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Z pravodaj
DUBEN / 2011 15,- Kč

Pořekadlo, že když se dva perou, třetí 
se směje, všichni známe. Tentokrát 
nás však zajímá obsazení rolí na onu 
lidovou moudrost naroubovaných. 
Kladno se pere se Slaným a smějí se 
Kralupy nad Vltavou! 

Zpráva o tom, že část letní přípravy na 
sezónu 2011-2012 stráví v České repub-

lice jeden z neslavnějších klubů NHL New 
York Rangers, proletěla médii již v polovině 
ledna. Podle původního plánu měli zámoř-
ští hokejisté absolvovat tréninkový kemp 
v první polovině srpna v Kladně. Souhra 
okolností však kladenskou variantu zhatila. 
Nejprve se vedení města odmítlo spolupo-
dílet s hokejovým klubem HC Vagnerplast 
Kladno na zajištění podmínek pro pobyt 
hokejistů, které samotný oddíl není schopný 
splnit. Pak vyšlo najevo, že vedení zámoř-
ského klubu jedná i z HC Slaný, na jehož 
stadionu provozuje Jaromír Jágr řadu let 
svou letní hokejovou školu. 

Spory o lokalitu došly k nečekanému vy-
ústění díky kontaktům manažera zimního 
stadionu v Kralupech, který zná osobně ho-
kejistu Václava Prospala, oblékajícího dres 
jezdců. Manažer Kralupské sportovní říká: 
„Vedení klubu hledalo klidnou provinční 
lokalitu nedaleko Prahy, kde v září sehraje 

Kralupy se v srpnu probudí do snu!

dva přátelské zápasy s reprezentačním vý-
běrem České republiky. Nabídli jsme prak-
ticky stejné podmínky k užívání zimního 
stadionu jako Kladno a Slaný. Naším obrov-
ským trumfem, který nakonec rozhodl, byla 
jednoznačná podpora zastupitelů, kteří vidí 
v návštěvě zámořských hvězd mimořádnou 
reklamu pro město!“. 

Místostarosta osvětluje mimořádnou sho-
du zastupitelů takto: „Všichni jsme si vědo-

mi, že se Kralupům naskytla šance, která je 
mimořádná a již se nemusí opakovat. Dojde 
sice k srpnovému třítýdennímu omezení 
všedního života obyvatel města a k mimo-
řádným investicím ve výši cca 15 miliónů 
z rozpočtových rezerv, ale jak pochopili 
všichni zastupitelé – jedná se o investici, 
která se nám v budoucnu několikanásobně 
zhodnotí!“ 

Pokračování na str. 7

Letní přípravný kemp zde absolvují 
hokejové hvězdy NY RANGERS!

Divá žena
20. 4. v 19:30 hod. / 280,- Kč / 190,- Kč

One (Wo)Man Show ANNY POLÍVKOVÉ. 
Máte pocit, že divou ženu dobře znáte?  
Nemáte náhodou stejné „štěstí“  
na opravdové muže? 

Možná Vám divá žena neporadí, ale 
určitě Vás potěší, že nejste sama 
a hlavně - plakat budete jen 
smíchy! 

Anna Polívková tak vrací úder 
úspěšnému Cavemanovi! 

KD VLTAVA VÁS ZVE KD VLTAVA VÁS ZVE KD VLTAVA VÁS ZVEs s

Plný kapsy šutrů
4. 5. v 19:30 hod. / 200,- Kč
Vynikající současná komedie irské autorky, 
oceněná řadou prestižních mezinárodních 
cen, v níž excelují Miroslav Vladyka 
a Radek Holub, kteří před Vašimi zraky 
ztvární 16 postav, aniž by opustili jeviště! 

Na domovské scéně divadla Rokoko je 
toto představení neustále vyprodané!  
Neváhejte a shlédněte tuto úžasnou 
komedii v KD Vltava!

DárEK KD VLtAVA 
pro Vás za výjimečnou cenu!
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Zprávy z radnice

v  rukou  držíte  aprílové  vydání 
a  i  přesto,  že  bývá  tradicí  něja-
ký  ten  aprílový  článek  otisknout, 
tentokrát  se  pro  příliv  ostatních 
regulérních  příspěvků  místo  pro 
Apríl  nenašlo  :o)  Nevadí,  přidám 
alespoň veselou historku, tentokrát 
o totální přepracovanosti.
Jedno  odpoledne  jsme  já,  moje 
2  děti  a  moje  sestra  jeli  na  nákup 

do  Lidlu.  Jméno  obchodu  musím  uvést,  abyste  se 
lépe  orientovali  v  prostoru  a  mohli  si  situaci  vybavit. 
Neměli  jsme  v  plánu  žádné  velké  nákupy,  takže  jsme 
si  se  sestrou  vzaly  dohromady  jeden  vozík.  Dcerku 
jsem posadila do sedačky vozíku, syn ťapal vedle mě 
a  z  druhé  strany  přidávala  do  vozíku  zboží  sestra. 
Dojeli  jsme  k  úseku  chladicích  boxů,  vozík  jsem  za-
parkovala  a  šla  vybírat  mleté.  Po  pár  vteřinách  jsem 
uložila vaničku s masem do vozíku a jela dál. Koukám 
se na zboží, které je ve vozíku a myslím si: „Za tak krát-
kou chvilku jsme toho už tolik nakoupili? To je divné.“ 
Samozřejmě,  že  to  nebyl  náš  vozík!  Najednou  se  za 
mnou ozvalo: „Mamíííííí“. Volala na mě dcerka, kterou 
jsem i s vozíkem nechala stát v uličce. Paradoxní je, že 
jsem byla na pochybách o vlastnictví vozíku ne pod-
le toho, že mi chybí dcera, ale podle zboží v košíku :o( 
Celé této situaci jsme se všichni, včetně paní, které jsem 
vozík „ukradla“,  ještě dlouho smáli. Můžu být ráda, že 
dcerka není miminko a že už se umí ozvat. Dlouho ne-
zapomenu na její tázavý pohled, když jsem se otočila 
po hlase a ona seděla 3 metry za mnou v našem ná-
kupním vozíku a divila se, proč si odvážím jiný nákupní 
vozík a bez ní!?!? …… :o)
Prožijte  pohodově  následující  dny,  užijte  si  do  sytosti 
velikonoční svátky a 30. 4., ženy a dámy, startujeme!!!!

radka Saláková, redaktorka

Milí čtenáři Zpravodaje,
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Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3000 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí  
v KD Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Jiří Taraba. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.  
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené pří-
spěvky – redakce. Vyšlo 1. 4. 2011. UZávěrKa KvěTNOvÉHO čísla: 20. 4. 2011 v 16.00 hod.

◆	Dne 1. 4. 2011 v 10 hod.	pro-
běhne	zasazení	pamětní	lípy	na	
křižovatce	nad	hřbitovem	k	psí-
mu	útulku.	Tento	akt	se	pořádá	
pro	připomenutí	pradávné	odboč-
ky	z	kontinentální	obchodní	a	ot-
rokářské	stezky	k	pevnosti	pod	
Hostivým.	Kolem	této	odbočky	
vznikla	ves	a	později	město	Kra-
lupy	nad	Vltavou.
◆	Rada města vzala na vě-
domí současný	technický	stav	
budovy	nemocnice	a	nutných	in-
vestičních	nákladů.	Odbor	Rea-
lizace	investic	a	správy	majetku	
dostal	za	úkol	zadat	vypracování	
statického	posudku,	geometric-
kého	plánu	na	oddělení	pozemků	

a	znaleckého	posudku	na	stano-
vení	tržní	ceny	nemovitosti.	
◆	Pan Evžen Geyer byl vybrán	
koordinátorem	BOZP	(bezpeč-
nost	práce)	na	akce	„Zateplení	
MŠ	a	ZŠ	v	Kralupech	nad	Vlta-
vou	1.	a	2.	část“	a	„Rekonstrukce	
plaveckého	bazénu	v	Kralupech	
nad	Vltavou	1.	etapa“.
◆	Rada města zrušila zadáva-
cí	řízení	ve	zjednodušeném	pod-
limitním	řízení	na	akci	„zateplení	
bývalé	budovy	Policie	ČR“.	Dů-
vodem	je	nedostatek	finančních	
prostředků	a	pozastavení	dotač-
ního	programu	Zelená	úsporám.	
◆	Školy obdrží od města	pří-
spěvky	na	prevenci	kriminality:

ZŠ	Gen.	Klapálka	 40.000,-	Kč
ZŠ	Revoluční	 20.000,-	Kč
ZŠ	Komenského	 30.000,-	Kč
ZŠ	Třebízského	 20.000,-	Kč
SOŠ	a	SOU	 10.000,-	Kč	
◆	V letošním roce proběhne 
monitoring	kvality	podzemní	vody	
v	prostoru	bývalé	skládky	Hrom-
baba	společností	OPV,	s.r.o.	za	
cenu	55.224,-	Kč.	
◆	Z důvodu konání farmář-
ských	trhů	nebude	možné	od-
stavit	 automobil	 na	 parkoviš-
ti	u	zimního	stadionu	ve	dnech		
1.,	15.	a	29.	dubna	v	době	od	10	
do	17	hodin.	Zabrána	bude	plo-
cha	od	lesíka	po	vstupní	dveře	do	
Modré	Pasáže.

StřÍPKY z radnice města ◆ StřÍPKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
26. 4. 2011 od 12:30 

do 13:30 hodin

Veřejné jednání  
Zastupitelstva města  
se koná:

od 17 hodin  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 
Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út: Lobeček - u ZŠ Třebízského  ...............14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
 Hostibejk ............................................16:00 -16:30
 (kromě 19.4., 19.7., 18.10.)
 Lobeč, Purkyňovo nám. ......................16:35 -16:50
 (kromě 19.4., 19.7., 18.10.)
 Cukrovar (hala) ...................................16:00 -16:50
 pouze 19.4., 19.7., 18.10.

St:  U gymnázia ........................................14:00 -14:50 
 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
Čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50

svoz odpadu v dubnu
4. 4. - 8. 4. - bioodpad

18. 4. - 22. 4. - rozměrný odpad z domácností
(tj. pneu, lednice, televize, aku, el.přístroje, železo, ostatní kovy)

◆	Město Kralupy nad Vltavou si zřídilo svůj účet na síti Facebook:	
http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto-Kralupy-nad-Vltavou/122819341122222

StánKoVé tRhy  
na	parkovišti	v	Lobečku	
	(proti	KD	Vltava)	se		
	budou	konat	ve	středu
15. a 29. 4. 2011.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat ve středu

1., 15. a 29. 4. 2011

^

hlEdÁmE 
daLŠÍ dIsTRIbuToRY KRaLupsKÉHo zpRavodaJE

Bližší info na tel.: 777 798 211 a e-mailu: zpravodaj@mestokralupy.cz

DNY KRALUP
8. - 12. 6. 2011
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Zprávy z radnice

V letošním roce obdržel Městský úřad v Kralupech nad Vltavou 94 žádostí o příspěvek 
z Grantového schématu města pro rok 2011. Z tohoto množství jich bylo 65 uspokojeno. 

V rozpočtu města zastupitelé vyhradili 1.300.000,- Kč, přičemž bylo z rozpočtové rezervy přesunuto 
dalších 180.000,- Kč. Žadatelé tedy získali od Města granty v celkové výši 1.480.000,- Kč.

seznam uspokojených žadatelů najdete na www.mestokralupy.cz

Děti, které byly dopsány do 
1. 7. 2011, smí cestovat 

s rodičem, v jehož pasu jsou 
zapsány, i po tomto datu, nej-
později ale do 26. 6. 2012. Po 
tomto datu musí mít každé dítě 
svůj vlastní cestovní pas. 

Doporučujeme rodičům, aby 
požádali o vydání cestovního 
dokladu pro dítě s dostatečným 
časovým předstihem. K podá-
ní žádosti o první pas pro dítě 

je nutné předložit Osvědčení 
o státním občanství ČR. Žá-
dost o osvědčení podává ro-
dič na příslušné matrice dle 
trvalého bydliště. Doklad vy-
dává Krajský úřad Středočes-
kého kraje. Lhůta pro vydání 
dokladu je 30 dnů, stejně ja-
ko pro vydání cestovního do-
kladu s biometrickými prvky. 
S ohledem na zákonem stano-
vené lhůty je třeba začít s vy-
řizováním dokladů včas. 

Pro vydání cestovního pa-
su pro dítě do 15 let je tře-
ba předložit rodný list dítěte 
a doklad o státním občanství 
(při vydání prvního pasu). Zá-
konný zástupce předloží plat-
ný občanský průkaz. Nutná je 
osobní přítomnost dítěte z dů-
vodu pořízení fotografie a od 
12 let i z důvodu pořízení otis-
ků prstů. Správní poplatek činí 
100,- Kč a vyhotovený cestovní 
pas má platnost 5 let. Žádosti 

se předem nevyplňují, jsou vy-
generovány. 

Doporučujeme občanům, 
kteří mají v cestovním pasu 
zapsané dítě mladší 15 let, aby 
si před plánovanou cestou ově-
řili, zda země, do které cestují, 
uznává zápis dítěte v dokladu 
rodiče. Informace získáte na 
stránkách Ministerstva zahra-
ničí ČR – www.mzv.cz.

MěStSký úřAd 

krAlupy nAd VltAVou

Konec zapisování dětí  
do cestovních dokladů rodičů

dne 14. 2. 2011 podala společnost 
aVe Kralupy s.r.o. žádost o změnu 
integrovaného povolení podle 
ustanovení § 19a o integrované 
prevenci pro zařízení: „Spalovací 
stanice odpadů“.

Provoz spalovny zahájil Kaučuk v roce 
1977. Spalovna byla určena hlavně ke 

spalování odpadů z výroby Kaučuku. V loň-
ském roce byla prodána společností Synthos 
a.s. společnosti AVE Kralupy s.r.o. Spalovna 
má povoleno spalovat nebezpečný a ostat-
ní odpad do max. výše 10.000 tun za rok. 
Průměrně bylo spalováno 7.500 tun ročně 
a v posledních dvou letech klesl objem spa-
lovaného odpadu na 4.500 tun.

