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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad vltavou

Z pravodaj

Vážení spoluobčané!
Začátkem června – tak, jako již každoroč-
ně -  vás chci pozvat na některou z mnoha 
akcí, které naše město pořádá ve dnech  
6. – 10. června, které se i nazývají Dny 
Kralup. Kulturní, sportovní i společenská 
nabídka je opět pestrá, vystoupí kralup-
ské oddíly, umělci a skupiny, ale i profe-

sionálové a hosté z celé republiky. Myslím 
si, že rozsah a spektrum nabízených akcí 
snad uspokojí každého diváka či účastní-
ka. Věřím také, že si uděláte čas, pobavíte 
se a odpočinete si. Pro toto také naše Dny 
Kralup pořádáme.

Na setkání s vámi někdy… a někde… bě-
hem oslav se těší petr Holeček

D NY KRALUP 2012
 6. – 10. červen Červnové 

dobroty
pro děti

Děti se už netrpělivě těší na ko-
nec školního roku a vytoužené let-
ní prázdniny. Aby dětem poslední 
školní dny rychleji utíkaly, připravili 
jsme několik zábavných odpolední 
= dobroty „z kulturáku“ pro děti:

Úterý - 12. 6.                 17 – 19 h.

„Cirkusové šapitó“ - disco pro tee-
nagery!
 
NeDěle - 17. 6.              15 – 17 h.

„S tátou mě baví svět“ - zábavné sou-
těžní odpoledne pro děti a tatínky!

SobotA - 23. 6.              15 – 18 h.

„Poslední zvonění“ - super odpoledne 
pro všechny děti!

Podrobnější informace k těmto ak-
cím najdete na str. 16 v programu KD 
Vltava.

Těšíme se na vás, děti!
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Stánkové trhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 13. a 27. 6. 2012

Krátké zprávy

v rukou právě držíte čerstvé červnové vydání Kralup-
ského Zpravodaje, v kterém Vám opět na 36 stranách 
přinášíme spoustu zajímavých informací. Kromě toho 
jsme historicky poprvé vložili do Zpravodaje program 

červnových Dnů Kralup ve formě 
letáčku, který můžete pro jeho velikost 
mít stále u sebe a nezapomenout tak 
na žádnou akci, kterou byste v rámci 
Dnů Kralup chtěli navštívit. 

Za návštěvu určitě stojí Kralupský 
hudební festiválek. V sobotu odpo-
ledne bude pódium na břehu Vltavy 

patřit hudbě všech žánrů a pro všechny generace. 
Odpoledne určitě přijďte s dětmi na vystoupení 
Jaroslava Uhlíře, který, jak už mnohokrát předvedl, 
dokáže zaujmout všechny děti a přináší opravdu to 
pravé hudební pohlazení. Následovat bude pop, rock 
i punk a metal, do nočních hodin je zábava zaručena. 
A to vše zdarma, takže se určitě přijďte bavit. A nejen 
na tento festiválek. Letošní program Dnů Kralup je, 
jako tradičně, opět nabitý a nenechá vás oddychnout.

Nesmím také zapomenout popřát všem dětem 
k jejich svátku – Mezinárodnímu dni dětí – přeji jim 
hodně radosti, málo starostí, milé rodiče, hodné 
kamarády, spoustu zážitků a nezapomenutelných 
okamžiků. My, dospělí, se chovejme k dětem tak, aby 
na svoje dětství vzpomínaly rády. A pamatujme, že 
dítě může vždycky naučit dospělého tři věci: být bez-
důvodně spokojený, stále se něčím zabývat a umět 
vymáhat všecko, co si přeje.

Přeji vám všem krásné prožití červnových dnů 
a všem školákům pohodové zakončení školního roku 
a žádná trápení, pokud nebude vysvědčení vypadat 
tak, jak jste si přáli!  radka salákoVá, 

redaktorka kZ

Dobrý den milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ v polovině května 2012 byl vybrán zhotovitel 
akcí „Výkon externího TDI“ a „Koordinátor BOZP“ 
v rámci stavby Adaptace OD Máj na MěÚ Kralupy 
nad Vltavou. Stala se jím firma STAVOKONTROL, 
s.r.o. z Prahy, za celkovou cenu 1.265.760,- Kč 
vč. DPH. 
◆ koordinátorem BoZP stavby „Oprava míst-
ní komunikace - lokalita Cukrovar, Kralupy nad 
Vltavou“ byl schválen pan Evžen Geyer z Prahy, 
za celkovou cenu 21.200,- Kč vč. DPH. 
◆ opravu opěrné zdi v ulici Horní v Kralupech nad 
Vltavou a opravu hřbitovní zdi v Minicích provede 
Josef Bartoš z Kralup nad Vltavou, za celkovou 
cenu 374.952,- Kč vč. DPH. 
◆ Zhotovitelem zakázky „Výměna oken v ZŠ 
Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ byla vybrána 
firma Window Holding, a.s. z Lázní Toušeň, za cel-
kovou cenu 1.428.758,- Kč vč. DPH.
◆ Zhotovitelem opravy nábřežní zdi Zákolanské-
ho potoka v úseku Na Františku se stal Jaroslav 
Holeček z Kralup nad Vltavou, za celkovou cenu 
102.720,- Kč vč. DPH.

◆ rM schválila využití louky vedle koupaliště pro 
konání závodu Pohár sv. Rocha v coursingu (terénní 
dostihy psů) ve dnech 16. 6. – 17. 6. 2012.
◆ rM schválila povolení výjimky z nejvyššího 
počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní 
rok 2012/2013: 
MŠ ul. Gen. Klapálka: ve všech 12 třídách bude 
zvýšen počet dětí z 24 na 25. 
MŠ ul. Dr. E. Beneše: v 10 třídách bude zvýšen 
počet dětí z 24 na 25. 
ZŠ a MŠ ul. Třebízského: v jedné třídě bude zvýšen 
počet dětí z 24 na 28. 
Ani po udělení výjimek nebudou překročeny ka-
pacity škol.
◆ rM schválila výši úplaty za předškolní vzdělá-
vání ve školním roce 2012/2013:
MŠ ul. Gen. Klapálka: ..............356,- Kč / 
 měsíc / jedno dítě 
MŠ ul. Dr. E. Beneše:  ..............474,- Kč /
 měsíc / jedno dítě 
ZŠ a MŠ ul. Třebízského:  ........396,- Kč / 
 měsíc / jedno dítě

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

13.června

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.

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
ČerVeN
4. 6. - 8. 6. ...................bioodpad 
18. 6. - 22. 6. ...............rozměrný odpad z domácností  
ČerVeNeC
2. 7. - 6. 7. ...................bioodpad 
16. 7. - 20. 7. ...............rozměrný odpad z domácností 
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

roZpiS StAnoviŠŤ mobilního odpAdu 

neZaPoMněli jSte  

uhradit 
PoPlatek Za odPad?
31. květen 2012 byl posledním dnem k pro-
vedení řádné platby místního poplatku 
za svoz komunálního odpadu. Pokud jste 
poplatek neuhradili, učiňte tak obratem. 
Jinak můžete očekávat vymáhání pohle-
dávky ve správním řízení.
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Aktuality

MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
odbor dopravy, ve správ-

ním řízení povolil:

� Úplnou uzavírku ul. Er-
benova v úseku od křižovat-
ky s Mostní ul. po křižovatku 
s ul. U Cukrovaru, a to v době  
od 23. 5. do 20. 6. 2012. 
    
� Částečnou uzavírku ul. V Lu-
hu v úseku od křižovatky s ul. 
U Cukrovaru až k DPS v době 
od 23. 5. do 20. 6. 2012.

� Úplnou uzavírku ulic Erbe-
nova a V Luhu v úseku od kři-
žovatky s ul. Mostní až po DPS, 
a to v době od 21. 6. do 14. 7. 
2012.

� Úplnou uzavírku komunikace 
v sídlišti Cukrovar - mezi by-
tovými domy, v úseku od kři-
žovatky s ul. V Luhu a ul. 
U Cukrovaru až po křižovatku 
s ul. V Luhu u sportovní haly, 
a to v době od 15. 7. do 31. 8. 
2012. 

Zloděj – Zahradník
Pro zvyšování kvality zeleně ve městě byly za-
čátkem května osázeny okrasnými rostlinami 
samozavlažovací květníky na Palackého náměstí 
a přilehlé pěší zóně. Nádoby jsou velké, bytelné, 
o průměru 1 a 1,5 m s výškou 80 cm. Již 9. 5. 
2012 někdo odcizil 8 brslenů. 
Někteří naši spoluobčané si neváží práce ostat-
ních a nechtějí mít město zkrášleno květinovou 
výzdobou. Opět apelujeme na možné přihlížející 
osoby, aby neprodleně volali Městskou policii 
na linku 156 v případě, kdy se stanou svědky 
takovéto krádeže.

Poděkování
Kralupští cestující, kteří pravidelně využívají autobusovou dopra-
vu, touto cestou děkují Městu Kralupy nad Vltavou a TSM Kralu-
py za instalaci tolik potřebných laviček na autobusové zastávce 
u nádraží.

Uzavírky ulic na Cukrovaru
Jak jsme již informovali v minulém čísle Zpravodaje, 
projdou ulice v lokalitě na cukrovaru rekonstrukcí. koncem 
května byly zahájeny stavební práce související s opravou 
povrchu místních komunikací (ul. erbenova, v Luhu) – 
frézování vozovky, oprava silničních obrub, úprava poklopů 
inženýrských sítí a pokládka živičné vrstvy, a tak musíte 
počítat s několika dopravními omezeními.

Prosíme všechny motoristy o trpělivost, 
vstřícnost a dodržování zákazů stání 

a využívání objízdné trasy. Erbenova ulice před rekonstrukcí

                              Palackého nám.
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Ve správě MěÚ Kralupy nad Vltavou 
je v současné době dětem k dispozici 

12 veřejných dětských hřišť: ul. 28. října, 
ul. Mikovická, V Olších, Hostibejk, Hůrka 
I a Hůrka II, Husův park – Cukrovar, Cu-
krovar u řeky, Lobeček – Předmostí, Zahra-
da KD Vltava, Lobeček - U Parku, Země-
chy. V letošním roce přibude nové hřiště 
na sídlišti V Zátiší.

Údržbu dětských hřišť provádí MěÚ 
ve spolupráci s TSM  (úklid, drobné opra-
vy, výměna písku), závažnější opravy jsou 
řešeny přímo s dodavateli. Jednou ročně 
je prováděna odbornou kontrolní firmou 

„Hlavní roční kontrola dětských hřišť“.
Největším problémem, s kterým se pro-

vozovatel setkává, je stále vandalismus 
a nedodržování provozního řádu dětské-
ho hřiště.

Jaká pravidla na hřištích platí?
V prostoru dětského hřiště je
ZAKÁZÁNo: 
� volné pobíhání psů, koček a dalších zví-
řat,
� kouření, konzumace alkoholu a užívání 
omamných nebo návykových látek,
� manipulace s otevřeným ohněm,

� přinášet na dětské hřiště střelné, bodné 
nebo sečné zbraně, dále pak výbušniny, 
jedovaté látky, chemikálie, pyrotechnické 
pomůcky a jiné předměty ohrožující zdraví 
a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi 
manipulovat, 
� poškozovat zařízení a vybavení dětského 
hřiště a zeleň, 
� znečišťovat prostor a okolí dětského hřiš-
tě.

Přejeme všem dětem hodně radosti 
a spoustu nových kamarádů, které potka-
jí právě na dětských hřištích!

Kam s dětmi - Dětská hřiště v Kralupech

AnketA

lenka, 2 děti - 3 a 6 let:
Hřiště v Kralupech využíváme často, 
vybíráme si podle kombinace prvků. 
Hřiště by mělo zabavit jak malé děti, 
tak ty větší. Naše děti si nejvíce vy-
hrají na pískovišti a na prolézačkách. 
Na kralupských hřištích nám chybí víc 
laviček pro rodiče a hydrant v letních 
měsících by určitě udělal velkou ra-
dost všem.

roMana, syn - 7 let:
Hřišť v Kralupech je velice málo a jsou 
„chudá“. Například hřiště v sídlišti Zá-

Anketní otázkA pro tento měsíc:
Využíváte dětská hřiště v kralupech? podle čeho si hřiště vybíráte? 

líbí se dětem nějaký herní prvek? Co vám na hřištích chybí?

tiší je katastrofa. Původně zde byla 
klouzačka, která byla odstraněna, 
na té si syn vyhrál. V současné době 
je tam jen pískoviště a dvě houpad-
la na pružině a to je výsměch dětem 
a ostuda.
Jezdím se synem na hřiště do Prahy 
a srovnat se to nedá, kousek od Hlav-
ního nádraží je nádherné velké hřiš-
tě pro děti všech věkových kategorií 
s WC, venku jsou fontánky s vodou, 
celé je oplocené a pod dozorem hlí-
dače. Další hezká hřiště jsou na Dět-
ském ostrově na Smíchově a v Praze 
4 - Kroužky na Vltavě.
Syn má nejraději klouzačku a atrakce, 
po kterých se šplhá. Hřiště si vybírám 
podle množství atrakcí. V Kralupech 

by stačilo jedno velké hřiště jako je 
v Praze a nám by to zkrátilo cestu 
za hraním.

eva, 3 děti - 6, 4 a půl roku:
Dětská hřiště využíváme docela dost. 
V poslední době chodíme nejčastěji 
na hřiště v Mikovicích poblíž školky - 
to je opravdu krásné hřiště se spous-
tou zábavy pro děti všech věkových 
skupin (nejoblíbenější je samozřejmě 
lanovka). Rádi chodíme také na Hos-
tibejk - místní dřevěné hřiště je moc 
pěkné. Když byly děti menší, tak mi 
trošku vadilo, že přístup na klouzač-
ku je jen po horolezecké stěně a že 
tu není pískoviště. Děti baví i prova-
zová pyramida na hřišti na Cukrovaru. 

Jsem moc ráda za minihřišťát-
ko v Lobči. Akorát škoda, že le-
tos na jaře 2 ze 3 herních prv-
ků byly tak dlouho mimo provoz. 
Dál mě nemile překvapilo, když jed-
noho teplého slunečného jarního dne, 
kdy všechna hřiště byla plná dětí, 
jsme chtěli s dětmi navštívit hřiště 
v Lobečku za Vltavou a toto hřiště by-
lo zamčené, opuštěné a nikde jsem 
neobjevila ani žádnou cedulku, proč 
to tak je :-(.

adéla, 3 děti - 8, 6 a 1 rok:
Hřiště využíváme často. Vybíráme 
podle toho, které máme nejblíže 
k domovu. Bydlíme v Lobči, chodíme 
na Hostibejk a za Domov důchodců 
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Dětské hřiště na zahradě KD Vltava v Lobečku Hřiště s lanovkou v Mikovicé ulici
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na velkou lanovou atrakci. Líbí se nám 
právě ta lana. Chybí tu ale prvky pro 
malé děti (pískoviště, malá skluzavka) 
- mám totiž dvě větší děti a jedno ba-
tole.

vlaĎka, syn - 4,5 roku:
Dětská hřiště využíváme a i využívat 
budeme (čekáme další přírůstek) :o). 
Dáváme přednost kamínkovému ne-
bo přírodnímu povrchu (tráva). Také 
navštěvujeme klasická hřiště na ko-
pání a házení míčem, ježdění na kole. 
Vždy uvítám posezení v částečném 
stínu. Syn vyžaduje pískoviště, sklu-
zavku, houpačku (houpací koníky), 
dřevěný domeček s prolézačkou, ko-
lotoč. Ideální jsou hřiště v uzavře-

ném prostoru, aby tam nemohli psi 
a vandalové...

kriStÝna, 2 děti - 3 a 5 let: 
Podle mne je v Kralupech hřišť málo. 
Nejvíce využíváme hřiště v Mikovické 
ulici. Hřiště vybírám podle velikosti, je 
to asi největší hřiště v blízkosti naše-
ho bytu, takže i když je tam pokaždé 
hodně dětí, tak se to dá. Dětem se 
tam asi nejvíce líbí lanový most a la-
novka. Na tomto hřišti se mi ale moc 
nelíbí, že je odkryté pískoviště, a že 
hřiště není oploceno, takže dost často 
se v trávě objeví psí hovínko. Moc nás 
mrzí, že bylo zrušeno hřiště V Zátiší, 
kam jsme s dětmi chodili, zůstalo zde 
jen pískoviště a dvě houpací zvířátka.  

