
rosukách. 
◆ Město kralupy nad vltavou poskytlo finanční 
příspěvek ve výši 1.500,- Kč Farní charitě na nákup 
nosičů jídla, jako pomoc pro bezdomovce. 
◆ na parkoviště v nerudově ulici a u zimního 
stadionu v Lobečku byly přemístěny kontejnery 
na sběr textilního odpadu společnosti Koutecký, 
s.r.o.
◆ na únorovém zasedání ZM byl jedním z bodů 
programu i nákup cisternové automobilové stří-
kačky pro JSDH Kralupy nad Vltavou. Jednotka 
hasičů je v současné době odhlášena z výjezdu 
na operačním středisku Mladá Boleslav z důvo-
du nepojízdnosti a poruchovosti obou zásahových 
cisternových vozidel. Na přelomu roku proběh-

lo výběrové řízení na nákup nového vozu. Nejvý-
hodnější nabídka byla však značně vysoká, a to 
7.195.200,- Kč. Rada města projednávala tento 
bod a předložila ho k projednání i Zastupitelstvu 
města, jelikož se jedná o důležité rozhodnutí. Za-
stupitelstvo odložilo projednávaný bod s tím, že se 
bude hledat jiné řešení (poptat starší vůz v dobrém 
technickém stavu či repasovaný vůz, anebo změnit 
zadání veřejné zakázky pro levnější variantu vo-
zu. V případě nákupu nového vozu zvolit variantu 
rychlého splácení).
◆ Zastupitelstvo schválilo 4 nové názvy ulic 
v lokalitě „Valerian Minice“. Ulice se jmenují: 
Na Vršku, Polní, Sadová, Viniční.
◆ rada města na mimořádném jednání dne  
16. 2. 2012 schválila Protokol o posouzení kvali-
fikace u veřejné zakázky „Adaptace Obchodního 
domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou“, 
na základě kterého 17 z 26 firem splnilo kvalifi-
kační podmínky. 
◆ rada města vyhlásila konkurzní výběrové ří-
zení na post ředitele/-ky Mateřské školy Kralupy 
nad Vltavou, Dr. E. Beneše.  Předpokládaný nástup 
do funkce je 1. 9. 2012. Další informace na www.
mestokralupy.cz a tel. č. 315 739 925.
◆ Město kralupy nad vltavou nabízí k proná-
jmu volný byt 1+1, v 1. nadzemním podlaží do-
mu na adrese Zeměchy č.p. 34, obytná plocha  
50,85 m2. Žádosti o byt lze podat nejpozději  
do 5. 3. 2012. Formulář žádosti o přidělení by-
tu s finanční spoluúčastí je k vyzvednutí na MěÚ 
Kralupy n. Vlt., odboru RIaSM, č. dveří 358. Další 
info na www.mestokralupy.cz.

StŘípKY z radnice města ◆ StŘípKY z radnice města

21.března

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
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Z tohoto důvodu bude ve dnech konání 
stánkových trhů uzavřeno parkoviště 
naproti Kulturnímu domu Vltava.

VÝZVA – SPOLUPRÁCE
10 LET PO POVODNI

Vážení čtenáři, letos to bude 10 let, co naši republiku, a bohužel i naše město, zaplavila stoletá voda. Připravujeme 
tedy ohlédnutí za touto událostí, která poznamenala životy většiny obyvatel našeho města. Kromě výstavy fotografií 
se budeme povodním věnovat i ve Zpravodaji.
ProSíMe Proto o ZaPůjčení vašich fotografií, SePSání vZPoMínek a vašich Příběhů, jak jSte Se 
S Povodní vyrovnali, ať už jSte byli MeZi PoStiženýMi, 
nebo jSte PoMáhali SPoluobčanůM.
Sbíráme fotografie z povodně a Vaše příběhy.
děkujeme za spolupráci! lenka císlerová, 
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz
a radka Saláková, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz !
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Aktuality

Vsoučasné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele prací. Předmětem veřejné 

zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky 
či služby související s těmito stavebními pra-
cemi, spojené s realizací adaptace obchodní-
ho domu Máj na městský úřad. Při adaptaci 
bude ubourán jeden nosný trakt a dále do-
jde k vybourání všech nenosných konstruk-
cí vč. obvodového výplňového zdiva, oken, 
dveří, rozvodů všech sítí atd. až na nosnou 
konstrukci skeletu, která bude zachována 

s průvlaky a nosnými stropními panely. Vše 
ostatní se bude řešit nově. Součástí stavby 
bude také demolice objektu na stav. parcele 
č. 1200, nové napojení garáží na komuni-
kaci Jodlova a úpravy parteru.

V první etapě bude provedeno vybourání 
všech nenosných konstrukcí vč. obvodové-
ho výplňového zdiva, příček, oken, dveří, 
rozvodů všech sítí atd. až na nosnou kon-
strukci skeletu. Ve druhé etapě bude pro-
vedena demolice nosné části východního 

Kondolence
dne 9. ledna 2012 byla paní dagmar 
Havlové zaslána Kondolenční kniha 
k úmrtí Václava Havla, kterou podepi-
sovali naši občané. dne 1. 2. obdržel 
starosta města tuto odpověď, která je 
adresována i pro vás, pro občany:

„Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vaším 
prostřednictvím všem občanům 
Vašeho města ze srdce poděkovala 
za upřímné projevy soustrasti. 
Spontánní účast veřejnosti mě 
přesvědčila o tom, že myšlenkový 
svět, občanské postoje i politická 
rozhodnutí Václava Havla 
zůstávají hodnotou pevně spojenou 
s našimi novodobými dějinami. 
Hodnotou, kterou - jak věřím - 
nelze zapomenout, kterou nelze 
obejít a která dokáže v důležitých 
okamžicích silně zaznít. Bude-li 
to skutečně tak, považovala bych 
to za nejlepší ocenění jeho díla 
a jsem dojata tím, jak se občané 
Vašeho města k němu přihlásili. 

Vaše Dagmar Havlová“

Přestavba OD Máj...

...na radnici

Březnové pietní vzpomínky

Upříležitosti výročí narození prvního čes-
koslovenského prezidenta T. G. Masaryka 

budou položeny květiny pod pamětní deskou 
na mostě t. g. Masaryka ve středu 7. břez-
na v 10 hodin.

S připomínkou smutné události – březnové-
ho náletu na Kralupy – se koná pietní zastavení  
22. 3. ve 12 hodin u kostela nanebevzetí pan-
ny Marie a svatého václava.

STARÉ STEZKY EVROPSKÉ,
obecně prospěšná společnost
pracuje pro město Kralupy n. Vlt. na obnovení:
� levobřežní rekreační plochy a cesty 
od Kocandy na Dvořákovu cestu pod tunely;
� první rychty ve vsi Kralupy;
� betonového rozcestníku nad severním 
okrajem Lutovníka směry BALT-JADRAN.

Se svými skromnými prostředky však nevy-
stačíme a proto si tímto dovolujeme požádat 
Vás o sebemenší sponzorský dar, aby cesta byla 
letos pro pěší pohodlně průchozí a pro cyklisty 
průjezdná.

Na tyto počiny Vás v říjnu zveme a za každý 
peníz děkujeme!

ing. jiří Majrich, ředitel o.p.s. SSe
www.stare-stezky-evropske.bloger.cz

traktu. V třetí etapě budou provedeny demo-
lice části garáží a budovy na stav. parcele 
č. 1200 (restaurace Pianoman). Ve čtvrté 
etapě bude provedena spodní stavba – no-
vá stěna garáží. V páté etapě bude provede-
na výstavba nových vnitřních konstrukcí, 
nová technická infrastruktura, obvodový 
plášť atd. Šestá etapa bude úprava parte-
ru – venkovní schodiště, rampy, výsadba 
zeleně apod.
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sToP lETIŠTI vodoChodY  ❑  sToP lETIŠTI vodoChodY

Vážný stín nad letištěm Vodochody - 
slovenská korupční kauza Gorila

Jen tři sta kilometrů na vý-
chod od nás demonstrují 

lidé kvůli podezřením, které 
vynesl na světlo skandál s ná-
zvem Gorila, a která se přímo 
dotýkají společnosti Penta In-
vestments. „Je to další vážný 
stín na pověsti tohoto inves-
tora. O to větší vrásky nám 
dělá právě jeho záměr rozši-
řovat letiště Vodochody,“ říká 
starosta Kralup nad Vltavou 
Petr Holeček. 

„Obáváme se, že se letiště 
ve Vodochodech může stát 
předmětem spekulací, netrans-
parentních obchodů nebo do-
konce zdrojem vážných bez-
pečnostních rizik. Z východu 
nemusejí přicházet jen kruté 
mrazy,“ upozorňuje starosta 
Líbeznic Martin Kupka.

Představitelé měst a obcí 
sdružených v Iniciativě Stop 

Letišti Vodochody se rozhod-
li obrátit na předsedu vlády 
ČR Petra Nečase a příslušné 
ministry s žádostí, aby prově-
řili aktivity společnosti Penta 
v České republice a v dalším 
rozhodování obezřetně hodno-
tili reálná bezpečnostní rizika 

pro český stát.
Starostové v dopise jmeno-

vitě žádají, aby byla prověřena 
privatizace společnosti Aero 
Vodochody v letech 2004 až 
2006. „Slovenská kauza Gori-
la potvrzuje, že se celá řada 
skutečností, spojených s mož-

nou korupcí, odehrávala právě 
v období, kdy investiční sku-
pina Penta uzavírala v České 
republice obchod na koupi 
společnosti Aero Vodochody 
a.s. s tehdejší vládou Jiřího Pa-
roubka,“ stojí v dopise.

„Společnost Penta dává vů-
či obcím dlouhodobě najevo 
svou nadřazenost. Přehlíží na-
še připomínky a účelově baga-
telizuje možné dopady letiště 
na život lidí v celé oblasti,“ říká 
starostka obce Máslovice Vla-
dimíra Sýkorová. Kauza Gorila 
podle ní důvěryhodnost Penty 
před českou veřejností výrazně 
oslabuje. „Těžko můžeme bez-
mezně věřit slibům a údajům, 
které Penta v celé dokumenta-
ci EIA k letišti uvádí,“ dodává 
Vladimíra Sýkorová.

tiskoVá ZPráVa iniciatiVy 

stoP lEtišti Vodochody

Hlavní postavou největší korupční kauzy, která v současné době hýbe politickým děním 
na slovensku, je společnost Penta Investments. starostové měst a obcí v okolí plánovaného 

letiště vodochody varují před bezpečnostními riziky záměru této společnosti. obracejí se dopisem 
i na předsedu vlády Čr a žádají o prověření privatizace aera vodochody v letech 2004 až 2006.

a jaKé je VěKoVé složení KralupáKů?

věk 0 – 14 let: 2 467

věk 15 – 64 let: 13 069

65 a více let: 2 917

Zaměříme-li se na vzdělání, tak vysokoškolský titul má 1 644 
obyvatel, maturitu 5 121 osob, vyučeno bez maturity je 5 158 lidí 
a zcela bez vzdělání 64 osob.

ZajímaVé jsou taKé úDaje o počtu obyVatelstVa  
poDle státního občanstVí:

Výsledky sčítání lidu 
 2011

V Kralupech nad Vltavou 
žije dle výsledků sčítání  
k 26. 3. 2011 celkem:

18 453 osob

9 266 
mužů

9 187 
žen

K trvalému pobytu v Kralupech je hlášeno 17 199 osob, 
k dlouhodobému pobytu se přihlásilo 1 254 lidí.

další statistiky, tabulky a porovnání s lety minulými najdete na
internetové stránce www.scitani.cz.

Česká republika 16 744
Ukrajina 879
Slovensko 259
Vietnam 91
Rusko 62
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Kralupy nad Vltavou
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Bližší informace o poplatcích zjistíte na Ekonomickém odboru 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou:
Irena Poláčková, poplatek za svoz komunálního odpadu: 
e-mail: irena.polackova@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 863.
Dáša Humlová, poplatek ze psů: 
e-mail: dasa.humlova@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 885.

Informace
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Zájemcem o účast ve výběrovém 
řízení může být pouze fyzická oso-
ba, která může nabývat nemovitosti 
na území České republiky. Výběro-
vého řízení se může účastnit osoba, 
která nemá vůči Městu Kralupy nad 
Vltavou dluh. 

V případě odstoupení vítěze soutě-
že od nabídky, je vítěz povinen uhradit 
Městu smluvní pokutu ve výši 10 % 
z jím navržené výše kupní ceny.

ZPůSob Podání žádoSti:
Uchazeči podají své nabídky osobně 

nebo poštou na adresu: Městský úřad 
Kralupy n. Vlt., U Cukrovaru 1087, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, nejpoz-
ději do 19. 3. 2012 do 17:00 do po-
datelny Městského úřadu v Kralupech 
nad Vltavou.
Nabídky budou podepsány a opatře-
ny adresou uchazeče a podány v ne-
průhledných obálkách zabezpečených 
proti neoprávněné manipulaci přele-
pením, označeny nápisem „Prodej 
spoluvlastnického podílu domu č.p. 
xxx, ulice (byt č. x)“ a nápisem NE-
OTVÍRAT. 

nabídka MuSí obSahovat: 

� nabídnutou cenu,

� údaje o zájemci (jméno, adresa 
trvalého pobytu, doručovací adresa, 
telefon),

� potvrzení Ekonomického odboru 
Městského úřadu o bezdlužnosti vůči 
Městu Kralupy n. Vlt.,

� písemný závazek o úhradě smluvní 
pokuty ve výši 10 % nabídnuté kup-
ní ceny v případě odstoupení vítěze 
od soutěže.

Otevírání obálek bude provedeno 
na nejbližším veřejném zasedání Za-
stupitelstva města.

Bližší informace podá kontaktní osoba: 
Martina Kučerová, tel. 315 739 816, 
e-mail: kucerova@mestokralupy.cz.

Prohlídka bytu je možná po dohodě 
s technikem MěBP, tel. 315 721 719.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevy-
hlásit vítěze výběrového řízení nebo 
výběrové řízení zrušit v kterémkoliv 
stadiu.

PoPlatek Za SvoZ koMunálního odPadu
výše: 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Kra-
lupech nad Vltavou 
Splatnost: jednorázově do 31. 5. 2012
Možnost plateb:
� hotově na pokladně v Informačním centru  
MěÚ Kralupy nad Vltavou;
� bezhotovostně na účet MěÚ
51-6476500227/0100, 
s variabilním symbolem poplatníka.

PoPlatek Ze PSů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) v domech o min. třech bytech pro celé území 
města:
� za prvního psa: 1.000,- Kč / 200,- Kč *
� za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 
1.500,- Kč / 300,- Kč *
b) v rodinných domech s max. dvěma byty v měst-
ských částech Kralupy, Lobeček a Mikovice:
� za prvního psa: 200,- Kč / 200,- Kč *
� za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 
700,- Kč / 300,- Kč *
c) v rodinných domech s max. dvěma byty v měst-
ských částech Minice a Zeměchy: 
� za prvního psa: 200,- Kč / 100,- Kč *
� za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 
700,- Kč / 300,- Kč *

Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út: Lobeček - Máchova ul.  ......................14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
 Hostibejk – KROMĚ - 14. 2., 24. 4., 17. 7., 16. 10.
  ..........................................................16:00 -16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. – KROMĚ - 14. 2., 24. 4.,
 17. 7., 16. 10.  ....................................16:35 -16:50
 Cukrovar – hala - POUZE 14. 2., 24. 4., 17. 7., 
 16. 10. ...............................................16:00 -16:50
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

bŘeZen
12. 3. - 16. 3. bioodpad
26. 3. - 30. 3. rozměrný odpad z domácností

Duben
9. 4. - 13. 4. bioodpad
23. 4. - 27. 4. rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

IV. vlna privatizace bytů
Město Kralupy nad Vltavou v souladu se Zákonem o obcích a schválenými Zásadami IV. vlny privatizace bytového fondu a na základě usnesení 

Zastupitelstva města ze dne 16. 3. 2011, č. usnesení 11/02/3/9, oznamuje svůj záměr prodat jednotlivě tyto spoluvlastnické podíly:

ulice č.p. byt č. velikost vyvolávací cena poznámka

Přemyslova....................641 ......................2 ..........................3 + 1 ...................... 531.914,- Kč .......................na bytě vázne platná nájemní smlouva na dobu neurčitou
Přemyslova ...................641 ......................4 ..........................3 + 1 ...................... 774.486,- Kč ......................byt je volný
Přemyslova....................642 ......................4 ..........................3 + 1 ...................... 677.668,- Kč ......................byt je volný
Šafaříkova .....................742 .......................13 ........................1 + kk .................... 481.433,- Kč ......................byt je volný
Šafaříkova .....................918 .......................5 ..........................2 + 1 ...................... 880.300,- Kč ......................byt je volný
Šafaříkova  ....................918 .......................8 ..........................2 + 1 ...................... 653.381,- Kč ......................nájemce bez platného právního vztahu
Šafaříkova .....................918 .......................10 ........................2 + 1 ...................... 636.162,- Kč ......................na bytě vázne platná nájemní smlouva na dobu neurčitou
Šafaříkova .....................917 .......................2 ..........................1 + 1 ...................... 512.455,- Kč ......................byt je volný
forma prodeje: obálková metoda

Nezapomeňte uhradit místní poplatky pro rok 2012
* sníženou sazbu hradí poživatel 
invalidního, sirotčího, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem 
příjmu. 
Splatnost: 
jednorázově do 31. 3. 2012

Možnost plateb:
� hotově na pokladně 
v Informačním centru MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, 
� bezhotovostně na účet MěÚ 
19-624171/0100 se správným 
variabilním symbolem.