Změna integrovaného povolení se týká 
pouze rozšíření sortimentu spalovaného od-
padu. K navýšení objemů nedojde. Vzhle-
dem k tomu, že nové druhy spalovaných 
odpadů jsou na bázi prudkých jedů a ně-

které mají významné potencionální zatížení 
chlorem a dalšími škodlivinami, nesouhla-
silo Město s povolením žádané změny. Spa-
lovna není na základě platného rozhodnutí 
orgánu vybavena kontinuálním měřením 
látek na bázi chloru a fluoru. Není tedy 
při denním provozu, a zvláště při spalová-
ní extrémně chemicky zatížených odpadů, 
schopna nepřetržitě monitorovat, zda ne-
dochází k vypouštění nadlimitních hodnot 
HCl a HF.

Bez doplnění tohoto zařízení a bez pro-
vádění každodenních rozborů dodávané-
ho nebezpečného odpadu nelze s požado-
vanou změnou z hlediska Města Kralupy 
souhlasit.

Změnu integrovaného povolení povoluje 
Krajský úřad Středočeského kraje. O tom, 
jak naloží s našimi připomínkami, Vás bu-
deme informovat v dalším čísle Zpravodaje 
a na webových stránkách města.

libor leSák, MíStoStAroStA

vÍcE nEž mILIon na gRanTY!

Spalovna v Kralupech

dopisování dětí mladších 10 let je ukončeno ke dni 30. 6. 2011.

Na základě novely zákona o cestovních dokladech  
dochází k podstatné změně pro zápis dětí  

do cestovních dokladů rodičů. 
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Úklid města

www.mestokralupy.cz

Vúterý 5. dubna proběhne první 
svoz bioodpadu přímo z domác-

ností. Občané, kteří si zakoupili nebo 
pronajali bionádobu od společnosti 
Jena -  kompostárna Úholičky, mají 
možnost v tento den využít prvního 
svozu. Svozy budou probíhat 1x za 
14 dnů, vždy v úterý. 
A co všechno je možné do těchto 
nádob vytřiďovat?
➤ listí, trávu, plevel
➤ zbytky rostlin: kořeny a listy ze-
leniny, květiny, apod.
➤ kousky větví keřů a stromů (po-
sekané, nastříhané, pořezané nebo 
zpracované štěpkovačem)
➤ spadlé ovoce

➤ zbytky zeleniny a ovoce
➤ čaj, kávu
➤ skořápky ořechů 
➤ exkrementy drobných domá-
cích zvířat 

Případné dotazy na tuto novou 
službu směřujte na MěÚ Kralu-
py nad Vltavou, odbor životní-
ho prostředí, pí Traxlovou, tel.: 
315 739 944.
Svozový plán na rok 2011
duben: 5. 4., 19. 4., květen: 3. 5., 
17. 5., 31. 5., červen: 14. 6., 28. 6., 
červenec: 12. 7., 26. 7., srpen: 9. 
8., 23. 8., září: 6. 9., 20. 9., říjen: 
4. 10., 18. 10., listopad: 1. 11., 15. 
11., 29. 11. 

4. 4. 2011
Chelčického, Chmelova, V Luhu, Vrch-
lického, Čechova po Tomkovu ul.
5. 4. 2011

Henningsdorfská, sídliště Hůrka, 
U Studánky, Pod Skalkou, V Rok-
li, V Hliništi, Na Husarce, Lidové 
nám.
6. 4. 2011

Masarykova, Ladova, Cukrovar I. část 
(Tyršova a podél č.p. 1063 – 1066) 
7. 4. 2011

Henningsdorfská, Zátiší - sídliště, 
V Zátiší, Na Turské Louce, V Olších 
(od Mánesovy k fot. hřišti)
8. 4. 2011

Štefánikova, U Transformátoru, K. 
Čapka, Cukrovar II. část - od Fortu-
ny po DPS
11. 4. 2011

Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Če-
chova od Tomkovy ul.
12. 4. 2011

Hakenova, Družstevní, nám. Mládež-
níků, Cesta Brigádníků, J. Wolkera
13. 4. 2011

Dr. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, 
Hakenova – mezi Tř. Legií a Dr.Be-
neše, Ve Starém Lobečku, Ke Koupa-
lišti, Josefa Hory, Klicperova
14. 4. 2011

Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vl-
tavská, Lidická, Cukrovar III. část 

(parkoviště č.p. 1088 – 1071), Slad-
kovského
15. 4. 2011

Libušina, Trojanova, Havlíčkova, Ry-
bova, Na Hrádku, Jódlova, Žižko-
va, Nádražní, Palackého, Palackého 
nám., Husova, Jungmannova
18. 4. 2011

Máchova, Makarenkova, Kyjevská, 
Varšavská, Tylova, nábř. J. Holuba, 
K. Světlé, Raisova, Tomáškova, M. 
Gorkého, Tř. Legií
19. 4. 2011

Cukrovar IV. část (parkoviště od č.p. 
1067 – 1070), Smetanova, Lutovíto-
va, Nerudova
20. 4. 2011

J. Palacha, Dvořákovo nám., Rubešo-
va, Masnerova stezka, Erbenova
21. 4. 2011

B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, 
sídliště nám. J. Seiferta, Krakovská
22. 4. 2011

Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Kap-
lířova, Prokopova, Sokolská, Lobeč, 
Hostivítova, Nad Lobčí, Na Vyhlídce, 
Nad Skálou, Podháj
26. 4. 2011

Revoluční, I. Olbrachta, U Parku, 
U Vodárny
27. 4. 2011

Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, 
V Zahradách, U Sociálního domu, Na 

Poláčku, Dvořákova, Cukrovar parko-
viště 1067 - 1070
28. 4. 2011

nábř. J. Rysa, U Stadionu, Šrámko-
va, V. Jirsíka, A. Slavíčka, Máchova, 
Alšova – po Třebízského, Šmeralova, 
škola Třebízského, Předmostí
29. 4. 2011

Třebízského, U Dýhárny, Za Školou, 
Mezi Hřišti, Okrajová, V Olších, Má-
nesova, Kmochova, Mikovická
2. 5. 2011

Sládkova, V Sadech, Školní, Na Zá-
ruce, Mlýnská, P. Bezruče, Na Staré 
Mlýnské Cestě, Luční, Krátká, Slun-
ná, Česká, Nad Zámkem, J. Spitze, 
Horní, Na Vršku, Příčná, Spojovací, 
Nová, Ke Studánce
3. 5. 2011

parkoviště Hůrka II, Rákosová, U Kříž-
ku, Na Jáně, Nad Vsí, sídliště Minice, 
Pod Hradištěm, Zeměchy
4. 5. 2011

parkoviště Štefánikova, parkoviš-

tě Zátiší I, parkoviště Chelčického, 
Drážní domy
5. 5. 2011

pakoviště Zátiší II, parkoviště za Jíz-
kem
6. 5. 2011

parkoviště Zátiší III, ul. V Zátiší

Žádáme majitele dopravních 
prostředků, aby respektovali 
přechodné dopravní  značení 
a přispěli tak k bezproblémové-
mu úklidu města. Nerespekto-
vání dopravního značení bude 
řešeno ve spolupráci s městskou 
policií.

Naším zájmem je město ukli-
dit v co možná nejkratším ter-
mínu, proto je možné, že plán 
bude operativně měněn, o čemž 
budou obyvatelé včas informo-
váni dopravním značením.

tecHnické Služby MěStA 

krAlupy nAd VltAVou

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

a na místních komunikacích nejpozději do 31. 5. Byl tedy zpracován harmonogram čištění komunikací, 
které bude prováděno v těchto termínech:

Rozjíždíme svoz bioodpadu!
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Záchranná stanice AVES - 
Kladno je v provozu již 10 

let. Tato stanice je určena k zá-
chraně handicapovaných volně 
žijících živočichů. V roce 2010 
se podařilo odchovat více jak 40 
mláďat sovy pálené, která byla 
na podzim vypuštěna na území 
Kladenska, Slánska, Velvarska 
a v okolí města Písek. Podařilo 
se zde odchovat několik druhů 
sov - výr velký, výreček malý, 
sýček obecný, sýc rousný, ku-
líšek nejmenší, dále 10 kusů 
poštolky obecné od dvou han-
dicapovaných párů, které jsou 
v záchranné stanici. Provádí 
se zde pravidelné kroužková-
ní všech vypouštěných dravců 
i sov, včetně získání informa-
cí o pohybu a životaschopnosti 
vypuštěných sov v uplynulých 
letech. Tato stanice byla jako 
jediná ze záchranných stanic 
zařazena do společnosti někte-
rých ZOO, které realizují zá-
chranný program „Návrat Puš-
tíka bělavého na Šumavu“.

V roce 2010 bylo do stani-
ce AVES přijato 902 živočichů 
z volné přírody. Z toho bylo 185 
kusů ropuch obecných, které 
byly následně vypouštěny do 
tahových lokalit. Po doléčení či 
dokrmení bylo možné zpět vy-
pustit celkem 500 živočichů do 

volné přírody. V zimovišti do-
posud zůstali ježci a netopýři, 
kteří se vypustí v jarním obdo-
bí. Jedinci, kteří mají zranění 
s trvalými následky, zůstanou 
v záchranné stanici nebo budou 
svěřeni případným zájemcům, 
kteří budou splňovat požadova-
né náležitosti. 

Větší množství úhynu je 
u ptáků, a to především poštol-
ky obecné, káněte lesního, kosa 
černého. V převážné většině se 
jedná o zranění způsobené stře-
tem s dopravními prostředky. 
Nepěkný pohled je též na zraně-
né ptáky elektrickým proudem. 
U srnčí zvěře a zajíců nezkla-
mali unáhlení sběrači „opuště-

ných“ mláďat v tom smyslu, že 
sebrali v přírodě mláďata, která 
nebyla opuštěná. Na záchranné 
stanici se dokrmovalo i mládě 
luňáka červeného, který se sem 
dostal na základě poraženého 
stromu v době hnízdění. Tento 
jedinec byl úspěšně vypuštěn 
do volné přírody.

Záchranná stanice spolupra-
cuje i se školami, děti sbírají 
chléb, kaštany a žaludy pro 
chovance v záchranné stanici. 
Pořádají se besedy na různá té-
mata, ekologická výchova dětí, 
mládeže a veřejnosti. Pracov-
níci stanice pomáhají vést dva 
kroužky Mladých přírodovědců. 
Hlavním partnerem Záchranné 

stanice Aves při realizaci vý-
ukových programů je Naučné 
středisko ekologické výchovy 
Kladno - Čabárna o.p.s. Dále 
i v letošním roce byly využívá-
ny prostory vystavěné z dotace 
operačního programu Životní 
prostředí – 2. výzva. Byla při-
dělena finanční podpora pro 
realizaci projektu Výstavba re-
habilitačního zařízení pro ohro-
žené, silně ohrožené a kriticky 
ohrožené živočichy z volné pří-
rody. Projekt byl spolufinanco-
ván Evropskou uniií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní-
ho prostředí. 

Tímto bychom chtěli podě-
kovat nejen ošetřovatelům, ve-
terinářům, neznámým dárcům 
a příznivcům Záchranné sta-
nice Aves, ale též všem lidem, 
kteří zraněné živočichy našli 
a kontaktovali záchrannou sta-
nici. 

V případě rady při nalezení 
jakéhokoliv živočicha, u kterého 
je předpoklad nutné pomoci, je 
možné kontaktovat a daný pří-
pad konzultovat s odborem ži-
votního prostředí MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.

dAnA dVořákoVá, referent 

ocHrAny přírody A krAjiny 

Během čtvrtečního prodeje si zájemci mohou prohlédnout 
nové prostory Farní charity, jejichž rekonstrukce proběhla za 
přispění fondů Evropské unie a Římskokatolické farnosti Kralu-
py nad Vltavou.

V nových prostorách uvidíte Azylový dům pro matky s dětmi, 
poradenské centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Občanské sdružení AVES

Mláďata sovy pálené 

FARnÍ ChARItA KRALUPy nAD VLtAVoU
Sokolská 139, tel: 724 949 914, 
e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Srdečně Vás zveme ke koupi velikonočních výrobků, 
které pro Vás vyrobily naše děti.
Kdy a kde: 20. 4. od 11 hod. před Kulturním domem Vltava
 21. 4. celý den před domem Farní charity v Sokolské
 ulici v Kralupech nad Vltavou

Kupte si velikonoční zboží
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Rozhovor

www.mestokralupy.cz

Jak byste představil nemocnici obyvatelům 
Kralup a okolí? Jaká je její hlavní činnost?
Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad 
Vltavou je nestátní zdravotnické zaříze-
ní, které od 1. 4. 2000 provozuje firma 
RHG spol. s r.o. Je rozdělena na ambu-
lantní a lůžkovou část. Z ambulancí je 
to: gynekologie, gastroenterologie, oční, 
ortopedie, lékařská služba první pomoci, 
interna, logopedie, kardiologie, diabetolo-
gie, rehabilitace, FBLR, neurologie, EMG, 
EEG, vodoléčba, magnetoterapie, v ne-
mocnici zajišťuje péči i laboratoř, rentgen 
a SONO.

V lůžkové části zajišťujeme následnou 
ošetřovatelskou péči na 132 lůžkách. Ne-
lze stanovit, co je hlavní činností, jestli 
lůžková či ambulantní část, důležité jsou 
obě. V lůžkové části však určitě nejde 
o nemocnici s akutní lůžkovou péčí, ale 
o nemocnici s lůžky na doléčení, ošetřo-
vání, případně dlouhodobou péči při trva-
jících zdravotních potížích. Na následná 
ošetřovatelská lůžka lze tedy umístit paci-
enta pouze ze zdravotních důvodů, nikoliv 
ze sociálních důvodů.

Kromě toho je v nemocnici k dispozici 
prodejna zdravotních potřeb a potravin 
a také náš moderní stravovací provoz, kte-
rý, přestože je primárně určen k zajištění 
potřeb našich pacientů, zajišťuje stravo-
vání také pro zaměstnance i kohokoliv 
dalšího, kdo projeví zájem.

co vše můžete pacientům nabídnout? 
Výčet služeb jsem již provedl v předchozí 
otázce. Nemocnice je v současnosti stabili-
zovaná a naši pacienti v ní nalézají vysoký 
standard poskytované péče. Jsme si vědo-
mi skutečnosti, že jsme tu my pro pacienty 
a nikoliv oni pro nás.  Proto jsme otevřeni 
jakýmkoli námětům, připomínkám a in-
formacím, které mohou naše služby vylep-
šit. Pokud nebudete s něčím v nemocnici 
spokojeni, prosím, dejte nám vědět, ať už 
telefonicky, nebo písemně. Můžete využít 
naší schránky na připomínky umístěné 
u vchodu do nemocnice. Pokud nebudete 
spokojeni s řešením, ozvěte se přímo mně, 
kontakty najdete na www.rhg.cz.