MěSTSKé KoupališTě V lobečKu
UPoZorNěNÍ

V pátek 8. 6. 2012 bude provoz areálu koupaliště  
pro veřejnost omezen. 

Koupaliště bude otevřeno od 11 do 17 hodin. 
Vstupné dne 8. 6. 2012: 

dospělí – 50,- Kč
děti do 5 let - 20,- Kč

děti 5 – 15, ZTp, ZTp/p - 30,- Kč
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Dětské hřiště na Cukrovaru 
v Husově parku

Hřiště v lesoparku na Hostibejku
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Dny Kralup 2012

ve čtvrtek 7. 6. od 18 hodin 
na vernisáž v rámci Dnů Kralup

Zveme Vás na koncert 13. 6. od 19 h.

v Kralupech-Lobči, 
Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena při kulturních akcích a po dohodě  
na tel. 724 250 190, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.

Celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu 
výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků. 

Děkujeme Městu Kralupy,  
že finančně podpořilo provoz Galerie v roce 2012.

ZDENĚK NETOPIL – grafika

Eva Svobodová  
& Classic jazz collegium

GRAFIK A ILUSTRÁTOR ZDENĚK NETOPIL STUDOVAL U PROFESORA 
E. WEIDLICHA NA VŠUP V PRAZE. ZASTOUPEN JE V ČESKÝCH 
I ZAHRANIČNÍCH SBÍRKÁCH A GALERIÍCH (NAPŘ.: I. GALLERY 
VE VANCOUVERU, BARUCH GALLERY V CHICAGU, GALERIE 
MLYNARIK V NORIMBERKU). 

„Zdeněk Netopil se nebojí používat 
méně obvyklé barvy či kombina-
ce. Bez okolků dá prostor růžové 
či kanárkově žluté, přitom diváka 
barvami nenápadně vede. Jakoby 
obraz byl bludištěm nebo rébu-
sem, kterým je třeba postupovat 
a odkrývat postupně nové indicie. 
Výrazný barevný akcent vás nejpr-
ve donutí zaměřit pohled na dané 
místo, další barva, kterou vnímá-
te, váš pohled žene třeba na dru-
hou stranu obrazu, abyste nakonec 
zjistili, že to hlavní se děje úplně 
někde jinde, zpravidla v nejméně výrazné části, která přitom může 
být v samotném středu díla. K němu vás cíleně navede právě malba, 
například čárami směřujícími k nevýrazně zbarveným postavám, je-
jichž tvar vymezuje pouze tenká kontura.“

Eva Svobodová je známá jazzová zpěvačka. Své první album nahrála 
v roce 1983 se dvěma skupinami vedenými špičkovými pianisty do-
mácí moderní jazzové scény Karlem Růžičkou a Emilem Viklickým. 
V současné době vystupuje Eva Svobodová s hudebníky nastupující 
jazzové generace. Kromě toho se věnuje výchově mladých talentů, 
učí na Konzervatoři Praha v oddělení Pop a jazz.
Vstupné dobrovolné

hudební doprovod – ŽÁCI ZUŠ

ZVEME VÁS DO

11:00  Viking 
11:10  Patricia
11:15  Erik
12:00  Viking 
12:10  Patricia
12:15  Erik
13:30  Viking 

13:40  Patricia
14:30  Viking 
14:40  Patricia
15:30  Viking 
15:40  Patricia
15:50  Erik
16:30  Viking 

16:40  Patricia
16:50  Erik
17:30  Viking 
17:40  Patricia
17:50  Erik
18:30  Viking

11:05 
11:25 
11:45 
12:05 
12:25 
12:45 

13:05 
13:25 
13:45 
13:55 
14:15 
14:35 

14:55 
15:15 
15:35 
16:05 
16:25 
16:45 

17:05 
17:25 
17:45 
18:05 
18:25

vyhlídková PlavBa – dvouhodinová vyjížďka přes plavební komoru 
za dolánkami l doba plavby: 120 minut l loď erik (kapacita 5 osob) 
l cena plavby: 160,- kč / 1 osoba starší tří let l čas vyplutí: 13:50 hod.

vyhlídkové PlavBy l doba plavby: 60 minut l loď viking (kapacita 
7 osob) l loď Patricia (kapacita 7 osob) l loď erik (kapacita 7 osob)
l cena plavby: 130,- kč / 1 osoba starší tří let l časy vyplutí:

rychlÝ Člun Bayliner l doba plavby: 15 minut l kapacita 5 osob 
l cena plavby: 90,- kč / 1 osoba starší tří let (nedoporučuje se pro 
děti mladší tří let) l časy vyplutí:

PlavBy Si lZe reZervovat 
od 1. 6. 2012 na tel. č.: 777 798 231.

Všechny palubenky jsou slosovatelné 
o jednodenní pronájem obytné lodi Patricia 
pro 5 osob od společnosti SP Praha
(www.dovolenaslodi.cz).

Losování vítěze proběhne v neděli 10. 6. 
2012 ve 20:00 hodin v rámci 
programu Kralupského majálesu.

dny kralup 2012 u vltavy i na vltavě
Kromě akcí z pestrého programu, který najdete v přiloženém 

letáčku nebo na www.mestokralupy.cz, váS ZveMe na vyjížďku 
lodí a v rychlém člunu v neděli 10. června 2012.

Lodě budou kotvit a vyplouvat z areálu loděnice Kotva 
na pravém břehu řeky Vltavy (nábř. J. Rysa).

Město Kralupy nad Vltavou dě-
kuje společnosti SP Praha s.r.o. 
za celodenní zajištění vyhlídko-
vých plaveb a plaveb na rych-
lých člunech při akci Dny Kralup 
nad Vltavou 2012.

Prodejní výstava potrvá do 10. 7. 2012.
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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 čerVen 2012

5. 6. – úterý – 17:00 h.
AbSolVeNtSKý KoNCert ZUŠ

7. 6. – čtvrtek - 17:00 – 22:00 h.
VI. MUZeJNÍ NoC S PŘeKVAPeNÍM

7. 6. – čtvrtek – 18:00 h. 
otevření výstavy HrAČeK v rámci  
VI. Muzejní noci s překvapením; hudební 
vystoupení: žáci paní učitelky Renaty 
Němečkové ze ZŠ Gen. Klapálka.

9. 6. – sobota – 10:00 – 17:00 h.
Muzejní řemeslné dílničky pod 
mostem T.G.M. v rámci Dnů Kralup.

11. - 14. 6. - po - čt - 8:30 – 15:30 h.
letNÍ PrAVěKÉ DÍlNY

12. 6. – úterý – 16:00 – 19:00 h.
letNÍ PrAVěKÉ DÍlNY pro veřejnost

19. 6. – úterý – 16:00 h.
ZUŠ - přehrávka žáků paní 
učitelky Marie Lubynecké.

Čteme z knihy návštěvníků
                                                                                                                                           (Autentický přepis)

12. 4. 
Při příležitosti otevření výstavy člena naší odbočky Svazu letců Praha a udělení medaile  
„Za zásluhy“ in memoriam, přeji všem fandům letectví – modré nebe.
Pane Antoníne – čest Vaší památce. plk. Ing. Oldřich Pelčák, 1. mistopředseda SL ČR
 
13. 5. 
Výstava modelů od Ant. Strejčka je perfektní. Zachycuje začátky letectví a měla by být 
zachována v Česku – v Kralupech nad Vlt. Kralupy jsou jednou z kolébek českého letectví – 
letiště Kochmanka.
Dík kamarádovi Tondovi za práci, kterou na modelech odvedl – to se vidí málo kde.

O. Ritter, Veltrusy
17. 5.
Děkujeme za jednu z nejkrásnějších přednášek.                    Štibingerovi
Děkujeme za hodnotný a příjemný podvečer s panem Karsem  
a jeho hlubokou kyticí,                       Odoláci s díky, Karel Kuška aj.

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).

Upozornění
Městské muzeum upozorňuje zájemce o míst-

ní historii, že opět je v prodeji publikace Velká 
kronika kralupská od Josefa Stupky.

  cena: 290,- Kč.

G. Kars – výstava
Zájemci o výtvarné umění mohou ještě do 17. 6. 

navštívit výstavu: Georges Kars – Raná tvorba, 
v galerii Roberta Guttmanna ve Španělské synago-
ze, ulice U Staré školy v Praze. Na výstavě se rovněž 
podílí kralupské městské muzeum.

Srdečně všechny zveme na
vi. MuZejní noc S PŘekvaPeníM

17:00 ................. zahájení VI.Muzejní nocI
 s překVapeníM

17:00 – 22:00 ... pestrý program
 muzejních strašidel z Plzně

17:00 – 20:00 ... pravěké práce ve sklepení 

17:00 – 19:00 ... strašidelné Krajkářky 
 s ukázkami textilních výtvorů

18:00 ................ vernisáž VÝsTaVY hRaČek. 
hudební program: R. Němečková 
+ žáci nejen s flétničkami 

17:00 – 22:00
- prohlídka stálých expozic,
- strašidelný kviz o ceny,
- překvapení z říše hraček,
- jarmarečníci nejen na nádvoří muzea,
- občerstvení před muzeem. 

140 let kralupského pivovaru – výzva
Upříležitosti výročí tohoto výrazného 

místního podniku městské muzeum 
žádá pamětníky, kteří vlastní některé před-
měty spojené s činností pivovaru, aby je 
poskytli muzeu za účelem zdokumento-
vání, nebo je zapůjčili ke krátkodobému 
vystavení. Možná je i případná dohoda 
k jejich odkoupení.
Kontakty - tel.: 315 723 035,  
e-mail: muzeum.kralupy@seznam.cz
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Městská knihovna

www.mestokralupy.cz

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

Pro doSPělé ČtenáŘe

rosamund luptonová: Sestra
Psychologický román, okořeně-
ný prvky detektivky a thrilleru, 
zkoumá mezilidské vztahy, sílu 
lidského ducha a ohledává hra-
nice, jež jsme ochotni překročit 
na cestě za svým cílem. Beatrice 
se dovídá strašnou zprávu, že její 
mladší sestra Tess se pohřešu-
je. Přilétá do Londýna jen proto, aby se dozvěděla, 
že ji nalezli mrtvou – a prý je to sebevražda. S tím 
se Bee odmítá smířit a zatímco v duchu rozmlou-
vá s milovanou Tess, pouští se do pátrání po jejím 
vrahovi.

 

james Patterson: desáté výročí
Svatba detektivky Lindsay Bo-
xerové se promění v prchavou 
vzpomínku, když ji povolají 
k vyšetřování hrůzného zloči-
nu: zdrogovaná, krvácející dívka 
je po porodu ponechána svému 
osudu, zatímco její právě naro-
zené dítě zmizelo. Po pachate-
lích nezůstaly žádné stopy a Lindsay neví, čeho 
se má chytit. Zjistí jedině to, že zmatená dívka tají 
něco velmi závažného.

Pro děti

christopher Paolini: inheritance
Není tomu tak dávno, co byl 
Dračí jezdec Eragon obyčejným 
chudým farmářským chlapcem 
a jeho dračice Safira pouhým 
modrým kamenem v lese. Nyní 
právě na nich závisí osud celé 
civilizace! Dlouhé měsíce vý-
cviku a bojů přinesly mnohá ví-
tězství a naději, ale také srdcervoucí ztrátu. A ta 
nejtěžší bitva je přitom teprve čeká: musí se po-
stavit samotnému Galbatorixovi. Dlouho očekáva-
ný čtvrtý díl světového bestselleru Odkaz Dračích 
jezdců!

V návaznosti na dubnové a květnové vydání 
zpravodaje, ve kterých byl věnován prostor 

aprílové povídce „Švejk v Kralupech“ a násled-
nému „přiznání“ ohledně okolností jejího vzniku, 
otiskujeme nyní jakýsi závěrečný příspěvek k té-
matu „Švejk a Kralupy“. 

Podrobnou badatelskou činností kralupského 
lékárníka Mgr. Václava Gabriela bylo zjištěno, že 
naše Kralupy jsou ve světově rozšířeném a uzná-
vaném románu Jaroslava Haška „Osudy dobrého 
vojáka Švejka“ celkem sedmkrát zmíněny. 

V této souvislosti se nabízí jedinečná příležitost 
poprvé soustředěně publikovat „výběr všeho, co 
je o Kralupech“ v tomto slavném románu napsá-
no. v. k.

kraluPy v roMánu 
oSudy doBrého vojáka Švejka:

„Já jsem takto drogista Vaněk z kralup.“ 
„Já jsem se taky učil materialistou,“ řekl Švejk, 

„u nějakýho pana Kokošky na Perštýně v Praze. 
To byl náramnej podivín, a když jsem mu jednou 
vomylem ve sklepě zapálil sud benzínu a von vy-

hořel, tak mne vyhnal a grémium mne už nikde 
nepřijalo, takže jsem se kvůli pitomýmu sudu 
benzínu nemoh doučit.“ 

Účetní šikovatel Vaněk naproti tomu velice 
sympaticky se vyjádřil o Itálii. Má v kralupech 
při své drogérii výrobu citrónové šťávy, kterou 
dělá ze shnilých citrónů, a nejlacinější citróny 
a nejshnilejší vždy kupoval z Itálie. Ted bude ko-
nec s dopravou citrónů z Itálie do kralup. 

„Jakou smrt mně určujete, Marku?“ 
„Jen tolik nespěchejte, pane rechnungsfeld-

vébl, tak rychle to nejde.“ 
Jednoroční dobrovolník se zamyslil: „Vy jste 

z kralup, není-liž pravda; tedy pište domů, 
do kralup, že zmizíte beze stopy, ale pište nějak 
opatrně. Nebo si přejete býti těžce raněn, zůstat 
ležet za dráthindrnisama? Ležíte si tak pěkně 
s přelámanou nohou celý den. V noci nepřítel re-
flektorem osvětluje naši pozici a zpozoruje vás; 
myslí, že konáte výzvědnou službu, počne do vás 
řezat granáty a šrapnely.“

Z místa, kde ležel Švejk, ozvalo se zívnutí a by-
lo slyšet, jak Švejk mluví ze spaní: „To mají prav-
du, paní Müllerová, že jsou si lidi podobný. V kra-
lupech stavěl pumpy nějaký pan Jaroš a ten se 
podobal hodináři Lejhanzovi z Pardubic, jako když 
mu z voka vypadne, a ten zas byl tak nápadně 
podobnej jičínskýmu Piskorovi a všichni čtyři do-
hromady neznámýmu sebevrahovi, kterýho našli 
voběšenýho a úplné zetlelýho v jednom rybníku 
u Jindřichova Hradce, zrovna pod dráhou, kde se 
asi vrhnul pod vlak.“ 

„Tady to vypadá jinak než u Prahy,“ řekl Švejk, 
aby přerušil mlčení. 