ANkeTA

V souvislosti s vyvrchole-
ním ankety Sportovec Kra-
lup nad Vltavou se březnová 
anketní otázka týká sportu: 
Víte, jaké sportovní vyžití 
nabízí město Kralupy? Vy 
sami sportujete? Znáte ně-
jakého významného kralup-
ského sportovce?

libor, 14 let:
Hodně lidí chodí do sportovních 
kroužků do DDM anebo také na Cuk-
rovar do sportovní haly nebo do ba-
zénu. V hale se hraje florbal, basket-
bal a volejbal. Já jsem chodil do DDM 
na šachy. 

Martina, 14 let:
Vím, že v Kralupech je zimní stadion, 
tam se bruslí a vedle v hale se může 
hrát i florbal. Pak na bazéně je bas-
ket a plavání. Je tady i badmintonová 
hala. Já hraju v Kralupech volejbal. 
Významného kralupského sportovce 
neznám, ale vím, že na plavečáku je 
Síň slávy kralupských sportovců.

Zuzka, 13 let:
Znám tady v Kralupech basketbalovou 
halu, tam se hraje i volejbal a florbal, 
je tu fotbalový hřiště, badmintonová 
hala. Já hraju basket, ale už v Praze. 
S volejbalem jsem začínala v Kralu-
pech. Znám jenom trenéry – Martina 
Moravcová, trenérka basketu, je pro 
mě známá.

vojta, 13 let:
Je tu hokejový stadion, vzadu v Mi-
kovicích je tělocvična a dál už asi 
nevím. Jo, ještě na Kaučuku je jed-
no fotbalové hřiště a na Čechii taky. 
V Kralupech jsem chodil na tréninky 
rugby. 

honza, 15 let:
Tak na zimním stadionu se hraje ho-
kej, na hale na Cukrovaru se hraje 
florbal, basketbal, badminton, na Če-
chii a na Kaučuku fotbal, tenis si mů-
žete zahrát na kurtech u koupaliště, 
můžete jít plavat, cvičit aerobik nebo 
tancovat – v různých oddílech. Já hra-
ju florbal za Kralupy, trénujeme na zi-
máku a na Cukrovaru. Pro mě je nej-
známějším kralupských sportovcem 
Jirka Cimler.

tomáš, 14 let:
Sportuje se tady všudemožně, že jo? 
Třeba na Čechii se hraje fotbal, u pla-
večáku se hraje florbal a basketbal, 

Vážení čtenáři, 
blíží se den, kdy vám již počtvrté před-
stavíme sportovce, kteří vynikají ve svých 
sportech, a to prostřednictvím galavečera 
- Sportovec Kralup nad Vltavou 2011, kte-
rý proběhne již 30. března 2012 od 19:00 
hodin v KD Vltava.

A co nás čeká tentokrát? Díky fotogalerii 

si připomeneme předchozí ročníky Sportov-
ce Kralup nad Vltavou, Kralupák nám před-
staví svou novou kolekci nejen sportovního 
oblečení a uvedeme nové vydání Almana-
chu Sportovce Kralup. Jednou ze změn bude 
i koncepce celého slavnostního večera. A to 
není zdaleka všechno, na co se můžete těšit, 
jen bych nerada více prozrazovala.

Pravidla a samotné vyhlašování vítězů zů-
stávají neměnné, jen jsme celou akci převlék-
li do nového kabátu a to tak, že galavečer 
jsme rozdělili do dvou částí. 

První část - slavnostní okamžiky vyhlá-
šení vítězů - proběhne od 19:00 hodin v ki-
nosále KD Vltava. Druhá část - After párty 
s diskotékou 60. – 90. let – bude pokračovat 
ve velkém sále KD od 22:00 hodin. Těšit 
se také můžete na vystoupení skupiny Los 
Žonglos, která svou světelnou show After 
párty zahájí.
Vstupenky na tento večer lze zakoupit 
v předprodeji KD Vltava již od 5. března.
Stejně jako program galavečera, rozdělili jsme 
i vstupné:
� vstupenky na celý galavečer včetně After párty 
s diskotékou a občerstvením (program od 19:00 
do 01:00 hodin) = 150,- Kč; 
� pro ty, kteří se přijdou pobavit pouze na After 
párty bez občerstvení (od 22:00 do 01:00) je vstup-
né 70,- Kč.
Vážení čtenáři!
Máme před sebou bezpochyby večer plný 
překvapení, proto neváhejte a přijměte na-
še pozvání.

Zakupte si vstupenku a zúčastněte se tak 
největší sportovní akce v Kralupech nad Vl-
tavou. Počet vstupenek je omezen. Každá 
vstupenka je slosovatelná o věcné ceny!

Za organiZační Výbor sPortoVcE  kraluP,

  lEnka císlEroVá

SPORTOVEC Kralup 2011 již na startovní čáře



na ledním stadionu se prostě bruslí. 
Já jsem hrál fotbal na Čechii.

lucka, 15 let:
Máme tu tenisové kurty, plavečák, 
V Zátiší tělocvičnu od DDM, je tu ha-
la na florbal, basketbal, jsou tu růz-
ný taneční kroužky. V kryté hale se 
hraje tenis a badminton. Jako malá 
jsem hrála tenis v Lobečku u koupa-
liště a na Zumbu chodím do tělocvič-
ny V Zátiší.

Pavel, 46 let:
Sportovní vyžití v Kralupech je bo-
haté. Tak například ve sportovní 
hale na Cukrovaru se hraje basket-

bal, florbal, občas i sálová kopaná, 
v Olších a na Čechii se hraje fotbal, 
na zimním stadionu se hraje hokej, 
funguje krasobruslení, jsou tu různá 
fitcentra, např. na Cukrovaru, na Hůr-
ce, na Kochmance – udělané z bý-
valé kotelny. V tělocvičnách základ-
ních škol se sportuje, na Kloučkovce 
se hraje volejbal, na Gymnáziu cvičí 
aerobik, florbal, tanec, balet. Je tu 
spousta otevřených hřišť – v Lobeč-
ku, Lobči, na Cukrovaru, na Hůrce, 
a myslím, že i na Kochmance.
Já osobně chodím občas na spinning 
do fitcentra, kdysi jsem hrál i tréno-
val basketbal. Hodně jezdím na kole, 
jezdíme po cyklostezkách směrem 

na Mělník, podél řeky do Tróji.
Významnými kralupskými sportovci 
jsou např. pan Šuda – kick-boxer, Mi-
str světa a Martin Procházka, Mistr 
světa v ledním hokeji.

josef, 59 let:
Já jsem z Nelahozevsi a sportu-
ji na zahrádce a v ložnici :o). Známý 
Kralupák sportovec je Šuda a pak tady 
bydlel hokejista Procházka.

jitka, 40 let:
Máme tu krytý bazén, vedle sportov-
ní halu, zimní stadion, teď, protože 
je velký mráz, tak můžeme i brus-
lit na kralupských tůních. V létě je 

k dispozici koupaliště. Přes Kralupy 
vede úžasná cyklostezka, můžete 
jet přes Chvatěruby na Řež a pak dál 
až do Tróji anebo na druhou stranu 
směrem na Mělník. Já hlavně jez-
dím na kole nebo chodím plavat. Vý-
znamný sportovec? Martin Procházka 
a vzpěrač Syrový.

ANkeTA

„NOMINACE NA SPORTOVCE KRALUP N. VLT. 2011“

Kategorie jednotlivec 
do 15 let včetně:

berková Kateřina, 
moderní pětiboj a plavání, TJ Kralupy
Kohoutová nikola,
tenis, I. ČLTK Praha
nová lucie, 
volejbal, TJ Kralupy
svítek adam,
judo, TJ Kralupy
Šindelářová juliana, 
in-line slalom a alpské lyžování, SKI klub 
Kralupy

Kategorie jednotlivec
16 – 50 let včetně:

Forman miroslav,
lední hokej, HC Sparta Praha
stránský Vojtěch,
MTBO, SKOB Sokol Kralupy
Štěpán martin,
alpské lyžování, SKI klub Kralupy
tuháček Zdeněk,
silový trojboj a benčpres, TJ Kralupy
Vejrostová romana,
horská kola, MTB Kralupy

Kategorie jednotlivec
nad 51 let včetně:

Krejčová eliška,
stolní tenis
Škvaro josef, 
střelec
phDr. Veselý Ivan, 
benčpres, TJ Kralupy

Kategorie kolektiv
do 15 let včetně:

basketbalový klub Kralupy junior
- mladší dorostenky
rugby club Kralupy nad Vltavou
- tým Havrani U7

Šupolík, Zapletal, Koblencová
- vodní slalom

Kategorie kolektiv
od 16 let včetně:

bK Kralupy, ženy A
outdoor tým Kčt Kralupy
Volejbalový oddíl – Kadetky

Kategorie trenér roku:

bělíková blanka, 
aerobik, SK FIT FOR YOU
johanides milan, 
vodní slalom, TJ Kralupy 
Kysela jan,
volejbal, TJ Kralupy
pátek otakar, 
hokej, HK Kralupy, TJ Sokol Zeměchy

Mimořádná ocenění:

Fitnes center hanky Šulcové praha 
Zuzana Reissová, Radka Cihlářová  
a Tereza Cihlářová, sportovní aerobik
Kadlecová petra, kulturistika a fitness

Síň slávy 
kralupského sportu:

Froněk jaroslav, kanoistika, TJ Kalupy
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§
Z linky 156:
☛ Dne 23. 1. v 00:20 hodin telefonicky 
požádalo oo PČR Kpy o asistenci hlídky 
MP Kpy při pátrání po pohřešované ženě 
pí J.H. (40), která měla po hádce s přítelem 
utéci z domu, kam se po delší dobu nevrátila.  
obě hlídky pátraly v přilehlém okolí trvalého 
bydliště pohřešované ženy s výsledkem ne-
gativním. Zanedlouho bylo zjištěno, že po-
hřešovaná žena je již doma a v pořádku. 

☛ Dne 23. 1. ve 20:00 hodin oznámil 
na linku 156 anonym, že na lávce pro pěší 
a cyklisty přes řeku Vltavu se nachází žena, 
která stojí na římse lávky z vnější strany zá-
bradlí. na místo byla ihned vyslána hlídka MP 
Kpy a zároveň telefonicky vyrozuměno oo 
PČR Kpy, které taktéž vyslala na místo svoji 
hlídku. obě hlídky s ženou klidně rozmlou-
valy a po cca 10 minutách se jim podařilo ji 
přemluvit, aby od zamýšleného činu upustila. 
Poté byla na místo přivolána RZS, která roz-
hodla o převozu ženy na internu Mělník.

☛ Dne 1. 2. ve 12:10 hodin oznámil p. n. 
na linku 156, že na Hostibejckých schodech 
je nějaký občan romské národnosti, který 
se snaží zřejmě odcizit železné zábradlí. 
na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kpy, 
která zjistila muže a ženu, kteří vytahovali 
ocelovou trubku čnící ze země vedle zábra-
dlí. celá věc byla postoupena na MěÚ Kpy 
k dalšímu opatření.

� Dne 27. 1. ve večerních a nočních hodinách 
proběhla bezpečnostně preventivní akce se za-
měřením na nalévání alkoholu mladistvým oso-
bám v restauračních zařízeních, hraní 
mladistvých na výherních automatech 
v non-stop provozovnách a barech. 

� Dne 31. 1. v 00:20 hodin prová-
děla hlídka MP Kpy hlídkovou činnost 
v ul. chmelova, kde si na parkovišti 
u od povšimla stojícího os. vozidla 
s rozsvícenými světly. na místě řidiče se-
děl muž v předkloněné poloze. Z důvodu 
obavy, zda se řidiči např. neudělalo nevolno, 
se hlídka MP Kpy rozhodla o bližší kontrolu. 
Ve vozidle byl zjištěn muž, který nejevil znám-
ky života. na místo byla ihned přivolána RZS, 
která bohužel u muže konstatovala smrt. Poté 
si hlídka oo PČR Kpy převzala celou věc k dal-
šímu opatření. 

� Dne 8. 2. v 00:50 hodin při hlídkové činnosti 
v oblasti novostaveb ul. lešanská zjistila hlídka 
MP Kpy v zahrádkářské kolonii lutovník požár 

chaty. V tutéž dobu na místo dorazila hlídka oo 
PČR Kpy a HZS, které již kontaktovali obyvatelé 
chaty, kteří zde přespávali. dle sdělení si v chatě 

přitápěli elektrickým přímotopem. Když 
se vzbudili, chata byla již v plamenech 

a útěkem si zachránili jen holé životy, 
bohužel jejich kamarád utéci nesti-
hl. celou věc si na místě převzala 

hlídka oo PČR Kpy.

� Dne 11. 2. ve 2:25 hodin prováděla 
hlídka MP Kpy hlídkovou činnost na Sei-

fertově nám., kde zaznamenala hlídku oo 
PČR Kpy před vstupem do klubu Kraloup v po-
tyčce se 2 mladíky. Hlídka MP Kpy hlídce oo 
PČR Kpy pomohla s prováděním zákroků proti 
mladíkům a dále se zajištěním svědků události. 
od nich bylo zjištěno, že oba zadržení mladíci 
již fyzicky napadali jiné 2 mladíky v klubu Kra-
loup. K těmto napadeným mladíkům, kteří měli 
tržné krvácející rány, byla ihned přivolána RZS, 
která je převezla na chirurgii Mělník. celou věc 
si dále převzala k dalšímu opatření hlídka oo 
PČR Kpy.  

Z činnosti kralupské Městské policie

Podmínky Účasti:
�  Zašlete obrázek loga „112 SOS“  
do 31. března 2012 elektronicky na adresu: 
jena.vesela@sck.izscr.cz nebo poštou 
na adresu:
Hzs středočeského kraje
oddělení ochrany obyvatelstva
Jana Palacha 1970
272 01 kladno 

� Na obálku nebo do předmětu uveďte 
heslo soutěže „112“. 

� Nezapomeňte uvést své jméno, příjme-
ní, bydliště, Vaši e-mailovou adresu a číslo 
mobilního telefonu. 

� Maximální velikost obrázku by neměla 
být větší než formát A4 nebo 2 MB.

� Logo musí obsahovat číslici 112 a pís-
mena SOS

� Účastí v soutěži soutěžící souhla-
sí s podmínkami uvedenými v Zákoně  
č. 398/2006 Sb. (Autorský zákon) a dává 
svolení HZS ČR k využívání zaslaných ob-
rázků k propagačním účelům.

vítězové budou oceněni na dni prevence 
v Expozici požární ochrany ve zbirohu 
dne 5. května 2012 a všechna loga budou 
zveřejněna na stránkách www.hzscr.cz

Policejní ZáPiSník
žalář za pokus o znásilnění
Dne 14. ledna letošního roku, krátce 
před půlnocí, se v Kralupech nad Vl-
tavou – Lobečku vracela ze zaměst-
nání dvaatřicetiletá žena. Po cestě si 
všimla, že ji někdo sleduje, otočila se 
a zaregistrovala neznámého muže, který stál asi v me-
trové vzdálenosti. Neznámý překvapenou ženu uchopil 
za hlavu a snažil se jí zakrýt ústa, přitom ženu zastře-
ným hlasem vyzýval, aby šla k němu. Napadená se ak-
tivně bránila, pachatele odstrkovala a volala o pomoc. 
Muž svého jednání zanechal a z místa utekl. Otřesená 
žena věc oznámila policistům.

Kriminalistům se na základě výpovědi poškozené, 
popisu pachatele a dalších získaných informací podařilo 
zjistit, že uvedený skutek má na svědomí teprve šest-
náctiletý mladík z Mělnicka. Dne 7. února 2012 detekti-
vové mladíka zadrželi a umístili do policejní cely.

V rámci vyšetřování vyšlo najevo, že podezřelý takto 
nejednal poprvé. Dne 26. prosince 2011 v časných ran-
ních hodinách zaútočil v  Lobečku na sedmapadesátile-
tou ženu. Ke své oběti přistoupil zezadu, chytil ji nejprve 
za nohy, poté za krk. Překvapená žena útočníka okřikla, 
ten svého jednání zanechal a z místa utekl.

Za trestný čin znásilnění ve stadiu pokusu je možno 
v tomto případě, vzhledem k tomu, že se jedná o osobu 
mladistvou, uložit trest odnětí svobody až na dva a půl 
roku. 9. února byl obviněný na základě rozhodnutí soudu 
eskortován do vazební věznice.

Městská policie Kralupy nad Vltavou
K 2. lednu letošního roku došlo v týmu Městské policie ke změně 
na pozici „Manažer prevence kriminality“. 
Se svými dotazy a postřehy v oblasti prevence se můžete obrátit 
na strážníka terezu Dobrovolnou, 
e-mail: prevence.tereza@centrum.cz.

ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského 
záchranného sboru české republiky a hZs krajů

vyhlašuje soutěž pro děti a mládež 
„nový kabát pro 112“

vymyslete a namalujte tísňové lince 112 logo
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Jak jsme již avizovali na začátku tohoto 
roku, v roce 2012 si připomeneme 
různá výročí událostí, akcí a osobností 
našeho města. do tohoto březnového 
vydání se sešlo několik dvacátých 
narozenin...

SPortovní hala kraluPy dvacetiletá
V sousedství tehdy velmi honosného kralupské-
ho plaveckého bazénu na Cukrovaru, vybudované-
ho v roce 1987, vyrostla právě před 20 roky nová 
sportovní hala určená zejména tamním basketba-
listům. 

Slavnostně otevřena byla v polovině února 
za účasti profesionálního hráče Sparty Praha - 
Američana Roulinse a tří reprezentantek tehdejší 
československé federace, chystajících se na olym-
piádu v Barceloně 1992: Liptákové, Klečkové a Ba-
ťurkové. 

Vzpomínáme-li dvacetiletí existence kralupské 
haly, nesmíme zapomenout i na letošní smutné 
desetileté výročí povodní roku 2002, kdy byl celý 
areál zaplaven a kompletně musela být vybourána 
nádherná hrací plocha, kterou basketbalistům jejich 
příchozí soupeři dost záviděli. 

ekologický benZín „Made in kraluPy“
Před dvaceti roky, v březnu roku 1992, byla v kra-
lupské rafinerii podle vypracované a v laboratorních 
podmínkách odzkoušené technologie namíchána 
historicky první zásobní nádrž bezolovnatého ben-
zínu v množství 4,5 tisíce tun. Po úspěšné atesta-
ci byl benzín, označovaný jako BA 95 N, odvezen 
v železničních cisternách do Maďarska. O několik 
měsíců později se expedice prováděla automobilní-
mi cisternami a novým typem benzínu se zavážely 
především čerpací stanice pohonných hmot v Pra-
ze na hlavních mezinárodních tazích. V turistické 

sezóně před dvěma desítkami let si mohli hlavně 
zahraniční zákazníci, majitelé vozů s katalyzátory, 
koupit bezolovnatý ekologický benzín značky „Ma-
de in Kralupy“.

kraluPy Mají MěStSkou Policii už 20 let
Centrum dolního Povltaví si letos v únoru připomně-
lo dvacetiletí vytvoření Městské policie Kralupy nad 
Vltavou. Její členové byli představeni na veřejném 
zasedání městského zastupitelstva. Vedením týmu, 
v němž byly i tři ženy, byl tehdy pověřen Vlastislav 
Klouda. Strážníci mohli od této doby ukládat blokové 
pokuty do 500 korun a řešit přestupky až do část-
ky 3.000 Kč, což byl v roce 1992 už docela slušný 
obnos. Stejnokroj tvořila světlemodrá košile s tma-
vomodrou kravatou, kalhoty se světlým lampasem, 
tmavomodrá čepice (brigadýrka), kterou v letních 
měsících nahrazovala basebalová čapka.

jiří herain

město kralupy nad Vltavou vyhlašuje na památku básníka Jaroslava seiferta
autorskou literární soutěž v rámci 

17. ročníku festivalu poezie a přednesu seifertovy kralupy
literární soutěž je určená všem občanům Čr bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích 

– 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. do soutěže lze přihlásit jednotlivé 
básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů 

na stroji nebo počítači ve čtyřech exemplářích. 

JEdna Z básní musí mít formu sonEtu. 
soutěž je anonymní a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce budou zasílány poštou 

a zásilka bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý 
exemplář se jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm a adresou školy nebo zaměstnavatele autora.

zaslané práce se nevracejí.

uzávěrka je 18. 5. 2012.
vítězné práce, vybrané odbornou porotou, budou odměněny. 

vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu seifertovy kralupy.

Práce zasílejte na adresu: městský úřad kralupy nad Vltavou, „seifertovy kralupy“, 
k rukám l. moravcové, u cukrovaru 1087, 278 01 kralupy nad Vltavou.

další info na tel: 315 739 888; e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

Autorská literární soutěž 2012

Dvacetiletá kralupská výročí
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Městská knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Z pera současných 
kralupských básníků

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají 
básně jen tak do šuplíku, neváhejte 
a pošlete nám svou báseň – nebo básně 
– k otištění. nejlépe mailem na adresu: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

CísaŘ a VojáK
V předvečer prolité krve
na louce v popravčím stínu
sešli se císař a voják
naposled vyjít vstříc míru

proč mám válčit? praví voják
proč mám zabít lidský smích?
zřít tě s mečem od tvé krve
klíčí smutek v očích mých

žadonit teď o bezválčí
z ostudy bych uplet šál
krev se smyje, smutek zmizí
sláva, ta však trvá dál

vyhraješ-li, přijdou jiní
s novou vírou, novou ctí
po pár letech tvoji říši
svatou válkou oplatí

rádám bílé holubice
blázen dává na váze
tluča chlebem do kamene
dláždí cestu ke zkáze

V předvečer prolité krve
na louce v popravčím stínu
s pohledem upřeným k nebi
císař se odhodlal k činu

Skončil den, byl provoněn krví
zoufalstvím a nářkem žen 
co za každý výkřik do země stloukli
další kříž a další
patnáct tisíc jich bylo jen

a krev se smyla, jak pravil prorok
než hloupé smrti vyšel vstříc
když ke spánku ho ukládali
opláchli mu vodou líc

adam ZáVodský, 15 lEt, kraluPy n. Vlt.

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
se připojuje

k celostátní akci vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Od 1. do 30. března 

můžete využít naší nabídky: 
- přihlašování nových čtenářů zdarma,
- prodej vyřazených knih.

Chcete si prodloužit výpůjčky z domova?
Od 1. března máte možnost prodloužit své vý-
půjčky přes čtenářské konto.

Úterý 6. března 

Hurá do knihovny – vyhrazeno pro MŠ Třebíz-
ského 

Středa 7. března od 17:00 hodin

Král čtenářů
- vyhlášení nejpilnějších čtenářů za rok 2011,
- vyhlášení vítězů projektu Cesty za knihou.

Z 30. na 31. března se uskuteční

 NOC S ANdErSENEM
U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, 
k podpoře dětského čtenářství a k propagaci sou-
stavné četby, se v kralupské knihovně koná již po-
osmé dětmi oblíbená NOC S ANDERSENEM.

Bližší informace získáte na telefonním čísle dět-
ského oddělení 315 727 852 nebo na e-mailu:
detske@knihovnakralupy.cz.
Přihlášky vydáváme registrovaným čtenářům 
ve věku od 6 do 12 let od 1. března.

Upozorňujeme, že z důvodu konání akce Noc s Andersenem, bude v pátek 30. břez-
na uzavřeno oddělení pro děti a v sobotu 31. března oddělení pro dospělé čtenáře. 

TĚŠÍME SE 
NA VÁS!
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Městské muzeum

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

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

program na březen 2012

úterý 6. 3. – 18:00 hod.
večer jako v nebi s novou knihou povídek 
Martina Patřičného. 
Hudební host: tereZka Palková. 

vstupné: 50,- Kč

neděle 11. 3. – 10:00 – 17:00 hod.

devatero řeMeSel
110 let MěSta- 
jarní řeMeSla

Budou představena tato  
řemesla: drátenictví,  

košíkářství, perníkářství  
do dřevěných forem  

a provaznictví.  
Přijďte si vyzkoušet 

skoro zapomenuté umění  
našich předků!

vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti

pondělí 12. 3. - 8:00 – 16:00 hod.
jarní řeMeSla Pro školy
perník do dřevěných forem a předvelikonoční 
maličkosti. 

vstupné: 30,- Kč

čtvrtek 15. 3. – 18:00 hod.
koncert jana buriana
folkového písničkáře a skladatele.

vstupné: 100,- Kč   

úterý 27. 3 – 17:00 hod.
koncert žáků Zuš

pŘIpraVujeme na Duben:

3. 4. - 17:00 hod. – koncert ZUŠ ke Dni učitelů

12. 4. – 17:00 hod. – Vernisáž výstavy: letectví 
od Pravěku Po dnešek aneb kraluPSké 
létání leteckého historika, pilota instruktora 
Antonína Strejčka - k životnímu jubileu i k 110. 
oslavám města.

25. 4. – Podvečer s flétnami

čteme z knihy návštěvníků:
                                  19. 1. – vernisáž výstavy obrazů Fr. Saifrta – NÁVRATY DO KRALUP

Výstava je pěkným průřezem techniky a malby pana Saifrta. Moc se nám výstava líbila  
a přejeme autorovi mnoho úspěchů. Bubeníčkovi z Kralup

Radost z barvy, radost ze života! Díky. Mgr. E. Žižková

Výstava se líbí, uspořádána v pěkném prostředí. 
Děkujeme za umělecký zážitek. H. G.

Je krásné chodit po cestách, kterými jsi šel ty, je krásné vidět tvýma očima tu krásu.
Díky Fando, M. a V.

Tato výstava je pastvou pro oči. Doporučit očním lékařům.     K.

Děkujem vám za pěknou a zajímavou prohlídku vašeho muzea

                                                                                 cestovatelé z Raspenavy

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou 
(Proběhnou různé jarní a podzimní víkendové akce, které připomenou historii řemesel na Kralupsku a zároveň umožní aktivně řemesla prozkoušet).

KONCERT
JANA BURIANA
folkového zpěváka a hudebního skladatele

ve čtvrtek 
15. března 2012 
od 18 hodin

Vstupné:
100,- Kč

sál Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou



K Z

www.mestokralupy.cz12

Březen 1945

Vzpomínka na březen 1945

Když ve středu 22. března 
1945 proťaly vzduch siré-

ny ohlašující letecké nebez-
pečí, nikdo na to nereagoval. 
Americká letadla přelétávala 
denně přes naše území na své 
cestě do Německa, aby zlomila 
morálku obyvatel, kteří stále 
věřili ve vítězství Velkoněmec-
ké říše. Teprve první detona-
ce bomby nenechala nikoho 
na pochybách, že tentokrát 
je na řadě naše město. Lidé 
se rychle uchýlili do sklepů 
svých domů v naději, že zde 
nálet přežijí. 

Průběh leteckého bombar-
dování a jeho následky by-
ly podrobně popsány v kni-
ze „Město v slzách“. Ke zkáze 
města přispěly tři okolnosti. 
Na rozdíl od prvního záměru 
bombardovat Kralupy 28. pro-
since 1944, kdy mlha milosrd-
ně zakryla cíl bombardování, 
bylo po celý den 22. března 
1945 krásné počasí bez jedi-

ného mráčku a viditelnost 
z výšky 18 000 stop, ze které 
se k nám blížila smrt, byla 
vynikající. Druhou nepřízni-
vou okolností byla neuvěři-
telná náhoda, že hned první 
bomba zasáhla ocelovou ná-
drž se zbytky ropy v prostoru 
rafinerie na stráni minické-
ho vrchu. A do třetice vše-
ho zlého, západní vítr zane-
sl kouř z hořící cisterny nad 
město a tak další bombardo-
vací skupiny letadel B-24 pře-
šly od cíleného bombardování 
na bombardování plošné.

Nálet na Kralupy proved-
lo 124 těžkých bombardova-
cích letadel 15. americké le-
tecké armády. Byly rozděleny 
na řadu skupin, které nalétá-
valy na cíl postupně po tom, 
co předcházející skupina sho-
dila svůj smrtonosný náklad 
a uvolnila vzdušný prostor pro 
další skupinu. Na to řada li-
dí doplatila, když v přestávce 

mezi bombardováním změni-
li svůj úkryt, který nepova-
žovali za bezpečný a uchýlili 
se k sousedovi do jeho sklepa 
a tam nalezli svou smrt. Žád-
ný sklep nebyl bezpečný pro-
ti časovaným bombám, které 
vybuchovaly až uvnitř domu, 
který se zřítil a pohřbil vše 
pod troskami. Záchranné če-
ty se dostávaly k zasypaným 
lidem až po několika dnech, 
a to bylo pozdě. Zahynulo 145 
lidí.

Při vzpomínce na uvedené 
události a v souvislosti se sou-
časnými návrhy na stavbu no-
vého kralupského náměstí se 

nemohu zbavit myšlenky, že 
místo plánovaného náměstí, 
které kdysi mělo svůj význam 
jako místo, kde se konaly trhy 
a v čase poválečném pak ja-
ko nástupiště na prvomájové 
oslavy, by snad bylo lepší vy-
budovat v prostoru mezi kos-
telem a Žižkovou ulicí centrál-
ní městský park. Uprostřed by 
mohl stát památník obětí těch, 
kteří se konce války nedočka-
li a jejichž jména už upadají 
do zapomnění. Zbourání pivo-
varu, který je v majetku města 
a nepožívá památkové ochra-
ny, nic nebrání.

ing. JosEf stuPka

Středa 22. března 1945, 12.29 hod. Okraj Mikovic. První bomby dopadají 
a kouř se valí na Kralupy.
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bylo by neúctou k těm, kteří zemřeli ke konci druhé 
světové války při leteckém náletu na kralupy  
22. března 1945, si na naše spoluobčany 
nevzpomenout.  v kralupském zpravodaji si každý 
rok v březnu připomínáme ony tragické události, kdy 
z kralup nad vltavou se stalo válkou nejvíce postižené 
město v Čechách.

„V průběhu válečných let – někdy v roce 
1943/44 - se na obloze ukazovala spojenec-
ká letadla. Ta za sebou kreslila bílé čáry 
a shazovala staniolové pásky na rušení ně-
meckých radiostanic a také letáky. Ačkoliv 
to bylo zakázané, jako kluci jsme je sbírali 
a tajně schovávali. Těch zákazů bylo až 
moc, hlavně poslech západního rozhlasu. 
Na každém přijímači viselo varovné upo-
zornění, že „poslouchání zahraničního roz-
hlasu se trestá káznicí nebo i smrtí!“ Co 
však naplat. To tehdy londýnské „bum, bum, 
bum, bum“ se stejně neposlouchalo a v ro-
dinách se o těch zprávách debatovalo a my 
děti tajně a dychtivě naslouchaly.

Zprávy začínaly být nadějné, neboť 
Němci zaznamenávali jednu porážku 

za druhou a ustupovali. Fronta se blížila 
zpět do středu Evropy, západní letectvo 
tvrdě bombardovalo důležité, pro válku 
strategické cíle, jak v samém Německu 
tak i mimo tuto zem. Bohužel 22. 3. 1945 
se jeden z náletů nevyhnul ani našemu 
městu, kde hlavním cílem měla být ra-
finerie. 

Vzpomínám, jak ten den byl opravdu 
velmi krásný, slunečný. Tuším, že to byl 
snad Zelený čtvrtek – před Velikonoce-
mi, maminka „větrala“ na dvorku sněho-
bílé peřiny, které jsem jí pomáhal vynášet 
na sluníčko. Vše bylo v pohodě a najednou 
v poledne zazněly sirény. Netrvalo dlouho 
a slyšeli jsme blížící se letecké motory. To 
už jsme byli ve střehu. Vzápětí však za-

zněly mohutné detonace a my s maminkou 
zaběhli do dlouhého sklepa, coby krytu 
ve skále, mimo dům. Když ta první vl-
na ustala, vyběhli jsme na dvorek a viděli 
černý, neproniknutelný dým nad městem, 
respektive rafinerií, vzdálené od nás cca 
2 až 2,5 km! Vzpomínám též, jak mamin-
ka bědovala, že ty bílé peřiny by mohly 
být terčem, chvála Bohu, přestože nejbližší 
bomby od nás pak v další náletové vlně 
dopadly vzdušnou čarou asi 1 km, v sou-
sední čtvrti Mikovice. Následky tohoto ná-
letu byly pro město tragické. Mimo ztrát 
na majetku byly bohužel i ztráty na živo-
tech – tuším 145 lidí. Mezi nimi i můj pří-
mý spolužák Pepík Veselý, který sedával 
ve třídě A4 v lavici přede mnou“.

Svůj příběh vypráví pan Vladimír Hlavaň z Minic:
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Zajímavosti

Vnedalekém městě Slaný již od 1. dubna 
2011 vzniká velká sbírka slánek. Nápad 

to byl očividně skvělý. Důkazem je nejen 
sama unikátnost sbírky (svým obsahem je-
diná na světě), ale také fakt, že se kolek-
ce velmi rychlým tempem rozrůstá, a pro-
to se v těchto dnech kvapem blíží k 1000 
kouskům. 

Výzvu nosit slánky jakýchkoli tvarů, ba-
rev a z rozmanitých materiálů si vzali k srd-
ci nejen slánští rodáci. Spoustu dalších jich 
totiž přišlo z různých koutů České republi-
ky a dlouho se nerozmýšleli ani lidé, kteří 
je zakoupili v dalekých exotických krajích 
a Infocentru je také posléze darovali. 

„Zájem o účast na této jedinečné události 
je opravdu veliký. Každý dárce je odměněn 
Pamětním listem, který pro IC Slaný vytvo-
řil Zdeněk Hofman. Zároveň je zde možnost 
zapsat se do Pamětní knihy, a to v případě, 
že spolu se slánkou poskytnete i vaše vzpo-

mínky nebo úsměvné příhody s ní spojené. 
Tato kniha je spolu se všemi darovanými 
skvosty vystavena od října v nových prosto-
rách slánského Infocentra Pod Velvarskou 
bránou, kde je na všechny dostatek místa,“ 
sdělili pracovníci Infocentra Slaný. 