Liší se nějak zdravotnická péče u vás od po-
likliniky např. v nerudově ulici?

Liší se v poskytování lůžkové péče, kte-
rá je pouze v nemocnici. Společně pak 
vzájemně velmi dobře spolupracujeme 
v oblasti ambulantní péče a vzájemně se 
doplňujeme rozsahem rozdílných služeb. 
Nemocnice disponuje například ambulan-
cí interní či FLBR, poliklinika naopak na-
příklad ordinací ORL.

Jaká je kapacita lůžek v Ldn a kolik sester 
zde pracuje? 
Kapacita následných ošetřovatelských lů-
žek je 132. Pracuje zde 65 zdravotních ses-
ter a nižšího zdravotního personálu. Jejich 
práce je opravdu záslužná a je posláním, 
které vyžaduje veliký kus sebeobětování 
pro druhé. Ke všem pracovníkům v ne-
mocnici chovám opravdovou úctu a hlu-
boce si vážím jejich práce.

Jak se vyvíjí situace kolem případného odpro-
deje budovy nemocnice od města?
RHG spol. s r.o. má pronajatou budovu 
nemocnice na 20 let. V současné době 
vlastní přístroje a zařízení a má uzavřeny 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovna-
mi. Díky nájemní smlouvě Město Kralupy 
ušetřilo a šetří každoročně 6 500 000 Kč, 
kterými provoz původní příspěvkové or-
ganizace každoročně dotovalo. RHG se 
rovněž zavázala udržovat i ambulance 
ztrátové tak, aby bylo zachováno široké 
spektrum péče pro občany města. Za ten-
to závazek a výše zmíněnou úsporu měst-
ských peněz, kdy se RHG oněch miliono-
vých dotací vzdala, bylo sjednáno nižší 
nájemné ve výši zhruba 120.000,- Kč roč-
ně. Provoz většiny oddělení se podařilo 
zefektivnit natolik, že RHG může každo-
ročně investovat do moderního vybavení 
jak ambulancí, tak lůžkové části. V sou-
časné době je však čím dál více zřetelné 
zaostávání v investicích do budovy, kde 
její stav, vzhled a standardy na stavební 
upravenost neodpovídají současným tren-
dům. Budova je ve vlastnictví Města, které 
nemá v rozpočtu dostatek prostředků na 
nutnou rozsáhlou modernizaci nemocnice. 
Proto požádala RHG spol. s r.o. o odpro-
dej nemocnice s tím, že stane-li se jejím 
vlastníkem, provede potřebné rekonstruk-
ce a opravy a bude provozovat zdravotnic-
ké služby i do budoucna.

Jak nemocnici zasáhla kampaň „děkujeme, 
odcházíme“?
U nás akce neprobíhala. Můj osobní názor 
je, že lékaři jsou za svoji zodpovědnost, 
kvalifikaci a celoživotní nutnost vzdělává-
ní podhodnoceni oproti např. právníkům, 
notářům, politikům. Jejich povolání vyža-
duje pracovat nejen obvyklých 8 hodin 
denně, ale i služby po nocích, o sobotách 
a nedělích, ale třeba i o Vánocích. Všem 
zdravotníkům, nejen lékařům, přeji vyš-
ší platy. Nesouhlasím však se způsobem, 
který si vzal za rukojmí pacienty a pro-
sazoval výhody jen pro určitou část pra-
covníků ve zdravotnictví. Všimněte si, že 
protestující lékaři se etablovali zejména ze 
státních a krajských nemocnic. Soukromá 
zařízení prošla v minulosti procesem re-
strukturalizace, jejich zaměstnanci museli 
pochopit ekonomické souvislosti, zvýšila 
se v nich produktivita práce a zejména 
došlo k jejich odpolitizování. Na všechno 
si musíme vydělat sami. Nedostáváme do-
tace na provoz ani na investice. Z našich 
daní jsme dokonce nuceni dotovat neefek-
tivní státní a krajská zdravotnická zaříze-
ní, naši konkurenci! Přístroje, potraviny 
nakupujeme levněji. Zajímá nás, co kdo 
skutečně v nemocnici dělá. Díky tomu má-
me každoročně kladný hospodářský výsle-
dek a vytváříme tak dostatek prostředků 
na potřebné investice. Neplatíme zástupy 
různých poradců, členy správních a do-
zorčích rad, nezakládáme různé servisní 
firmy, jejichž účelem je často z nemocnic 
vytahat finanční prostředky. To by pak 
v nemocnici stál rohlík ne korunu, ale tři, 
přístroje by byly o desítky procent draž-
ší,…..  To se nás však v nemocnici v Kra-
lupech naštěstí netýká.

plánujete rozšíření služeb, např. odpoled-
ní či večerní využití prostor rehabilitace pro 
welness produkty? (Různé masáže, případně 
zbudování vířivky, apod., neboť to tady v Kra-
lupech chybí). 
Rozšiřování služeb souvisí s vyřešením ma-
jetkoprávního vztahu k budově, kdy při pří-
padném vlastnictví plánujeme rozvoj dal-
ších služeb, jak jste je uvedla v otázce.

děkuji ZA roZHoVor! 

rAdkA SAlákoVá, redAktorkA kZ

Kralupská nemocnice potřebuje 
investice na opravu a rekonstrukci budovy

roZHoVor s... phdr. Vladimírem Matouškem, ředitelem rHG spol. s r.o. – nemocnice s poliklinikou v kralupech n. Vlt.
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Sportovec Kralup 2010

Dokončení ze str. 1
Z požadovaných úprav vyvolá asi nejvíce 

nesouhlasných reakcí uzavření kralupské-
ho koupaliště v období od 1. 8. do 21. 8. 
2011. Hokejisté budou celý areál využívat 
k suché letní přípravě a regeneraci. Z dů-
vodu sehrání přátelských utkání s klubem 
HC Sparta Praha bude navýšena kapacita 
stadionu přistavěním zbrusu nové tribuny 

směrem ke kralupským supermarketům. 
Kapacita zimního stadionu se zvýší o 2 000 
míst k sezení. V tribuně bude nové regene-
rační centrum a zázemí, které bude v bu-
doucnosti komerčně využíváno. 

Vykácení asi osmdesáti vzrostlých jeh-
ličnanů bude kompenzováno novou výsad-
bou, nad kterou si vzal osobní patronát ma-
nažer kralupského zimního stadionu: „Za 

každý pokácený strom vysadíme tři nové. 
Věřím, že lidé pochopí, že obětování těch 
pár stromků za organizaci takto výjimeč-
ného a neopakovatelného podniku pros-
tě stojí!“. V květnovém vydání Zpravodaje 
přineseme o organizaci letního tréninko-
vého kempu NY RANGERS podrobnější 
informace.

joSef lAufer

Kralupy se v srpnu probudí do snu!

SPORTOVEC KRALUP 2010
B líží se den, kdy již třetím rokem můžeme veřejnosti 

představit a ocenit kralupské sportovce, kteří svý-
mi  vynikajícími výsledky reprezentují naše město 
nejen v oblastních soutěžích, ale především v sou-
těžích, které mají charakter kraje, České republiky 
a často i Evropy a světa.

A kdy tento den nastane? 8. dubna 2011 od 
19 hodin se v Kulturním a společenském stře-
disku v Kralupech nad Vltavou rozzáří reflektory, 
které budou tyto slavnostní okamžiky doprovázet 
po celý večer.

Můžete se těšit nejen na vítěze několika soutěžních 
kategorií, ale i na připravený zábavný program.

Vystoupí například duo BREJKDEnS BRADRS, finalisté TV 
show Československo má talent a jako zlatý hřeb vystoupí 

na závěr KAMIL StřIhAVKA se skupinou Leaders.
A jaké chystáme překvapení? Všichni, kteří se  

8. dubna zúčastní galavečera, nejenže budou svěd-
ky představení prvních návrhů kolekce sportovních 
oděvů Kralupáka, ale také mohou vyhrát několik 
jeho dárků, a to díky slosování vstupenek, které 
proběhne na samotný závěr.

Máme před sebou bezpochyby večer plný překva-
pení, proto neváhejte a přijměte naše pozvání. 

Za organizační výbor 
Sportovce Kralup Lenka Procházková

KaTEgoRIE:

JEdnoTLIvEc do 15 LET vČETnĚ
LUKáš BUriAN
minikáry

MichAELA JANčOVá
rychlobruslení	a	lední	hokej

MAriE MArtÍNKOVá
plavání	a	moderní	pětiboj

PEtr PřEVrátiL
vodní	motorismus

MArtiN štěPáN
lyžování

KaTEgoRIE:

JEdnoTLIvEc 16 – 50 LET vČETnĚ

KArOLÍNA háJKOVá
jezdectví,	parkurové	skákání

PAtriK hUSáK
lední	hokej

PEtrA KADLEcOVá
naturální	kulturistika	a	fitness

VOJtěch StráNSKý
MTBO	závody	horských	kol

rOMANA VEJrOStOVá
turistické	závody	a	závody	na	horských	kolech

KaTEgoRIE:

JEdnoTLIvEc nad 51 LET vČETnĚ

FrANtišEK GrOSS
vodní	motorismus	

ELišKA KrEJčOVá
stolní	tenis

JOSEF šKVArO
sportovní	střelba

KaTEgoRIE:

KoLEKTIv do 15 LET vČETnĚ

hK KrALUPY 4. třÍDA
lední	hokej

KANOiStiKA tJ KrALUPY
–	Brázda,	Šupolík,	Zapletal	–	kanoistika	

Kčt
–	Vaněk,	Špáda,	Vávra	–	turistické	závody

KaTEgoRIE:

KoLEKTIv od 16 LET vČETnĚ

BK JUNiOr
basketbal

FitNESS AErOBiK
–	Reissová,	dvojčata	Cihlářovy	–	fitness

VOLEJBAL tJ KrALUPY
volejbal

KaTEgoRIE: 

TREnÉR RoKu

tErEZA čErMáKOVá 
basketbal

Dlouholetá úspěšná trenérka družstva žen BK JUNIOR 
Kralupy, které hraje 1. ligu ČR. V sezóně 2009/2010 
se družstvo žen probojovalo do play off a v sezóně 
2010/2011 opět hraje o postup do nejvyšší soutěže 
ženského basketbalu v ČR.

rOMAN KřÍž
lední	hokej

Dlouholetý trenér mládeže v HK Kralupy. Jeho 4. třída 
HK dosáhla v roce 2010 těchto úspěchů: 1. místo 
 v Krajském přeboru přípravek Středočeského kraje;  
1. místo v turnaji o Pohár hejtmana Středočeského 
kraje; 6. místo Grand Prix Vyškov.

JAN KYSELA
volejbal

Dlouholetý trenér družstva. Pod jeho vedením dosáhlo 
družstvo v roce 2010 těchto výsledků:  1. místo v Kraj-
ském přeboru kadetek a postup do 1. ligy ČR kadetek, ve 
které po první půlce skončily na 2. místě. Starší žákyně 
dosáhly pod jeho vedením:  1. místo v Krajském přeboru 
starších žákyň a průběžné 4. místo v Českém poháru.

ZDENěK VEJrOStA
turistické	závody

Předseda TJ Kralupy, předseda KČT a vedoucí oddílu 
mládeže Vltavský paprsek. Vede přípravu kolektivů žactva, 
dorostu i dospělých v rámci Turistických závodů, kde patří 
mezi špičku. V roce 2010 obdržel vyznamenání Stříbrný 
hořec za 20 let práce v oblasti turistických závodů.
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Aktuality

Ministerstvo dopravy sice uznává 
katastrofální stav silnic po výji-

mečné zimě, ale nedisponuje žádnými 
finančními rezervami, které by mohlo 
přerozdělit krajům alespoň na akutní 
opravy hlavních silničních tahů. Ani 
středočeský kraj uvolněním částky 70 
milionů korun na opravu silnic II. a III. 
třídy řešení krizové situace nepřinese. 

Zastupitelé města na mimořádném 
zasedání 23. 3. 2011 přijali revoluční usne-
sení, které nejen letos, ale i po dalších zi-
mách, zaručí rychlou opravu všech výmolů 
na silnicích ve městě. Jedná se o jednodu-
ché opatření, o jehož uvedení do života 
nyní usilují i další města, jako Mělník či 
Neratovice. Již 25. 3. odvysílaly reportáž 
o kralupském opatření dvě nejsledovanější 
televizní stanice, a to v hlavní zpravodajské 
relaci dne, televizních novinách. 

O jaké opatření se tedy jedná? Od 1. 4. 
2011 vstupuje v platnost nařízení Zastupi-
telstva města, že si každý z jeho trvale hlá-
šených obyvatel starší 18 let musí adoptovat 
silniční výmol o minimální výměře cca 0,25 
m3 a zajistit na své náklady ve spolupráci 
s Technickými službami města jeho odbor-
né zasypání. Jak říká starosta města: „Ob-
čané se na první pohled mohou začít zlobit, 
že jsme připravili další útok na jejich peně-

ženky, ale při hlubší ana-
lýze dají zapravdu Zastu-
pitelstvu města, které jim 
naopak peníze ušetří.“ Okamžitá oprava vý-
molů po zimě totiž zamezí škodám na osob-
ních automobilech a zanedbatelný není ani 
těžko vyčíslitelný přínos zlepšené psychické 
kondice Kralupáků, kteří se nebudou muset 
každých pět vteřin rozčilovat, že proletěli 
výmolem. Ředitel technických služeb si re-
voluční rozhodnutí také pochvaluje: „Tím, 
že bude mít každý plnoletý občan na sebe 
pečlivě zaevidovanou díru, na jejíž údržbě 
se bude finančně podílet, se musí zákonitě 
zlepšit jeho přístup k dalším veřejným pro-
stranstvím města“. 

Všichni občané budou během dubna vy-
zváni k návštěvě nového odboru na MěÚ, 
aby si zaregistrovali výmol. Geodetické ma-
pování děr je v těchto dnech dokončová-

no. Vedoucí nového odboru Evidence děr 
a výmolů pro jejich odstraňování Mgr. Jitka 
Hluboká otupuje obavy z administrativní-
ho chaosu, který může po 1. dubnu nastat: 
„Všichni pracovníci nového odboru prošli 
speciálním školením. Pro evidenci tzv. adop-
cí výmolů budeme používat speciální ně-
mecký software, který celý proces nesmír-
ně urychlí“. V průměru se počítá, že cena 
za opravu povinné kubatury výmolu přijde 
plnoletého občana města na jednorázovou 
roční investici ve výši cca 1.500,- Kč. „Ak-
ceptovatelná výše příspěvku zásadně vylepší 
kvalitu života a každému plnoletému oby-
vateli Kralup dá možnost se transparentně 
prezentovat konkrétním přínosem svému 
městu“, dodává starosta.  lirpA otej ^

Na opravy silnic chybí milióny, 
Kralupy našly řešení

Kladenská nemocnice rozšířena
Ve čtvrtek 10. března 2011 bylo slavnostně ote-

vřeno Centrum akutní medicíny v areálu Oblastní 
nemocnice Kladno ve Vančurově ulici.