„U nás už máme po žních,“ řekl účetní ši-
kovatel Vaněk. „Na kralupsku začínáme nej-
dřív.“ 

„Tady bude po válce moc dobrá ouroda,“ řekl 
po chvilce Švejk. „Nebudou si tu muset kupovat 
kostní moučku, to je moc výhodný pro rolníky, 
když jim na poli zpráchniví celej regiment; je to 
zkrátka vobživa.“

Švejk a Kralupy potřetí...

UPoZorňUJeMe na mimořádný dopolední provoz v oddělení pro děti a mládež v pátek 29. června od 8.00 do 11.30 
hodin. Odpolední provozní hodiny zůstávají beze změny (12.30 – 17.00). Dále upozorňujeme na uzavření oddělení pro dospělé 
čtenáře v sobotu 30. června. O prázdninovém provozu vás budeme informovat v červencovém vydání Zpravodaje.

tipy na letní čtení – aneb půjčte si knihy v kralupské knihovně...



K ZDění ve městě

9

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

kromě aZ školky a dlouhodobých kurzů na měsíc Červen nabízíme: 

tarotové karty - pátek 1. 6. 2012 od 18:00 do 20:30 h. 
� tarotové karty a my. cena: 200,- Kč

lilit – umlčená žena v nás – pondělí 11. 6. 2012 od 18:00 do 20:30 h.
� co se stane, když poodhalíme pravdu o mýtu, jehož ozvěny všichni máme 
ve své duši? Přednáška na téma Černé Luny – pro ženy i pro muže. 
cena: 300,- Kč

PŘíMěStSké táBory a letní aZ Školka 
� zažijte o prázdninách i doma ve městě nezapomenutelná dobrodružství. 
I pro děti, které nás v průběhu školního roku nenavštěvují. 
POZOR, z důvodu velkého zájmu jsme rozšířili nabídku příměstských táborů 
o další dva turnusy:

turnus od 23. do 27. 7. 2012 - novináŘSkÝ Svět 
� poodkryjeme práci novinářů, navštívíme muzeum i tiskárnu, vytvoříme 
časopis. Tento turnus je vhodný pro děti od 8 let.

turnus od 6. do 10. 8. 2012 - ZvíŘata a indiáni 
� vydáme se indiánským způsobem po stopách divoké zvěře, naučíme se 
indiánské tance a v závěru turnusu nás čeká velké  bubnování s manželi 
Dášou a Vráťou Kratochvílovými, které si mohou vychutnat rodiče s námi.

Dne 10. 5. 2012 poctila Kralupy 
nad Vltavou návštěvou skupinka 

28 studentů z Vara Folk High School ze 
Švédska. Tato škola byla původně za-
ložena jako zemědělská škola, ale po-
stupem času se vyvinula ve svobodné 
demokratické centrum pro vzdělávání 
dospělých. Hlavní funkcí této školy je 
poskytnout druhou šanci dospělým, 
kteří z určitých důvodů nedokonči-
li své základní nebo středoškolské 
vzdělání. „Jsme hrdí na to, že mů-
žeme pozorovat, jak mnozí naši stu-
denti, kteří bývali považováni za neú-
spěšné, nyní pokračují ve vzdělávání, 
vzali život do svých rukou a rozvíjejí se 
i po osobnostní stránce,“ sdělil nám 
pedagog tamější školy Per Wandel.

Skupina studentů, jejichž budou-
cí profesí by měla být práce s dět-
mi, navštívila Vzdělávací centrum 
od A do Z v Třebízského ulici. Stu-
denti se zajímali obecně o možnos-
ti studia v ČR a o konkrétní nabídku 

volnočasových aktivit Vzdělávacího 
centra od A do Z. Poté studenti se svý-
mi pedagogy projevili zájem účastnit 
se probíhajících kurzů a tak navštívili 
kurzy jógy pro děti, výtvarníček a ho-
dinu hudební školy Yamaha Class. Ně-
kteří se i zapojili do činnosti s dětmi 
a spolu s nimi si užili příjemný slu-
nečný den. 

Gabriela staCHoVá

Ráda bych touto cestou po-
děkovala nejen skvělým ta-

nečnicím TŠ Rasha Mgr. Ivety 
Jirasové, ale také vzácným hos-
tům Kamilah z Plzně a Atiyi 
z Prahy. Tanečnicím se Orien-
tální vítání sluníčka stalo vel-
kou motivací do další činnosti 
a Kralupáci si v podmanivých 
rytmech a melodiích orientu 
užili příjemný jarní večer plný 
tance a zábavy. Již nyní se tě-
šíme na další ročník této výji-
mečné kulturní události. 

Poděkování patří zejména 
MěÚ Kralupy nad Vlt., který 
celou akci podpořil částkou 
10.000, - Kč z grantového roz-
počtu města. Velký dík bych 

také chtěla vyjádřit paní Ivě 
Novákové, majitelce cukrárny, 
která pro tanečnice připravila 
sladké čokoládové překvapení. 
Současně chci poděkovat firmě 
Peritus pana Petra Krejčiříka, 
která sponzorovala krásné ta-
neční kostýmy našich členek, 
jež v nich na konci května 
a v několika dalších měsících 
budou reprezentovat TŠ Ra-
sha na festivalech a soutěžích 
v různých místech ČR. 

A to nejlepší na konec: v zá-
ří 2012 bude otevřen NOVÝ 
kurz pro začátečnice. V pří-
padě zájmu o zařazení Va-
ší „maličkosti“ do kurzu vo-
lejte na mob. 737 502 190 / 

Orientální vítání  
sluníčka 2012

Mgr. Iveta Jirasová / nebo 
pište na e-mail: jirasovai@se-
znam.cz. 

Věřte, že jde o velmi dob-
ře strávený volný čas v par-
tě bezvadných žen a dívek, 
které chtějí něco podstatného 
udělat pro své tělesné a du-

ševní zdraví, tolik potřebné 
pro pozitivní život ostatních 
lidí nacházejících se v jejich 
blízkém i vzdáleněj-
ším okolí.

rasHa /

 MGr. iVeta JirasoVá 

radost, krása, pohyb a úžasné publikum... to je snad 
nejvýstižnější charakteristika v pořadí již 4. ročníku 
orientálního vítání sluníčka, které tento rok proběhlo  
21. dubna 2012 v kralupském hotelu Sport.
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Kralupy navštívili 
švédští studenti
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Soutěže

Upříležitosti Dne ptactva vy-
hlásilo Ekologické centrum 

Kralupy soutěž o nejhezčí pta-
čí budku (viz Zpravodaj březen 
2012). Soutěž měla jednoduchá 
pravidla. Stačilo zaslat snímky 
na téma: jak se staráte o ptačí 
populaci, například jak vyrábí-
te či instalujete ptačí budku ne-
bo s jakým zajímavým ptačím 

obyvatelem jste se setkali. Z do-
šlých příspěvků jsme kolektivně 
vybírali ty nejzdařilejší a nyní 
již známe vítěze soutěže:

autorkami keramického krmít-
ka jsou dvě žákyně třídy 7. A ZŠ 
na Komenského nám. - Marie 
Smerdelová a Jindřiška Halířo-
vá. Gratulujeme!

Jana krátká, eC kralupy

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

Soutěží není nikdy dost. Sotva 
jsme jednu soutěž ukončili, 

máte možnost zkusit své štěstí 
znovu. Ekologické centrum Kra-
lupy nad Vltavou ve spolupráci 
s Českou společností pro větr-
nou energii vyhlašuje u příleži-
tosti Mezinárodního roku udrži-
telné energie pro všechny soutěž 
o nejlepší plakát či nástěnku 
na téma „Větrná energie“. 

Pravidla soutěže: 
1) svá díla zašlete buď na e-mail 
ekoporadna@eckralupy.cz – jako 

fotografii plakátu či nástěnky nebo 
poštou či osobně doručte na ad-
resu: Ekologické centrum Kralu-
py nad Vltavou, Palackého nám. 
6, 278 01 Kralupy nad Vltavou,  
2) ke svému dílu uveďte jmé-
no, příjmení, věk, bydliště,  
3) předmět elektronické pošty či 
obálku označte viditelně heslem 
SOUTĚŽ. 

Soutěž potrvá do 15. června 
2012 (Mezinárodní den větru).  
Soutěžní klání bude probíhat 
ve 3 věkových kategoriích – 
do 12 let, 12 - 18 let a nad 18 

let. V každé kategorii budou od-
měněni jen ty nejlepší vítězné 
práce. A o co se bude soutěžit? 
Ceny do soutěže věnovala Čes-
ká společnost pro větrnou ener-
gii. Pro výherce je připravena 
např. exkurze do větrné elekt-
rárny, originální model větrné 
elektrárny nebo hodnotná kniha 
o větrné energetice v ČR. 

Držíme Vám palce a těšíme se 
na Vaše soutěžní dílka! 

Za kolektiV ekoloGiCkéHo 

Centra Jana krátká, dispečer 

ekoloGiCkéHo Centra kralupy

Zvítězilo keramické krmítko

Soutěž o nej plakát s tématem větrná energie

Mučeníčko pro volné chvíle
Protože jste uvítali ma-
tematické úlohy v minu-
lém Zpravodaji, přinášíme 
vám ve spolupráci se ZŠ 
Komenského nám. dal-
ší 3 záludné příklady, uči-
vo pro ZŠ. Jak si poradíte 
s řešením dnes? Správné 
výsledky najdete níže.

1. O kolik je větší trojnásobek druhé mocni-
ny nejmenšího dvojciferného prvočísla než 
druhá mocnina dvojnásobku největšího jed-
nociferného složeného čísla?

2. Vypočítejte délku hrany největších mož-
ných krychlí, kterými lze zcela naplnit kra-
bici tvaru kvádru s rozměry 720 mm, 36 cm 
a 4,2 dm. (Všechny krychle budou shodné). 

Kolik takových krychlí do krabice narovná-
me? 

3. Z Prahy do Brna vzdáleného 190 km vy-
jelo v 7 h. nákladní auto stálou rychlostí 
80 km/h. V 7 hodin 15 minut vyjelo proti němu 
po stejné trase osobní auto stálou rychlostí 
110 km/h. Jak daleko od sebe obě vozidla 
budou 30 minut předtím, než se setkají? 

Výsledky matematických úloh z květnového Zpravodaje: 
počet trojúhelníků = 48; z písmenek vzešlo slovo BEDLA; 1 telátko má hmotnost jako 6 koček.
Řešení matematických úloh z tohoto čísla: 1) o 39. 2) 6 cm – 504 krychlí. 3) 95 km.

Vítězky soutěže Marie Smerdelová a Jindřiška Halířová
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Historie

Konec kralupského průmyslu

Neuvěřitelný rozvoj malé 
vesnice na soutoku Zá-

kolanského potoka s Vltavou, 
po celá dlouhá staletí čistě 
zemědělské vesnice Kralupy, 
v moderní průmyslové měs-
to, se odehrál během jediného 
století. Od roku 1845 do ro-
ku 1945 byla postavena větši-
na kralupských továren. Dnes 
z nich nenajdeme ani jednu.

Od poloviny devatenáctého 
století, kdy bylo otevřeno želez-
niční spojení Kralup se světem, 
se obec rychle měnila na dů-
ležité tovární a dopravní cen-
trum. Stavba továren probíha-
la živelně na místech, kde byl 
volný prostor, nebo kde byly 
pozemky kralupských sedlá-
ků. Vykupování probíhalo bez 
problémů, neboť podnikatelé 
dobře platili. Během času začal 
průmysl pronikat do samého 
budoucího centra města, které 
dnes tvoří Palackého náměstí. 
Byla to nejprve stavba parního 
mlýna (1867) a pak pivovaru 
(1872). Ke konci devatenáctého 
století, tedy kolem roku 1900, 
měly Kralupy již 15 továren.

Největším závodem byl v té 
době lučební závod postavený 
naproti kralupskému nádraží. 
V roce 1901 přibyl další velký 
průmyslový závod. Byla to ra-

finerie minerálních olejů (pet-
rolejka) postavená na západní 
straně Kralup. Průmyslový roz-
voj pokračoval pak až do polo-
viny dvacátého století. Několik 
menších závodů vzniklo i bě-
hem druhé světové války.

Na začátku roku 1945 bylo 
v Kralupech 30 továren. Bě-
hem leteckého bombardová-
ní 22. března 1945 bylo 22 
z nich těžce poškozeno a ně-
které z nich, jako například 
továrna na součástky žacích 
strojů v Trojanově ulici nebo 
podnik firmy Kment v téže 
ulici, již nebyly nikdy obno-
veny. Na přiloženém obrázku 

ve formě sloupcového grafu je 
vidět, jak narůstal počet tová-
ren (svislá osa) od roku 1856 
do roku 1945. Současný graf 
by měl opačný průběh – ze 
shora dolů. Postupně, hlavně 
po roce 1989, byly jednotlivé 
továrny rušeny, takže dnes, jak 
již bylo v úvodu řečeno, není 
v Kralupech žádný průmyslo-
vý závod. Řeč je ovšem o měs-
tě na levém břehu Vltavy.

Na pravém břehu řeky 
v Lobečku byl v roce 1963 
otevřen moderní chemický 
závod na výrobu kaučuku. 
V roce 1975 byla v blízkos-
ti tohoto závodu postavena 

nová rafinerie s plánovanou 
kapacitou zpracování 3 milio-
nů tun ropy. A tak si Kralupy 
přece jen udržely statut prů-
myslového města. V moder-
ních, plně automatizovaných 
provozech, je vysoká produk-
tivita zaručena i při menším 
počtu zaměstnanců, nežli to-
mu bylo dříve.

Nakonec ještě je třeba odpo-
vědět na otázku, zda postup-
né rušení třiceti továren bylo 
pro Kralupy přínosem nebo 
ztrátou. Z hlediska ekologic-
kého určitě přínosem. „Pra-
ha je město kostelních věží, 
Kralupy je město továrních 
komínů“, to, tuším, napsal Ja-
roslav Seifert. Každá větší to-
várna musela mít vysoký ko-
mín. Rafinerie minerálních 
olejů měla dokonce komíny 
tři. Vévodily městu na západ-
ní straně a jejich kouř se valil 
na Kralupy. Ovzduší Kralup 
zrušením průmyslových závo-
dů získalo na čistotě. Z hle-
diska možnosti zaměstnání 
obyvatel Kralup je to ovšem 
jev negativní, částečně jen 
vykompenzovaný otevíráním 
nových provozoven, živností 
a supermarketů.

inG. Josef stupka

v minulém čísle Zpravodaje jsme si vyprávěli o začátku a konci kralupského pivovaru. 
Stejný osud stihl nakonec všechny kralupské továrny.

Kralupská rafinerie 
minerálních olejů 
měla tři komíny. 
Snímek pochází 
zhruba z 30. let 
minulého století.
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Pozvánky

Dvořákův komorní sbor
pod vedením sbormistra Pavla Holubce vás srdečně zve na

J A R N Í    K O N C E R T
ve čtvrtek 14. 6. 2012 v 18:30 hod.,

který se tradičně koná v aule ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou – Lobeček  
a kam jste si již cestu našli a touto cestou vám sbor děkuje.

Jako hosté vystoupí děti ze ZŠ Nelahozeves, které zatancují v krojích Českou besedu.  
Doufáme, že to bude pro vás pěkné oživení, a že se zúčastníte jako obvykle  

v hojném počtu a podpoříte tak amatérské pěvecké a taneční dění v našem městě.