Pro nedočkavé je tu však alternativa v po-
době fotodokumentace exponátů, kterou si 
mohou prohlédnout již dnes na webových 
stránkách Infocentra (www.infoslany.cz). 

S jistotou lze tvrdit, že je opravdu na co 
se dívat! 

Nepodílejte se však jen sezením u vašich 
monitorů a obdivováním těchto každoden-
ních pomůcek. Sbírka je časově neomezená, 
tak se určitě přijďte podívat do slánského 
Infocentra a přineste s sebou jednu, dvě 
nebo třeba deset slánek, máte-li je a rádi 
se o ně podělíte. Pro každou se zde najde 
čestné místo.

ZoJa kučEroVá, VEdoucí ic slaný

Ve Slaném sbírají slánky!
Sbírka slánek se rychle rozrůstá. Je vidět, že bez soli to zkrátka opravdu nešlo
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na výstavu

svaTá anEžka čEská – PrInCEzna a řEholnICE

v anEžském kláŠTEřE 
Kdy? v sobotu 10. března 2012

Svatá Anežka Česká se narodila jako česká princezna, nejmladší dcera 
českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila 
k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila 
jako řeholnice - abatyše kláštera Na Františku, ale byla také výraznou osobností 
politického, kulturního a společenského života. (Zdroj: Wikipedia.org)

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin na Masarykovo nádr. Dále pěšky 
do kláštera. Ostatní se mohou připojit v 10 hodin před klášterním vchodem. 
Vstupné na výstavu je 150,- Kč, snížené vstupné 80,- Kč platí pro seniory nad 65 
let věku. KPP bude svým členům na vstupné přispívat (vezměte s sebou platnou 
členskou průkazku). 
 Akci připravila: A. Graciasová a I. Očenášková

æ

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  
se dožívají v březnu 
významných životních jubileí.

92 let ...............Nováková Vlasta
91 let ...............Kučerová Věra 
90 let  ..............Brožová Jaroslava
 Čechová Helena
85 let ...............Rezlerová Helena
 Hemrová Libuše
 Berka Stanislav
80 let ...............Červenka Štěpán
 Ing. Tureček Jiří
 Kolářová Jaroslava
 Stejskal Zbyněk

Přejeme jim 
hodně zdraví, 
radosti 
a spokojenosti.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Po výroční schůzi členů našeho Sdružení, 
která proběhla ve středu 15. února, ná-

sleduje realizace jednotlivých akcí Programu 
činnosti Sdružení rodáků a příznivců na rok 
2012 s podporou Městského úřadu.

Zahajujeme zdravotnickou přednáškou 
pro všechny seniory
Na naše zájezdy se připravíme ve středu  
21. března od 16 h. přednáškou nám zná-
mé kardioložky MU-
Dr. Winterové v sá-
le Městského muzea. 
Výklad bude doplněn 
promítáním patřičných 
diapozitivů a zodpově-
zením vznesených do-
tazů. Při návštěvě této 
přednášky můžete ob-
držet i výtisk našeho 
Programu činnosti. Ab-
solvováním této před-
nášky a dodržováním 
zásad zdravého živo-
ta zvládnete v pohodě 
účast na všech našich 
akcích. To platí i pro 
kralupskou veřejnost.

Na měsíc duben 2012 připravuje Městské 
muzeum ve spolupráci s naším Sdružením 
promítání k loňské přednášce kralupského 
rodáka Ing. Oty Setzera a doprovodným ko-
mentářem o jeho práci pro UNESCO v pra-
lesech Konga. Na tuto zajímavou akci si 
dovolujeme pozvat i kralupskou veřejnost. 
O výši vstupného Vás budeme informovat 
příští měsíc.

Jan kolátor

Sdružení rodáků a příznivců města

Máslovická šlápota 
aneb šlapeme do Máslovic stloukat máslo

Sobota 24. března 2012
trasy:
pěšky i na kole - 9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice
na kole - 39 km: Kralupy n. Vlt. (přes Velvary) – 
Máslovice

Start: vlakové nádraží Kralupy (9 – 9:30 h.)
Popis trasy na startu, startovné a odměny v cíli. 

Startovné: 60,- Kč; důchodci, děti a studenti: 50,- Kč. 
Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80,- Kč; důchodci, 
děti a studenti: 50,- Kč.

bližší inf. na tel.: 724 191 246, 
e-mail: ou@maslovice.cz, www.maslovice.cz

obec MáSlovice 
ve spolupráci 
se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s.

SRDEČNĚ ZVE 
na 25. ročník 

turiStického 
Pochodu

V únoru oslavila své 93. narozeniny 
paní MARIE ALBEROVSKÁ

První letošní zájezd Sdružení nás zavede koncem května 
na nenápadný, ale krásný zámek v Dětenicích. Informace 
o další zastávce zájezdu a ostatních našich zájezdech získáte 
v Kralupském Zpravodaji nebo na našich akcích.
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 30. 1. Olga HADRAVOVÁ .........................85 let
 6. 2. Květuše ZÁBRANSKÁ ....................88 let
 7. 2. Libuše EKERTOVÁ ...........................83 let
 8. 2. Františka ANDRLOVÁ ....................88 let
 16. 2. Miroslav SMÉKAL ...........................78 let
 18. 2. Jiří ŽELICHOVSKÝ ........................... 61 let
 20. 2. Jaroslava PAVLÍČKOVÁ  ................60 let

Opustili
nás

Všem pozůstalým 
vyjadřujeme upřímnou soustrast

vzpomínky

Milí přátelé a příznivci MKD,
již jsme si mysleli, že paní Zima nám letos 
neukáže svou pravou tvář, ale únor svý-
mi mrazy a bohatou sněhovou nadílkou 
nás ujistil, že stále ještě vládne. Jestliže 
se vyplní pranostika, tak ještě v březnu 
za kamna vlezem. U nás v klubu ale zima 
nebyla a pilně jsme se připravovali na na-
še akce v tomto roce. Usilovně a pečlivě 
jsme vybírali a připravovali trasy na naše 
oblíbené výlety, návrhů bylo plno a s ko-
nečným, který se uskuteční v dubnu, vás 
seznámíme v dubnovém Zpravodaji. Bu-

deme určitě pokračovat v ekologických 
přednáškách, společně připravíme ruční 
práce našich členů na každoroční soutěž 
při výstavě v Lysé nad Labem. Snažíme 
se připravit zajímavá setkání se zajímavý-
mi hosty na našich schůzkách a zábavné 
programy a vystoupení. Těšíme se také 
na děti ze školek a škol, které nás určitě 
navštíví a na další naše příznivce. Snad 
se nám vše, co si naplánujeme, podaří 
zrealizovat.

s PoZdraVEm sE na Vaši PříZEň těší  

člEnoVé městského klubu důchodců

Městský klub důchodců
V letošním roce vzpomínáme nedožité sté 
narozeniny pana oldřicha nováka († 1969), 
devadesáté narozeniny jeho ženy, paní Marie 
novákové († 1994) a jejich synů - jiřího, 
nedožité sedmdesáté († 1980) a jana, 
nedožité šedesáté osmé narozeniny († 2002).
Hana Najmanová

Dne 26. 3. 2012 vzpomeneme 
nedožitých 80. narozenin 
paní Marie vlkové z Kralup 
– Lobečku. Kdo jste ji znali 
a měli ji rádi, vzpomeňte 
s námi. Rodina Vlkova

„Své srdce rozdal ještě 
za života,
bez práce nedokázal žít,
takový byl náš dobrý táta
a musel od nás navždy 
odejít.“

Dne 2. března je tomu 10 roků, co zemřel můj 
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan čeStMír novák z Kralup. S láskou 
a bolestí stále vzpomínají manželka Maruš 
a dcery s rodinami.

Již dlouhou dobu nám 
v rodinném kruhu chybí 
naše milovaná manželka, 
maminka, babička 
a prababička paní Milada 
Pichová, která nás tak 

neočekávaně brzy opustila před 5 lety – 
13. března 2007. S úctou a láskou na ni 
neustále vzpomínáme. Manžel a děti 
s rodinami. Děkujeme všem těm, kteří si na ni 
vzpomenou.

Dne 13. 3. 2012 uplyne již 5 
let, co nás navždy opustil pan 
joSef cikánek z Kralup nad 
Vltavou. S láskou v srdci stále 
vzpomínáme... Tvoje vděčné 
děti. 

Překvapoval už v sedmdesátých letech 
minulého století snímky z jazzových 

koncertů. Asi nejproslulejší byly jeho ori-
ginální záběry z vystoupení zpěvačky Elly 
Fitzgeraldové a zejména trumpetisty Louise 
Armstronga, s nímž se osobně sešel. Skvě-
lý kralupský fotograf Ing. Ladislav Rosík, 
CSc., dlouholetý předseda a spoluzaklada-
tel zdejšího fotoklubu (existoval se sídlem 

na Seifertově náměstí přes čtyřicet let), už 
s námi není. Zemřel ve věku 82 let…

Jeho kolegové - amatérští fotografové 
i někdejší spoluzaměstnanci z bývalého 
Výzkumného ústavu syntetického kauču-
ku Kralupy - se s ním naposledy rozloučili 
koncem ledna. Byl do své nemoci aktivním 
a později čestným členem Svazu českých fo-
tografů, nositelem ocenění Ministra kultury 
z roku 2006, dobrým společníkem i kamará-
dem. O hodnotě jeho prací hovoří zastoupe-
ní na čtyřiatřiceti autorských fotografických 
výstavách v tuzemsku i cizině. Záběry má 
uloženy v historické Sbírce svazu českých 
fotografů a v Moravské galerii v Brně. 

Jiří hErain

1. února t.r. zemřela paní vlasta bulvasová. 
Patřila k prvním zaměstnancům KaSS, byla 

dlouholetou členkou divadelního souboru Scéna 
a hlavně to byla naše milá a ochotná kolegyně. Ob-
divovali jsme ji pro její vitalitu (ještě v prosinci mi-
nulého roku navštívila divadelní představení Ženitba 
v KD Vltava), pro její laskavé chování a humor. Měla 
pro nás, tehdy mladé, velké pochopení a vždy vlídné 
slovo a dobrou radu. V dubna 2011 jsme společně 
oslavili její devadesátku. 

Po smrti manžela žila sama, velkou oporou a po-
mocí jí byli manželé Pětníkovi, kterým chceme touto 
cestou poděkovat. 

Naše paní Bulvasová nám bude velmi chybět a ni-
kdy na ni nezapomeneme. 

bývalé kolegyně a kolegové 
z kulturního střediska. 

děkujeme za projevenou soustrast nad odchodem našeho milovaného manžela, ta-
tínka, dědečka a tchána, pana Ing. ladislava Rosíka, cSc. 

rodina rosíkova a hasákova

Za erudovaným fotografem L. Rosíkem

Fotograf jazzu, Ing. L. Rosík (žluté triko vpravo) 
v kruhu vystavujících a svých známých při 
vernisáži jedné z členských expozic v odborovém 
klubu kralupské chemičky v listopadu 2003.

Vzpomínka na dobrého člověka
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827, 
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz. rEZErVacE a prodej vstupenek 

– tel.: 315 726 101. Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 hod.

proGram na bŘeZen

neděle 4. 3.                    16:30; 18:30; 20:30

Taneční kurzy
Pokračovací pro mládež, základní pro dospělé a po-
kračovací pro dospělé pod vedením tanečního mistra 
Jana Kvasničky s partnerkou.

vstupné pro veřejnost: 50,- kč

Úterý 6. 3.  17:00

Disco Párty
Diskotéky pokračují! Je Ti mezi 10 a 13 lety? Rád/-a 
se bavíš, tancuješ a poznáváš nové kamarády? Tak 
tahle akce je přesně pro Tebe!
 vstupné: 60,- kč

čtvrtek 8. 3.  20:00

Pavel Bobek 
& Malinaband
Český nejznámější zpívající architekt dorazí do Kralup 
s kapelou Malinaband. Těšit se můžete na písničky, 
které tak dobře znáte a které stále vedou v žebříčcích 
country hitparád, jako: Lásko, mně ubývá sil nebo Veď 
mě dál, cesto má. Pavel Bobek tento koncert charak-
terizuje jako poctu písním, které zpíval Johnny Cash, 
se kterým se osobně setkal v roce 1978 na americ-
kém velvyslanectví, kde si s ním dokonce i mohl za-
zpívat. Přijďte se podívat, jak taková pocta v podání 
Pavla Bobka vypadá. Těšíme se na Vás!

vstupné: 300,- kč; 230,- kč senioři a studenti

Sobota 10. 3.                                         15:00

MňaM pohádky
Divadýlko Kuba

Známé pohádky, které se točí okolo jídla, rozehrávají dva 
herci s pomocí improvizovaných loutek a předmětů, které 
naleznete v kuchyni. Dita - Dieta Vločková, za svobodna 
Ovesná a Ota - Otesánek Knedlík, se ale v názoru na jí-
delní návyky neshodnou.  vstupné: 60,- kč

neděle 11. 3.  10:00

Konkurz do pěvecké soutěže proběhne na malém 
sále v KD Vltava od 10 do 12 hod. Pokud jste se ne-
přihlásili do soutěže předem, máte ještě tento den 
šanci. Zápisné do soutěže: 100,- kč

neděle 11. 3.  16:30; 18:30; 20:30

Taneční kurzy 
Pokračovací pro mládež, základní pro dospělé a po-
kračovací pro dospělé pod vedením tanečního mistra 
Jana Kvasničky s partnerkou.

vstupné pro veřejnost: 50,- kč

Úterý 13. 3.  16:30

karneval  
Světluškový bál
Broučci a berušky, přileťte si rozsvítit své lucerničky 
na Světluškový bál. Připravili jsme pro vás UV světla 
a fosforeskující tělové barvičky, které rozzáří zimní 
podvečer. Čeká na vás spousta soutěží a pro všech-
ny děti svítící odměna. vstupné: 60,- kč

neděle 18. 3.  10:00

DílnIčKa pro DětI
Kdo se nemůže dočkat sluníčka, ať přijde na vý-
tvarnou dílničku s písničkou „VÍTEJ JARO!“ Vyro-
bíme si jarní a velikonoční dekorace a zazpíváme 
a zatančíme si.
Počet míst omezen. Rezervace na tel.: 606 531 657 
nebo e-mailu: j.kulturak@seznam.cz.

vstupné: 80,- kč

neděle 18. 3.  16:30; 18:30; 20:30

Taneční kurzy
Pokračovací pro mládež, základní pro dospělé a po-
kračovací pro dospělé pod vedením tanečního mistra 
Jana Kvasničky s partnerkou.

vstupné pro veřejnost: 50,- kč

Úterý 20. 3.  19:30

VratKá prKna
Divadlo ypsilon praha

Komedie z divadelního prostředí - ale trochu 
smutná. Lesk a bída divadla, trochu ironický, ale 
i sebeironický pohled zvenku i zevnitř. Prkna, co 
znamenají svět - jak se říká - jsou opravdu velice 
vratká, a přesto pořád lákavá. Pohled na panopti-
kum divadla a divadelníků, groteska maličko zlá, 
ale snad ne bez lásky. My divadelníci se musíme 
pochválit sami! A to taky občas děláme. Takže i Vy 
se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. 
A až půjdete domů, pochvalte si svoje vlastní životy 
a buďte rádi! My Vám to přejeme, ale asi bychom 
měnit nechtěli. Možná. 
Hrají: Lábus Jiří, Kretschmerová Jaroslava, Louba-
lová Lenka, Vršek Petr, Slach Jakub, Mrázik Roman, 
Skočdopolová Barbora, Bohadlo Martin.

vstupné: 350,- kč; 280,- kč studenti a senioři

2012
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Úterý 20. 3.  19:00 / kino vltava

koncert virtuózní dechové 
hudby braSS band
Ústřední hudby Armády České republiky Praha 
v rámci oslav 40 let od založení Kruhu přátel hudby 
v Kralupech nad Vltavou. Podrobnosti na str. 19. 

vstupné: 150,- kč; studenti a senioři 100,- kč

Středa 21. 3.  20:00

Lucie BíLá  
s klavírním doprovodem Petra Maláska
Zlatá slavice Lucie Bílá se 
po dlouhé době představí 
v Kralupech! Nenechte si 
ujít jedinečný zážitek s kla-
vírním doprovodem Petra 
Maláska. Příjemný večer 
zaručen!

vstupenky už jen 
na stání za 300,- kč

čtvrtek 22. 3.  18:30

Pokračovací 
Taneční kurzy 

Taneční kurzy pokračovací pro mládež pod vedením 
tanečního mistra Jana Kvasničky s partnerkou.

vstupné pro veřejnost: 50,- kč

čtvrtek 22. 3. 20:00

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. 
Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte 
strávit příjemný večer v rytmu tance! 

vstupné: 60,- kč / 100,- kč za pár

Sobota 24. 3. 19:30

retro ples kd vltava 
KD Vltava a hudební skupina Plus Neratovice Vás 
zvou na závěrečný ples sezóny. Maškarní ples 
ve stylu Retro. Oživíme krásná 60. - 80. léta. Retro 
tombola. Retro vstupenky.

vstupné: 180,- kč; 130,- kč na stání

neděle 25. 3.  10:30

michalovi mazlíčci
Michal Nesvadba opět zavítá do KD Vltava, aby po-
těšil ty nejmenší! KD Vltava není pořadatel, pořa-
datelem je Pragokoncert Bohemia, a.s. Vstupenky 
v pokladně předprodeje v KD Vltava.

vstupné: 155,- kč / 139,- kč (15. řada)

neděle 25. 3.  19:00

Prodloužená
Závěrečná prodloužená pro všechny účastníky ta-
nečních kurzů 2012: pokračovací kurzy pro mládež, 
základní kurzy pro dospělé a pokračovací kurzy pro 
dospělé. vstupné: 100,- kč

čtvrtek 29. 3.  16:30

Zajíčku a slepičko, 
čípak je to vajíčko?