 Centrum akutní medicíny je pětipatrový objekt při-
stavěný k stávající budově monobloku. V objektu budou 
umístěny provozy centrálního příjmu pacientů, urgent-
ních příjmů, jednotky intenzivní péče, anesteziologic-
ko-resuscitační oddělení, kompletní radiodiagnostické 
pracoviště, centrální sterilizace, jednotky jednodenní 
hospitalizace a také centrální operační sály.

 Původní cena stavby včetně vybavení, technického 
zázemí i zdravotnické technologie měla činit 1 410 mi-
lionů korun. Díky revizím smluv a optimalizaci stavby 
se podařilo snížit cenu na celkových 1 280 milionů. 
Jen na zdravotnických technologiích bylo ušetřeno více 
než 70 milionů korun.

 Stavba byla financována z dotace Středočeského 
kraje. Zdravotnické technologie byly pořízeny díky ev-
ropským dotacím z programu ROP Střední Čechy.

Křižovatka 
Na Františku
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Kralupské nádraží zažívá 
každodenně čilý ruch. 
Provoz na něm v druhé 
polovině dubna okoření dva 
vlaky, které nabídnou nejen 
zážitky v místě, kam s nimi 
cestovatelé dojedou, ale již 
na palubě.

Prvním z nich je spěšný vlak 
„Praotec Čech“, který se na 

svou pouť k Řípu a do Zlonic 
vydá v sobotu 23. 4. 2011 z Be-
nešova u Prahy. Nostalgický vý-
letní spoj sdružení Posázavský 
Pacifik zamíří do cíle své cesty 
oklikou, aby posloužil nejen těm, 
kteří chtějí projet podřipskou lo-
kálku a ve Zlonicích navštívit 
mimořádně otevřené železniční 
muzeum a památník A. Dvořáka. 
Jeho hlavním posláním je dovézt 
cestovatele do zastávky Ctiněves, 
ze které je to jen kousek k památ-
né hoře Říp, na které téhož dne 
začíná tradiční Pouť. V soupravě 
vlaku je zařazen i barový vůz, ve 
kterém si poprvé budou zájemci 

moci koupit turistickou znám-
ku „Železniční muzeum Zloni-
ce“ s vyobrazením cukrovarské 
parní lokomotivy. Z kralupské-
ho nádraží vlak odjíždí v 9:08, 
zpět do něj přijede v 15:43 hodin. 
Zpáteční jízdenka pro dospělého 
stojí 75,- Kč, pro dítě 50,- Kč. Pro 
rodinu je cena za obousměrnou 
jízdu pouhých 200,- Kč. Vše bez 
ohledu na to, zda jedete na Říp 
či do Zlonic.

Ještě větší atrakci nabídne spoj 
Českých drah „Svatý Jiří“ o ná-
sledující sobotě, tedy 30. dubna. 
Po mnoha letech vyrazí parní 
rychlík z Prahy směrem na Sla-
ný, aby se účastnil slavnostního 
zahájení již 15. sezóny Železnič-
ního muzea Zlonice. Cesta tam 
a zpět vyjde dospělého z Kralup 
do Zlonic na 120,- Kč. Pro děti 
a držitele průkazů ZTP jsou při-
praveny standardní slevy. V sou-
pravě vedené děčínskou rych-
líkovou párou 479.179 budou 
zařazeny bufetové vozy i vůz 
pro přepravu jízdních kol. Od-

jezd z Kralup je stanoven na 9:57 
hodin, zpět vlak přijíždí v 16:43 
hod.

Nezbývá než dodat, že po oba 
dny bude od 9 do 15 hodin ve 
Zlonicích přístupné železniční 
muzeum i Dvořákův památník. 
Chybět nebude výstava lokomo-
tiv v prostorách výtopny u ná-
draží, výstava autoveteránů ani 
možnost svézt se na krátkém úse-
ku budované polní dráhy v are-

álu muzea. Pro zpříjemnění dne 
bude připraven další doprovodný 
program včetně jízd autobuso-
vých spojů mezi centrem Zlonic, 
nádražím a novým areálem mu-
zea v městské části Lisovice. 

Na Vaši návštěvu se těší a za 
zájem o nabízené výletní spoje 
předem děkuje občanské sdru-
žení Klub Železničního muzea 
Zlonice, hlavní pořadatel.

iVAnA lukšíkoVá, kžMZ

VlAKEM NA ŘíP a do muzea

Orientální vítání SluNíčKA

Před několika dny jsme přivítali jaro 
a s jarem souvisí mnoho tradic a zvyků, 
které jsou oslavou nového života, 
radosti a slunce. 

Jednou z nepsaných jarních tradic naše-
ho města se stalo v pořadí již 3. setkání 

všech příznivců a příznivkyň orientálního 
tance s názvem Orientální vítání sluníčka, 
které proběhlo 19. 3. 2011 v kralupském 
hotelu Sport.

Večer plný rytmů, barev a temperamen-
tu měl i tento rok vzácného hosta. Letos se 
jím stala orientální tanečnice Sahar, jejíž 
jméno a um je ve světě orientálního tance 
pojmem. 

Také kralupské lektorky Esmet / M. Jele-
ňáková, Rasha / Mgr. Iveta Jirasová a Lati-
fah Nur / P. Javůrková nezklamaly a publi-
kum jim právem tleskalo za krásné ukázky 
arabského popu, klasického rask sharki či 
bollywodu. 

Velký obdiv a dík patří členkám pravidel-
ných kurzů orientálního tance, neboť nejen 
že představily velmi kvalitní ukázky tanců 
zemí Orientu, ale tyto ženy a dívky se sta-
ly živým dokladem toho, že volný čas lze 
trávit aktivně, zdravě a smysluplně. Vždyť 
v dnešní hektické a stresem poznamenané 
době je doslova úžasným darem přinášet 
radost a krásu jakoukoli formou, v našem 
případě prostřednictvím kultivovaného a es-
tetického pohybu.

Největší dík však patří Městskému úřa-
du Kralupy nad Vltavou, který již potře-
tí podpořil Orientální vítání sluníčka fi-
nanční částkou z grantového rozpočtu 
města.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám 
umožnili prožít krásný večer a alespoň tou-
to cestou přivítat tolik očekávané jaro. 

P.S. …a příští rok na shledanou! 
MGr. iVetA jirASoVá

Vlak „Svatý Jiří“
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Městské muzeum

7. 4., čtvrtek, 18:00
JaRnÍ KoncERT Účinkují: Veronika Sed-
láčková, Barbora Pavelková, Jaroslava Míš-
ková, Eva Myšíková, Jan Krupa, Jana Šimo-
nová, Michaela Novotná, Denisa Matějková. 
Na programu: C.Ph. Bach, J. Hook, W. A. Mo-
zart i současní autoři. vstupné: 50,- Kč

14. 4., čtvrtek, 17:00
vERnIsáž výsTavY: putování za klu-
bíčkem 2 + Jaro s klubíčky. Při vernisáži 
vystoupí žáci 4. A a 4. B ZŠ Revoluční.

19. 4., úterý, 17:00
Koncert žáků zuŠ

20. 4., středa, 16:00
Setkání Sdružení rodáků a přátel města, 
přednáška Ing. O. Setzera

Rok 2011 je rokem, kdy oslavíme 20 let trvání Městského muzea v Kralupech nad Vltavou

II. část 1997 – 2002 

Na počátku roku 1997 bylo zpřístupněno ob-
novené muzeum, a to nejen expozice, ale 

i vstupní prostor. V přízemí do dvora vznikla vstup-
ní hala se šatnou a vitrínou s nabídkou publikací 
a suvenýrů. Přízemní sál směrem do ulice zůstal 
zachován a byla v něm umístěna muzejní umě-
lecká sbírka – Galerie dolního Povltaví. Zároveň 
bylo ponecháno místo k sezení a malé pódium 
s klavírem, takže tento prostor mohl být využíván 
i k přednáškám, komorním koncertům a dalším 
kulturním akcím. 

V suterénu budovy vznikla ze dvou původně 
sklepních místností nová expozice Archeologie Kra-
lupska. První patro obsadila opět nová historicko-
etnografická expozice a reinstalovaná pamětní síň 
Jaroslava Seiferta. V jejím sousedství se budova 
rozrostla o nově přistavěný výstavní sál a nezbytné 
kancelářské zázemí. Zrekonstruované půdní prosto-
ry zaplnil depozitář a sklad výstavního fundusu. 

Díky práci profesionální muzejně-výstavářské 
firmy na nových expozicích se muzeum dostalo na 
vysokou, dosud zde nevídanou, prezentační úroveň. 

Ustálil se i tým pracovníků: František Kouřil, Fran-
tišek Šíma, Iveta Saurová, Karel Štrof a Ing. Jo-
sef Stupka. Rokem 1994 muzeum začalo dvakrát 
ročně vydávat odborné periodikum – Vlastivědný 
sborník Kralupska.

Stálé expozice se dočkaly změny hned v roce 
1998, kdy došlo k dohodě měst Kralupy a Velvary 
o společné péči o sbírku obrazů malíře G. Karse. 
Galerie v přízemním sále tak ustoupila pamětní síni 
kralupského rodáka Georga Karse, postavené na 
zápůjčkách z velvarského muzea. 

Krátkodobé výstavy se tematicky dotýkaly oborů 
historie a výtvarného umění. Svá díla tak zde pre-
zentovali nejen významní místní umělci /např. M. 
Patřičný, M. Houšť, S. Šturz, O. Čemus, M. Frind, 
J. Corvin/, ale i ti „přespolní“ /Vladimír Komárek, 
F. Hora, J. Kříž/. Nezapomnělo se ani na místního 
klasika Josefa Holuba. 

Historické výstavy připomínaly různá výročí (ná-
let na město, 17. listopad, skauting, železnici), spo-
lečenské jevy (III. odboj, letectví, minulost města), 
nové objevy (archeologické nálezy z Velkých Přílep), 
etnografii (Vánoce, Velikonoce). 

Muzeum navázalo spojení s muzeem v partner-
ském městě Komárně a uspořádalo tam v roce 
2001 výstavu ze své umělecké sbírky, naproti tomu 
komárenské muzeum zde v roce 2002 představilo 
život lidu v Podunají v minulosti. 

V uvedeném období muzeum celkem uspořádalo 
35 výstav. Muzeum, kromě své odborné muzej-
ní činnosti, rovněž pořádalo i další kulturní akce, 
přednášky nebo koncerty. Přednášky se dotýkaly 
buď aktuálních výstav, výročí města, výročí ce-
lostátních, historie, etnografie, ale i přírody. Cel-
kem jich zde v tomto období bylo předneseno 22. 
Při 66 koncertech zde pravidelně vystupovali žá-
ci a učitelé místní ZUŠ, ale i renomovaní umělci 
nebo soubory (např. Boris Krajný, A. Strejček, Š. 
Rak, Panochovo kvarteto, M. Koupilová-Tichá). Od 
svého otevření po obnově se muzeum stalo jedním 
z míst konání festivalu poezie a přednesu Seifer-
tovy Kralupy. 

Takto slibně započatý vývoj obnovené muzejní 
instituce přerušil zásah přírody ve formě povodně 
v srpnu 2002.

jAn rAcek

DvAceT leT Městského muzea 

1997 
- Dokončení 
aranžování 

stálých 
expozic

1997 
- Vernisáž 
- M. Patřičný 
a M. Houšť

http://www.muzeum.kralupy.sweb.cz

PlÁN AKCí NA mĚSíC dubEN 2011
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Městské muzeum, Knihovna, Pozvánky

Kralupská výtvarná skupina „J“  
Vás srdečně zve na výstavu svého člena, 

pana Jiřího Podhorského.
Expozice ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka  

ve Veltrusech bude zahájena vernisáží dne 7. 4. 2011.

Nový člen skupiny „J“ se zde představí obrazy převážně z Francie.
Těšíme se na Vás!

krALUPskÁ 
VÝTVArNÁ skUPiNA

Čteme z knihy návštěvníků:

Pohled do depozitáře evokuje krásné vzpomínky na naše mládí  
 ...24. 2. 2011
Numismatika + staré knihy – nádhera ...24. 2.

− Děkujeme za krásnou prohlídku, moc se nám tu líbilo.  
3., 4., 5. ročník ZŠ Nelahozeves ...8. 3.

− Expozice můzea je nádherná, byli jsme mile překvapeni.  
Děkujeme.   M. J ...11. 3. 2011

na vernisáž dětských prací žáků  
základní školy Revoluční,

ve středu 13. dubna od 17 hodin.
Vystaveny budou práce žáků 1. stupně a školní družiny.

Při vernisáži vystoupí žáci školy s hudebním doprovodem.
Výstava potrvá do 20. dubna 2011.

připravujeme: 6. 5. – výstava - Karla Ryvolová – grafika

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

Galerie je otevřena Út-Pá 15 – 18 hod. nebo po dohodě na tel. 724 250 190.
e-mail: Klara.klouckova@seznam.cz

Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo galerii v roce 2010.

upoZornění pro čtenáře kniHoVny
změna provozní doby v dubnu

oddělení pro děti 
pátek 1. dubna - zavřeno
pátek 22. dubna - otevřeno 
8:00 – 11:30, 
zavřeno 12:30 – 17:00

oddělení pro dospělé
sobota 2. dubna - zavřeno
sobota 23. dubna - zavřeno

PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM II 
aneb JARO S KLUBÍČKY

Jedná se o volné pokračování úspěšné výstavy "Putování za klubíčkem 
a Velikonocemi" z jara 2009, které je doplněno o nové aktivity při 
výtvarně-řemeslných dílnách a také částečně zaměřeno na dobu 
velikonoční. Je připraveno 25 dílen pro školní a zájmové skupiny.

Sobota 7. 5. 2011 - 13.00 - 17.00
– bude patřit hlavně rodinám s dětmi. 
Téma: Dárek pro maminky k svátku (Svátek matek - 8. 5.) 