Sbor vás ještě v tomto měsíci zve na

K O N C E R T  k  pocte apoštolu sv. Petra a Pavla
  

ve čtvrtek 28. 6. 2012 v 18:30 hod.,  

a doufá, že se v letním čase při poslechu duchovní hudby osvěžíte v chladných prostorách 
kralupského pseudogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

těšíme se! Vstupné: dobrovolné

ˇ ˚
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Městská policie

☛ Dne 21. 4. v 9:45 h. na l. 156 zažádalo OO PČR Kpy o sou-
činnost, kdy na l. 158 přijali oznámení od pana H., který sdělil, že 
se jde polít benzínem a upálit. PČR žádá o ostražitost a v případě 
zjištění pana H. jej zadržet. V 13:40 h. na l. 156 oznámil pan H., že se 
nachází na autobusové zastávce na Seifertově nám. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP i PČR, která si celou věc na místě převzala 
k dalšímu opatření. Dne 14. 5. ve 20:25 h. opětovně OO PČR Kpy 
požádalo o součinnost při pátrání po panu H., který uvedl, že si něco 
udělá a zavěsil. Hlídka MP po zbytek své služby pana H. na území 
Kralup nezjistila. 

☛ Dne 23. 4. v 12:32 h. na l. 156 oznámila občanka, že viděla 
několik Romů v traktoru s vlekem, jak vjíždějí do bývalého areálu Aera 
v ul. Libušina. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která na místě 
zjistila 3 osoby romské národnosti, které do přistaveného valníku 
nakládaly připravený železný šrot, kolejnice, kusy železné střešní kry-
tiny a různé kusy železa. Všechny přítomné osoby shodně uvedly, že 
železo nakládají na příkaz pana H., který byl majitelem traktoru. Pan 
H. byl následně dozorčí službou MP telefonicky kontaktován a sdělil, 
že traktor zapůjčil panu K., ale nevěděl, k jakým účelům traktor po-
užije. Výše uvedené zadržené osoby byly proto předvedeny na OO 
PČR Kpy, které si celou věc převzalo k dalšímu opatření. 

☛ Dne 30. 4. v 9:25 h. hlídka MP provedla společně se zaměst-
nancem TSM kontrolu bývalého areálu Aero v ul. Libušina. Zde byly 
zjištěny 3 osoby, které se snažily na přistavený přívěsný vozík na-
ložit litinový drum (tlaková nádoba). Dále zde byl připraven železný 
šrot, překlady, kolejnice, trubky, železné a hliníkové držáky a dráty. 
Na dotaz hlídky MP, co zde muži dělají, všichni shodně uvedli, že si 
chtěli železným šrotem přivydělat nějaké peníze. Z důvodu podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka OO PČR 
Kpy, která si celou věc na místě převzala k dalšímu opatření.

☛ Dne 5. 5. v 1:24 h. na l. 156 oznámil operační HZS ul. Pře-
myslova, Kpy, že se jim nějaký Rom dobývá do vchodových dve-
ří hasičárny. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. V 1:25 h.  
na l. 156 operační HZS sdělil, že muž již vykopl vchodové dveře a drží 
v ruce nůž. Dozorčí službou MP byla informace předána hlídce MP 
a OO PČR Kpy, které taktéž na místo vysílá svoji hlídku. Na místě 
byl muž zadržen do příjezdu hlídky PČR, která si věc převzala k dal-
šímu opatření. 

☛ Dne 11. 5. v 16:35 h. na l. 156 oznámil pan S., že k němu do pro-
dejny na Palackého nám. přišel muž celý od krve, který tvrdí, že byl 
přepaden mužem romské národnosti. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která se na místě od napadeného muže dozvěděla, že 
měl být přepaden Romem, který po něm vyžadoval finanční hoto-
vost. Poté, co toto napadený muž odmítl, byl napaden údery pěstmi 
do obličeje a bylo mu vyhrožováno, že pokud přivolá policii, bude 
se napadení opakovat s větší silou. Napadený muž hlídce MP sdělil 
popis pachatele, který byl následně předán druhé hlídce MP, která 
prověřila okolí nádraží ČD, kam měl údajně pachatel utéct, s výsled-
kem negativním. Na místo incidentu byla přivolána hlídka OO PČR 
Kpy pro podezření z trestného činu a RZS k ošetření napadeného 
muže. Po chvíli se hlídce MP přihlásil muž odpovídající popisu pacha-
tele a uvedl, že muže nenapadl, pouze po něm požadoval hotovost, 
kterou mu již delší dobu dluží. Po příjezdu RZS dále napadený muž 
sdělil, že je nakažen virovou hepatitidou typu C. Hlídka OO PČR Kpy 
si na místě převzala celou věc k dalšímu opatření. 

☛ Dne 15. 5. v 10:42 h. na l. 156 požádalo OO PČR Kpy o pro-
věření oznámení výpravčího z haly ČD, který uvedl, že na jednom 
z nástupišť se nachází muž, který se chová podivným způsobem 
a je zde obava, že chce spáchat sebevraždu. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která zkontaktovala muže, který jevil známky po-
žití návykové látky. Na dotaz hlídky MP, co zde muž dělá, odvětil, že 
se zde modlí. Na místo se poté dostavila hlídka PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu opatření. 

� Dne 11. 5. 2012 ve večerních 
a nočních hodinách proběhla bez-
pečnostně preventivní akce se 
zaměřením na nalévání alkoholu 
mladistvým osobám v restaurač-
ních zařízeních, hraní mladistvých 
na výherních automatech v non- 
stop provozovnách a barech a dá-
le na kontrolu vytipovaných lokalit, 
kde se zdržují uživatelé drog, ob-
čané bez domova a osoby v celo-
státním pátrání. 

Celá akce proběhla za součin-
nosti OO PČR Kpy, SKPV Mělník 
a pracovnice odboru sociální péče 
při MěÚ Kpy. 

V průběhu akce bylo zkontrolo-
váno 16 podniků, kde byly zjištěny 
dvě podnapilé mladistvé osoby, 
za MP Kpy bylo zkontrolováno cel-
kem 123 osob a byly zkontrolovány 
2 lokality (bývalý areál Aera a hotel 
Adriana), kde se nenacházely žád-
né závadové osoby. Dále byly zjiš-
těny dvě nezletilé děti v zábavních 
podnicích po 24. hodině. Tyto byly 
následně předány svým rodičům. 

Kontroly budou pokračovat
Městská policie Kpy se na tuto 
činnost bude zaměřovat i nadále 
a proto plánuje kontroly restau-
račních a zábavních podniků, ale 
i mimo ně, podobně jako v před-
chozích letech i o letošních prázd-
ninách. Prázdniny jsou totiž doba, 
kdy přibývá případů otravy alkoho-
lem, což se bohužel stává již kaž-
doročním letním evergreenem. 

Přestože zákon o opatřeních 
k ochraně před škodami způso-
benými tabákovými výrobky, alko-
holem a jinými návykovými látkami 
č. 379/2005 Sb. jasně stanoví, že 
je zakázáno podat, prodat nebo 
jinak umožnit požití alkoholu oso-

bám mladším osmnácti let, počet 
nezletilých, kteří požívají alkoho-
lické nápoje v ČR, je alarmující. 
Češi, kteří ještě nedovršili hranici 
plnoletosti, totiž pijí nejvíc v ce-
lé Evropě. Dle národního monito-
rovacího střediska je to necelých 
50 % dětí do 16 let, naproti tomu 
čísla EU hlásají necelých 35 % dětí 
do 16 let. 

Výzkumy také ukázaly, že pokud 
člověk pije alkohol před svým 16. 
rokem, je u něj vysoké riziko užívá-
ní ilegálních drog. A proto i vymá-
hání práva má fungovat preventiv-
ně! Např. v Londýně nesmějí mladí 
po 21. hodině v barech, kde se na-
lévá alkohol, být. 

Vzor v rodině a okolí
Ale vše není jen na bedrech Měst-
ské policie, PČR, či jiných orgá-
nů vymáhajících dodržování práv 
a povinností. Nejdůležitější je do-
držování ze strany samotných dětí 
a v neposlední řadě i vliv rodičů, 
kteří by měli mít přehled o tom, 
kde a jak jejich ratolesti tráví svůj 
volný čas. Bohužel v poslední do-
bě při provádění těchto preven-
tivních akcí se strážníci setkávají 
s velmi negativními reakcemi při-
hlížející mládeže a překvapivě i do-
spělých. Je třeba si ale uvědomit, 
že strážníci nepřicházejí do barů 
a diskoték, jak s oblibou nazývají 
mladí „buzerovat“, ale cílem této 
preventivní činnosti je především 
chránit naše potomstvo od nepří-
znivých následků způsobených 
požíváním alkoholu a jiných návy-
kových látek. 

str. tereza Dobrovolná, 
Manažer prevence kriminality, 
Městská policie Kralupy n. Vlt.

Z činnosti kralupské městské policie
Kontroly nalévání alkoholu 
mladistvým osobám
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Opustili  
nás

36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na vycházku do zahrady

ztracenka na albertově 
Kdy? v sobotu 16. června 2012

Odjezd z kralupského nádraží v 8.41 hodin na Masarykovo 
nádraží. Odtud přejdeme pěšky na Hlavní nádraží. Dále 
budeme pokračovat metrem „C“ do stanice I. P. Pavlova. 
Ostatní se mohou připojit v 10 hodin na rohu ulic Sokolská 
a Na Bojišti. 

Navštívíme ztracenou a znovu nalezenou zahradu zvanou 
Ztracenka, připomínanou již v roce 1861. Prohlédneme též 

nově zrekonstruované staré gotické opevnění z doby  
Karla IV., zvané Bastion u božích muk XXXI. s krásnými 
rozhledy na okolí Karlova.
Povíme si něco o historii a účelu různých lékařských budov 
v univerzitním kampusu, který zde vznikal na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století.

Akci připravila: A. Čiperová a M. Vovsová

æ

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  
se dožívají v červnu 
významných životních jubileí.
98 let ...............Šmídlová Jiřina
91 let ...............Šesták Oldřich
 Vidim Oldřich
90 let ...............Kasalický Václav
85 let ...............Trejbal Antonín
 Křivánková Marie
 Kára Miloš
 Slezáková Vlasta
  Machalický Bohumil
 Lázňovský František
 Posltová Zdenka
80 let ...............Vaculíková Květuše
 Matěja Emil
 Beránek Ladislav
 Vosáhlo Josef
 Kalina Oldřich
 Přibylová Milada
 Kliment Pavel
 Lipsová Věra
 Novotný Jaroslav
 Říhová Miluše

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

Sdružení rodáků a příznivců města

Náš druhý letošní zájezd, pořádaný 
s podporou MěÚ v Kralupech n. Vlt., 

vás ještě před dovolenou zavede na prohlíd-
ku Koněpruských jeskyň a interiéru i expo-
zic el. strojků a hraček na zámku v Hořovi-
cích. V případě dobrých časových možností 
navštívíme i metalurgické muzeum v Ko-
márově. Zájezd uskutečníme ve středu  
20. června a předpokládáme, že za sluneč-
ného počasí. Pro vstup do jeskyní vezměte 
s sebou pevnou a vhodnou obuv. Přihlášky 
přijímáme v úterý 5. června od 13 hodin 
v salónku DPS na sídlišti Cukrovar nebo 
na č. 720 139 445. Na obou uvedených 
místech obdržíte všechny podrobné infor-
mace včetně zlevněné ceny. Tento zájezd 
doporučujeme našim členům i široké kra-
lupské veřejnosti. Účastníci tohoto zájezdu 
budou preferováni při přihlašování na zá-
řijový zájezd.

Náš letošní poslední tematický zájezd, 
s podstatnou podporou MěÚ v Kra-

lupech, povedeme po stopách Antonína 
Dvořáka do zámku Vysoká u Příbrami 
a po stopách J. J. Ryby do Rožmitálu pod 
Třemšínem. Ve Vysoké u Příbrami se zasta-
víme především na místě inspirace vzniku 
Dvořákovy opery Rusalka a v Rožmitále 
na místě vzniku známé Rybovy České mše 
vánoční. Malá překvapení, která vás oče-
kávají při zájezdu, odtajníme teprve při od-
jezdu autobusu na určenou trasu ve středu 
12. září. Na tento poslední zájezd sezóny 
zveme nejen naše členy, ale i širokou veřej-
nost. Přihlášky přijímáme už v úterý 4. září 
od 13 h. v salónku DPS na sídlišti Cukrovar 
i na tel. č. 720 139 445.
Více podrobností až v zářijovém čísle Zpra-
vodaje.

Jan kolátor

Červen Září
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

pojeďTe S náMi  
do KoněpruS a HořoVic

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

po STopácH a. dVořáKa 
a jaKuba jana ryby

Poslední zastávka červnového zájezdu – 
zámek Hořovice – vás uchvátí interiéry 
i expozicí el. strojků i hraček. Přihlaste 
se včas!

Vedle tohoto zámečku ve Vysoké u Příbrami 
najdete a můžete s námi navštívit Rusalčino 
jezírko, místo inspirace opery A. Dvořáka - 
Rusalka. Stačí se přihlásit.
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24. 4.   Karla VAVERKOVÁ....................... 72 let

27. 4.  Miroslav HAVELKA ..................... 73 let

2. 5.  Karel VIDÍM  .................................. 83 let

17. 5.  Josef ŠTOLC .................................. 70 let

20. 5.  Rudolf MACHATA ....................... 75 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

vzpomínky
Dne 1. června 2012 
uplyne smutný 
rok od úmrtí mého 
milovaného manžela 
luĎka Pokorného. 
S láskou stále 
vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 6. 6. to budou 2 roky, co můžeme 
jen s láskou 
vzpomínat na mého 
manžela a tátu pana 
jindŘicha nováka. 
Manželka Vlasta 
a synové Jindra 
a Vlastik s rodinami.

Dne 25. června 2012 to bude rok, co nás 
opustila milovaná 
ludMila reichlová. 
S láskou na ni 
vzpomínáme. Manžel, 
děti, vnoučata, 
sestry s rodinami 
a kamarádi.

Drahá maminko,
dnes už je tomu 5 let,  
co jsi opustila tento svět. 
Vždy s Tebou radost byla,  
když jsi tu s námi žila.
Radost i sílu jsi rozdávala  
sestřičkám Pod Lání,
kde bez Tebe zbyl jen smutek a zoufání.
Všichni na Tebe s láskou vzpomínají,
protože Tě v srdíčku stále mají.

Se vzpomínkou Tvé 
dcery Jára, Dana 
s manželem, vnoučata 
Jana, Michal, Petr 
a všichni Pod Lání. 
Nejvíce však Tvé 
sestřičky Hela 
a Zdena.

Děkujeme všem, kteří si s námi vzpomenou 
na paní jaroSlavu kŘíŽkovou.

 1. 6. .....MUDr. Tomaier ...... Nerudova 686
 315 725 603
 8. 6. .....MUDr. Votavová ..... Nerudova 686
 315 724 720
 15. 6. .....MUDr. Hájková ....... Veltrusy
 315 781 156
 22. 6. ....MUDr. Herber ........ Nerudova 686
 315 721 771    
 29. 6. ....MUDr. Hettychová.. Vrchlického ul.
 315 726 160

dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Drazí přátelé,
přestože jsme si v dubnu užívali v plné 
míře radosti s dětmi z mateřské školy, 
oslavili několik kulatých výročí našich 
členů, zazpívali a zatančili s hudbou pa-
na Kozelky a písněmi pana Jílka, tak jsme 
nezaháleli ani v květnu. I když jsme byli 
ochuzeni o dvě úterní schůzky, kdy byly 
státní svátky, tak jsme toho do konce mě-
síce stihli hodně. Absolvovali jsme krásný 
zájezd na Červený Hrádek, Jezeří a do láz-
ní Teplice. Prošli jsme si lázně a prohlédli 
místa, kam se jen tak jako důchodci ne-
dostaneme vzhledem k vysokým cenám 
lázeňské péče. 