Divadélko Kos
To byste nevěřili, kolik má taková slepička na ja-
ře práce. Velikonoční zajíček vlastně taky. Co se 
ale stane, když se ti dva potkají a začnou se hádat 
o jedno vajíčko? Slepička jej sice snesla, ale zajíček 
jej krásně pomaloval a ona mu ho teď nechce dát. 
A to jí řekl i koledu. Ještě, že se na to všechno dívá 
sluníčko... vstupné: 60,- kč

Pátek 30. 3.  19:00

iv. galavečer 
kralupských sportovců
Vyhlášení vítězů ankety Sportovec Kralup nad Vl-
tavou. Součástí programu bude i „After Party“ (DJ 
Viktor Voljanskij) a LOS ŽONGLOS.

vstupné: 150,- kč (galavečer  
+ after Party) / 70,- kč (jen after Party)

Sobota 31. 3.  15:30

SpringFest
Těšte se na jarní hudební nářez, jaký neměl v Kra-
lupech obdoby! A kdože se o to postará? No pře-
ce Tata bojs, Toxique, Eddie Stoilow, Good Fellas 
a Jaksi Taksi! Takže jaro začíná v Kralupech 31. 3.!!! 
V předprodeji lístek za 450,- Kč, na místě 550,- Kč. 
Když si to rozpočítáte na 5 kapel, tenhle fesťák je 
za hubičku :o) Tak neváhejte, bude to stát za to!

vstupné: 450,- kč v předprode-
ji do 30.3. / 550,- kč na místě

neděle 1. 4.  15:00 / Zahrada kd vltava

Zahradní SlavnoSt Ptáčků  
a velikonočních vajíček
Svátky Velikonoc klepou na dveře, sundejte kabáty 
a pojďte přivítat jaro. A protože je 1. duben dnem 
ptáčků, tak ho s opeřenými kamarády oslavíme. 
Na zahradě KD vás čekají: ukázky sokolnictví, pře-
hlídka dravců a sov ze záchranné stanice Merlin; 
živá zvířátka; dobroty všeho druhu – grilované se-
látko, perníčky, teplé oplatky, koláče, víno, čokoláda. 
Dále řemeslné stánky a dílničky pro děti - zdobení 
perníčků, drátované dekorace, pletení pomlázek, 
malování vajíček.
Vystoupení malých umělců z kralupských škol 
a spolků. Prodej jarních kytiček a rady mistra za-
hradníka, prodej jarních dekorací.

vstupné: 35,- kč

Úterý 3. 4.                                             17:00

Disko Pro teenagery 
ve stylu „Monster HigH“
Převleč se za Frankie Steinku, Draculauru, Lagoona 
Blue, Deuce Gorgona nebo si vymysli své vlastní mon-
strum. UV světla a svítící tělové barvičky, kterými Tě 

Plesy  
v březnu:
2. 3. Maturitní 
ples Gymnázia  
J. Palacha Mělník

3. 3. Sokolské 
Šibřinky

17. 3. Šibřinky – 
ASPV TJ Kralupy

24. 3. Retro ples 
KD Vltava

10. Vernisáž výstavy LS Rolnička
12. Ledňáček – Divadlo Ungelt Praha
13. Zabiják Joe – DS Scéna Kralupy
15. Kralupský talent 2012
18. Koncert Komorního orchestru Dvo-
řákova kraje
19. Country salon s Rangers Band
21. Jak víla Modrovláska splnila tři přání  
23. Caveman
26. Tančírna
28. Cesta pohádkovým lesem

pŘIpraVujeme 
na Duben 2012:

›
›
›

›
›
›

loutkový Soubor rolnička
uvede dne 21. 3. 2012 
od 16:30 a 17:30 hod.
pohádku: 

„Máša  
a Medvěd“ 
režie: Z. Hrazděrová

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

!upozornění 
TANEČNí
Taneční páry, zapsané do kurzů tance 

pro mládež od září 2012, mají možnost 
si vyzvednout v pokladně Kd Vltava slevo-
vé kupóny na nákup taneční obuvi a dal-
ších společenských doplňků.

pomalujeme, Tvůj hrůzostrašně báječný vzhled ještě 
vylepší. Přijď na párty školy Monster High! Soutěže 
o monstrózní ceny, nechutné dobroty.

vstupné: 60,- kč
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Z programu KD Vltava

KOnKuRz – neděle 11. 3. od 10 
do 12 hod. - malý sál KD Vltava.
Pokud jste se nepřihlásili do sou-
těže předem, máte ještě tento den šanci. 
 zápisné do soutěže činí 100,- Kč. 
zKOušKa – sobota 14. 4. od 11 do 15 hod. - velký sál KD Vltava.
GeneRálKa – neděle 15. 4. od 10 do 12 hod. - velký sál KD Vltava.
SOuTĚŽ – KRaluPSKÝ TalenT 2012 - neděle 15. 4. ve 14:30 hod. 
– velký sál KD Vltava. Vstupné pro veřejnost: 65,- Kč

Kralupský talent

2012
Oblíbená pěvecká soutěž se 

nezadržitelně blíží! Samotnému 
soutěžnímu odpoledni předchá-

zí několik důležitých akcí: 

Michal si myslí, že už je moc velký 
na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „ply-

šáci“, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí 
o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl 
a hrát si s nimi může klidně dál.

Michal v Mazlíčcích představuje svoje 
miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřednic-
tvím tohoto představení na chvilku zastaví 
i na klidném místě v pralese v Africe, ale 
pak už rychle zase zpátky do Michalova po-
kojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení 
plyšáci... a spousta jeho vzpomínek, do kte-
rých se vrátí spolu s dětmi v sále... Nemůže 
chybět legrace, soutěže, ale ani překvapení! 
Víte, koho má Michal opravdu moc rád, je 
jeho Miláček a vy ho dobře znáte?

V představení uvidí děti skutečné hračky, 
své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují 
nejen ony, ale také jejich rodiče. 

Michal a jeho vystoupení představu-
jí jednoduchou formu humoru, založe-
nou na věcech, které děti denně obklo-
pují, které znají a jen udiveně sledují, co 
a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád 
Michal. A proto odchází nejen nadšené 
a zabavené, ale nesou si v hlavičkách 
hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí 
dětskou fantazii.

PřijďtE Si hRÁt! 
Michal bude 
Vaší 
hračkou!! 

Představení Michalovi mazlíčci 
s Michalem Nesvadbou se již blíží!

MICHALOVI 
MAZLÍČCI 

aneb
„Michale, když máš na opasku 

ještě dvě volné dírky  
za přezkou, tak si nehraj 
na to, že jsi už dospělý!“

Termín konání je první jarní víkend v březnu 
a ještě k tomu v den, kdy se mění čas! Rodiče, 
dávejte tedy pozor na posun času v neděli 25. 
března, ať s dětmi nedorazíte PO představení, 
začátek je v 10:30 hod.

VSTUPENKY V PřEdPROdEjI V Kd VlTAVA!

V březnu se můžete 
těšit na osvědčené Stu-

dio Ypsilon, které přiveze 
komedii opravdu divadel-

ní. hru napsal a zrežíroval 
arnošt Goldflam a můžeme ji 

považovat za třetí část volné trilo-
gie z divadelního prostředí - po ře-
ditelské lóži a Dámské šatně při-
cházejí Vratká prkna. 
Prkna, která znamenají svět, mo-
hou být značně vratká. Respek-
tive, jsou světem, v němž realita 
přechází ve fantazii a sny. Stej-
ně jako na scéně, hrají herci 
někdy vědomě a jindy nevě-
domky v zákulisí i v osobním 
životě. to však neznamená, 
že to neprožívají. 

Právě o této celoživotní 
schizofrenii Arnošt Gold- 
flam ve svých Vratkých 
prknech s gustem vypráví. 
je vidět, že se jedná o auto-
ra divadlem doslova prosáklého, 
navíc dobrého pozorovatele i těch 
nejmenších bizarních detailů. 
Variace na nešvary divadelního svě-
ta jsou vděčné a bezbřehé a Vy jistě 
oceníte exhibici ypsilonských her-
ců, kteří se na hranici mezi umě-
ním a šmírou pohybují s jistotou 
a s detaily se doslova mazlí. Večer 
strávený v KD Vltava ve společ-
nosti herců z Ypsilonky bude jistě 
zážitkem, který Vás příjemně po-
hladí a úlevně rozesměje.  

těšíme se na vás! KD Vltava

                        ZVEME VÁS DO DIVADLA

Divadla Ypsilon Praha

Vratká  
prkna 

20. 3. 2012 
19:30 hodin 
KD Vltava

Vstupné: 
350,- Kč; 
280,- Kč 
studenti  
a senioři
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Pozvánka, Výstava

Pozvánka na koncert 
jubIlejní huDební slaVnostI antonína DVoŘáKa V jeho roDném KrajI  

k 40. výročí založení a působení Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou.

Kino Vltava – úterý 20. března 2012 v 19 hodin

Brass Band Ústřední hudby Armády České Republiky Praha

Zazní díla od autorů: 
Charpentiera, Händela, Mozarta, Dvořáka, Smetany, Bizeta a dalších.
Koncert diriguje pplk. Jaroslav Šíp.
vstupné: 150,- Kč; senioři a studenti 100,- Kč
Předprodej v pokladně KD Vltava.

braSS band ÚStřední hudby arMády čeSké rePubliky Praha
Soubor žesťových nástrojů s názvem BRASS BAND vznikl u Ústřední hudby 
AČR Praha z předních hráčů žesťových sekcí tohoto orchestru. Uměleckým 
vedoucím a dirigentem komorního souboru v době vzniku se stal Karel Bě-
lohoubek. Dnes Brass Band umělecky řídí a diriguje velitel Ústřední hudby 
AČR – hlavní dirigent pplk. Jaroslav Šíp a vtiskl výtečnému zvuku, dramaturgii 
a nezaměnitelné podobě souboru svoji osobní pečeť.
Brass Band účinkuje úspěšně se svým širokým repertoárem skladeb z oboru 
symfonické a populární hudby na domácích a zahraničních podiích. Součástí 
koncertů jsou skladby světových mistrů v netradičním zpracování využívajících 
špičkové technické vybavení a muzikálnost instrumentálních sólistů souboru. 
Brass Band reprezentuje více jak šedesát let existující Ústřední hudbu AČR 
a tradici českých vojenských hudebníků. 

ve středu 1. února byla vernisáží zahájena 
výstava dětských kreseb k soutěži „Plakát 
Celé Česko čte dětem“. 
v malém sále kd vltava bylo vystaveno 238 
obrázků, které byly 20. února, po ukončení 
výstavy, poslány do celostátní soutěže o nej-
hezčí plakát. výsledky soutěže budou známy 

koncem března 2012. všem malířům držíme 
palce!
kd Vltava tímto děkuje starostovi kralup 
panu Petru holečkovi za kouzelné čtení 
z jeho oblíbené knihy a dále také mladým 
flétnistům ze Zuš za jejich krásný 
hudební příspěvek na vernisáži výstavy.

celé česko čte dětem
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v kd vltava to pořádně rozjedeme! a kdože se to postará o jarní hudební nářez? začneme s pomyslnou stálicí, kapelkou Jaksi taksi, 
která není pro kralupáky žádným nováčkem. v Ponorce to rozjeli už několikrát, teď je čeká mnohem větší úkol – rozpařit kulturák! 

Pak následuje smršť kapel, které se v kralupech objeví vůbec poprvé. Hodně nadějné formace Eddie stoilow a goodfellas zahrají 
osvědčené skladby, které se hned po uvedení vyhouply na přední příčky hitparád v českých rádiích, chystají svá jarní turné a kralupy 
budou u toho. o velkolepou show se postarají toxique, kteří reprezentovali Českou republiku na výstavě Expo v Šanghaji. navíc jsou 
neodmyslitelnou součástí mezinárodní klubové scény a svým osobitým stylem a výtvarným zpracováním jejich vystoupení si již vy-
sloužili nejedno ocenění. 

a to nejlepší nakonec nás čeká v podání tata bojs, kteří budou bez nadsázky hvězdami večera. loni v červnu vydali po čtyřleté pauze 
novou desku, ležatá osmička, která je dodnes nejprodávanější deskou současnosti. nechte se překvapit, jaké vychytávky si do kralup 
přivezou, protože tohle rozhodně nebude obyčejný koncert! 

festivalová sezóna se blíží, tak proč se na ni nepřipravit v kralupech? stanové městečko tady sice neuvidíte, ale venkovní zahrada 
bude k dispozici, takže pokud půjdete na vzduch, o koncerty v žádném případě nepřijdete! 

zapište si tedy do diářů i za uši, že jaro začíná v kralupech 31. 3. 2012!

Mockrát děkujeme všem sponzorům, kteří festival podpořili! Helena Plicková a anna köhlerová

Jaksi 
Taksi

Toxique

Eddie 
Stoilow GoodFellas

31. 3. 2012! KD Vltava



26. 3. PO

18:30
BĚLORUSKÝ SEN
Rusko, 55 min., 80,- Kč

„Nejkrásnější období v naší zemi v posledních letech byl pod-
zim 2010,“ říká anonymní průvodce filmem a jeho slova ilu-
strují záběry z volebních setkání nezávislých prezidentských 
kandidátů. Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní 
praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagan-
dy, tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Je 
však především poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda 
stala hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat.  

20:00
VZDÁM TO AŽ ZÍTRA
UK / USA, 95 min., 80,- Kč

Osobní příběh mladého muže odsouzeného k trestu smrti bě-
hem ostře sledovaného procesu společně s šesti dalšími mla-
díky za údajný únos, znásilnění a vraždu dvou sester na filipín-
ském ostrově Cebu. Vynikající dokument sleduje po třináct let 
soudní procesy a následné snahy o osvobození nevinných. 

27. 3. úT

18:30
NEDÁME SE UMLČET
Švédsko, 57 min., 80,- Kč

V roce 2011 vyšli obyvatelé arabských zemí do ulic bojovat 
za svá práva. Tvůrci snímku zaznamenali několik příběhů mla-
dých lidí, kteří už nedokázali déle mlčet – tuniské demonstrace, 
„twitterové revoluce“ v Egyptě, demonstrace v Libanonu - uce-
lený pohled na průběh revolucí ve třech různých zemích ukazu-
je velké množství shodných rysů mezi jednotlivými protesty.

20:00
Z POPELNICE DO LEDNICE
Německo, 88 min., 80,- Kč

Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polo-
vina jí skončí na skládce. Režisér Valentin Thurn předkládá 
znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a hledá 
možnosti, jak tuto situaci zlepšit, ukazuje možné cesty, jak 
plýtvání potravinami zastavit. Pokud bychom ho omezili o po-
lovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný 
efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto.

28. 3. ST

18:30
PUNK IN AFRICA
ČR / jižní Afrika, 82 min., 80,- Kč

Podrobné mapování vývoje punkové scény v jihoafrických 
městech Durbanu, Johannesburgu či Kapském Městě od dru-
hé poloviny 70. let až do současnosti ukazuje, jak překvapivě 
bohatý byl a stále je tamní undergroundový život. 

20:00
KDO ZABIL NATAŠU
Francie, 64 min., 80,- Kč

Grozný, hlavní město Čečenska, 15. července 2009. Nata-
ša Estemirová, novinářka a lidskoprávní aktivistka, ten den 
nepřijde na plánovanou schůzku. Vzápětí přichází zpráva, že 
byla unesena. Život nebojácné ženy ukončila kulka z pistole 
a její tělo později najdou pohozené u silnice. Zaplatila životem 
za kritizování poměrů v Čečensku, hledání pravdy a shromaž-
dování důkazů o zločinech páchaných brutálním aparátem 
prezidenta Ramzana Kadyrova, kterého do prezidentského 
křesla dosadil Vladimír Putin.

Filmový festival

JEDEN SVĚT
26. – 28. března 2012

Kino Vltava – Kralupy nad Vltavou

14. ročník 
Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů 

o lidských právech opĚT i V NašEM MĚSTĚ!