Čtenáře Zpravodaje rádi přivítáme na připravovaných 
akcích i krátkodobé výstavě s dílnami.

nAČ SE MŮŽEtE tĚŠIt V ČERVnU? 
Připravuje se již V. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM 

a zatím s tajemným programem...,
která se uskuteční v rámci DNŮ KRALUP  
ve čtvrtek 9. 6. od 16:00 do 23:00 hodin. 
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Historie našeho města

Kralupský duben před 70 lety
Před 70 lety, tedy v roce 1941, měsíc po tom, co německá Wehrmacht vtrhla do Sovětského svazu, 

rozhodovali v Kralupech Němci. V pátek 25. července 1941 dostal malíř Vavřinec Sedláček od německého 
komisaře Karla Benesche příkaz přepsat název „Kina Sokol“ na „Kino Viktoria“. 

Kralupská sokolská jednota, které Bio 
Sokol patřilo, byla v té době již zru-

šena německým nařízením ze dne 13. 
dubna 1941. Zřízencem kina byl tehdy 
Karel Viktora, poslední kralupský fiakris-
ta, a tak to spíše vypadalo, že kino do-
stalo název po něm. Za rok skončil život 
malíře a místopředsedy jednoty sokolské 
Vavřince Sedláčka v koncentračním tá-
boře Osvětim a za další rok byl komisař 
Karel Benesch poslán bojovat za tisíciletou 
Říši na východní frontu.

Lidé chodili do „biografu“ dál a název 
jim byl lhostejný. Co jim ale více vadilo, 
byly německé týdeníky, kterými promítání 
vždy začínalo. Samozřejmě celý týdeník 
nebyl o ničem jiném než o německých ví-
tězstvích na všech frontách. Bohužel to ale 
byla tehdy pravda. A tak jsme se museli dí-
vat na to, jak němečtí piloti v prosklených 
kabinách bombardovacích letadel He 111 
míří na Anglii a za doprovodu řízné hud-
by si při letu nad Lamanšským průlivem 
na cestě do Anglie zpívají „Wir fahren ge-
gen Engeland“. Německá Luftwafe, vedená 
kamarádem velkého Vůdce Hermannem 
Göringem, si písničku vypůjčila od námoř-
níků, neboť to byla původně Matrosenlied. 
V dubnu roku 1945 ale dozpívali. Do té 
doby bylo ale ještě daleko.

Lidé se nechtěli na německou propa-
gandu dívat a přicházeli až po týdeníku. 
To se Němcům nelíbilo a nařídili, aby se 
vstup do sálu na začátku promítání uzam- 
knul a o přestávce po týdeníku nebyl již 
nikdo dovnitř vpuštěn. Mezi hlavní před-
stavení patřily nejenom české, ale hlav-
ně německé filmy s českými titulky. Češi 
chodili i na filmy, ve kterých hrály oblí-

bené hvězdy německého filmu, jako byla 
Marika Rek nebo Hainz Reimann.

 O pět let později si už letci nezpívali. 
Německá Luftwafe byla na konci svých sil 
a bombardovací svazy spojenců měly nad 
Evropou volnou ruku. Palebné postavení 
se třemi protiletadlovými kanony na Hos-
tibejku už bylo dávno zrušeno a zrušeno 
bylo i daleko větší palebné postavení v mo-
hutných betonových bunkrech nad minic-
kou silnicí. Skončili na východní frontě, 
kde se rozhodovalo o výsledku války.

 Při náletu na Kralupy již proti ame-
rickým bombardérům nevzlétlo jediné le-
tadlo. Nebylo čím a nebylo kým, to zna-
mená, nebyla již letadla a nebyli piloti 
a hlavně chyběl benzin. 

Kralupy měly od roku 1936 sportovní 
letiště v Lobečku v místě, kde byl v roce 

1963 otevřen velký chemický závod Kau-
čuk. Masarykova letecká liga usilovala 
před válkou o výcvik co největšího počtu 
letců pro československou armádu. K to-
mu mělo právě kralupské letiště sloužit. 
Po německé okupaci v roce 1939 pak po-
sloužilo výcviku německých pilotů. Při 
náletu na Kralupy 22. března 1945 však 
zůstalo nepovšimnuto a k jeho zničení 
došlo až 16. dubna 1945.

Ten den zazněly sirény vyhlašující po-
plach, a kdo mohl, utíkal z města ven. Ne-
bylo jisté, zda se nálet bombardérů nebude 
opakovat. Nepřiletěly ale těžké americké 
bombardéry B-24 jako v březnu, ale v rám-
ci likvidace letišť zaútočily na letiště v Lo-
bečku stíhací letouny typu P-51 Mustang. 
Němci umístili na kralupské letiště kolem 
osmdesáti letadel různých typů, pro která 
neměli ani benzin ani piloty. Letadla stála 
v hangárech, v polích i v malých zalesně-
ných plochách kolem letiště. Stihači vy-
tvořili útočný kruh s malým poloměrem 
zatáčení a po každém průletu nízko nad 
letištěm spouštěli palbu ze šesti kulometů 
ráže 12,7 mm. Po ukončení celé akce zů-
staly na celé letištní ploše jen hořící trosky 
prostřílených německých letadel. Byla to 
poslední válečná akce proti našemu měs-
tu před 70 lety. Do konce války chyběly 
již jen tři týdny.

 inG. joSef StupkA

Hořící letiště v Lobečku 
16. dubna 1945.

Konec německé 
Luftwafe na 
kralupském 

letišti.
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Konalo se v březnu

ples se konal v sobotu 5. 3. 2011 v kd Vltava a úžasnou atmosféru dokreslí tyto informace:

KRALUPSKÝ MASOPUST 201 1 
V neděli 13. března ožilo naše město masopustním veselím.

soutěže pro děti, průvod městem, různá vystoupení, písně a zábava, projížďky na koních a stánkové trhy, to 
vše obohatilo masopustní oslavy a přispělo k úspěchu již 5. ročníku masopustu v našem městě. Každý, kdo 

se masopustu zúčastnil, odcházel v podvečer domů s dobrou náladou a pln nezapomenutelných zážitků.

POdĚKOVÁNí:
Kulturní a společenské středisko Kralupy n. vlt. děkuje všem organizacím 
a jednotlivcům podílejícím se na přípravě a průběhu letošního masopustu.

poHádkoVé šibřinky ANEB SOKOLSKÉ KRÁLOVSTVÍ
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☞ vstupenky byly vyprodané během 14 dnů 
☞ za pohádkovou masku byl přestrojen asi každý druhý 
 - a jaké nádherné byly...
☞ společné defilé všech účinkujících (kolem 50 osob) 
 na písničku z pohádky Princové jsou na draka 
 – Hlupáku najdu Tě - si našlo ohlas u mnoha hostů 
☞ v sestavě Trpaslíků se Sněhurkou vystupovala nejstarší 
 tančící cvičenka Sokola 
☞ vystoupení „Kralupských strašidel na plese“ se pro velký
 potlesk tančilo s reprízou

Zveme všechny hosty pohádkových šibřinek 
na tzv. letní šibřinky pod širým nebem 
s pokračováním pohádek, a to 18. 6. 2011. 
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Společnost

35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na prohlídku

BílKOvy vily
Kdy? v sobotu 16. dubna 2011

V září minulého roku byla po náročné rekonstrukci pro veřejnost znovu 
otevřena Bílkova vila. Tuto architektonicky zajímavou vilu si nechal dle 
vlastního návrhu postavit v letech 1910 – 1911 vynikající český sochař, 
symbolista, František Bílek. Dům je projektován v duchu autorovy před-
stavy „obilného lánu“ - rovná střecha, podkovovitý půdorys, který má 
symbolizovat stopu kosy žnoucí snopy žita, stavebně vyjádřené výraz-
nými sloupy kolem domu. Obytná část je vybavena vesměs původním 
nábytkem podle umělcova návrhu. V rozměrném ateliéru je vystavena 
kolekce Bílkovy tvorby, především jeho plastiky. Nově je otevřeno „Bílko-
vo centrum“ s archivními materiály o umělcově životě.
Neméně zajímavé je okolí Bílkovy vily, kde na bývalých hradčanských 

baštách vyrostla na 
začátku 20. století řada 
pozoruhodných domů.
u Odjezd z kralupské-
ho nádraží v 8:41 hodin na Masarykovo nádraží. 
Odtud metrem B a tramvají č. 22 do stanice Královský letohrádek. Zde se 
mohou v 10 hodin připojit ostatní. Základní vstupné je 120,- Kč, důchodci 
do 70 let 60,- Kč, nad 70 let 1,- Kč. Vilou a jejím okolím nás provede 
profesionální průvodce.
Tato vycházka se uskuteční s přispěním Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou. Akci připravila: Ing. Věra Závodská

æ

Tato rubrika je tu pro vás!  
Fotografii miminka a veškeré údaje, 
které dovolíte zveřejnit, zašlete na  

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

tErEZKA hÉNiGOVá
Narodila jsem se 11. 11. 2010 v 11 hodin 
v porodnici ve Slaném šťastné mamince 

Michale.

„Narodil se človíček”

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v dubnu 
významných životních jubileí.

98 let  Svobodová Božena
90 let  lišková Marie
  Bulvasová Vlasta
85 let  Novotná ludmila
  Kuklová Milada
  Houdková Jiřina
  Nováková Anna
  Řada Vlastimil
80 let  Vojtíšek Jaroslav
  Koukal Miroslav
  Velc Jaroslav
  Pekařová Berta
  Rousová Jiřina
  Hlavaň Vladimír
  loužecký Václav
  Formánek Jaroslav

PoZVánKA
16. 4. sobota MáSLoVICKá ŠLáPotA aneb 
ŠLAPEME Do MáSLoVIC StLoUKAt MáSLo - 
turistický pochod spojený s kulturním programem. 
Start z Kralup od nádraží 9:30 - 10 hodin. Odpoledne 
vystoupí Spirituál Kvintet. 

Staňte se dobrovolnými dárci krve a pomozte zachránit nejeden lidský život.
Máte možnost přímo v Kralupech, v budově DPS na Cukrovaru. 

Přijďte v níže uvedených termínech. Odběry začínají vždy v 7 hodin ráno.
Duben - 13., 20., 27., Květen - 11., 18., 25., Červen - 8., 15., 22., 29.
Podrobnější informace získáte na tel. č. 315 639 163, OS ČČK Mělník

Darujte krev

P olicisté z obvodního oddělení PČR v Kralupech n. 
Vlt. provedli 14. 3. kontrolu v oblasti rekreačních 

chat zvané „U Křížku“. Několik majitelů chatek ozná-
milo, že se zde pohybují podezřelé osoby. V jedné 
chatce byly na místě zjištěny tři osoby z Prahy s po-
dezřením na páchání možné trestné činnosti. Prohlíd-
ka chatky odhalila skutečnost, že v jedné z místností 
sklepního prostoru se nachází chemikálie a další 
věci, sloužící pravděpodobně k výrobě OPL. 

Na místo se dostavili kolegové z kriminální po-
licie a vyšetřování ÚO Mělník, kteří v průběhu vy-

šetřování zjistili, že třiačtyřicetiletý 
muž z Prahy, který si chatku půjčil od 
své známé, od začátku listopadu roku 2010 do sou-
časné doby přechovával ve sklepě chatky prostřed-
ky a předměty, které sloužily k výrobě omamných 
a psychotropních látek a zároveň vyráběl pro svou 
potřebu psychotropní látku metamfetamin, též zva-
nou pervitin. 

Za tento čin hrozí muži trest odnětí svobody až na 
pět let. Všechny věci byly na místě zajištěny a ode-
slány do kriminalistických laboratoří. 

Více na www.maslovice.cz 
nebo na tel: 603 431 148.

Výrobce	Pervitinu ODHALEN
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 1. 4. MUDr. Málková ..............Prokopova ul.
   315 725 210
 8. 4. MUDr. Mikušová ............Kaučuk
   315 718 016
 15. 4. MUDr. Nová ...................Nerudova 686
   315 725 606
 22. 4. MUDr. Štefka .................Lobeček
   315 726 654 
 29. 4. MUDr. Švejdová .............Kaučuk                
   315 718 007

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Ve středu 16. března se v Městském 
muzeu uskutečnila přednáška pana  

V. Fencla o pravěku a nálezech na Kralup-
sku. Díky kvalitám přednášejícího byla ho-
dinová přednáška vyslechnuta s maximální 
pozorností přítomných. Jejich jménem tímto 
panu Fenclovi děkuji za nevšední zážitek.

v dubnu nezapomeňte na besedu 
s naším rodákem
Známý kralupský rodák se nám představí 
ve středu 20. dubna od 16 hodin v sále 
Městského muzea. Ing. Ota Setzer, poctěný 
v listopadu 2010 udělením Ceny starosty 
našeho města, nám bude vyprávět nejen 
o založení oddílu košíkové v Kralupech, ale 
i o svém působení v Tunisu a pod hlavič-

kou OSN v pralesech Konga. Po besedě rád 
zodpoví i vznesené dotazy. Vstup je zdarma 
a beseda je přístupná široké veřejnosti.

v květnu začíná naše zájezdová sezóna
Trasa našeho prvního zájezdu povede ve 
středu 18. května do Františkových Lázní 
a přírodní rezervace Soos. Pro účastníky 
chystáme jednu zastávku, jejíž místo odtaj-
níme až na trase. Přihlásit se může i kra-
lupská veřejnost. Přihlášky přijímáme v úte-
rý 3. května od 13 hodin v salónku DPS, 
kde také obdržíte podrobnější informace. 
Pokud Vám nevyhovuje termín schůzky, 
volejte si o informace do konce dubna na 
tel: 315 727 342. Cena zájezdu pro členy je 
250,- Kč. jAn kolátor

Sdružení rodáků a příznivců města

Dne 5. dubna uplyne již 20 
let od úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, 
pana JoSEFA hLAVáČKA, 
kralupského rodáka, 
dlouholetého zaměstnance 

Kaučuku, nadšeného sportovce a muzikanta. 
Vzpomínají manželka, syn Pavel a dcera 
Ivanka s rodinami.

Dne 9. 4. 2011 by se můj milovaný tatínek, 
pan ZDEnĚK MAtoUŠEK z Kralup nad 
Vltavou, dožil 86 let. Stále s velkou úctou 
vzpomíná a nikdy nezapomene na to, co za 
život vykonal a jak byl schopen vždy podat 
svou pomocnou ruku, dcera Jana. 