Konec měsíce jsme věnovali důkladné 
přípravě na výstavu v Lysé nad Labem 

od 14. června, kam se přihlásilo 16 na-
šich členů s jednašedesáti pracemi. Hned 
na první červnovou schůzku jsme pozvali 
děti z hudební školy, které nám předve-
dou svá nová vystoupení, dále nás navští-
ví také děti z Nelahozevsi s taneční ukáz-
kou pravé České besedy. A protože je to 
poslední možnost se s dětmi setkat před 
prázdninami, velmi se na ně těšíme. 

Už tradiční a oblíbený náš zájezd jsme 
pečlivě připravili, tentokrát pojedeme  
23. června do Děčína, podíváme se 
do Hřenska a České Kamenice.

V příštím Zpravodaji budeme informo-
vat o dalším výletu připravovaném na čer-
venec.

s krásnýM poZdraVeM členoVé Mkd

Městský klub důchodců

Jarní splutí řeky Sázavy
Družstvo SDH Minice, ve složení Pavel 

Nejedlý ml. a Rudolf Dvořák (na foto-
grafii zleva), se v dubnu zúčastnilo 4. roč-
níku Jarního splutí Sázavy z Týnce nad 
Sázavou do Pikovic. Trať dlouhou 16,3 km 
zdolali hasiči v čase 1.59:41 hod., který jim 
vynesl 2. místo v kategorii K2 (dvojčlen-
ná otevřená kanoe). Touto cestou děkujeme 

za skvělou reprezentaci SDH Minice, ale 
i samotného města Kralupy nad Vltavou.

Marek Škabrada, starosta sdH MiniCe

Sbor dobrovolných hasičů Minice 
si vás dovoluje pozvat na již 11. ročník 

soutěže v požárním útoku

„o puToVní poháR  
sTaRosTY MěsTa  

kRalupY nad VlTaVou“
v sobotu 23. června 2012 od 9:00 hod.

v Minicích na louce u kolejí 
(mezi železniční tratí a čerpací stanicí).

Startovné: 200,- Kč 
(skromné občerstvení možno zakoupit na místě konání).

Soutěžní družstva – kategorie Muži a Ženy – budou 
soutěžit bez použití zúžených hadic na vzdálenost 
2“B“, stroj PS12, sací koš s klapkou, proudnice 
jednotné.
Pravidla dle požárního sportu s možností malých 
úprav pořadatelů. 
Přihlášky zasílejte na sdh-minice@email.cz.

www.sdh-minice.cz

na setkání s vámi se těší  
výkonný výbor Sdh Minice!
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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 ČerVeN

Čtvrtek 7.  17:00

ZuŠlechtění uměním
Vystoupení žáků a učitelů kralupské ZUŠ 
v rámci oslav Dny Kralup 2012.

vstupné zdarma.

Úterý 12.  17:00

DISCo Pro teeNAGerY 
„cirkuSové ŠaPitó“
Pro všechny od 8 do 13 let. 
Tohle tu ještě nebylo! Přineste si míčky, ku-
žely, diabola a ukažte světu, co ve vás je... 
Vystoupí i skupina profesionálních žonglérů. 
Disco se bude konat na zahradě KD Vltava, při 
nepříznivém počasí na sále KD Vltava.

vstupné: 60,- kč

Čtvrtek 14.  19:30

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

vstupné: 60,- kč / 100,- kč za pár

Sobota 16.  17:00

Taneční koncerT
tanečního a pohybového studia Zuzany 
Štarkové. Nenechte si ujít výjimečná taneční 
vystoupení. vstupné: 80,- kč

neděle 17.  15:00

S tátou mě baví Svět
Připravte se na zábavné soutěžní odpoled-
ne pro děti a tatínky. Nechte maminky doma 
odpočívat a užijte si super odpoledne s tá-
tou. Čeká vás spousta zábavných aktivit – 
Ohol svého tatínka (nutné „třídenní strniště“ 

a vlastní holení, první pomoc zajištěna :-), 
Opičí dráha, Poznej svoje dítě, Zpívá naše ro-
dina a další. Odměna pro všechny.
Svět s tátou vás bude bavit na zahradě KD 
Vltava, při nepříznivém počasí na sále KD Vl-
tava. vstupné: 35,- kč

 Pondělí 18.  19:30

Komediograf
Komediograf jest velmi pozoruhodný způsob 
divadelního představení. Formou kabaretu, 
což jest skladba písní, dramatických výstupů 
a klaunských čísel, grotesky a černého humo-
ru, nesmyslu a paradoxu, vypráví o dnešní do-
bě. A vypráví tak, že se lidé více než sto minut 
smějí, smíchem očisťují své duše a prodlužují 
si své životy. 

hrají: Pavel Liška, Marek Daniel, Josef Polá-

šek, Tomáš Matonoha, Miroslav Kumhala, Ma-
riana Chmelařová, Marie Ludvíková a další. 
vstupné: 350,- kč / 280,- kč studenti a senioři

Sobota 23.  15:00

Poslední  
zvonění

SuPEr ODPOlEDNE 
PrO VšECHNy DětI. 

Sejdeme se na paloučku u Vltavy – pod cuk-
rárnou na nábř. J. Holuba.
Čekají na vás: projížďky na koních (Natura 
farma, o.s. - paní Sochorová), spousta netra-
dičních soutěží (házení cvičkou na terč, ská-
kání přes učebnice, přenášení vody v houbě), 
dílnička pro děti. Dále vystoupí malé gym-
nastky z TJ Sokol Kralupy. Všechny děti si 
odnesou odměnu.

vstupné: 35,- kč děti / 10,- kč dospělí

12. 7. Sváťovo dividlo -  
„Perníková chaloupka“ - 16:30 h.
29. 8. Loučení s prázdninami 16 - 19 h.

PŘIPrAVUJeMe 
NA ČerVeNeC
A SrPeN 2012:

›
›
›

›
›
›
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Ohlédnutí za výstavou

Vprůběhu posledních týdnů navštívili 
žáci ZŠ praktické výstavu loutek kra-

lupského Loutkového divadelního soubo-
ru „ROLNIČKA“. Kromě zhlédnutí krásné 
výstavy si žáci mohli za vstřícné pomo-
ci členky divadelního souboru paní L. 
Špeldové loutky půjčit a vyzkoušet, jak 

se ovládají, což pro ně bylo velkým zážit-
kem. Všichni se nadšeně na malou chví-
li stali loutkoherci a vyzkoušeli si, jak 
se vodí opravdová loutka. Mnozí museli 
ovšem přiznat, že to úplně jednoduché 
není a že taková loutka také poměrně 
dost váží.   MGr. Veronika balonoVá

Kralupské loutky z Rolničky

Výstavou jsme byli nadšení, bylo to tam 
jako v pohádce. Viděli jsme loutku oblí-

beného kašpárka, který nás na výstavě mi-
le přivítal, také princeznu, ježibabu, čerta, 
vodníka, obra i skřítka a další loutky. Mohli 
jsme si loutky vypůjčit a zkusit si s nimi 
zahrát. Dozvěděli jsme se, že Rolnička hraje 
pro děti už celých 40 let!

Cestou zpět do školy jsme si vyprávěli, 

co jsme na výstavě všechno viděli. Ně-
kdo mluvil o překrásném drakovi, jiný 
o kouzelné královně, zážitků jsme měli 
spoustu.

Mně se líbily všechny loutky. Když jsem 
přišla domů, všem jsem o výstavě vyprá-
věla. Děkujeme Rolničce za krásné odpo-
ledne, které jsme na výstavě prožili!       

natálie bradáčoVá, 4. ročník ZŠ 28. říJna

do konce dubna jsme měli všichni možnost navštívit krásnou a ojedinělou výstavu loutek kralupského Loutkového souboru 
rolnička. na malém sále kd vltava byly vystaveny loutky včetně kulis a podívat se na ně přišla spousta dětí, zejména 

v rámci školního vyučování. ohlasy na výstavu byly ve všech ohledech kladné, přinášíme vám alespoň dva z nich.
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Na výstavě loutek

Návštěva u loutek
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1. 6. PÁ

17:00
NA VLÁSKU  
USA 2010, 96 min., D, 70,- Kč

Princezna Locika byla unesena z hradu svých rodičů 
již jako dítě a zamčena v tajné věži. S pomocí tempe-
ramentního bandity se snaží utéct. Prozrazení jejího 
královského původu visí na nitce a její únosce je jim 
v patách...

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

2. 6. SO

15:00
TADY HLÍDÁM JÁ
Česko 2012, 110 min., 110,- Kč

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební 
cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hy-
peraktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina 
se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách 
uprostřed šumavské „divočiny“...

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí 
vetřela do přízně krále a stala se královnou. Po smrti 
krále se snaží zbavit nevlastní dcery Sněhurky (Kristen 
Stewart) a uchovat si navěky krásu. Sněhurka uprchla 
z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě 
nikdo živý nevrátil. Královna najme odvážného lovce 
(Chris Hemsworth), aby dívku přivedl zpátky... 

3. 6. NE

15:00
TADY HLÍDÁM JÁ
Česko 2012, 110 min., 110,- Kč

17:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3 
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

4. 6. PO

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

5. 6. ÚT

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

6. 6. ST

18:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, 87 min., D, vstup zdarma  
(v rámci oslav Dny Kralup 2012) 

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

7. 6. ČT

20:00 
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 120,- Kč 
(v rámci oslav Dny Kralup 2012)

Režisér Ridley Scott stvořil další výjimečný svět, v němž 
napínavé pátrání po kořenech naší civilizace na planetě 
Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobáda-
ných koutů vesmíru. Právě tady budou muset svést 
děsivou bitvu za záchranu budoucnosti lidské rasy. 

8. 6. PÁ

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

20:00
PROMETHEUS 
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

9. 6. SO

15:00
KOCOUR V BOTÁCH 
USA 2011, 90 min., D, 80,- Kč

17:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

10. 6. NE

15:00
MODRÝ TYGR
Česko / Slovensko / Německo 2011, 90 min., 80,- Kč

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

11. A 12. 6. KINO NEHRAJE

13. 6. ST

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

14. 6. ČT

17:00  
MADAGASKAR  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

Rafinovaní tučňáci si vyrazili užívat do kasina v Monte 
Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafá-
ka Melmana ale na palubu letadla nevzali, což čtveřici 
donutí doplavat za nimi po svých. Zjevení divokých, 
i když přátelských šelem v epicentru evropské zába-
vy vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit elitní 
agentka Chantal DuBois. Čtveřice se snaží schovat 
v cirkuse, ale staňte se cirkusáky, když nic zvláštní-
ho neumíte... 

20:00  
PAŘMENI
Austrálie / Velká Británie 2012, 97 min., T, 100,- Kč

Ženich a tři svědci se vydají na cestu do australského 
vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se 
postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní 
kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“. Ztřeštěný pří-
běh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženi-
chových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou 
silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé... 

15. 6. PÁ

17:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

◆  @

16. 6. SO

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., 12, T, 90,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

17. 6. NE

10:00
PAT A MAT... A JE TO!
ČR, 70 min., 40,- Kč

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 142 min., 12, D, 80,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

18. A 19. 6. KINO NEHRAJE

20. 6. ST

20:00
DON´T STOP
Česko / Slovensko 2012, 98 min., 12, 100,- Kč

Do komunistického Československa - 1983 - dora-
zil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) 
se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš 
Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Co vše se stane bě-
hem jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte 
o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí? Jediné co 
chcete, je prosadit svoje generačního právo na svůj 
vlastní životní styl. 

21. 6. ČT

20:00
CO ČEKAT, KDYŽ ČEKÁTE
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

Humorný pohled do života pěti párů v radostném oče-
kávání. Každému se přece někdy stane, že mu spadne 
dítě do záchodu nebo vyzvedne z jeslí cizí dítě...
Hrají: Cameron Diaz a Matthew Morrison, Elizabeth 
Banks a Ben Falcone, Dennis Quaid a Brooklyn Dec-
ker, Anna Kednrick a Chace Crawford, Jennifer Lopez 
a Rodrigo Santoro.

22. 6. PÁ

17:00
CO ČEKAT, KDYŽ ČEKÁTE
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

23. 6. SO

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

20:00
PIRANHA 3DD
USA 2012, T, 100,- Kč

Rok po útoku prehistorických piraní na Viktoriině jezeře 
se můžeme znovu těšit na tato stvoření, která pro změ-
nu začnou cestovat přes městskou kanalizaci a najdou 
si cestu k bazénům i do aquaparku Big Wet...

24. 6. NE

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 142 min., 12, D, 80,- Kč

25. A 26. 6. KINO NEHRAJE

27. 6. ST

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

28. 6. ČT

18:00  
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

Dostáváme se přibližně do doby před 200 miliony le-
ty, kdy se jeden veliký kontinent, kterému se říkalo 
Pangea, pomalu rozdělil na menší kontinenty, které 
jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení 
vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, 
která neustále sbírá své oříšky... 

20:00  
NEDOTKNUTELNÍ
Francie 2011, 112 min., T, 100,- Kč / 85,- Kč FKV

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého no-
vého opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka 
z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými 
slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou 
osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho 
a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neoče-
kávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým 
se stane jejich přátelství... 

29. 6. PÁ

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

30. 6. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
DON´T STOP
Česko / Slovensko 2012, 98 min., 12, 100,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

1. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
NĚŽNOST
Francie, 2011, 108 min., T, 110,- Kč

Nathalie je mladá, krásná a má skvělé manželství. 
Ale v okamžiku, kdy její manžel zemře při nehodě, její 
svět se zhroutí. Několik let se soustředí pouze na prá-
ci, své emoce nechává stranou. Pak nenadále, aniž 
by věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího 
muže – svého kolegu Markuse. Tento zvláštní pár se 
pak pouští na vlastní emocionální pouť...

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz
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1. 6. PÁ

17:00
NA VLÁSKU  
USA 2010, 96 min., D, 70,- Kč

Princezna Locika byla unesena z hradu svých rodičů 
již jako dítě a zamčena v tajné věži. S pomocí tempe-
ramentního bandity se snaží utéct. Prozrazení jejího 
královského původu visí na nitce a její únosce je jim 
v patách...

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

2. 6. SO

15:00
TADY HLÍDÁM JÁ
Česko 2012, 110 min., 110,- Kč

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební 
cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hy-
peraktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina 
se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách 
uprostřed šumavské „divočiny“...

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí 
vetřela do přízně krále a stala se královnou. Po smrti 
krále se snaží zbavit nevlastní dcery Sněhurky (Kristen 
Stewart) a uchovat si navěky krásu. Sněhurka uprchla 
z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě 
nikdo živý nevrátil. Královna najme odvážného lovce 
(Chris Hemsworth), aby dívku přivedl zpátky... 