Další informace o festivalu najdete na www.jedensvet.cz/2012

Nejen v Praze, ale i v dalších čtyřiceti 
českých a moravských 

městech, se letos uskuteční 14. 
ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět. Do sítě 
regionálních festivalů Jeden svět, 
které odstartují 11. března, jde letos 
45 filmů. V Kralupech se můžete těšit 
na 6 dokumentů ve 3 dnech, které 
letošní téma samozřejmě zohledňují. 
Třešničkou na dortu bude dokument 
Punk in Africa, který mapuje hudební 
undergroundovou scénu a její vliv na společenské změny, spreje, barvy, 
fixy a transparenty v tomto případě nahradí hudba.

jeDen sVět pro žáKy, stuDenty a jejICh učItele 
Stejně jako v předchozích letech je tu festival Jeden svět i pro školy. 
V dopoledních hodinách v týdnu 26. - 30. 3. 2012 můžeme promítat 
dokumenty, ve kterých se objevují průřezová témata, jako osobnostní 
a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického 
občana či enviromentální výchova. Dokumenty tak můžete výborně 
zařadit do své výuky. Navíc bude po filmu následovat diskuse se 
zajímavým hostem, kde si budete moci o viděném promluvit i v širších 
souvislostech. Dokumenty jsou rozdělené podle věku žáků, takže 
každý si může vybrat přesně to, co se hodí pro jeho třídu. Pokud 
budete mít zájem se přihlásit, neváhejte a pište na helena.plickova@

centrum.cz nebo volejte č. 721 042 962. Rádi vám poskytneme další 
informace a zašleme brožurku s jednotlivými filmy. Stojí to za to!

těšímE sE na Vás! tým kina VltaVa

Hlavním tématem Jednoho světa 2012 jsou protesty a nepokoje právě probíhající v různých částech světa. zaměříme se nejen na povstání 
v arabském světě, ale také na akce nesouhlasu se soudobými sociálně-ekonomickými systémy v demokratických zemích. společným 
prvkem všech těchto protestů jsou nespokojení a odhodlaní mladí lidé. téma se odráží také ve festivalovém vizuálu od studia Ex lovers. 
nechali se inspirovat ručně vyrobeným transparentem, který spojuje veřejné formy protestu napříč kulturami. fixy, barva a spreje jsou 
použity symbolicky jako zbraně protestujících mladých lidí. „vzali jsme gesta, emoce a nástroje, kterými protestující hovoří k establišmentu – 
spreje, barvy a fixy,“ říká zuzana kubíková ze studia Ex lovers. 
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Aktuality

kino



Masopust 2012
v obrazech

KD Vltava děkuje všem organizacím a jednotlivcům, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu oslav letošního masopustu.
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Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

kromě dlouhodobých kurzů nabízíme: 

ZakládáMe Zahradu i – sobota 3. 3. 2012 nebo sobota 10. 3. 2012 
od 10 do 18 h.  
➤ praktický seminář od náčrtku k vlastní realizaci zahrady; 
➤ cena: 1.900,- Kč – JARNÍ SLEVA 400,- Kč, tj. 1.500,- Kč / 8 hodin.

děti a Média – pondělí 19. 3. 2012 od 19 do 20:30 h.
internet – pondělí  2. 4. 2012 od 19 do 20:30 h.
➤ přednášky z cyklu Vliv médií v současném světě, cena za každou před-
nášku 100,- Kč.

vynášení Morany – středa 21. 3. od 10 h. 
➤ akce pro rodiče s dětmi. Vítání jara! Vstupné dobrovolné.
škola láSky v rodině – pondělí 26. 3. 2012 od 17 do 20 h.  
➤ seminář o výchově bez facek a vyhazovu. Seminář není zaměřen na tera-
pii pevným objetím, ale v mnohém z ní vychází, cena: 250,- Kč.

bubnování Pro radoSt – sobota 14. 4. 2012 - děti bez rodičů 
(9 - 16 let) 13:00 – 14:30; děti s rodiči 15:00 – 16:30; dospělí 17:00 – 
19:00 - zážitkové setkání s rytmem, zpěvem a tancem, cena: 200,- Kč.

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

Dvořákův komorní sbor

Dne 26. ledna vystoupil Dvořákův komorní sbor pod vedením 
Mgr. Pavla Holubce v Českém muzeu hudby v Praze. Koncert 
naplněný tím nejlepším z Dvořákovy tvorby byl doprovodným 
programem k výstavě „Antonín Dvořák“. Sólové party duchovní 
skladby Stabat Mater a Vodníka z opery Rusalka přednesl cha-
rismatický Martin Vodrážka. Sbor potěšila pěkná návštěvnost 
koncertu a výborná spolupráce s  Muzeem Antonína Dvořáka 
a Muzeem české hudby.

RNDr. ivana Krausová

Ve dnech 7. a 8. února 2012 bylo do 1. tříd pro  školní rok 
2012/2013 zapsáno celkem 219 předškoláků. odklad povin-

né školní docházky dostalo 14 dětí. V září 2012 bude otevřeno 
9 až 10 prvních tříd. 

Všem předškolákům k úspěšným zápisům gratulujeme a přeje-
me, ať s radostí a spoustou zážitků dokončí docházku do Mateř-
ské školy, na kterou budou jistě rádi dlouho vzpomínat – v jedné 
motivační dětské básničce se říká: „I když máme školku rádi, 
škola bude lepší!“

Úspěšné zápisy dětí do 1. třídy ZŠ
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dvořákův koMorní Sbor PřijíMá nové členy do všech hlaSů!  
Případní zájemci (zejména muži) jsou velice vítáni. 

Zkoušíme každé úterý od 18:30 h. v DPS na Cukrovaru.

Poděkování 
Dvořákův komorní sbor by chtěl touto cestou poděkovat za každoroční 
finanční podporu Městu Kralupy nad Vltavou a doufá, že i v budoucnu 
potěší svými koncerty obyvatele Kralup nad Vltavou a bude moci 
reprezentovat město i za hranicemi regionu.

25
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mš mikoVicE

Ve středu 8. února se ve všech třídách 
naší MŠ konal již tradiční masopustní 

karneval. Už týden předtím probíhala mezi 
dětmi debata za „co“ půjdou, vyzdobily si 
s paní učitelkou třídy a nemohly se dočkat.  
V den „D“ se děti od rána scházely s mas-
kami připravenými šikovnými maminkami. 
Po svačince začalo nadšené převlékání. Na-
jednou se ve třídě objevila kočička s pej-
skem, víla, princezna, kouzelnice, několik 
kovbojů, rytířů a dalších převleků. Byli kou-
zelní. Na všechny čekal zajímavý program, 
který připravily paní učitelky. Celou školkou 
zněly oblíbené dětské písničky, při kterých 
malí tanečníci vesele křepčili. Samozřejmě 
nechyběly ani soutěže, za které si děti od-
nesly sladké i nesladké odměny. Na závěr 
se za nejmenšími dětmi přišli podívat je-
jich starší kamarádi předškoláci. Společně 
si zatančili, zazpívali a už teď plánují, čím 
budou příští rok. Jarmila růžkoVá

Vprůběhu měsíce února naši 
školu navštívil srážník kra-

lupské Městské policie pan Kr-
ňanský. Pan strážník již v na-
ší škole přednášel několikrát 
a vždy se jednalo o velice zají-
mavou přednášku, která se žá-
kům moc líbila. Tentokrát se 
jednalo o přednášku na téma 
„DEMOKRATICKÁ SPOLEČ-
NOST“.  Žáci měli možnost se 
dozvědět o zákonech demokra-
tické společnosti a o soužití lidí 
v ní. Přednáška byla doprováze-
na filmovou prezentací a prak-
tickou ukázkou obranných chva-
tů. Tyto chvaty si žáci mohli 
také vyzkoušet, což se jim velice 
líbilo. Proto bych ráda touto for-

mou panu strážníku Krňanské-
mu ještě jednou poděkovala.

projekt „roDIna“
Během březnových dnů bude 
v naší škole probíhat projekt „RO-
DINA“. V rámci tohoto projektu 
se žáci budou seznamovat s gene-
račním uspořádáním a ideálním 
fungováním rodiny. Také se bu-
deme bavit o vzájemném respek-
tu v rodině a úctě vůči starším 
členům. Projekt bude rovněž za-
měřen na seznámení s péčí o dítě 
a o staré a nemocné členy rodi-
ny. Doufejme, že se nám projekt 
vydaří a příště vás budeme mo-
ci informovat, jak vše probíhalo.
 mgr. VEronika balonoVá

Společnost a my
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Masopust ve školce
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Základní umělEcká škola

VýsleDKy oKresníCh Kol  
soutěží ZuŠ vyhlašované mŠmt:

zpěv:

Kateřina Pilařová, Magdalena Sedláčková 
a Petr Převrátil od paní učitelky Ing. Pav-
ly Kšicové postoupili s prvními místy 
do krajského kola, které proběhne kon-
cem března v Benátkách nad Jizerou.

DechOvé nástrOje:

Miroslava Mecová - zobcová flétna (p. uč. 
Jindřich Gombos), Jana Šimonová, Micha-
ela novotná, Kateřina chaloupková - příčné 
flétny a lenka Barešová - zobcová fl.  (od pí 
uč. Veroniky Sedláčkové) postoupili taktéž 
s prvními místy do krajského kola soutěže 
ve hře na dechové nástroje. 
 
Všem soutěžícím, jejich učitelům a korepe-
titorům děkujeme za skvělou reprezentaci 
a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěž-
ním klání. 

Zš třEbíZského

MŠ a ZŠ Třebízského zdár-
ně vstoupila do 2. pololetí 

školního roku 2011/12. Ohlédne-
me–li se za výsledky 1. pololetí 
jak po výukové, tak po výchovné 
stránce, nezbývá, než si vzájem-
ně poděkovat. Škola je zrekon-
struovaná a nově vymalovaná.

Dík patří zejména dětem 
a učitelům, které občas rušil 
hluk a obtěžoval všudypřítom-
ný jemný „nezničitelný prach“ 
dostavby, dík také patří nepe-
dagogickým pracovníkům školy 
za maximální snahu a flexibilitu 
při udržení řádného chodu ŠJ, 
při udržování čistoty a pořádku 
v budově i mimo budovu naší 
školy. Dík si zaslouží i trpěliví 
a chápající rodiče, kteří to s ná-
mi v „bojových podmínkách“ re-
konstrukce ustáli a vydrželi.

Bolesti a bolístky přestavby 
školy jsou pomalu a jistě za námi 
a již v současných dnech si všich-
ni užíváme krásně zrekonstruova-
né hlavní budovy, ŠD a tělocvič-
ny. Velmi se těšíme na otevření 
suterénních prostor pro potřeby 

ZUŠ, neboť zanedlouho zde za-
čne výuka hromadných oborů 
umělecké školy.

Přes všechny potíže souvi-
sející s potřebnými stavebními 
úpravami školy naši žáci pravi-
delně využívali nabídky práce 
v tanečním, dramatickém, ša-
chovém, recitačním, florbalo-
vém a keramickém kroužku.

Blahopřání si jistě zaslouží 
žáci 5. třídy tř. uč. M. Eliášové 
za pěkné umístění v matematic-
ké olympiádě, zvláště Domini-
ka Zemanová, která se umísti-
la na 3. místě. Velká gratulace 
patří také Tereze Černé z 8. A, 
která v olympiádě z NJ stanula 
na stupni nejvyšším a postupuje 
do krajského kola.

Pokud tedy vše objektivně shr-
neme, vše problematické se na-
konec v „dobré obrací“ a pokud 
by se někteří z rodičů rozhod-
li k dodatečnému zápisu svého 
dítěte do naší školy, dveře jsou 
jim otevřeny. Do naší školy se 
mohou hlásit děti nejen z Kra-
lup, ale i z blízkého okolí.

u kvalifikovaný pedagogický 
 kolektiv,
u výuku anglického jazyka již 
 od 1. ročníku ZŠ,
u jazykové projekty ve spolupráci 
 s UK Praha,
u kvalifikovaný dyslektický nácvik,
u zohledňování žáků s poruchami 
 učení dle platného doporučení 
 pedagogicko psychologických
 poraden + individuální plán práce
 pro žáky s těmito poruchami,
u pestrou nabídku zájmových
 kroužků (účast ve florbalové lize
 Středočeského kraje),
u veřejná vystoupení žákyň
 tanečního kroužku,

u veřejná vystoupení žáků 
 dramatického kroužku i mimo
 rámec okresu Mělník,
u veřejná Vánoční akademie,
u vánoční a velikonoční jarmark,
u dny otevřených dveří,
u účast žáků v soutěžích různého
 typu a zaměření,
u školy v přírodě,
u lyžařský výcvik,
u plavecký výcvik,
u pohodlný a bezpečný přesun 
 žáků ZŠ do hromadných oborů
 ZUŠ v suterénních prostorách
 naší školy,
u provázanou práci 1. st. a 2. st.
 ZŠ se ŠD.

Zdárný vstup do 2. pololetí

co nabíZíMe?

Základní uMělecká škola 
kraluPy nad vltavou
Srdečně Zve na

27. 3. 2012 
     od 17 hodin

SLaVnOStnÍ kOnCErt 
       ŽákŮ

Městské muzeum v kralupech nad vltavou
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Zš komEnského

V únoru absolvovali žáci sedmých 
tříd lyžařský výcvikový kurz 

v Krušných horách na Klínovci. Celý 
týden jsme předváděli své lyžařské 
umění na svahu. Vedle klasického 
sjezdu nás čekal i výlet na běžkách, 
který nám dal pěkně zabrat. Rtuť 
teploměru se během celého týdne 
moc vysoko nevyšplhala, takže jsme 
se vždy celý promrzlí těšili do chaty 
na horký čaj a teplé jídlo.

Jelikož jsme za týden měli lyžování 
dost, paní učitelky rozhodly, že čtvr-

tek pojmou více odpočinkově. Jaké 
bylo překvapení, když jsme vyrazili 
do nedalekého hotelu a mohli jsme 
se vyřádit v bazénu.

Poslední den nás čekaly závody, 
na kterých se chtěl každý předvést 
v co nejlepší formě. Výherci dostali 
zasloužené medaile a celý kurz jsme 
završili závěrečnou diskotékou.

Ačkoliv se tu a tam objevily něja-
ké překážky, nezabránily nám v tom, 
abychom si lyžařský kurz náramně 
užili!

Sedmé třídy na „lyžáku“
Naše škola se v tomto roce 

zapojila do soutěže Mla-
dý Demosthenes, která prově-
řuje komunikační dovednos-
ti a umění 
řečnictví. 
V í t ě z o v é 
školní čás-
ti soutěže postoupili do regio-
nálního kola, které se konalo  
1. února v Babicích. I přes panu-
jící nervozitu oba naši žáci pro-
kázali, že se v tak velké konku-

renci neztratí. Luboš Michovský  
z 9. A obsadil ve své kategorii  
2. místo a Martina Nedbalová 
mezi svými soupeři nenašla 

přemož i -
tele, regi-
onální ko-
lo vyhrála 

a postupuje tak do krajského 
kola, ve kterém jí budeme všich-
ni držet palce.

kolEktiV  žáků  7. b,

mgr. barbora čErná

v pátek 27. ledna 2012 
proběhl ve škole projektový 
den Holocaust určený 
žákům 9. ročníků, který měl 
všem připomenout osudy 
Židů za druhé světové války. 

Součástí programu bylo i slav-
nostní zahájení výstavy Zmi-

zelí sousedé – Pocta dětským 
obětem holocaustu za účasti pa-
ní ředitelky a pana Josefa Stup-
ky, který velice poutavě přiblí-
žil žákům osudy kralupských 
Židů. 

Výstava mapuje prostřednic-
tvím žákovských prací z ce-
lé republiky tragické příběhy 
osob židovského původu z doby  
2. světové války a holocaus-
tu. Jednotlivé příběhy přiblíži-
li žákům členové historického 
kroužku, kteří prošli speciál-
ním školením u lektorky Evy 
Kuželové z Židovského muzea 
v Praze. S osudy židovských 
rodin se postupně seznámili 
žáci 5. – 9. ročníků, studenti 
kralupského gymnázia i další 
zájemci o historii.

Problematice druhé světové 
války se budou žáci 9. ročníků 
dále věnovat – připravujeme ex-
kurze do památníků v Terezíně 
a Lidicích.

mgr. radka floriánoVá

Zš gEn. klaPálka

Zmizelí sousedé - ohlédnutí za výstavou

OhlaSy žáKů:
Výstava mě moc zaujala. Ne-

dokážu pochopit, jak se něco ta-
kového mohlo stát a proč bylo 
tolik lidí zabito v plynových ko-
morách.  Simona

Všechny panely byly poutavé, 
ale smutné. Proč zabíjeli tak ma-
lé děti? Nemohly přece nikomu 
nic udělat!   Tereza

Výstava se mi moc líbila. Vza-
la jsem si z ní ponaučení a každá 
věta, kterou nám průvodci řek-
li, byla zajímavá. Říkala jsem si, 
že kdyby se tohle stalo teď, tak 
to asi nezvládnu ani psychicky, 
ale ani fyzicky. To, co jim Němci 
dělali, si těžko dokáži představit, 
a proto jsem ráda, že válka už 
skončila. Hanka

Bylo to moc zajímavé a urči-
tě bych ocenil, kdyby se konala 
další výstava. Jenda 
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Průvodci výstavy s paní 
Evou Kuželovou.

V březnu si žáci 2. stupně připraví ce-
lodenní výuku pro žáky 1. stupně – jde 
o projektový den „Děti učí děti“. Le-
tos proběhne ve středu 28. března. 
Všichni se na „paní učitelky a pany 
učitele“ a jejich zajímavé vyučovací 
hodiny moc těší.

Soutěž Mladý Demosthenes
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Vsobotu 7. 1. ráno nasedá-
me do autobusu, který jede 

na nejlepší týden se 7. třídami 
a pár žáky z osmiček na lyžák 
do Rokytnice nad Jizerou. Jsme 
tam! Všichni ochotně pomáhají 
tahat zavazadla do rolby a ná-
sledně šlapeme nekončící kopec 
k chatě.