Dne 15. dubna by oslavil 
pan AntonÍn SyRoVÝ své 
sté narozeniny v kruhu 
svých nejmilejších. S úctou 
vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKY

Opustili nás
 23. 2. PETŘíčEK Bohumír.....................58 let

 2�. 2. DOBEŠ František .........................85 let

 5. 3. PlASOVÁ Olga ........................... 80 let

 8. 3. BuRIAN Petr .................................59 let

 1�. 3. HRuBÝ Rudolf ..............................72 let

 18. 3. TVRDÁ Jiřina ................................85 let

 18. 3. MuDr. SETZEROVÁ Zdenka ....76 let

 19. 3. ŽIčAŘOVÁ Zdeňka .....................67 let

 21. 3. HOlEčEK Jaroslav.....................78 let

 23. 3. FIŠER Josef ....................................85 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Milí přátelé, 
i když nás již pomalu začíná hřát jarní slu-
níčko a předzvěst Velikonoc, nemůžeme ne-
vzpomenout na to, co se odehrálo ve světě 
za uplynulé měsíce. Ať jsou to již občanský-
mi válkami zmítané některé severoafrické 
země nebo nedávné ničivé zemětřesení v Ja-
ponsku s následnou povodní způsobenou 
vlnou tsunami. Jistě si všichni pamatujeme 
na povodeň, která postihla naše město v roce 
2002. Pro mnohé z nás to bylo těžké, nemů-
žeme ji však srovnávat s japonskými městy 
na pobřeží, ale i s hrozbou možného jader-
ného neštěstí.

Buďme tedy rádi, že se můžeme scházet 
a užívat si alespoň trochu pohody a na chvíli 
zapomenout na ty špatné zprávy a radovat se 
ze života a z toho pěkného kolem nás. Třeba 
z vystoupení dětí u nás, z besed a předná-
šek, ze setkání, zpívání, výletů, které připra-
vujeme atd. 

Na poslední schůzce jsme si mimo jiné 
povídali i o pejscích a jako každoročně jsme 

mezi sebou vybrali asi 1.000,- Kč pro kra-
lupský psí útulek. Také jsme měli besedu se 
zaměstnankyněmi Městské knihovny, které 
nám nabídly pomoc při vybírání beletrie, ale 
i naučných publikací.

Tento měsíc se můžeme těšit na vystoupe-
ní Senior minichóru a Komenda minichóru, 
navštíví nás i děti ze ZUŠ se svým progra-
mem a pro potěšení oka k nám zavítá paní 
Jirasová se svou skupinou s ukázkami břiš-
ních tanců. Určitě se těšíme i na náš letošní 
první výlet, který se koná 16. dubna. Cena 
zájezdu bude 250,- Kč a navštívíme krásný 
zámek Žleby, klášter svaté Barbory v Kutné 
Hoře, klášter a kostnici v Sedleci, podle času 
a zájmu i Vlašský dvůr v Kutné Hoře. Kaž-
dý, kdo by chtěl s námi strávit hezkou sobo-
tu, může se vždy v úterý od 13 hodin přijít 
pobavit do Domu s pečovatelskou službou 
a přihlásit se na výlet.

Chceme vám všem ještě popřát veselé Ve-
likonoce, hezké počasí, bohatou pomlázku 
a hlavně hodně zdraví. členoVé Mkd

Městský klub důchodců

Chcete ochutnat známý 
Glauberův pramen 
a pohladit sochu 
chlapečka u pramene 
František (na snímku) ve 
Františkových Lázních? 
Vyřešíte to včasnou 
přihláškou na náš 
květnový zájezd.
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Pátek 1. v 17:00 hod.

MUSIC FEST 
BASTA	FIDEL	✘	ABSURD	ERROR	✘	FISH	AND	CHIPS	
✘	THE	OXX	✘	REVIVAL	JS	✘	SBOR	DG	
Akci	pořádají	studenti	DG	a	SOŠE	za	podpory	České	
rafinérské,	a.s.,	Nowaco,	Auto	Kralupy,	Big	Shock!,	
Barsini	bowling	restaurantu,	Města	Kralupy	a	KaSS	
Kralupy.	 Vstupné: 150,- Kč 

Sobota 2. od 10:00 do 17:00 hod.
Párty klub Kralupy nad Vltavou spolu s KaSS 
Kralupy nad Vltavou pořádají 

Zumba a h.E.A.t. párty.	
H.E.A.T.	program	-	na	70	pásech.	
Jednotlivé lekce:	150,-	Kč,	3 hod.:	399,-	Kč,	
celý den: 699,-	Kč.
Další informace na www.party-klub.cz, 
partyklub@seznam.cz, tel: 605 851 060.

Středa 6. ve 20:00 hod. 

třI SEStRy a MZh	
Vstupné: 240,- Kč v předprodeji,

270,- Kč na místě

Pondělí 4. a neděle 17.	

ZUMBA 
Pod vedením Andrey Kvasničkové. 16.30	–	děti	
4-7	let,	17.30	–	děti	8-12	let,	18.30	–	dospělí

Úterý 5.	od 20:00 hod.		
tAnEČnÍ SPECIáLKy
(další	lekce	v	pondělí	11. 4.	a	v	neděli	17. 4.)
Vyučuje	taneční	mistr	Jan	Kvasnička	s	partnerkou.

Čtvrtek 7. v 19:30 hod. 
tAnČÍRnA 
Pokračují	oblíbené	večery	pro	všechny	tancechtivé.	
Slovem	provází	taneční	mistr	Jan	Kvasnička.	Přijďte	
strávit	příjemný	večer	v	rytmu	tance!
Vstupné: 60,- / 100,- Kč za pár

Pátek 8. od 19:00 hod. 	

SPoRtoVEC KRALUP 2010 
–	Galavečer	kralupského	sportu

KonCERt KAMILA StřIhAVKy 
a skupiny LEADERS 
–	od	22.00	hod.																	Vstupné: 150,- Kč 

neděle 10. od 14:00 do 18:00 hod.

VELIKonoČnÍ SLAVnoSt		
Ü	prodejní	trhy	
Ü	kulturní	program	–	pěvecká	a	taneční	vystoupení
	 a	soutěže	pro	děti	
Ü	dílny	pro	šikovné	ruce	pro	děti	i	dospělé
		 Vstupné: 30,- Kč 

Středa 13. v 19:30 hod. 

onDřEJ hAVELKA 
a	jeho	
MELoDy MAKERS
„PÍSNĚ KRÁSNÉ 
až k nesnešení“
Program	tohoto	koncertního	
show	bude	sestaven	převáž-
ně	z	českých	písní,	jež	jsou	vskutku	mimořádně	krás-
né	v	upřímném	i	ironickém	slova	smyslu:	Kombiné	
něžné,	Hrály	dudy,	Život	je	krásný...	Pojďte	se	spo-
lečně	s	námi	zaposlouchat	do	melodií	„krásných	až	
k	nesnešení“.	Čeká	vás	nevšední	zážitek!
	 Vstupné: 300,- Kč 

Čtvrtek 14. v 16:30 hod. – malý sál

o nEPoSLUŠnÝCh KŮZLátKáCh	
Roztomilou	loutkovou	pohádku	nám	pro	naše	nejmen-
ší	diváky	přijede	zahrát	litoměřické	Sváťovo	dividlo.	
	 Vstupné: 40,- Kč  

Úterý 19. v 16:30 hod. 

ČARODĚJNÝ BÁL 
KaSS	spolu	s	RC	Neználek	zvou	všechny	malé	i	vel-
ké	čarodějky	a	čaroděje!	Máme	pro	Vás	připravenu	
spoustu	soutěží	a	her,	školu	kouzel,	tanec	a	mnoho	
další	legrace.		 Vstupné 50,- Kč  

Středa 20. v 19:30 hod. 

Sigitas	Parulskis:	

Monodrama	Divá	žena,	jehož	hlavním	a	jediným	hla-
sem	je	vynikající	herečka AnnA PoLÍVKoVá,	jed-
noduchou	a	humornou	cestou	promlouvá	o	vážných	
problémech.	Divá	žena	hledá	odpovědi	na	základní	
otázky	vztahu	mezi	mužem	a	ženou,	hledá	ideály	
a	pochopení.	Vnímá	svět	jako	žena,	která	ví,	co	chce,	
a	která	hledá	štěstí	po	boku	muže.	Má	své	naděje	
a	sny.	Bohužel	se	stává,	že	ve	vztahu	s	mužem	je	
potřeba	snít	i	ve	dne.	Průměrný	svůdník	ji	tedy	neu-
spokojí,	ale	není	vybíravá,	pouze	chce	někoho,	s	kým	
může	večer	klidně	usínat.	Divá	žena	se	stává	lovcem,	

pronásledujícím	svou	kořist.	Otočení	rolí	napomáhá	
vnímat	souboj	obou	pohlaví	s	nadhledem.	
	 Vstupné: 280,- Kč 

/studenti a důchodci 190,- Kč 

Čtvrtek 21. v 16:30 hod. – malý sál 

PLAVáČEK 
Pohádku	pro	naše	nejmenší	návštěvníky	nastudo-
valo	skvělé	divadlo	Elf	z	Prahy.	Přijďte	si	zpříjemnit	
odpoledne.			 Vstupné: 40,- Kč 	

Úterý 26. v 19:30 hod. 

KonCERt KoMoRnÍho oRChEStRU 
DVořáKoVA KRAJE 
Dirigent:	Václav Mazáček
Sólisté:	Radek Krampl-marimba,	Ladislav ho-
rák-akordeon,	Viktor Mazáček-housle,	Ivana 
Portálová–soprán.
Na	programu	jsou	skladby	G.	Mahlera,	A.	Dvořáka,	
P.	Trojana,	F.I.	Tůmy,	J.	Suka	a	A.	Liehmanna.	Srdečně	
zveme	všechny	příznivce	orchestru	i	klasické	hudby	
na	tradiční	jarní	koncert.		 	Vstupné: 120,- Kč		

Středa 27. v 19:30 hod.
Vstupné: 150,- Kč

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
předprodej denně od 14 do 20 hodin, reZerVAce a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101

pRogRam na dubEn

LoUtKoVÝ SoUBoR RoLnIČKA
uvede ve středu  
27. 4. 2011 od 16:30  
a 17:30 hod. pohádku:

„SŮL nAD ZLAto“ 
režie:	Z.	Hrazděrová

Část	vstupenek	v	předprodeji	KaSS.

přIpRavuJEmE
na KvĚTEn 2011:

4.	 Plný	kapsy	šutrů	–	Miroslav	Vladyka	
	 a	Radek	Holub	(divadlo	Rokoko)
11.	 Sůl	nad	zlato	
13.	Tomáš	Klus	–	koncert	
14.	Afrotance	
20.	Koncert	skupiny	Olympic	
	 –	předprodej	od	1.	4.
22.	Kralupský	talent	
28.	Taneční	koncert	tanečního	
	 a	pohybového	studia	Z.	Štarkové

od 1. 4. do 15. 5. je v malém sále Kd vltava otevřena výstava
PETR mINKA, grafika a ex libris.

Výstavu	si	můžete	prohlédnout	od pondělí do čtvrtka v době od 8:00 do 15:30 hod.,	v pátek od 8:00 do 14:00 hod.	a	při	akcích	KD.

Pikantni

DIVÁ 
ŽENA

Program KD vltava
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náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, nebo 1,5 hod. před  
začátkem promítání. telefon do pokladny 315 726 101

1. 4. PÁTEK

17:30	
Hlavně	nezávazně
2011 USA, 107 min., 12, T, 80,- Kč

Emma	dospěla	ke	stylu	„nezávazně“	pro	nedostatek	
času	a	energie	na	vztahy,	jen	občas	potřebuje	povo-
lit	ventil.	Adama	jeho	poslední	přítelkyně	podváděla	
s	jeho	vlastním	otcem.	Rozhodl	se	pustit	city	k	vodě	
a	jen	si	nezávazně	užívat	jako	jeho	táta...

20:00	
Dilema
2011 USA, 111 min., 12, T, 100,- Kč

Ronny	a	Nick	jsou	už	od	vejšky	nejlepší	kámoši.	Nicko-
vo	manželství	s	krásnou	Genevou	šlape	jako	hodinky	
a	Ronny	se	chystá	požádat	o	ruku	dlouholetou	přítel-
kyni	Beth.	Jenže	pak	se	všechno	strašidelně	pokazí,	
když	Ronny	přistihne	Genevu	při	nevěře	s	potetova-
ným	svalovcem...		

2. 4. SObOTA

15:00 
Rango
2011 USA, 107 min., D, 80,- Kč

„Vítej,	Amigo,	v	poušti	nekonečné,	kde	žízeň	a	prach	
jsou	tvé	družky	věčné...“	Chór	hrajících	a	zpívajících	
mexických	sov	vás	uvede	do	světa,	kde	vás	přejde	
sranda,	ale	přesto	se	budete	bez	ustání	smát	příbě-
hu	o	nejnepravděpodobnějším	hrdinovi,	jakého	kdy	
Divoký	západ	poznal...

17:30
Hlavně	nezávazně
2011 USA, 107 min., 12, T, 80,- Kč

20:00	
oDcHázení
2011 ČR, 93 min., 100,- Kč

Dramatik	a	politik	Václav	Havel	převedl	jako	režisér	
na	filmové	plátno	svou	divadelní	hru.	Bývalý	kancléř	
se	nedokáže	srovnat	se	ztrátou	své	funkce.	Musí	se	
vystěhovat	z	vládní	vily,	jeho	domova,	a	zároveň	prožít	
rozklad	svého	okolí,	svého	„dvora“	a	uvědomit	si,	jak	
málo	ho	vlastně	znal.

3. 4. NEdĚlE

15:00	
autopoHáDky
2011 ČR, 75 min., 100,- Kč

Animovaný	povídkový	celovečerní	film	podle	knihy	Jiří-
ho	Marka.	Automobily	jsou	pro	nás	absolutně	běžnou	
součástí	života,	spotřební	zboží,	které	ani	nevnímáme.	
Uchvacují	technickou	dokonalostí,	ale	chybí	jim	vzne-
šenost	a	půvab,	kterými	se	vyznačovala	v	dobách	pro	
nás	již	pohádkových...

17:30	
kRálova	řeč
2010 GB,AUS, 118 min., 12, T, 80,- Kč

Oskary	ověnčený	film	v	hlavní	roli	s	Colinem	Firthem	
v	roli	krále	Jířího	VI.	Jeho	vadu	řeči	mu	pomůže	léčit	
excentrický	terapeut	Lionel	Logue	(Geoffrey	Rush).	