3. 6. NE

15:00
TADY HLÍDÁM JÁ
Česko 2012, 110 min., 110,- Kč

17:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3 
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

4. 6. PO

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

5. 6. ÚT

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

6. 6. ST

18:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, 87 min., D, vstup zdarma  
(v rámci oslav Dny Kralup 2012) 

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., D, 165,- Kč

7. 6. ČT

20:00 
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 120,- Kč 
(v rámci oslav Dny Kralup 2012)

Režisér Ridley Scott stvořil další výjimečný svět, v němž 
napínavé pátrání po kořenech naší civilizace na planetě 
Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobáda-
ných koutů vesmíru. Právě tady budou muset svést 
děsivou bitvu za záchranu budoucnosti lidské rasy. 

8. 6. PÁ

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

20:00
PROMETHEUS 
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

9. 6. SO

15:00
KOCOUR V BOTÁCH 
USA 2011, 90 min., D, 80,- Kč

17:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

10. 6. NE

15:00
MODRÝ TYGR
Česko / Slovensko / Německo 2011, 90 min., 80,- Kč

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

11. A 12. 6. KINO NEHRAJE

13. 6. ST

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

14. 6. ČT

17:00  
MADAGASKAR  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

Rafinovaní tučňáci si vyrazili užívat do kasina v Monte 
Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafá-
ka Melmana ale na palubu letadla nevzali, což čtveřici 
donutí doplavat za nimi po svých. Zjevení divokých, 
i když přátelských šelem v epicentru evropské zába-
vy vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit elitní 
agentka Chantal DuBois. Čtveřice se snaží schovat 
v cirkuse, ale staňte se cirkusáky, když nic zvláštní-
ho neumíte... 

20:00  
PAŘMENI
Austrálie / Velká Británie 2012, 97 min., T, 100,- Kč

Ženich a tři svědci se vydají na cestu do australského 
vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se 
postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlastní 
kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“. Ztřeštěný pří-
běh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženi-
chových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou 
silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé... 

15. 6. PÁ

17:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

◆  @

16. 6. SO

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
TEMNÉ STÍNY
USA 2012, 113 min., 12, T, 90,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 160,- Kč

17. 6. NE

10:00
PAT A MAT... A JE TO!
ČR, 70 min., 40,- Kč

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 142 min., 12, D, 80,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

18. A 19. 6. KINO NEHRAJE

20. 6. ST

20:00
DON´T STOP
Česko / Slovensko 2012, 98 min., 12, 100,- Kč

Do komunistického Československa - 1983 - dora-
zil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) 
se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš 
Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Co vše se stane bě-
hem jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte 
o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí? Jediné co 
chcete, je prosadit svoje generačního právo na svůj 
vlastní životní styl. 

21. 6. ČT

20:00
CO ČEKAT, KDYŽ ČEKÁTE
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

Humorný pohled do života pěti párů v radostném oče-
kávání. Každému se přece někdy stane, že mu spadne 
dítě do záchodu nebo vyzvedne z jeslí cizí dítě...
Hrají: Cameron Diaz a Matthew Morrison, Elizabeth 
Banks a Ben Falcone, Dennis Quaid a Brooklyn Dec-
ker, Anna Kednrick a Chace Crawford, Jennifer Lopez 
a Rodrigo Santoro.

22. 6. PÁ

17:00
CO ČEKAT, KDYŽ ČEKÁTE
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

23. 6. SO

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 150,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

20:00
PIRANHA 3DD
USA 2012, T, 100,- Kč

Rok po útoku prehistorických piraní na Viktoriině jezeře 
se můžeme znovu těšit na tato stvoření, která pro změ-
nu začnou cestovat přes městskou kanalizaci a najdou 
si cestu k bazénům i do aquaparku Big Wet...

24. 6. NE

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

17:00
AVENGERS  
USA 2012, 142 min., 12, D, 80,- Kč

25. A 26. 6. KINO NEHRAJE

27. 6. ST

20:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., 15, T, 100,- Kč

28. 6. ČT

18:00  
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

Dostáváme se přibližně do doby před 200 miliony le-
ty, kdy se jeden veliký kontinent, kterému se říkalo 
Pangea, pomalu rozdělil na menší kontinenty, které 
jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení 
vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, 
která neustále sbírá své oříšky... 

20:00  
NEDOTKNUTELNÍ
Francie 2011, 112 min., T, 100,- Kč / 85,- Kč FKV

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého no-
vého opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka 
z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými 
slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou 
osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho 
a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neoče-
kávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým 
se stane jejich přátelství... 

29. 6. PÁ

15:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 100,- Kč

17:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC 
USA 2012, 126 min., D, 90,- Kč

30. 6. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
DON´T STOP
Česko / Slovensko 2012, 98 min., 12, 100,- Kč

20:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 110,- Kč

1. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
MUŽI V ČERNÉM 3  
USA 2012, 104 min., T, 110,- Kč

20:00
NĚŽNOST
Francie, 2011, 108 min., T, 110,- Kč

Nathalie je mladá, krásná a má skvělé manželství. 
Ale v okamžiku, kdy její manžel zemře při nehodě, její 
svět se zhroutí. Několik let se soustředí pouze na prá-
ci, své emoce nechává stranou. Pak nenadále, aniž 
by věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího 
muže – svého kolegu Markuse. Tento zvláštní pár se 
pak pouští na vlastní emocionální pouť...

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

2D 2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D 2D



K Z

www.mestokralupy.cz20

Školy

ZŠ reVoluční

MŠ nábř. J. Holuba

Vtýdnu od 28. 5 do 1. 6. 
2012 se 18 žáků devátých 

tříd zúčastnilo projektu „Ma-
lé maturity“. Výsledky jejich 
snažení a současně rozloučení  
9. tříd se školou proběhne 28. 6. 
2012 v 9:00 hodin v Kulturním 
domě Vltava. 

Zveme všechny rodiče žáků 
devátých tříd na toto rozlou-
čení. 

MGr. olGa HanuŠoVá 

a MGr. luCie čiperoVá 

Malé 
maturity

Atletický pětiboj 
o pohár starostky města Velvary

fo
to

:  
M

a
r

e
k

 p
e

tr
o

vI
č

fo
to

:  
ve

r
o

n
Ik

a
 v

IL
íM

c
o

vá

Dne 3. 5. 2012 jsme se zú-
častnili prvního ročníku 

atletického pětiboje ve Velva-
rech, kterého se kromě naší 
školy zúčastnily také týmy ZŠ 
Velvary, Sportovního centra 
Velvary, ZŠ Klobuky a ZŠ Tře-
bízského Kralupy. 

Po přivítání všech zúčastně-
ných jsme se rozdělili do druž-
stev. Závodili jsme ve vrhu koulí, 
skoku do dálky, skoku do výšky, 
běhu na 60  m a 800  m.

Vyhlášení výsledků bylo nej-
prve v kategoriích od 6. do  
9. třídy a potom vyhlásili umís-
tění škol. Naše škola se umístila 
na 1. místě.  andrea VaCkoVá, 8.a

 a MGr. Jana noVákoVá

Na školní výlet vyjela naše 
MŠ do zooparku ve vesnici 

Zájezd u Kladna. Toto zajímavé 
výletní místo, zatím Kralupáky 
prakticky neobjevené, vzniklo 
z nadšení chovatelů zvířat a zá-
jmu lidí z okolí. Nejdříve malá 
chovatelská stanice se tak pro-

měnila v atraktivní zoopark, kte-
rý se neustále rozrůstá. Voliéry 
a výběhy zvířátek jsou postave-
ny převážně z přírodních mate-
riálů, a jsou vhodně zakompono-
vány do vesnického prostředí. 

Děti tak měly jedinečnou 
možnost vidět exotická zvířata 

opravdu zblízka a díky ocho-
tě ošetřovatelů si je mohly i po-
hladit a nakrmit. Setkání z očí 
do očí s malou krotkou lamou 
bude pro děti dlouho nezapome-
nutelným zážitkem.

V zooparku se nám nejví-
ce líbily slunící se skupinky 

tří druhů lemurů, chameleoni, 
rys, kočkodani, želvy, surikaty 
a hlavně velbloud Ája. 

Výlet nám přinesl nevšední 
zážitek a děti byly nadšené. Mů-
žeme ho doporučit i Vám!

Veronika VilíMCoVá, 

MŠ u ŠípkoVé růženky

Výlet do ZOOPARKU
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ZŠ praktiCká

Děti, kdo přečte poslední 
odstavec pohádky? Roz-

hlížím se po třídě a vyvolávám 
Boříka, který se hlásí. Dnes ne-
sedí na svém invalidním vozí-
ku. Sedí v křesílku sestaveném 
z kostek molitanové stavebnice 
„Pufy“ a čítanku má položenou 
na klíně. Tuto multifunkční mo-
litanovou stavebnici může Bořík 
využívat díky projektu OP Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost 
„Proti bariérám“. Pro její vari-
abilnost, barevnost i příjemný 
materiál, ze kterého je vyrobe-
na, ji Bořík rád využívá každý 
den.

V další části hodiny následuje 
poslech pohádky. To už Bořík 
tuší, že může relaxovat na ob-
líbeném „šnekovi“, což je kom-
penzační pomůcka pro bazální 
stimulaci. 

Probíhající projekt „Proti bari-
érám“ je zdravotně postiženým 
přínosem. Díky těmto kompen-
začním pomůckám nemusí Bo-
řík ve škole trávit celé dopoledne 
na invalidním vozíku, ale je mu 
umožněno propojit vyučování 
s relaxací a bazální stimulací.

V naší škole není Bořík jedi-
ným zdravotně postiženým žá-
kem, který má možnost všech 
těchto pomůcek využívat přímo 
ve své třídě. Z kompenzačních 
prvků stejného druhu se těší 
i těžce zdravotně postižený Lu-
kášek z druhé třídy. Všechny 
získané pomůcky jsou plně vy-
užívány k podpoře individuální-
ho vývoje obou chlapců a jsou 
zde připraveny i pro další žáky 
s postižením, kteří mají do naší 
školy dveře otevřené.
MGr. luCie polákoVá, třídní učitelka

Léto a prázdniny se nezadržitelně blíží 
a sluníčko nás svými paprsky už láká 

ven. V naší škole se také snažíme zpříjem-
nit žákům poslední týdny tohoto školního 
roku.

Kromě návštěvy výstavy loutek, o níž je 
psáno na str. 17, jsme měli možnost zúčastnit 
se exkurze v zákulisí kralupského kina. Zde 

se žáci dozvěděli, jak probíhá proces, než se 
film dostane na plátno a co vše je potřeba 
k tomu, aby mohli pohádku či film sledovat 
na velkém plátně. Také jsme zde mohli po-
rovnat starší a moderní digitální promítací 
techniku a vidět obrovský technický pokrok, 
který se ve filmové tvorbě udál.      

Před koncem školního roku nás ještě če-

kají zajímavé školní výlety, např. tradiční 
projížďka lodí po Praze, a také zábavné do-
poledne s pejsky. O těchto akcích Vám rá-
da povím v příštím čísle, jak se nám vše 
vydařilo.

Všem žákům přeji hezké vysvědčení 
a krásné letní prázdniny.

MGr. Veronika balonoVá

V zákulisí kina Vltava

Paní ředitelko, chtěli bychom velice po-
děkovat za váš finanční dar pro nemocné 
cystickou fibrózou (CF), který jste nám letos 
zaslali. Šlo o část výtěžku z trhů, kde děti 
nabízely své výrobky, a ze sběru papíru.  

Dar použijeme na finanční příspěvek pro 
nemocné CF. Každé rodině s dítětem s CF 
nebo dospělému 

nemocnému přispíváme jednou za rok část-
kou 2.000,- Kč na náklady spojené s léč-
bou (např. náhradní díly do inhalátorů, léky 
pro CF, rekondiční pobyty u moře). Léčbu 
CF hradí z velké části zdravotní pojišťovny, 
zbývající část si však musí zaplatit sami ne-
mocní nebo jejich rodiny. 

Cystická fibróza je geneticky podmíněné 
nevyléčitelné onemocnění, které postihuje 
především plíce a trávicí ústrojí. Zde se tvoří 
hustý hlen, který zabraňuje jejich správné 
funkci a postupně tato ústrojí nenávratně 
poškozuje. V současné době se s CF v ČR 
léčí cca 600 nemocných. Více na našich 
webových stránkách www.cfklub.cz. 

Vzhledem k tomu, že na vaší škole jsou 
děti s touto nemocí, chtěli bychom poděko-

vat učitelům a ostatním pracovníkům školy 
za toleranci a respektování individuálních 
potřeb nemocných CF.

Je dobře, že své svěřence vedete již 
od útlého věku k pomoci jiným, kteří pod-
poru potřebují. 

lenka Skočdopole vakermanová, 
koordinátorka, klub nemocných 

cystickou fibrózou, o.s.

Kompenzační pomůcky zdravotně postiženým
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Zveme nejen rodiče a žáky základní školy Generála Klapálka na

 SPoRTovní dEn
v neděli 3. června od 13 hodin na hřišti za školní jídelnou. 

Pro děti budou připraveny zábavné soutěžní úkoly. 
      sdružení rodičů a přátel Školy
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ZŠ koMenskéHo

Základní uMĚleCká Škola

Výstup na Komendu – 4. ročník 

kde?  zadní dvůr ZŠ Komenského  
kdy?   v sobotu, 16. 6. 2012 
dopoledne – kategorie 10-15 let 
prezence: 8.30 hodin 
soutěž: 9.00 hodin 
odpoledne – kategorie 15 let a starší 
prezence: 13.30 hodin 
soutěž: 14.00 hodin 
 

více info:  (FB) Lezecká stěna Kralupy 

Základní umělecká škola 
v kralupech nad vltavou srdečně  

zve na komponovaný pořad

ZUŠlechtění uměním.
V pořadu se představí žáci hudebního, 

literárně-dramatického 
a tanečního oboru.

Čtvrtek – 7. června 2012
od 17 hod. v KD Vltava.

hra na klavír, keyboard, 
akordeon, housle, violoncello, 

hra na zobcovou a příčnou 
flétnu, klarinet, saxofon, 

lesní roh, trubku, bicí nástroje, 
kytaru a zpěv. také do oboru 

tanečního, výtvarného  
a literárně-dramatického. 

Informace na telefonu 
315 727 843 nebo přímo 

v budově riegrova 181.

Základní umělecká škola
PŘijíMá Žáky do těchto oBorů:

www.zuskralupy.cz

Žáci naší školy se pod vede-
ním Mgr. Miluše Kučírkové 

zúčastnili celostátní soutěže „Sa-
pere – vědět, jak žít“. Posláním 
soutěže je především vzbudit 
v dětech zájem o zdravý životní 
styl a vede k uvědomění si odpo-
vědnosti za své zdraví. V průbě-
hu soutěže na žáky čekaly různé 
tematické oblasti vztahující se 
ke zdravému životnímu stylu – 
základní živiny, poruchy příjmu 
potravy, pohyb a energie, vhod-
né složení jídel atd.

V kategorii prvního stupně 
prošli naši žáci úspěšně škol-
ním, okresním i krajským ko-
lem, která probíhala elektronic-
kou formou, a postoupili tak 
do celostátního finále, které 
proběhlo 23. dubna v Hlavní 
zasedací síni Magistrátu hl. m. 
Prahy. Náš školní tým, ve slo-
žení Marie Měkotová, Adriana 
Majerová a Veronika Elznicová, 
obsadil skvělé 2. místo a zaslou-
ží si tak velké uznání a obdiv. 

MGr. barbora černá

J e už takovou tradicí, že v rámci 
Dne Země si na Komendě odpo-

čineme od učení v lavicích a vyrazíme 
na čerstvý vzduch. V předešlých le-
tech se celá škola sešla na vedlejším 
Sokolišti, kde si osmé a deváté třídy 
připravily pro mladší ročníky různá 
stanoviště se zaměřením na zdravo-
vědu a ekologii. 