Ranní budíček! Po snídani 
všichni připravení na svah. Mě-
lo to ale menší háček, sníh se 
některým lepil na lyže tak, že 
i když se sebevíc snažili, neroz-
jeli se ani když stáli kolmo ze 
sjezdovky. Vraceli jsme se zpět 
voskovat lyže. Rozřazování bylo 
dokončeno. Začíná první roz-
cvička na svahu. 

Po výborné večeři (všechna 
jídla byla jedinečná!!!) jsme se 
sešli ve společenské místnos-
ti a p. uč. Kosík nám povídal 
o běhu na lyžích a ukázal jak 
je mazat. Program může začít. 
Vítek na úvod četl skvělé vtipy, 
následovala Partička - seznam-
ka, poznávání bot poslepu či 
protahování lžiček oblečením. 
Dost jsme se zasmáli. 

Zš rEVoluční

Lyžák 2012 

Druhý den je poklidný. Lyžuje 
se všem dobře a nikdo si nestě-
žuje. Závěrem večerního progra-
mu je první diskotéka. Taneční 
kreace Vítka, Viktora a Viktora 
jsou úžasné.  

Třetí - rizikový den - dopo-
ledne razíme na běžky. Michal 
si osvojil běžkařský styl „hadro-
vý panáček“, Andrea a Honza 
zvládli pády a Báry jedinečný 
styl sjezdu na běžkách nezapo-
meneme, kam se hrabe Suchá-
nek ve filmu Sněženky a ma-

chři. Odpoledne jdeme na výlet 
do Rokytnice nad Jizerou. Dolů 
to jde celkem rychle, nahoru je 
to horší. Večer nás čekala před-
náška p. uč. Hánlové k historii 
lyžování  s názornou ukázkou 
dobového lyžařského oblečení 
(pomáhala i Andrea Vacková).

Ve čtvrtek dopoledne se opět 
pouštíme na svah. Je ještě vět-
ší mlha než ve středu, musíme 
dávat pozor na cestu a často za-
stavovat.

Týden už skoro končí a tak 

se musejí rozdat čísla na sla-
lom a běžky. Po večerním pro-
gramu je brzy večerka. V pátek 
nás čekají závody. Na běžkách 
se postupně po půl minutě vy-
pouštěli závodníci. Dojeli všich-
ni, tedy kromě Vítka, který jel 
v „rychlém pruhu“, protože  se 
mu tak nalepily sněhem lyže, 
že mohl leda vysoko zvedat 
nohy a pěkně šlapat. Po obědě 
sjíždíme slalom. Svah už není 
přímo nejlepší, vane silný vítr, 
ale nikomu to v zápalu boje 
nevadí. Večer jsme si převzali 
diplomy a speciální tituly (Mi-
str pádů, Sněhulák, Drsná mlu-
va, Remcalka, Statečnost, Pokoj 
čuňátek, Mistr tance a další). 
Přichází poslední diskotéka ly-
žařského kurzu.  

Ráno 14. 1. sjíždíme po lyžích 
k rolbě a taháme věci do auto-
busu. Za 3 hodiny jsme doma, 
učitelé nás předávají rodičům. 
Nikdo moc neprojevoval radost, 
přece jenom tam to bylo o dost 
lepší!!  

Za VšEchny „lyžníky“ ZE 7. a 8. tříd 

sabina farkoVá a andrEa VackoVá

Ve čtvrtek 26. 1. se uskutečnilo školní kolo Olym-
piády v Anglickém jazyce, kterého se zúčast-

nilo 18 žáků druhého stupně.  Žáci měřili své zna-
losti ve dvou kategoriích. Všichni dosáhli pěkných 
výsledků a zaslouží si pochvalu za svou odvahu 
a snahu.  Ke skutečnému souboji pak došlo mezi 

staršími žáky, kde o konečném vítězi rozhodovala 
doslova jednotlivá slovíčka. Medailové pozice na-
konec obsadili A. Lhotská (7.A), M. Kadlec (6.B) 
a K. Váňová (7.A) v kategorii I. O první místo v kat. 
II. se podělili M. Pražienka (9.A) a J. Horský (9.A), 
v těsném závěsu za nimi pak skončili T. Gleichová 

(8.A) a S. Bocancea (8.A).  První dva vítězové z obou 
kategorií postupují do okresního kola. Děkujeme 
všem žákům za jejich účast a postupujícím přejeme 
hodně štěstí v dalším klání.

Mgr. lucie čiperová, Mgr. hana černá, 
 bc. kateřina běloubková 

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

karneval
Ve čtvrtek 9. února se ve školní družině konal veselý masopustní 
karneval. Děti si zatancovaly, zasoutěžily a dozvěděly se spoustu 
nových informací o masopustní tradici.
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DDM

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

trh před DDm
15. 3. pořádáme Druhý Masopust. Pro velký 
zájem se vrací před DDM prodej domácích 
zabijačkových dobrot a v odpoledních ho-
dinách čerstvé vepřové maso.
4. 4. Vás zveme na Velikonoční trh, kde si 
nakoupíte uzené a velikonoční uzenářské 
a masné výrobky. Nebude zde chybět ani 
prodej výrobků dětí ze ZÚ DDM.

Dovolená u moře
Letošní dovolenou v chorvatské Poreči ne-
pořádá DDM, ale cestovní agentura z Velvar. 
Pobyt se koná v termínu od 29. 6. do 8. 7. 
Podrobné informace o cenách získáte 
v DDM Kralupy. 

letní tábory DDm
Pro velký zájem rodičů uveřejňujeme ter-
míny letních táborů. Letní tábory pro děti 
školního věku budeme pořádat v Mokrosu-
kách v termínech: 28. 7. - 4. 8., 4. 8. - 11. 8.  
a 11. 8. - 18. 8. 2012. Své dítě můžete před-
běžně přihlásit v kanceláři DDM.

Velikonoční výstava 
Zveme rodiče, školní kolektivy i jednotliv-
ce na Velikonoční výstavu, která se koná  
v 1. patře budovy DDM od 26. do 30. břez-
na. Otevřeno: Po - Čt 9 - 12 a 14 - 17 hodin, 
Pá 9 - 12 a 14 - 16 hodin. 

Budou zde vystaveny práce z výtvarných 
a keramických zájmových útvarů DDM, ma-
teřských škol, základních škol a školních 
družin.
Každý z návštěvníků bude mít možnost hla-
sovat v soutěži „Jarní sluníčko“. Vstupné je 
dobrovolné.

Kralupská šachová mládež 
vykročila rázně do nového roku
Zima je hlavní sezónou pro šachisty a naši 
účastnici ZÚ Šachy DDM Kralupy n. Vlt. 
začali s vervou. Nejdůležitější soutěž je Li-
ga družstev dorostu, kde hraje 12 družstev 
ze severozápadních Čech. Naše družstvo 
v roli nováčka uspělo, po třech soustře-
děních je na 8. místě a prakticky si již 
zajistilo účast v příštím ročníku. V ledno-
vém dvoukole sice ve velmi oslabené sesta-
vě podlehli družstvu Chodova těsně 2,5 - 
3,5, ale porazili domácí družstvo Mostu D  
4 - 2. Nejúspěšnější byli Ondra Vokoun, 
který letos kvůli věku končí a Petr Vondra, 
který po delší pauze opět začal hrát. Oba 
vyhráli obě své partie.

Družstvo B se zúčastnilo kvalifikace 
na přebor kraje, kde suverénně s 12 body 
porazilo všechny soupeře. Vítězné družstvo 
se utká v čtyřčlenném finále kraje v dubnu 
o postup do ligy.

Dále proběhlo první kolo školní ligy ur-
čené pro hráče méně zkušené, kteří nemají 
uhráno ELO hodnocení. V DDM zvítězil 
odchovanec místního kroužku Lukáš Ko-
čičář před Ondrou Skýpalou z Odolena Vo-
dy, teprve 7letým. Třetí místo patřilo členu 
kroužku DDM Michalu Novákovi. Naproti 
tomu již ostřílení hráči z řad mládeže hrají 

úspěšně v družstvech dospělých C a D. Obě 
družstva v únoru vyhrála, bodovali i naši 
mládežníci: Vokoun, Smolík a Kočičář. 

Zmíněné šachové turnaje proběhly díky 
podpoře kralupského Domu dětí a mládeže 
a paní ředitelce Marii Blažkové, která po-
skytla kralupské šachové mládeži zázemí.

jazykové olympiády
Jako pořadatelé jazykových olympiád uve-
řejňujeme výsledkové listiny:

okresní kolo olympiády z německého 
jazyka se konalo 1. 2. 2012. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích:  
kategorie ii.a – žáci 8.- 9. ročníků Zš
1. místo
Tereza Černá – ZŠ Třebízského, Kralupy
2. místo
David Mestenhauser – ZŠ J. Seiferta, Mělník
3. místo
Martin Pražienka – ZŠ Revoluční, Kralupy

kategorie iii. - studenti středních škol
1. místo
Vanda Šlehoferová – DG a SOŠE Kralupy
2. místo
Adam Steinz – GFP Neratovice
3. místo
Jakub Tuček – DG a SOŠE Kralupy

Olympiády z anglického jazyka se zúčastnilo 
celkem 49 soutěžících z celého okresu Mělník. 
Soutěž se konala 15. 2. 2012. Vítězové jednot-
livých kategorií postupují do krajského kola, 
které se bude konat 27. 3. v Kladně.

kategorie i.a – žáci do 7. ročníku Zš  
1. místo
Aneta Ryntová – DG a SOŠE Kralupy
kategorie ii.a – žáci 8. - 9. ročníků Zš
1. místo
Martin Pražienka – ZŠ Revoluční, Kralupy
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Víte, že i ptáci slaví svůj svá-
tek? První dubnový den je 

zasvěcen Mezinárodnímu dni 
ptactva už více jak 100 let. 
V rámci tohoto významného 
dne vyhlašuje Ekologické cen-
trum Kralupy nad Vltavou foto-
grafickou soutěž na téma: „Bud-
ko, budko, kdopak se to v tobě 
ukrývá?“ Pomocí této soutěže 
bychom rádi nejen upozorni-
li na tento významný den, ale 
také podpořili zájem veřejnosti 
o ptactvo a jejich obydlí a také 
zjistili, jak se žije ptákům v na-
šem (vašem) okolí. 

V roce 1906, byla podepsána 
„Mezinárodní konvence o ochra-
ně užitečného ptactva“. A právě 
na památku podpisu této kon-
vence se již od roku 1906 sla-
ví 1. duben jako „Mezinárodní 
den ptactva“. Jedním z hlavních 
cílů tohoto dne je obrátit pozor-

nost k nebezpečí, kterému jsou 
ptáci vystaveni na celém světě 
a pomoci tak k jejich ochraně 
a ochraně jejich stanovišť.

postavte budku a soutěžte 
s námi…
Zašlete elektronicky na adresu: 
ekoporadna@eckralupy.cz Va-
še fotografie s námětem, jak se 
staráte o ptačí populaci, např. 
jak vyrábíte či instalujete ptačí 
budku, krmítko pro ptáky nebo 
s jakým zajímavým ptačím oby-
vatelem jste se setkali, či jak si 
ptáčci pochutnávají na krmení, 
které jste pro ně připravili. 

PodMínky Soutěže: 
1. Do soutěže bude zařazen každý, 
kdo zašle fotografie na uvedené téma 
elektronicky na e-mailovou adresu: 
ekoporadna@eckralupy.cz, nebo je 
doručí osobně do Ekologického centra 

Ekologické centrum Kralupy n. Vlt.
Palackého nám. 6, 
278 01 Kralupy nad Vltavou
http://www.eckralupy.cz

BUDKO, BUDKO,
kdopak se to v tobě ukrývá?

Kralupy, náměstí Palackého 6, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, případně zašle 
poštou v obálce. Veškeré fotografie 
je nutné označit heslem „Fotosoutěž 
budky 2012“. 
2. Soutěž potrvá do 1. 4. 2012. 
3. Soutěžící současně se zasláním 
snímků do této soutěže souhlasí s je-
jich využitím k propagaci organizátora 
soutěže a soutěže samé. Účastníci 
souhlasí s publikováním svých foto-

grafií v tiskové podobě nebo v elek-
tronické formě v rámci soutěže bez 
nároků za honorář. 
4. Do soutěže mohou být zaslány foto-
grafie alespoň ve formátu 10 x 15 cm 
– tj. 1200 x 1600 obrazových bodů 
(pixelů). 
5. Soutěžní snímky nevracíme. 
6. V průběhu měsíce dubna budou vy-
bráni 3 vítězové, kteří obdrží ceny.

martina čErná, Ec kraluPy

Zbrojní PrůkaZy

chci se stát držitelem zbrojního 
průkazu, jak mám postupovat?
Podat na Odbor pro zbraně a bez-
pečnostní materiál, oddělení 
správního řízení, příslušné dle 
Vašeho trvalého pobytu, přihláš-
ku ke zkoušce odborné způso-
bilosti. Zkouška se skládá z te-
oretické části, praktické části 
a střelby. S termínem a místem 
zkoušky bude žadatel seznámen 
přímo na příslušném oddělení 
(zkouška se uskuteční na vybrané 
střelnici, za přítomnosti akredi-
tovaného zkušebního komisaře). 
Po obdržení osvědčení o odbor-
né způsobilosti si na příslušném 
odboru Policie ČR podat žádost 
o vydání zbrojního průkazu, spo-
lu s osvědčením o odborné způ-
sobilosti, posudkem od praktic-
kého lékaře, dvěma fotografiemi 
a kolky (za každou požadovanou 
skupinu je kolek 500,- Kč).

končí mi platnost zbrojního  
průkaz a chci dobu platnosti 
prodloužit, jak postupovat?
Ve lhůtě dva až šest měsíců 
před skončením platnosti podat 
na příslušném Odboru pro zbraně 
a bezpečnostní materiál Žádost 
o vydání zbrojního průkazu – no-
vého zbrojního průkazu po uply-
nutí doby platnosti dosavadního 

zbrojního průkazu (přesný název 
formuláře), spolu s posudkem 
od praktického lékaře, dvěma 
fotografiemi, kolky (u žádostí 
o vydání nového zbrojního průka-
zu podaných 3 - 6 měsíců před 
skončení doby platnosti zbrojní-
ho průkazu činí správní poplatek 
300,- Kč. U žádostí podaných 
méně než dva měsíce před uply-
nutím doby platnosti stávajícího 
zbrojního průkazu držitel uhradí 
správní poplatek ve výši 500,- Kč 
za každou požadovanou skupi-
nu. Správní poplatek se hradí 
v kolcích). Dále žadatel předloží 
k fyzické kontrole zbraně, prů-
kazy zbraní a zbrojní průkaz, 
žadatelé se skupinou C (k lovec-
kým účelům) i lovecký lístek.

na koho se mohu s výše uve-
denými žádostmi obrátit?
Jestliže jste trvale bytem na úze-
mí okresu Mělník a Mladá Bole-
slav, bude se Vaší žádostí zabývat 
místně příslušné oddělení správ-
ního řízení, které sídlí na adrese:
Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Středočeského kraje, 
odbor služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál, odděle-
ní správního řízení Mělník. 
Tel.: 974 876 300 – 305, e-mail: 
krpstck.oszbm.me@mvcr.cz

Základní informace pro žadatele
i současné držitele zbrojního průkazu:
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VOleJbAl V břeZNu

So .........24. 3.  ........15:00 ............. PTZ Nelahozeves - FK Kralupy 1901
ne .........1. 4.  ..........16:30 ............. FK Kralupy 1901 - AFK Veltrusy
So .........7. 4.  ..........16:30 ............. Sokol Nová Ves - FK Kralupy 1901
ne .........15. 4.  ........17:00 ............. FK Kralupy 1901 - Sokol Tišice
So .........21. 4.  ........17:00 ............. FC Lobkovice - FK Kralupy 1901
ne .........29. 4.  ........17:00 ............. FK Kralupy 1901 - FK Neratovice B 
So .........5. 5.  ..........17:00 ............. Dynamo Nelahozeves - FK Kralupy 1901
ne .........13. 5.  ........17:00 ............. FK Kralupy 1901 - Sokol Libiš B
ne .........20. 5.  ........17:00 ............. Velký Borek - FK Kralupy 1901
ne .........27. 5.  ........17:00 ............. FK Kralupy 1901 - Pšovka Mělník B
So .........2. 6.  ..........17:00 ............. SK Mšeno - FK Kralupy 1901
ne .........10. 6.  ........17:00 ............. FK Kralupy 1901 - Dolní Beřkovice
So .........16. 6.  ........17:00 ............. Sokol Cítov - FK Kralupy 1901

Všichni věříme, že se již bude hrát v ZŠ Generála Klapálka. 
Pro jistotu raději sledujte níže uvedený web. 
Mladší žákyně budou hrát v ZŠ Revoluční.