Po	tuhém	začátku	se	tito	dva	ponoří	do	neobvyklého	
způsobu	léčby	a	časem	mezi	nimi	vznikne	nenaruši-
telné	pouto...

20:00
Hlavně	nezávazně
2011 USA, 107 min., 12, T, 80,- Kč

4. 4. PONdĚlí

20:00
kRálova	řeč
2010 GB,AUS, 118 min., 12, T, 80,- Kč

5. 4. úTERý

20:00
květ	pouště	/	FK - kinosál
2009 GB, D, A, 130 min., T, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

6. 4. STřEdA

20:00
oDcHázení
2011 ČR, 93 min., 100,- Kč

7. 4. čTVRTEK

20:00	
láska	a	jiné	závislosti	
2010 USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

Modrá	je	dobrá,	a	když	má	podobu	malého	prášku,	
který	může	mužům	vrátit	hrdost,	je	to	ještě	lepší.	Ost-
rou,	odvážnou	a	hlavně	nekorektně	zábavnou	komedii	
natočil	Edward	Zwick,	režisér	slavných	filmů	Legenda	
o	vášni	a	Poslední	samuraj.

20:00
FaRma	zvířat	
1954 GB, 72 min., T, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20	

8. 4. PÁTEK

20:00	
všemocný
2011 USA, 115 min., 12, T, 85,- Kč

Akční	thriller	s	Bradley	Cooperem	a	Robertem	De	Ni-
rem	o	zrádných	účincích	utajované	drogy,	která	umož-
ňuje	využívat	lidskou	mysl	na	100%.	

9. 4. SObOTA

15:00	
máma	mezi	maRťany
2011 USA, 88min., D, 165,- Kč

Devítiletý	Milo	zjistí,	jak	moc	potřebuje	svoji	maminku,	
když	ji	unesou	Marťané...	

17:30
láska	a	jiné	závislosti
2010 USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
všemocný
2011 USA, 115 min., 12, T, 85,- Kč

10. 4. NEdĚlE

15:00
čaRoDějné	poHáDky	iii.
66 min., 40,- Kč

Pásmo	krátkých	pohádek	pro	naše	nejmenší	diváky.	

17:30
všemocný
2011 USA, 115 min., 12, T, 85,- Kč

20:00
láska	a	jiné	závislosti
2010 USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

11. 4. PONdĚlí

20:00
všemocný
2011 USA, 115 min., 12, T, 85,- Kč

12. 4. úTERý

20:00
BiutiFul	/	FK - kinosál
2010 ESP,MEX, 148 min., 12, 
T, 65,- Kč FK / 85,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

13. 4. STřEdA

20:00
láska	a	jiné	závislosti
2010 USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

14. 4. čTVRTEK

17:30	
Rio
2011 USA, 96 min., 140,- Kč

Vzácný	papoušek	jménem	Blu	tvoří	se	svojí	paničkou	
Lindou	nerozlučnou	dvojku.	Jednoho	dne	Linda	zjistí,	
že	Blu	není	posledním	papouškem	svého	druhu	na	
světě,	jak	si	až	doposud	myslela.	V	Brazílii	najdou	pa-
poušici	Perlu,	ale	oba	papoušci	jsou	uneseni	a	musí	
překonat	různé	překážky	a	vrátit	se	zpět	k	Lindě...

20:00
FigHteR
2010 USA, 115 min., 12, T, 80,- Kč

Biografické	drama	vypráví	skutečný	příběh	o	cestě	
Mickyho	Warda	za	boxerským	titulem	v	kategorii	vel-
terovy	váhy.	Jeho	nevlastní	bratr	Dicky,	bývalý	šam-
pión,	kdysi	úspěšnou	kariéru	vyměnil	za	drogy	a	kri-
minální	činnost...	

20:00
aussig	
2010 ČR, 88 min., 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

15. 4. PÁTEK

17:30
všemocný
2011 USA, 115 min., 12, T, 85,- Kč

www.kass.kralupy.cz  ◆  e-mail: kass@kralupy.cz

digitální kino Vltava Kralupy DUBEN 2011

FK / Klubovna DS Scéna

FK / Klubovna DS Scéna
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20:00
FigHteR
2010 USA, 115 min., 12, T, 80,- Kč

16. 4. SObOTA

15:00
Rio
2011 USA, 96 min., 140,- Kč

17:30	
jsem	číslo	čtyři
2011 USA, 109 min., 12, T, 110,- Kč

Napínavý	thriller	o	mladém	muži	Johnu	Smithovi,	který	
je	na	útěku	před	nemilosrdnými	nepřáteli,	usilujícími	
o	jeho	život.	Neustálé	změny	identity	a	stěhování	z	měs-
ta	do	města	jsou	příčinou	toho,	že	je	John	neustále	všu-
de	nováčkem,	který	nemá	nikde	žádné	kořeny...	

20:00
FigHteR
2010 USA, 115 min., 12, T, 80,- Kč

17. 4. NEdĚlE

15:00	
Hop
2011 USA, 87 min., D, 80, Kč

Velikonoční	zajíček	Hop	sní	o	budoucnosti	rockové	
hvězdy.	Jednoho	dne	však	Hopa	přejede	autem	Fred,	
mladý	ulejvák,	u	kterého	se	v	tu	chvíli	probudí	něco	
jako	černé	svědomí.	Vezme	Hopa	domů	a	slíbí	mu,	
že	se	postará	jak	o	něj,	tak	o	část	jeho	velikonočních	
povinností...	

17:30
Rio
2011 USA, 96 min., 140,- Kč

20:00	
vřískot	4
2011 USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

Sidney	Prescottová	(Neve	Campbell)	dostává	po	deseti	
letech	opět	hrůzný	telefonát	od	maskovaného	vraha.	
Společně	se	svými	starými	i	novými	přáteli	se	stává	
obětí	sériového	vraha,	který	tentokrát	hraje	s	jinými	
pravidly	-	svá	„díla“	si	natáčí	a	zabijí	i	panny.	

18. 4. PONdĚlí

20:00
vřískot	4
2011 USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

19. 4. úTERý

20:00
jack	se	cHystá	vyplout	/	FK - kinosál	
2010 USA, 89 min., 12, T, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

20. 4. STřEdA

20:00
jsem	číslo	čtyři
2011 USA, 109 min., 12, T, 110,- Kč

21. 4. čTVRTEK

20:00
oRel	Deváté	legie
2011 USA, 114 min., 12, T, 85,- Kč

Dobrodružné	drama	z	dob	římského	impéria.	V	roce	
140	n.	l.	se	římský	voják	Marcus	a	jeho	otrok	Esca	
vydávají	na	nebezpečnou	cestu	na	sever	za	hranice	
dosud	známého	světa,	aby	se	postavili	divokým	se-
verským	kmenům	a	získali	nazpět	ztraceného	Orla	
Deváté	legie...

20:00

25	ze	šeDesátýcH	aneB	
československá	nová	vlna	(1.Díl)	
2010 ČR, 100 min., 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

22. 4. PÁTEK

20:00
oRel	Deváté	legie
2011 USA, 114 min., 12, T, 85,- Kč

23. 4. SObOTA

15:00
Rio	
2011 USA, 96 min., 140,- Kč

17:30	
zkus	mě	Rozesmát
2011 USA, 116 min., T, 110,- Kč

Plastický	chirurg	si	začne	romanci	s	mnohem	mladší	
učitelkou,	využije	svou	loajální	asistentku,	aby	předstí-
rala,	že	je	jeho	ex-manwželka.	Časem	musí	do	plánu	
zatáhnout	i	děti	asistentky	a	všichni	míří	na	víkend	na	
Havaj,	který	změní	životy	všech	zúčastněných.

20:00
vřískot	4
2011 USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

24. 4. NEdĚlE

15:00
DoBRoDRužství	na	pasece	ii.
64 min., 40,- Kč

Pásmo	krátkých	pohádek	pro	naše	nejmenší	diváky.

17:30
Hop
2011 USA, 87 min., D, 80,- Kč

20:00
oRel	Deváté	legie
2011 USA, 114 min., 12, T, 85,- Kč

25. 4. PONdĚlí

17:30
Hop
2011 USA, 87 min., D, 80,- Kč

20:00
zkus	mě	Rozesmát
2011 USA, 116 min., T, 110,- Kč

26. 4. úTERý

20:00
osmDesát	Dopisů	/	FK - kinosál	
2010 ČR, 75 min., 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

27. 4. STřEdA

20:00
oRel	Deváté	legie
2011 USA, 114 min., 12, T, 85,- Kč

28. 4. čTVRTEK

17:30	
čeRtova	nevěsta	
2011 ČR, 90 min., 100,- Kč

V	tomhle	království	chybí	ke	štěstí	jen	následník	trů-
nu.	Král	(David	Suchařípa)	si	z	toho	nedělá	těžkou	
hlavu,	ale	královna	(Sabina	Laurinová)	se	trápí	a	pro	
potomka	by	se	byla	ochotná	i	upsat	peklu.	A	proto-
že	čert	nikdy	nespí,	čeká	ji	i	jejího	manžela	půlnoční	
dostaveníčko	v	Čertově	mlýně,	kde	dostanou	pra-
zvláštní	nabídku...	

20:00	
czecH-maDe	man
2011 ČR, 85 min., 15, 110,- Kč

Hrdina	se	vypracuje	na	krále	internetových	domén.	
Z	netušených	a	nekonečných	možností	internetu	vy-
roste	ve	finále	virtuální	blahobyt.	Hrdina	má	všechno	
a	plánuje	hodně	netradiční	rodinu...	Vypadá	to	na	hap-
pyend,	ten	se	ovšem	stylově	zvrtne.	

20:00
3		
2010 D, 119 min., 15, T, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Informace	o	filmu	v	programu	na	str.	20

29. 4. PÁTEK

17:30
czecH-maDe	man
2011 ČR, 85 min., 15, 110,- Kč

20:00
Útěk	ze	siBiře
2010 USA, 133 min., 12, T, 80,- Kč

Drama,	založené	na	skutečné	události	z	r.	1940,	po-
pisuje	útěk	mezinárodní	skupinky	vězňů	z	ruského	
gulagu.	Uprchlíci	překonají	sibiř,	projdou	oblastí	jezera	
Bajkal	a	překročí	Transsibiřskou	magistrálu.	Před	se-
bou	však	mají	ještě	krutější	zkoušky	lidské	odolnosti	
a	vůle,	poušť	Gobi,	Himálaje	a	Tibet...

30. 4. SObOTA

15:00
čeRtova	nevěsta
2011 ČR, 90 min., 100,- Kč

17:30
Útěk	ze	siBiře
2010 USA, 133 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
czecH-maDe	man
2011 ČR, 85 min., 15, 110,- Kč

1. 5. NEdĚlE
15:00
čeRtova	nevěsta
2011 ČR, 90 min., 100,- Kč

17:30
czecH-maDe	man
2011 ČR, 85 min., 15, 110,- Kč

20:00
Útěk	ze	siBiře
2010 USA, 133 min., 12, T, 80,- Kč

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

Tyto projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie

Změna programu vyhrazena!

FK / Klubovna DS Scéna

FK / Klubovna DS Scéna
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Filmový Klub, Dámská Jízda

www.mestokralupy.cz
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Dům dětí a mládeže

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

velikonoční výstava 

Zveme rodiče, školní kolektivy i jednotliv-
ce na Velikonoční výstavu, která se koná  
v 1. patře budovy DDM od 11. do 15. 4.
Otevřeno Po - Čt  9 - 12 a 14 - 17 hodin, 
Pá 9 - 12 a 14 - 16 hodin. 

Budou zde vystaveny práce z výtvarných 
a keramických zájmových útvarů DDM, ma-
teřských škol, základních škol a školních 
družin. Každý z návštěvníků bude mít mož-
nost hlasovat v soutěži „Ptáci a ptáčkové“. 
Vstupné je dobrovolné.

dětská párty s ddm

Zveme předškolní i školní děti 7. dubna 
na velikonoční párty plnou tance, soutěží 
a malování vajíček. Vše bude připraveno 
od 16:30 hod. v budově DDM. Vstupné: děti 
30,- Kč, doprovod 10,- Kč.

Čarodějnice
Čarodějnický rej na fotbalovém hřišti 
v Mikovicích se koná 30. 4. od 15:30 
hod. Masky čarodějnic jsou vítány. Bu-
deme tančit, soutěžit a hrát hry. Vstupné: 
děti 30,- Kč, doprovod 10,- Kč.

Léto s ddm
Nabízíme poslední volná místa na letní po-
byt v chorvatské Poreči v termínu 1. - 10. 7. 
2011. Pobyt je vhodný pro rodiny s dětmi. 

Školní děti můžete přihlásit na letní tá-
bor v Mokrosukách. Volná místa jsou pouze 
v termínech 6. - 13. 8. a 13. 8. – 27. 8. Ne-
váhejte a vyzvedněte si v kanceláři DDM 
přihlášky. Léto se blíží !!!!

olympiáda ze zeměpisu 
Olympiáda ze zeměpisu ZŠ a středních škol 
se v DDM uskutečnila 9. 3. 2011. Zúčastnilo 
se jí celkem 69 dětí z okresu Mělník a 14 
dětí z okresu Praha východ. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích podle věku.

Tématické zaměření bylo pro všechny 
okresy stejné. Olympiáda se skládala z 3 čás-
tí: práce bez atlasu, práce s atlasem a prak-
tická část. Studenti dosahovali v jednotli-

vých kategoriích velmi dobrých výsledků, 
některé jejich znalosti odpovídaly náročnos-
ti celé soutěže. První dva soutěžící postou-
pili do krajského kola, které se bude konat 
7. 4. 2011 v ZŠ Dukelská, Benešov. Přejeme 
všem hodně úspěchů v dalších kolech.

pozvánka do mokrosuk
Zveme Vás na prodloužený velikonoční ví-
kend od 21. do 25. 4. do Mokrosuk. V pří-
padě zájmu maminek s dětmi je možné zde 
připravit program: Cvičeníčko, Barvička 
atd. Rádi Vám podáme bližší informace 
v kanceláři DDM.

nocovKa
V noci z 1. na 2. dubna se v DDM 
koná Nocovka, která byla přeložena 
z důvodu nemocnosti. 
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Školy

www.mestokralupy.cz

Vintencích projektu získal 
Dětský domov finanční 

částku na uhrazení konkrét-
ních aktivit. V tomto případě šlo 
o projekt s pracovním názvem 
„Ozdravný pobyt na horách spo-
jený se sportovními aktivitami 
a s integrovaným pobytem s ro-
dinami a dětmi“, a také úhradu 
registračních poplatků zájmo-
vých kroužků pro 6 konkrét-
ních dětí.