Letos jsme se však dočkali překva-
pení. Ročníkům druhého stupně by-
ly přiřazeny třídy ze stupně prvního. 
Druhostupňoví žáci pak měli pro ty 
menší naplánovat a přichystat trasu 

plnou stanovišť a zajímavých úko-
lů. Vyrazili jsme například na Hosti-
bejk, podél řeky Vltavy do Chvatěrub, 
po druhém břehu do Dolan či opač-
ným směrem Dvořákovou stezkou až 
do Nelahozevsi.

Malé děti plnily úkoly poctivě 
a s nadšením, něco nového se do-
zvěděly a navíc zažily spoustu zába-
vy. Počasí nám také přálo, tudíž nebyl 
snad nikdo, kdo by se do školy nevrátil 
s pocitem příjemně prožitého dne. Tak 
se sejdeme zase za rok!

nela doróková, 9. a

Úspěch v soutěži Sapere

Den Země

Mgr. Miluše 
Kučírková 

spolu se členy 
vítězného 

týmu a třemi 
náhradníky.
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ZŠ 28. říJna

ZŠ a MŠ třebíZskéHo

blíží se konec školního 
roku a nám se nabízí 
rekapitulace naší práce. 

Všichni vycházející žáci si 
při výběru dalšího vzdělá-

vání vybírali podle svých zá-
jmů a schopností – měli štěstí 
– po prázdninách se stanou 
studenty oboru, který si vy-
brali.

Při přijímacích zkouškách by-
li úspěšní všichni, kteří je kona-
li, ostatní uspěli v přijímacích 
pohovorech nebo na základě 
studijních výsledků. Úspěšně 
složili i žáci 5. ročníku přijíma-
cí zkoušky na víceleté gymnázi-
um (umístili se v první polovině 
přijatých žáků).

Za úspěchem je nejen pilná 
práce žáků samotných, ale i uči-
telů, kteří jim na cestě vzdělává-
ní byli nápomocni. 

KVěteN bYl Pro NÁS 
ÚSPěŠNý I NA PolI 
SPortoVNÍM A HUDebNÍM:

Atletický pětiboj:
1. místo Tomáš Lachman 
(6. třída)

1. místo Nikola Kohoutová 
(8. třída)
2. místo Martina Kunešová 
(8. třída)
2. místo Pavlína Kolářová 
(6. třída)
3. místo Tereza Osladilová 
(9. třída)

Středočeský taneční pohár:  
3. místo (taneční kroužek)

Nota D:
2. místo Dominika Kontrová 
(hra na harmoniku)
2. místo Tereza Hubičková 
(zpěv) 

Za všechny dosažené úspě-
chy gratulujeme a přejeme 
všem učitelům, žákům, rodi-
čům a veřejnosti krásné prázd-
niny a budeme se těšit na nový 
školní rok!

Program Recyklohraní nejen 
vzdělává a motivuje naše žá-

ky v oblasti ekologie, ale přináší 
také možnost přispět k ochraně 
životního prostředí. Žáci i veřej-
nost v rámci projektu odevzdáva-
jí ve škole k recyklaci vysloužilé 
elektrospotřebiče. Nyní můžeme 
vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci ušetři-

li životnímu prostředí. Víme ta-
ké, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr, od-
voz a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení.

Žáci naší školy v loňském ro-
ce vytřídili 11 televizorů, 5 PC 

monitorů a 612  kg drobných 
elektrospotřebičů – celkem  
916  kg.

Tím jsme uspořili 17 MWh 
elektrické energie, 1 100 litrů ro-
py, 70 m3 vody a 0,5 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o té-
měř 3,5 tun CO2 a produkci ne-
bezpečných odpadů o 14 tun.

Když si uvědomíme, že osobní 

automobil vyprodukuje průměr-
ně za rok provozu 2 tuny sklení-
kových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost spotřebuje za rok prů-
měrně 2,2 MWh elektrické ener-
gie, jsou to impozantní čísla.

Proto si všichni, kdo zodpověd-
ně třídí a přispívají tak k ochra-
ně životního prostředí, zaslouží 
naše poděkování!

MGr. Jana HruŠoVská

Dárek ke Dni dětí
Protože děti mají rády pohádky, přichys-

tali jsme pro kamarády z MŠ Mikovic-
ká překvapení ke Dni dětí. Vyrobili jsme 
pro ně postavičky z pohádek. Dárky malým 
kamarádům udělaly radost a pohádkové po-
stavičky si ve školce vystavili. Později si 
každý odnesl princeznu, vodníka nebo ča-
rodějnici domů. 

Těší nás, že jsme pohádkou vykouzlili 
úsměvy na tvářích dětí. 

žáCi Ze 4. ročníku ZŠ 28. říJna fo
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Environmentální vyúčtování

Velké úspěchy na konci školního roku
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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

letNÍ tÁborY

Připomínáme rodičům, že mají poslední 
možnost přihlásit své dítě na letní tábor 
s DDM v Mokrosukách.

Tábory jsou určeny pro děti od 7 let. Při-
praveny jsou pro ně zajímavé celotáboro-
vé hry, dobrodružné úkoly, výlety, táborák, 
koupání, zkrátka vše, co k dobrému táboru 
patří. Prioritou našich táborů je výborná 
domácí kuchyně.

Termíny: 28. 7. – 4. 8., 4. 8. - 11. 8.,  
11. 8. - 18. 8. Cena: 4.200,- Kč

SobotNÍ KUrZ

Zveme zájemce na poslední sobotní kurz 
v tomto školním roce. Čekají nás hrátky 
s barvou aneb studená batika a batika hed-
vábí v mikrovlnce.

Kurz se koná 23. 6. od 13:00 hodin. Při-
hlášky přijímáme do 12. 6. Cena kurzu je 
380,- Kč. V ceně je po 1 kusu textilu na kaž-
dou techniku, barvy a pomůcky. Další ba-
vlněné a hedvábné šály, šátky nebo trička 
si můžete přinést.

ZÁJMoVÉ ÚtVArY DDM
Pomalu končí tento školní rok a my pro 
vás již chystáme nabídku pro rok následu-
jící. Seznam ZÚ získáte kromě Zpravoda-
je také na www.ddmkralupy.webz.cz nebo 
přímo v DDM, kde si můžete vyzvednout 
také přihlášky.

A tak jako každý rok i nyní pro Vás chys-
táme nové ZÚ. 

DeSKoVÉ HrY to 
NeJSoU JeN ŠACHY
DDM rozšiřuje svoji nabídku ZÚ o Deskové 
hry. Vedle tradičního, oblíbeného a úspěš-
ného šachového kroužku nabídneme mož-
nost zahrát si a naučit se další deskové hry. 
Zkušení hráči i nováčci budou mít možnost 
zahrát si moderní deskové hry. 

„Chceme zájemcům o hry z řad nováčků 
i zkušených hráčů ukázat pestrost moder-
ních her. Každé setkání přinese příležitost 
naučit se nebo si zahrát jednu z prověře-
ných her. Vždy budeme vybírat hry ve va-
riantách pro dospělé i pro děti od 6 let. 
Připraveny budou hry pro skupiny i dvojice. 
Začneme klasikou deskových her Osadníky 
z Katanu, která získala v roce 1995 ocenění 
Hra roku. Osadníci z Katanu jsou řazeny 
do skupiny her, které jsou vhodné pro hrá-
če, kteří nemají s hraním deskových her 
mnoho zkušeností a neví, co od nich mohou 
čekat. Pro mladší návštěvníky bude připra-
vena verze junior. Na své si tedy přijdou 
všichni od 6 let. V nabídce bude vždy také 
jedna logická abstraktní hra. V září to bude 
Quarto.” Takto nám nově připravovaný ZÚ 
představil jeho vedoucí Jan Vrzáček.

NAŠe ZAHrADA
Ano, to je název nového zájmového útva-
ru. Děti zde během školního roku po-
znají mnoho nového, protože pod jedno-
duchým názvem se skrývá velmi pestrá 
nabídka činností. Setí, sázení, pěstování 
a ošetřování pokojových, balkonových 
i zahradních rostlin. Naučí se vázat nej-
různější druhy suchých vazeb a dekorací. 
Budou poznávat a sbírat přírodní materi-
ál do těchto vazeb. Samozřejmě nebudou 
chybět vánoční a velikonoční aranže. Ni-
kdo se jistě nebude nudit, zbývá jen vy-
plnit přihlášku.

MYSlIVoSt, PŘÍroDA, 
KYNoloGIe
Zajímají se vaše děti o přírodu, les a jeho 
obyvatele? Chtějí zažít zimní dobrodruž-
ství u krmelce? Poznat myslivecké tradice 
a zvyky? Rozeznávat volně žijící zvířata 
podle stop, okusu nebo trusu?  Součástí 
kroužku bude i znalost plemen a skupin 
loveckých psů, jejich chovu, výchově a vý-
cviku, vedení a použití – tedy myslivecká 
kynologie. Průvodcem dětem bude zkušený 
lesák a myslivec Petr Blažek a pan Lubo-
mír Jech.
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TJ Sokol

v březnu a dubnu 2012 se nejmladší 
gymnastky kralupského Sokola 
zúčastnily závodů všestrannosti (tzn. 
gymnastika, šplh, atletika a plavání) 
v rámci župy barákovy.

Nejdůležitější pro ně byla samozřejmě 
gymnastická část, která se konala  

31. března v Poděbradech. Tam dívky 
obsadily první tři místa s bezpečným bo-
dovým náskokem. Přestože některé sou-
těžily mimo svou věkovou kategorii (je 
jim méně než 6 let), všechny předvedly 
v porovnání s ostatními úžasné výkony. 

Závody pojaly velmi vážně a své sestavy 
zacvičily s velkým nasazením – dokonce 
i prvky, které někdy dělají problémy, se 
pod přísným dohledem rozhodčích po-
dařily. Výbornému umístění nezabránila 
ani nastupující nemoc závodnic. 

Závody v atletice a plavání, konané  
21. dubna v Mělníku, byly po celoroční 
gymnastické dřině v tělocvičně zpest-
řením. I do tohoto zápolení šly dívky 
s plným nasazením. Skvělé umístění tak 
zajistilo Andrejce Čapkové přímý postup 
z 1. místa do celorepublikového finále 
v Brně, Katka Chlapcová na celkovém 

3. místě je náhradnicí. Držíme tedy dív-
kám palce, aby se na soutěži republikové 
úrovně umístily co nejlépe.

Gratulujeme těm, které se umístily 
i na dalších, nepostupových pozicích – 
za celoroční práci si ocenění zaslouží.
Děvčatům se po celý rok věnují trenérky 
Marie Zdražilová a Míla Pokorná. 

MGr. petra VanžuroVá,  

náčelniCe tJ sokol kralupy nad  VltaVou

www.gymnastikakralupy.estranky.cz

Gymnastické úspěchy v Sokole

Milí čtenáři, kdo jste měl možnost 
zhlédnout první velkou generál-

ku na pražský XV. Všesokolský slet 
2012 župy Barákovy v Brandýse nad 
Labem, který se uskutečnil v sobotu 
19. 5. 2012, jistě mi dáte za pravdu, 
že se jednalo o velký SVÁTEK pohybu, 
cvičení a tance.

TJ Sokol Kralupy se prezentoval 
hned dvěma skladbami. První sklad-
bu s názvem JONATÁN nacvičují ma-
lé cvičenky z oddílu gymnastiky pod 
vedením cvičitelek M. Pokorné a A. 
Hakenové. Zajímavé náčiní ve tvaru 
barevných sestavitelných trojúhelníků 
jim umožňuje hravě zvládat kotouly 
vpřed i vzad, různé skoky a výskoky 
a jiné prvky. Veselá hudba motivuje 
všechny cvičenky k provedení cviků 
rytmicky a samozřejmě ani diváka ne-
nechává v klidu – tleskalo se od za-
čátku až do nástupu další skladby.

Velmi mile překvapila druhá sklad-
ba (kde je kralupský Sokol také za-
stoupen) – jedná se o cvičení doros-
tenek a žen, kde nás reprezentuje 
8 sympatických žen pod vedením 
náčelnice Petry Vanžurové. Cvičí se 

v tyrkysovo-bílých slušivých úborech 
s prapodivným, leč velmi náročným 
bílým švihadlem. Diváky jistě udivilo 
rychlé až ostré tempo celé skladby, 
ani jedna část nenechala ženy chvil-
ku nadechnout. Před zraky diváků se 
roztáčela švihadla téměř v nepředsta-
vitelných obratech a skocích, dokon-
ce se skákalo ve dvojicích přes jedno 
švihadlo... o probíhačkách pod obřími 
švihadly ani nemluvě.

Zkrátka sokolské slety se vracejí 
v plné parádě a lesku a jdou s moder-
ní dobou. Všechny skladby, které bylo 
možno v Brandýse na travnatém hřiš-
ti vidět, si zaslouží velký obdiv. Malí 
i dospělí cvičenci, cvičitelé a cvičitel-
ky pro nás diváky připravili nádherné 
odpoledne plné rozmanitých skladeb 
s maximálním nasazením všech - 
od dvouletých capartů až po neza-
pomenutelnou Věrnou gardu.

Ti z Vás, kteří budou na pražském 
stadionu v Edenu 5. a 6. července 
2012, se mají opravdu nač těšit.

Se sokolským NA ZDAR! 
iveta Bendíková, 

vzdělavatelka tj Sokol kralupy

tělocvičná jednota SoKol Kralupy nad Vltavou

www.sokol.kralupy.cz

jodlova 16, 278 01  
Kralupy nad Vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokol-kralupy@seznam.cz

Svátek v Brandýse n. L.
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Kralupské juniorky dostaly 
opět pozvání na Meziná-

rodní volejbalový turnaj v dru-
žebním Komárně. Koncem 
dubna tedy vycestovaly na Slo-
vensko, kde zápolily s tradičně 
kvalitními soupeřkami. I tento-
krát slovenští pořadatelé pozva-
li výběr Budapešti a Slávii UK 
Bratislava – jedno z předních 
slovenských družstev. V sobo-
tu 28. 4. naše děvčata nejpr-
ve porazila domácí Komárno 
(3:0) a následně i výběr Buda-
pešti (2:1). V posledním zápa-
se pak nestačila na Bratislavu 
(0:3). Situace se zamotala a do-

šlo na počítání setů a dokonce 
míčů. O pouhých osm míčů 
předstihla Kralupy Budapešť 
i přesto, že měla dvě prohry. 
V zápase s Komárnem o třetí 
místo naše hráčky hladce zví-
tězily 3:0 a obhájily tak loňské 
umístění. Je dobře, že se v kon-
kurenci kvalitních družstev ne-
ztratily, předváděly pohledný 
volejbal a úspěšně reprezento-
valy kralupskou volejbalovou 
školu i za hranicemi. 

petr slapnička

Aktuální informace o dění 
v kralupském volejbale: 
www.kralupskevolejbalistky.org  

Volejbalový turnaj v Komárně

Plavecký oddíl obnovil činnost

Po znovuotevření kralup-
ského plaveckého bazénu 

začátkem letošního roku ob-
novil i Plavecký oddíl Kralu-
py (POKr) plně svoji činnost 
v domácích podmínkách. Tak-
řka 60 dětí v plavecké ško-
le a v kroužku kondičního 
plavání a více než 30 plavců 
v samotném oddíle tak může 

opět naplno trénovat, zdoko-
nalovat se anebo se jen plavat 
naučit. 