3. 3. ...........muži .....................Benešov ....................................... 10.00, 14.00
10. 3.  ......... ženy ......................Zdice ..............................................9.00, 13.00
 kadetky ................Třebín .......................................... 11.00, 15.00
17. 3. .......... ženy ......................Tuchlovice .................................... 10.00, 14.00
24. 3........... ženy ......................Komárov ...................................... 10.00, 14.00
25. 3. ......... juniorky ................finálová skupina KP ................................ 10.00
 ml. žákyně ...........Kralupy A,B, Ml. Boleslav, Benešov .......... 9.00

Ženy, muži a mladší žákyně hrají Krajský přebor, kadetky 1. ligu.
druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Změny vyhrazeny, aktuální informace na:
www.kralupskevolejbalistky.org – novinky.

Odchovankyně kralupského 
volejbalu Lucie Nová byla 

trenérem českých kadetek Leo-
šem Chalupou vybrána do re-
prezentace České republiky. 
Za velkým úspěchem stojí sa-
mozřejmě její píle a chuť do vo-
lejbalu, ale v neposlední řadě 
i trpělivá práce kralupského tre-
néra pana Kysely. Lucie začína-
la s volejbalem v devíti letech 
a postupně se prosazovala v žá-
kovských krajských soutěžích 
a výběrech. V roce 2011 vybojo-
vala s krajským výběrem 3. mís-
to na Olympiádě mládeže, která 
se konala v Brně. Mezitím se již 
na postu blokařky stala oporou 
kralupských ligových kadetek. 
V sezóně 2011/2012 hostovala 
mimo Kralupy ještě ve Slavii VŠ 
Plzeň v nejvyšší kadetské sou-
těži, extralize. V závěru roku 
2011 se s reprezentací České re-
publiky podívala do slovinského 
Mariboru, kde propagovala kra-

fk kraluPy 1901 nabízí pronájem reklamních ploch přímo na stadionu 
V Olších. Dále hledáme sponzory pro chod klubu - máte-li zájem sponzorovat 
vzkvétající fotbalový klub, neváhejte nás kontaktovat: Luboš Černý, 
tel.: 602 443 623. Více info: www.fkkralupy1901.cz 

Okresní přebor - jaro 2012

Vyrostla nám reprezentantka
lupskou volejbalovou školu proti 
Maďarsku, Izraeli, Chorvatsku 
a Slovensku. 

Gratulujeme k tomuto úspě-
chu, děkujeme za reprezentaci 
a přejeme do dalších let mnoho 
úspěchů ve sportovním i osob-
ním životě.

sPoluhráčky, trEnéři a Všichni 

kraluPští VolEJbalisté

Lucie 
Nová
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Kralupští sjezdaři dosáhli v únoru dal-
ších oslňujících výsledků. Nejprve 

na krajských přeborech žáků a předžá-
ků v obřím slalomu v Rokytnici vyhráli 
v pěti kategoriích a stali se tak nejúspěš-
nějším středočeským oddílem. Ve svých 
kategoriích se krajskými přeborníky stali 
Šimon Šindelář, Juliana Šindelářová, Karel 
Schejbal, Tomáš Dub a Jára Žižka. Stříbr-
né medaile přidali Šimon Klenovec a Míša 
Šindelářová, bronzovou potom Diana Šin-
delářová.

V předžákovských kategoriích dosáhl vý-
znamných úspěchů Šimon Šindelář (8 let). 
Po sérii druhých a třetích míst z předcho-

zích závodů se mu podařilo zvítězit v závo-
dě prestižního seriálu AmerFuncup 2012, 
který se konal v Herlíkovicích. Ve velmi 
silné konkurenci krkonošských dětí vy-
hrál s náskokem více jak jedné sekundy 
a deklasoval tak více než 30 stejně starých 
soupeřů! V průběžném pořadí seriálu drží 
Šimon neuvěřitelné 2. místo. Ve stejném 
závodě obsadila Juliana Šindelářová (10 let) 
vynikající 3. místo ve své kategorii.

Mezi juniory pokračoval v parádních vý-
konech Martin Štěpán. Na Mezinárodním 
mistrovství Slovenska mezi dospělými, kte-
ré se konalo na sjezdovkách v Jasné, obsadil  
5. místo v disciplíně super-G. Na Mistrov-

ství ČR 2012 juniorů v Bílé poté obsadil  
2. místo v obřím slalomu v kategorii mlad-
ších juniorů, aby následující den v téže 
kategorii zvítězil v disciplíně slalom a tím 
se stal Mistrem České republiky pro tento 
rok! Všechny tyto úspěchy Martinovi zajis-
tily nominaci na Mistrovství světa juniorů 
2012, které se na přelomu února a března 
koná v Itálii.

Družstvo dospělých se zúčastnilo Mi-
strovství Středočeského kraje ve slalomu 
na Mísečkách. Ani letos nevyšlo s prázd-
nou, mistrem našeho kraje se v kategorii 
dospělých stal Matěj Jirka.

martin štěPán st., ski klub kraluPy

Letošní závod se kralupskému oddílu kra-
sobruslení povedl. „Kličky“ se celkově 

zúčastnilo 150 závodnic z 30 oddílů. Něko-
lik medailí zůstalo v Kralupech. Přinášíme 
výsledky kralupských krasobruslařek:

PříPravka (do 6 let) – Prvky
1. místo:  .............................. Sofie Palečková
3. místo:  .............................. Adéla Kimličková
4. místo:  .............................. Radka Myšková
6. místo:  .............................. Alexandra Kopecká

Děvčata předváděla základy bruslení – 
stromeček, překládání vpřed po kruhu, 
po kruhu váhu a vozíček, brzda.

Sofie Palečková je z našich děvčat v pří-
pravce již ostřílenou závodnicí, která patří 
v této kategorii k těm nejlepším, většinou 
z ostatních závodů vozí medaile. Byla hor-
kým želízkem v této kat. a opět nezkla-
mala. Další děvčata velice mile překvapila, 
trenérky dosud neměly možnost srovnání 
s ostatními děvčaty.

 Alexandra bruslí velice krátce, byl to její 
první závod, přesto je vidět, že je v ní poten-
ciál a záleží jen na ní, jak se bude vyvíjet, 
takže 6. místo je krásné umístění.

 Adéla je temperamentní, její trenérka 
a zároveň maminka s ní musí mít velkou 
trpělivost, důslednost, přesto když chce, je 
vidět, že umí.

 Radka závodila také poprvé – i o ní pla-
tí, že se vyplácí důslednost, její 4. místo je 
krásné.

PříPravka (do 6 let) – volné jíZdy 
4. místo: Adéla Kimličková – zkrátka 
tento den patřil jí – i volná se zdařila 
a v konkurenci 12 soupeřek je 4. příč-
ka krásná.

nováčci b (7 – 8 let) – volné jíZdy 
8. místo: Barbora Kosellková  – její volná 
jízda působí křehce, mile, trochu schází 
rychlost a výbušnost, přesto se stále zlepšu-
je a její umístění není vůbec špatné.

žačky nejMladší a (8 – 10 let)
3. místo:  .............................. Tereza Knězů 
6. místo:  .............................. Zdena Palečková 
9. místo:  .............................. Kristýna Pokorná 

Tereza (na foto vpravo) předvedla zatím 
její nejlepší jízdu v sezóně, působila energic-
ky, jela v dobrém tempu v souladu s hudbou 
s pěknými rychlými piruetami, s dvojitým 
salchovem, s pěknou krokovou variací, cel-
kově s čistým předvedením.

Zdena patří mezi tzv. jemné krasobrus-
lařky, s jemným, až baletním vyjádřením. 
Ve volné jízdě byly vidět zdařilé skoky, ale 
s drobným zaváháním ve výjezdech, pěkné 
čistě zvládnuté kroky, předvedla pěkného 
jednoduchého axela.

Kristýna patří mezi tzv. „tornáda“ na ledě 
– to jest, že její jízda je plná energie a tem-
peramentu i tentokrát působila svižně. Před-
vedla jednu z nejhezčích váhovek, bohužel 
jí nevyšel dvojitý  toolop a i kombinace se 

neobešla bez malé srážky. I tak udělala 
dobrý dojem a její 9. místo je v konkurenci 
20 závodnic velice krásné.

žačky nejMladší b (8 – 10 let)
1. místo:  .........................Klára Schmidtová
18. místo:  .......................Lydie Krammer
21. místo:  .......................Veronika Kuznětsová

Volná jízda Kláry je skluzově velice čistá, 
s pěknými skoky i piruetami a s pěknou 
povinnou krokovou pasáží. Byla tajným že-
lízkem a Klárka zabojovala a neměla v této 
čtyřiadvacítce konkurentku. 

Lydie (byl to její vůbec první závod)  je vel-
ká bojovnice a 18. místo je nad očekávání.

Veronika zajela svou jízdu v souladu se 
svou výkonností.

žačky Mladší b
4. místo: ..........................Michaela Juříčková
14. místo: ........................Anastassia Kuznětsová

žačky b
1. místo: ..........................Eva Hourová
3. místo: ..........................Eliška Roubíčková
6. místo: ..........................Marie Henzlová

Eva – její první jízda v sezóně a hned 
s obrovským nasazením. Velice pěkné před-
vedení v souladu s hudbou a čistými prvky 
a zdařile předvedený dvojitý toolop.

Eliška – její volná je již tradičně v závodě 
lepší než na tréninku. Tentokrát jela i ve vět-
ším tempu a tak si 3. místo zasloužila.

Marie – zajela v dobrém tempu, s menší-
mi chybami, přesto je vidět velké zlepšení 
v piruetách a předvedení.

komEntářE PřiPraVila simona maJrychoVá.

VšEm krasobruslařkám 

k JEJich ÚsPěchům gratuluJEmE! 

Zlatý únor kralupských sjezdařů

36. ročník „Nowaco - Kralupská klička“
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dětský značkový anglický second hand
pro děti 0 - 15 let

Přijímáme do komisního prodeje kočárky, autosedačky, 
jídelní židličky. Postýlky, odstrkovadla, chodítka atd.

více na www.paradivyzabak.cz
riegrova 182/6, kralupy nad vltavou, tel.: 731 634 062

nabízím občanům i firmám:
� rekonstrukce a montáž antén a satelitů
� instalace Vámi zakoupeného zařízení
� poradenská činnost při výběru televizního příjmu
� měření signálu antén a satelitů
� montáž parabol pro satelitní vysílání Skylink, CS Link
� montáž free SAT (UPC direct) za výhodných podmínek
 (příspěvek na montáž, nízké paušální poplatky)
Tel.: 721 326 328

Montáž - servis antén a satelitních systémů

� Zaměstnancům 
� Podnikatelům � důchodcům 
�  Ženám na Md 

bEZ POPLAtKU 
VYříZEní DO 24 hODin!

PůjčKY bEZ REGiStRU

Tel.: 720 180 675, 
e-mail: mi.valent@centrum.cz

Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

Otevírací doba:
Po: 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út - Pá: 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Seifertovo nám. 698, Kralupy nad Vltavou

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

Chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat Vaše bydlení? My Vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýrAZNOU SlEVU Až - 50 %.

PlasTová 
okna 

a dvEřE

Slušný Sběratel
zakoupí pro sebe za nejvyšší ceny obraz (obrazy)

– oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby a rámu, 
velikosti a datace vzniku, až 40.000,- Kč. Vždy 

zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví 
a garantuji slušné jednání a chování. Volejte 

v dobrém 222 718 574 nebo 775 392 379, J. rychtář.

ÚČEtNICtVí A dANĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

 2. 3. MUDr. Štefka ..............Lobeček ...............................315 726 654 
 9. 3. MUDr. Mikušová .........Kaučuk .................................315 718 016  
 16. 3. MUDr. Tomaier ............Nerudova 686 ......................315 725 603
 23. 3. MUDr. Votavová ..........Nerudova 686 ......................315 724 720
 30. 3. MUDr. Hájková ............Veltrusy ................................315 781 156

Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

} vedení účetnictví a daňové evidence
} zpracování daňových přiznání a mezd
Velká bučina 20, 273 24 Velvary 

kontakt: m. bakalářová, tel.: 724 851 748
e-mail: info@ucetnictvi-mbch.cz; 

www.ucetnictvi-mbch.cz

ÚČETNICTVÍ M
B
CH

inzerce

soUkromá InzErCE
❱ KDo Doučí na pC, nejlépe student, tel.: 602 464 901

❱ hleDám jaKouKolI práCI v Kralupech nad Vltavou a okolí. 
Kontakt – tel.: 721 636 582 nebo e-mail: kzelenkova@seznam.cz
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Pronajmu pěkné, nové byty v centru Kralup nad Vltavou, přesto ve velice klidné části 
u městského parku s výhledem na řeku Vltavu. Jedná se o byty 2 + KK s balkónem 
nebo komorou v nově postaveném bytovém domě. K nastěhování cca od března 

2012. nájem od 7.500,- Kč. další informace na telefonu +420 602 483 047.

 

4
byty

Prodám 4 nové byty
Ceny:
60,05 m2 - 1.570.000,- Kč
73,14 m2 - 1.830.000,- Kč
53,77 m2 - 1.430.000,- Kč 
55.67 m2 - 1.450.000,- Kč

3 x byt 2+kk a 1x 3+kk do osobního vlastnictví v novostavbě domu v Kralupech nad Vltavou. 

Ihned k nastěhování. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj + kuchyňský kout, koupelna, 

samostatné WC, chodba, pokoj /u bytu 3+kk 2 pokoje/,úložný prostor (místnost). 

V ceně - dokončený byt včetně podlahových krytin (plovoucí podlaha, dlažba, koberec), 

               
           vnitřních dveří, obkladů, sanity, plynového topení (kotel).

Kontakt: 602 271 672

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin ŠtěPán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm
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Clt Import s.r.o., žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

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

nabíZí k pronájmu:
v areálu lobeček ➤ kantýnu ➤ kancelářské prostory 
➤ skladovací, výrobní a parkovací plochy ➤ autodílnu.

v areálu veltrusy ➤ truhlářskou dílnu

informace na tel. 602 354 772

PRONAJmu NOVé NebyTOVé PROSTORy
o velikosti 150 m2 v přízemí domu v ulici Přemyslova. 
Výlohy do ulice, soc. zázemí. 
Cena: 25.000,- Kč /měsíc + energie 
Kontaktní telefon: 602 271 672
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PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA!!!

TEXTIL ELEGO

po – pá 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
so 8:30 – 11:00

jadwiga Kirova

Prodejna TeXTIl eleGo je od 1. 2. 2012 přemístěna na své 
původní místo v Přemyslově ul. č. p. 305 

(50 m za Úřadem práce). Těšíme se na Vaši návštěvu.

nabízíme: dámské a pánské společenské oděvy, taktéž do ta-
nečních a oblečení pro volný čas.

otevírací doba: 

OZNÁMENÍ

Operátor výroby

hledáme lidi, kteří:
➤ jsou schopní udržet vysokou úroveň pracovního nasazení a produktivitu práce
 ve směnném provozu
➤ budou následovat firemní bezpečnostní standardy
➤ chtějí pracovat v neustále se zlepšujícím prostředí

Pokud hledáte práci v rychle rostoucím prostředí, prosím, kontaktujte:

Epoli CZ – Aneta Benešová aneta.benesova@epoli.pt

Firma Epoli vyrábí řešení pěnového polyethylenu pro obaly  
a izolace do nejrůznějších odvětví po celé Evropě.

Vzhledem k silné expanzi firma hledá „operátory do výroby“ pro 
svůj závod v České republice, který se nachází v Libčicích n. Vlt.

Tel.: 233 090 600 www.epoli.cz

www.jeduuklidit.cz

no Worry s.r.o. - nejen úklidová firma...
Volejte: 775 390 298, mailujte: info@jeduuklidit.cz

už nebuDete Chtít jInaK... Ceny od 130,- Kč / hodina

� úklidové práce
� nákupy a pochůzky
� drobné opravy v domácnosti
� žehlení prádla
� mytí oken 
� čištění koberců
� hlídání dětí
� venčení psů a další

ZajIstíme Vám čas a pohoDu,
neVáhejte!

� Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví.
� Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin.
� Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m.
� drobné zemní práce pro stavby – minibagr,           mininakladač.
� odvoz odpadu, suti a písku.
� likvidace kovového odpadu.

tel: 603 246 037

Firma Procházka a PROTOS, spol. s r.o.

Prodej krůtího MaSa
každých 14 dní.
V březnu 2., 16. a 30. 3. od 16 h.  
v Kralupech n. Vlt. u nádraží. 
Možnost i objednat si balíček  
na jméno 3 dny předem.
tel.: 313 578 853-4, www.krocan.wgz.cz

V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz GSm: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru kralup
nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

beZ POPlATku

firma 
dřevoSS 
nabízí

kontejnery avia 3 – 9 m3

➤ prodej písku, štěrku ➤ odvoz suti, 
hlíny a domovního odpadu
➤ vyklízení bytů, domů a sklepů

kácení StroMů – přímé i postupné
- bezpečnostní a redukční řezy
- kompletní úklid po kácení, štěpkování větví
- pořez a štípání dřeva přímo u zákazníka
- likvidace křovin a náletů, práce s křovinořezem

Telefon: 
775 223 756
Čermák Petr

Chata leží na vlastním pozemku 1 200 m2. 
Obytná plocha 52 m2. Sklep, elektřina, 

voda zavedena. Skleník, vzrostlé dřeviny, 
příjezdová cesta ve vlastnictví. Nutno vidět.
cena: 830.000,- Kč

proDám zděnou rekreační chatu 
             na lutovníku

Tel.: 721 326 328
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☎ 