Jako šéftrenér působí i na-
dále Jan Šára, nově pak trenér 
2. třídy Tomáš Brtník. Dětem 
v přípravce se obětavě věnují 
Tomáš Janouškovec, Jana Mo-
tyčková, Zora Jandová a Kate-
řina a Petr Martínkovi. Dík 

jim patří i za to, že v době re-
konstrukce kralupského bazé-
nu dojížděli trénovat do jiných 
bazénů v okolí.

Formu našich plavců prově-
řily dubnové a květnové kraj-
ské závody. Mezi mladšími 
závodníky byli nejúspěšnější 
Kateřina Berková, Marie Mar-
tínková, Michaela Svobodová 

a Jan Pokorný. Dorostenci sou-
peřili v pražském podolském 
bazénu, kde skvělých umístění 
dosáhli Zbyněk Štursa, Michal 
Šaroch, Lukáš Boháček a Lin-
da Plavcová.

Držíme kralupským plavec-
kým nadějím palce v dalších 
kolech závodů!

petr HantyCH
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Srdečně vás zveme na 20. ročník

který proběhne na sokolišti v rámci Dnů Kralup  

dne 9. 6. 2012.

memorIáLU sImonY mAcHAnoVé,

2. ročník turnaje trojek  
nejmaldších volejbalistů

Při této příležitosti zveme 
volejbalistky, volejbalisty ale 
i funkcionáře, kteří „napříč 
stoletími“ prošli kralupským 
volejbalem, na společné 
setkání 9. 6. 2012, 17:00 h. 
(společné foto). 

se bude hrát na sokolišti  

v neděli 10. 6. 2012.
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Ve dnech 9. až 11. 5. se basketbalové 
družstvo dívek kralupského gymnázia 

zúčastnilo finálového turnaje o Putovní po-
hár ministra školství. Tato soutěž se konala 
v Klatovech za účasti 12 dívčích a 12 chla-
peckých družstev, která se do této skupiny 
probojovala po vyhraných zápasech v před-
chozích okresních a krajských kolech. 

Družstva v obou kategoriích byla rozdě-
lena do čtyř základních skupin. První den 
se hrála utkání v základních skupinách. 
Druhý den se tato utkání dohrávala a hrálo 
se semifinále. Třetí den se hrálo o koneč-

né umístění. Naše dívky ve své skupině 
A obsadily 2. místo. Semifinále hrály s druž-
stvem ze skupiny D, i toto utkání vyhrály. 
Třetí den hrály o 5. - 6. místo. Za soupeř-
ky měly družstvo z domácího Gymnázia  
J. Vrchlického z Klatov. V tomto posledním 
utkání domácím podlehly a obsadily v sou-
těži 6. místo. 

Naše družstvo odehrálo turnaj pouze se 
sedmi hráčkami, oproti družstvům našich 
soupeřek, kterých bylo 10 až 12. Je to velký 
úspěch, protože v soutěži startovala i druž-
stva ze sportovních škol a utkání tak byla 

velmi náročná. 
Dvořákovo gymnázium reprezentovaly 

všechny hráčky BK Kralupy junior: Magda 
Šlehoferová, Iveta Štětková, Renata Štětková, 
Monika Vajnerová, Zuzana Spilková, Jana 
Kovaříková a Kristýna Kejmarová. Magda 
Šlehoferová ve statistice hráčů v turnaji ob-
sadila 2. místo v počtu nastřílených bodů. 

Blahopřejeme děvčatům k výbornému 
výsledku a děkujeme Mgr. Marii Kellerové 
za výborné vedení družstva.

radana HniličkoVá

Další úspěch kralupského dívčího basketbalu

S koncem května skončily 
všechny soutěže české 
florbalové unie. 

Svoji neporazitelnost pro-
dloužil A-tým i na posled-

ním turnaji sezóny. Díky vítěz-
ství nad Florbal Neratovice 3:2 
a Neo 4:3 získal šestý vyhraný 
zápas v řadě a obsadil tak jen 
díky horšímu skóre ze vzájem-
ných zápasů konečné 5. místo 
v Krajském přeboru mužů. 

Béčko získalo své závěreč-
né body výhrou nad Athletics 
Praha C 7:2. Následná poráž-
ka s FBC Violets Prague 2:6 již 
nic nezměnila na zisku koneč-
ného 3. místa v tabulce Praž-
ské a středočeské soutěže 
mužů. 

Vynikající premiérovou 
sezónu za sebou mají ta-
ké starší žáci, kteří díky 
výhře 6:1 nad AC Sparta 
Praha Florbal B obsadili 
nečekané 4. místo v Praž-
ském a středočeském pře-
boru žáků. 

Skončila také dlouho-
dobá soutěž základních 
škol – RŠFL. Ve finále 
po obrovském boji vy-
hrála ZŠ Revoluční B, 
která porazila ZŠ Veltru-
sy 4:2. Bronz pak brala 
ZŠ Velvary. Nejlepším 
gólmanem byl vyhlášen 
David Kozel a nejlepším 

hráčem Jakub Kaprál, oba z tý-
mu ZŠ Revoluční B. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 8 základních 
škol z Kralup, Mělníka a okolí. 
Již nyní se chystá další ročník, 
který odstartuje v září a počítá 
se s účastí 16 základních škol, 
které budou rozděleny do dvou 
divizí - Kralupy a Mělník.

 
Žáci obsadili na KrAlUPY 
oPeN senzační 2. místo
V sobotu 19. 5. se uskutečnil 
v hale na Cukrovaru první his-
torický neligový turnaj starších 
žáků - Kralupy Open. Zúčastni-
lo se ho celkem 9 týmů v čele 
s celky i z nejvyšší žákovské 
soutěže - FBC Liberec, Sokol 

Pardubice a FBC Ústí nad La-
bem. 

Ve skupině se kralupští žáci 
utkali nejprve s Florbalem Ne- 
ratovice. Po velkém boji potvr-
dili roli favorita a zvítězili 2:1. 
Ve druhém zápase je čekali 
pražští BLACK ANGELS, kde 
jim díky precizní obraně k vý-
hře stačil jediný gól. O postup 
ze skupiny se utkali v přímém 
souboji s SK Bivoj Litvínov. Celý 
zápas soupeře tlačili a přehráva-
li, nicméně získali z něj pouze 
bod za remízu 1:1. V posledním 
utkání narazili na největšího fa-
vorita turnaje, prozatím nepo-
ražený FBC Liberec. Florbalisté 
Kralup v něm předvedli téměř 

životní výkon a svého soupeře 
porazili 2:0 a vyhráli tím svoji 
skupinu A. 

V semifinále je čekal druhý 
celek ze skupiny B - Lhokamo 
Praha. V dramatickém zápa-
se nakonec rozhodli Kralupá-
ci o nečekaném, nicméně za-
slouženém postupu do finále až 
v samém závěru. Zde je čekal 
již jednou překonaný FBC Li-
berec. Ještě v polovině utkání 
svítilo na ukazateli nerozhodné 
skóre 2:2. Potom však Liberec 
díky dvěma slepeným brankám 
odskočil a rozhodl tak o celko-
vém triumfu. V zápase o třetí 
místo zdolalo Lhokamo Praha 
soupeře z Ústí nad Labem a ob-

sadilo překvapivé 3. místo. 
Senzační výsledek Kralup 
ještě podtrhl ziskem ceny 
pro nejlepšího hráče tur-
naje Pavel Tóth. 

Po 16. hodině začal tur-
naj i pro ženy / juniorky. 
Zde obsadila první příčku 
Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou, která ve finále 
porazila pražské FBC Pan-
thers 1:0. V souboji o třetí 
místo došlo až na nájez-
dy, kde si zajistily triumf 
FBC Kralupy n/V. - juni-
orky. Poslední 4. místo 
tak zbylo na ženský tým 
Kralup.

inG. Jiří CiMler, 

Manažer klubu

Putovní pohár ministra školství – toP 12 oblast Západ

FBC Kralupy zakončil svoji nejlepší sezónu

Kralupští žáci vybojovali  
2. místo na KRALUPY OPEN.
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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!

RC Kralupy nad Vltavou vstoupil 
do jarní sezóny 2012 již tradičně 

na regionálních turnajích dětí a mlá-
deže a také s nově vzniklým týmem 
mužů v oblastní soutěži Čech. 

V kategorii U7 se stejně jako vloni 
velmi daří týmu Havranů, který zís-
kává jedno cenné vítězství za dru-
hým – 1. místo turnaj na Slavii Praha, 
2. místo turnaj v Říčanech, 1. mís-
to v Petrovicích - Praha a 1. místo 
na Tatře Smíchov. 

Pevně věříme, že úspěch zopakují 
i na domácí půdě 3. 6. 2012 na tur-
naji v kralupech nad vltavou – Miko-

vicích, kam srdečně zveme všechny 
příznivce kralupského sportu.

Tým mužů sice vznikl teprve ne-
dávno, ale již se mu podařilo zvítě-
zit na turnaji oblastní soutěže Čech 
v Sedlčanech. rádi bychom všechny 
pozvali na turnaj oblastní soutěže 
Čech 9. 6. 2012 v kralupech – Miko-
vicích, na kterém budou naši muži 
opět bojovat o nejvyšší příčky. 

rugby zdar! hana hrubá,  
Sekretář rc kralupy nad vltavou

Stále probíhá nábor dětí – zejmé-
na roč. 2000, 2001, 2002 a 2003 – 
a mužů!

Po úspěšném zahájení nového sou-
těžního ročníku Taneční skupině 

Naděje Kralupy nad Vltavou nastal vr-
chol sezóny, kterým je účast na zem-
ském a republikovém kole Mistrovství 
ČR v tanci pořádaného Czech Dance 
Organization.

Na zemském kole mistrovství ob-
sadila TS Naděje s choreografií „Har-
pagonie“ skvělé 2. místo, kdy v silně 
obsazené dětské kategorii předved-
la lepší výkon pouze taneční skupina 
z Plzně. Na stejné soutěži se juniorky 
s vystoupením „Mé druhé já“ umís-
tily rovněž na 2. místě. Tímto si bez-
problémově zajistily ve své kategorii 
postup do celorepublikového kola. 
Na medailové pozice se neprobojo-
valy pouze nejmenší děti, které zatím 
získávají zkušenosti z velkých soutěží. 

Se skladbou „Kočičky“ předvedly vý-
borný výkon, který se divákům v zapl-
něné chomutovské hale líbil. 

Na Mistrovství ČR konaném v Praze 
obsadily juniorky nádherné 2. místo.   

Nejstarší dívky z TS Naděje se dále 
zúčastnily pohárové soutěže „Tancuje-
me pro radost“ v Praze - Chodově, kde 
si vytancovaly 2. místo. Na taneční sou-
těži v Praze - Petrovicích obsadily for-
mace TS Naděje s choreografiemi „Ko-
čičky“ a „Harpagonie“ první místa.    

Taneční skupina se rovněž prezento-
vala se svými nejnovějšími i některými 
staršími sestavami na akci „Chuchle 
dětem“. I přes nepřízeň počasí dora-
zilo hojné množství diváků a v bohatém 
programu se kralupská taneční forma-
ce rozhodně neztratila. 

jiří Šmejkal

soUkroMá Inzerce
❱ Zdarma pokácím a odvezu stromy a keře v Kralupech a okolí o prů-
měru kmene do 40 cm. Tel.: 777 554 669.

❱ Hledám práci v Kralupech i okolí – např. úklid domácností, kanceláří, 
výpomoc v obchodě, restauraci apod. Mám osvědčení – certifikát – 
úklidového pracovníka. Prosím, nabídněte na tel. č. 725 94 11 56. 

Kralupští ragbisté 
na cestě za vítězstvím

Soutěžní vystoupení TS Naděje

inzerce
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včetně mezd, všech daňových 
přiznání, kontaktu s úřady.

Cidus, s.r.o., Alice Šohajová, Veltrusy,

tel. č. 728 800 840, 
www.cidus.cz

naBíZíM vedení ÚČetnictví  
a daňové evidence pro živnostníky,  

podnikatele a malé firmy

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

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štĚpán
daňový 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

nabízí k pronájmu v areálu - Lobeček
� kantýnu � kancelářské prostory � skladovací a výrobní 
prostory � autodílnu � garážová stání a parkovací plochy

Informace na tel. 602 354 772

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...

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.

působící na trhu cestovního ruchu od roku 1994, 
si dovoluje oznámit všem svým stávajícím i budoucím klientům, 

že z důvodu rekonstrukce od Máj přestěhovala 
své sídlo a provozovnu do nových prostor 

v Kralupech nad Vltavou, přemyslova 1040.

Najdete nás:  
� vchod do CA je z ulice Hennigsdorfská,  
 směrem do parku podél OS Hůrka;
� nebo na adrese www.supra-travel.cz

Přejeme všem občanům Kralup nad Vltavou příjemně strávenou 
dovolenou, pokud možno s naší cestovní agenturou.

e-mail: supratravel@tiscali.cz, tel.: 315 723 971

CA Krystyna Říhová - SUPrA trAVel,

obCHoDNÍ ZÁStUPCe - PrAHA
Do nově otevřené pobočky v Praze přijmeme OBCHODNÍ ZÁSTUPCE. 

Praxe v obchodu či s přímým prodejem je výhodou, komunikativní 
reprezentativní osoba, loajálnost, pracovitost, orientace na trhu, 

práce home office i v terénu, volná pracovní doba, 
FIX.PLAT + PROVIZE, zaškolení, zázemí silné české společnosti, 

vhodné pro zájemce pracující na pozici OZ i absolventy. 

Své CV posílejte na e-mail: info@3hsolutions.eu
nebo volejte: +420 222 740 851.

fotografka Edit Biro
Vám naBízí:
fotografoVání sVatEB, plEsů, 
spolEčEnskýcH a firEmnícH 
akcí, rodinné foto, oslaVy, děti, 
zVířata a další foto.

www.foto-editbiro.cz
e-mail: fotobiro@seznam.cz
tel.: 731 635 657
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Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

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
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Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

www.expreska.cz

EXPRESKA
 30minutový kruhový trénink pro ženy

OTEVŘEME PRO VÁS
KONCEM ČERVNA

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL.
(nad prodejnou O2)

TRÉNINK ZDARMA

pouze pro ženy

účinný spalující trénink 30 minut 3x týdně

kdykoliv bez objednání

Přijďte, vyzkoušejte, zamilujte si

facebook.com/expreska twitter.com/expreska

klimatizovaný cvičební sál

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

u Ovocné stromky 
v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí, 
sadové, polyantky
u Široký sortiment 
okrasných  travin
u Nové okrasné dřeviny 
z letošní produkce
u Jahody 0,5 kg vaničky,  
3 kg koše
u Letní kolekce 
kvetoucích trvalek 

nyní 
nabízíme

oteVřeno:
po – pá: 8:00 – 17:30 so: 8:00 – 16:00 ne: 9:00 – 14:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno .................................... 8:30 – 13:00

VeLké Letní sLeVY VzrostLÝcH stromŮ 
se sLeVoU AŽ 70 %.
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Zrenovovali jsme fasádu
Gagarinova 714, lobeček

NyNí sezóNNí 

sleva -25 %� odstranění plísní a řas
� mytí fasády tlakovou vodou
� nátěr špičkovou fasádní 
 barvou JUB
� antigraffiti nátěr (velmi 
 snadné odstranění graffiti)
� realizace za použití lešení 
 i bez (úspora nákladů)

barvy l laky
Josef Frýdek

obchodní zástupce

Laubova 10, 130 00 Praha 3
mobil: +420 776 816 871, e-mail: josef@ve-pa.cz

www.ve-pa.cz

www.vertikaly.cz www.jub.cz