Zjednodušeně řečeno, vedení 
domova se tím podařilo zajis-
tit určitou část finančních pro-
středků na dříve tradiční výjezd 
na hory (doprava autobusem 
a pobyt v penzionu). Děti také 
získaly možnost nadále navště-
vovat zájmové kroužky – spor-
tovní kluby.

Děti z Dětského domova 
v Kralupech nad Vltavou tak 
strávily krásný týdenní pobyt 

v Rýchorských horách, v Prken-
ném Dole u Žacléře.

Úsměv na tváři dětí byl pa-
trný celý týden. Již po příjez-
du autobusu s veselou náladou 
nakládaly vše potřebné – lyže, 
snowboardy, lyžařské i snow-
boardové boty a vlastní zava-
zadla.

Ubytovány byly v penzionu 
Jitka nedaleko lyžařského areá-
lu Ski Family, kde denně jezdi-
ly sedačkovou lanovkou vzhůru 
na svah a každou jízdou dolů 
se zdokonalovaly v lyžování či 
snowboardingu.

Volný den strávily procház-
kou po okolí a také si vyzkouše-
ly jízdu v koridoru na gumovém 
nafukovacím kruhu.

Týden tak rychle uplynul, děti 
si přivezly zpět do dětského do-
mova plno krásných vzpomínek. 
Obzvláště děti, které v letošním 

roce budou opouštět dětský do-
mov, jelikož ukončí v červnu 
profesní přípravu, nostalgicky 
vzpomínají na tento poslední 
pobyt na horách. Ostatní děti 
se tážou, zda příští rok zase na 
hory pojedeme….

jAnA dubcoVá, ředitelkA

Děti a učitelky z mateřské 
školky u Šípkové Růženky 

dodržují starý slovanský zvyk 
vítání jara – Vynášení Morany. 
Ve čtvrtek 17. března se všechny 
4 třídy vydaly za zvuku řehta-
ček a různých hlasitých nástrojů 
průvodem po nábřeží na lávku 
přes Vltavu. Tady, za přihlížení 

kolemjdoucích a za zpěvu jaro 
oslavujících písní, hodily do ře-
ky Moranu a rozloučily se tak se 
zimou. Utopení Morany, tj. její 
smrt, symbolizuje odchod zimy 
a příchod očekávaného jara. 

Můžeme se tedy těšit, že v na-
šem městě už převezme po paní 
Zimě vládu Jaro!

Vbřeznu se naši žáci v rámci 
projektového vyučování zá-

bavnou formou seznamovali se 
státy Evropské unie. Sami žá-
ci si vyrobili pexeso s hlavní-
mi městy a vlajkami států EU, 
kvarteto s pozdravy v jazycích 
příslušných států. V pracovním 
vyučování si se svými pedagogy 
uvařili některá typická jídla pro 
danou zemi a v rámci hudební 
výchovy jsme si zkusili zazpívat 

několik písní v různých jazy-
cích. Projekt měl u dětí velký 
úspěch a umožnil jim poznat 
rozmanitost států EU. 

Žáci 8. a 9. ročníků vyrazili 
na exkurzi do Armádního mu-
zea v Praze na Žižkově, kde 
shlédli všechny tři hlavní ex-
pozice a doplnili si téměř zážit-
kovou formou poznatky z hodin 
dějepisu.

MGr. bělA lAuerMAnnoVá

S Bertíkem na horách
Vedení dětského domova v Kralupech nad Vltavou se nedávno zapojilo, za účelem 
zabezpečení finančních prostředků na volnočasové aktivity dětí, do grantového programu 
„S Bertíkem za dětským úsměvem“ Nadačního fondu albert.

Tento projekt byl 
finančně podpořen 
Nadačním fondem 

Albert v rámci 
grantového programu 

„S Bertíkem za 
dětským úsměvem“.

Mš nábř. j. HolubA

Vynášení Morany
Smrt nesem ze vsi,
nové jaro do vsi,
vítej, jaro líbezné,
obilíčko zelené.

Zš prAktická

Eu v naší škole
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Školy

Předpokládejme, že Vaše dítě je aktiv-
ním uživatelem Internetu, a tak si dost 

možná založilo také svůj profil (nebo profi-
ly) na některém z užívaných portálů (např. 
Lidé.cz, Twitter.com, MySpace.com atd.) 
Anebo si jej zatím nezaložilo. Ale rádo by. 
Protože na Facebooku jsou přeci všichni 
spolužáci... Jak s ním mluvit o využívání 
sociálních sítí, které jsou významnou sou-
částí virtuálního světa? Jak se postarat, aby 
bylo i on-line v bezpečí?

Začněte sbíráním informací a debatami 
– s rodiči, pedagogy a především s dětmi. 
Je zřejmé, že toho, co děti na FB (nebo jinde 
na sociálních sítích) mohou najít, je spous-
ta. Dobrého i špatného. A proto i důvodů, 
proč být součástí toho všeho. Povídejte si 
s dětmi o všech těchto možnostech. Protože 

od těch se dozvíte nejvíce. Učte je vyznat 
se v džungli on-line světa stejně tak, jako 
je učíte orientovat se v off-line světě. Po-
kud nevíte kudy na to, řekněte si o pomoc. 
Najdete ji např. na www.saferinternet.cz, 
www.e-bezpeci.cz, www.napisnam.cz.

A když na to přijde, nechte si poradit 
od dětí samotných – zeptejte se jich: „A co 
je to ten fejsbůk?“, „Ty ho taky máš?“. Nech-
te si ho ukázat. A když už budete společně 
on-line, vyhledejte si také některé z řady 
videí ukazujících, kam se to může zvrtnout, 
když děti nebudou při svém on-line žití 
opatrné (v ČR i SR existuje řada projektů 
podporujících bezpečné chování v on-line 
prostředí).

Tak se dozvíte trochu více o svém dítěti, 
budete lépe znát jeho svět. A také stoupne-

te v jeho očích. Protože najednou nebudete 
ten „nedotknutelný dospělý“, ale ten, kdo 
občas taky něco neví, ten, kdo si dokáže 
říci o pomoc. A ten, kdo umí naslouchat 
a být vnímavý. To se zdá jako dobrá cesta 
k budování pěkného vztahu se svým dítě-
tem. Co myslíte?

připrAVilA MGr. bArborA neuwirtHoVá

                                                
         

Zš Gen. klApálkA

První dubnový den je známým svátkem 
všech vtipálků, šprýmařů a milovníků 

nevinných žertíků. Na „apríl“ jsme se chys-
tali i my na Komendě. Čekalo nás totiž ob-
líbené Zájmové vyučování.

Na jedno dopoledne zrušíme klasický 
rozvrh hodin, zapomeneme na učebnice 
a vrhneme se objevovat svět trochu jinak. 
Někoho baví nevídané záhady chemie, ji-
ný rád poznává exotické země, někteří se 
chtějí věnovat umění a popustit uzdu své 
fantazii. Vše je dovoleno. Jednotliví vyu-
čující si připraví zábavný program, který 
souvisí s jeho aprobací. Žáci se pak zapíší 
k učitelům podle toho, jaké téma je ze širo-
ké nabídky oslovilo nejvíce. Každému 
se tak naskytne možnost prohloubit 
své znalosti ve vyučovacím předmětu, 
který má nejraději. Tato forma výuky 
navíc prospívá celkovému klimatu na 
škole, vede ke zlepšení vztahů mezi 
žáky jednotlivých ročníků a probouzí 
v dětech touhu po vědění.

A jak se vyvedl letošní ročník? Vý-
ukové menu bylo opravdu pestré. Ně-
kteří se vydali po stopách Karla Hyn-
ka Máchy na Petřín, jiní luštili šifry 
v angličtině, putovali po kulturních 

památkách Velké Británie, milovníci příro-
dy zkoumali svět rostlin, sportovní nadšen-
ci si vyzkoušeli netradiční sporty, na které 
v běžných hodinách tělesné výchovy ne-
zbývá tolik prostoru. Nechyběly ani pokusy 
v chemické laboratoři, práce s moderními 
technologiemi či výtvarné činnosti. 

Při cestě domů si všichni nadšeně vyprá-
věli, co se v jednotlivých skupinách poved-
lo, které informace překvapily a které ak-
tivity pobavily nejvíce. Výrobky a výstupy 
žáků budou nějaký ten pátek zdobit chodby 
naší školy a my si tak vždy vzpomeneme na 
netradiční školní den. Tak zase za rok!

bArborA černá

Zš koMenSkéHo

Mezinárodní  
setkání studentů 
a učitelů  
ve Francii
V rámci projektu Comenius  jsme se zúčastnili me-
zinárodního setkání studentů a učitelů v partnerské 
škole Charlese Tillona v Rennes ve Francii. Na toto 
setkání přijeli zástupci partnerských škol ze Španěl-
ska, Portugalska, Litvy, Polska, Itálie a Turecka, se 
kterými pracujeme od září roku 2010 na společném 
projektu s názvem Legendy, mýty a pověsti, v rámci 
kterého zpracováváme národní legendy a porovná-
váme je s ostatními partnery. Jednacím jazykem 
je francouzština
Pobyt ve Francii jsme strávili v rodinách francouz-
ských studentů, takže jsme měli příležitost mluvit 
intenzivně francouzsky. Náplní tohoto setkání bylo 
poznávání jednotlivých kultur prostřednictvím uká-
zek národních her a tanců. Každá skupina si musela 
připravit typickou hru a naučit ji ostatní, dále jsme 
museli předvést národní tanec, což u nás byla pol-
ka. V rámci pobytu jsme měli také možnost sezná-
mit se s městem Rennes,  navštívili jsme mýtický 
bretaňský les -  Broceliande – a vyslechli jsme si 
legendy, které se k němu vztahují, např. o Merli-
novi. Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné at-
mosféře, seznámili jsme se s mladými lidmi z růz-
ných zemí, poznali jejich kulturu, zvyky a pověsti, 
navázali jsme nová přátelství a zdokonalili jsme se 
ve francouzštině. 

h. Kyclerová a P. holoubková, 3. A

dVořákoVo GyMnáZiuM A Soše

Jak na Facebook svých dětí?
Život našich dětí má často dvě části – reálnou a virtuální. Možná máte z té druhé, 
virtuální, často obavy. Přemýšlíte, co všechno svému dítěti dovolit, co už ne? a jak 
se v tom všem vůbec zorientovat? 

VELIKonoČnÍ VÝtVARné DÍLny
V úterý 19. 4. se ve škole uskuteční další výtvar-
né odpoledne pro děti a rodiče. Tentokrát bude 
zaměřené na blížící se Velikonoce. Pod vedením 
zkušených lektorů si účastníci budou moci uplést 
pomlázku, košíček z pedigu nebo z papírových 
roliček. Nebude chybět ani zdobení vajíček a per-
níčků, tkaní na kolíkovém stávku a drhání z pro-
vázků. Akce bude trvat od 14 do 17 hodin. 

Bližší informace a přihlášky lze 
získat přímo ve škole u paní 
učitelky Renáty Němečkové.

Aprílové vyučování na Komendě
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zš revoluční 682, Kralupy nad Vltavou, 
okres Mělník, příspěvková organizace, 
opět otevírá ve školním roce 2011/2012 
třídu zaměřenou na výuku matematiky 
a přírodovědných předmětů.

Třída je svým zaměřením vhodná pro 
všechny šikovné děti z 5. tříd, které po-

čítají v budoucnu se studiem na středních 
školách. Ve specializované třídě získají děti 
hlubší vědomosti především v matematice, 
informatice, fyzice a chemii.

Naším záměrem je připravit pro žáky dru-
hého stupně rozšířený blok přírodovědných 
předmětů tak, abychom přirozenou cestou 

rozvíjeli jejich zájem o učení se, podněcova-
li je k tvořivému myšlení, učili je vzájemně 
spolupracovat i soutěžit, komunikovat, řešit 
problémové úlohy, experimentovat, vyhledá-
vat a třídit informace, používat počítač jako 
běžnou součást výuky a nacházet uplatnění 
získaných vědomostí v běžném životě. 

Součástí osnov na naší škole je od sed-
mého ročníku také finanční gramotnost, 
která je  realizována v projektu Rozumíme 
penězům.  Smyslem projektu není vycho-
vávat podnikatele, ale pomoci dětem ro-
zumět situacím, s kterými se každodenně 
setkáváme. Finanční vzdělávání má dětem 
napomoci k tomu, aby se uměly o finanč-

ních záležitostech rozhodovat, měly dostatek 
důvěryhodných informací, vyznaly se v zá-
kladní finanční terminologii, nabízených 
finančních produktech a službách a byly 
si vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí 
a nenechaly se manipulovat. Celý projekt je 
koncipován jako práce modelových domác-
ností, ve kterých jednotliví žáci zastávají 
přesně vymezené role. Prostřednictvím mo-
delových domácností budou žáci postupně 
zažívat a řešit konkrétní životní situace. 

Žákům nabízíme výuku v odborných 
učebnách matematiky, fyziky a chemie, prá-
ci s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu, 
hernu s velkým množstvím stolních her 
a hlavolamů, které také využíváme v hodi-
nách matematiky, celoroční soutěž v řešení 
japonských hlavolamů, zapojení se do všech 
matematických soutěží (Pythagoriáda, Mate-
matická olympiáda,  Klokan, Matematico), 
Přírodovědné olympiády, Chemické olympi-
ády, Technoplanety a mnoha dalších. 

Do třídy s rozšířenou výukou matema-
tiky a přírodovědných předmětů jsou žáci 
zařazováni na základě studijních výsledků 
dosažených v I. polovině 5. ročníku. 

MGr. jAnA noVákoVá

Školy

www.mestokralupy.cz

Zš reVoluční

Zš A Mš třebíZSkéHo

Vprůběhu měsíce února a března oslavila 
ZŠ a MŠ Třebízského 60 let od svého 

založení. Pedagogové a žáci školy si připo-
mněli ono významné výročí hned několika 
akcemi, které se staly důstojnou a součas-
ně radostnou připomínkou existence naší 
školy, která vybavila do života tisíce svých 
absolventů základním vzděláním a umož-
nila jim tak kvalitní přípravu na budoucí 
střední, středoškolské, potažmo vysokoškol-
ské vzdělání.

Mnoho bývalých pedagogů i žáků školy 
se sešlo již 24. 2. 2011 na Dni otevřených 
dveří, kde mohli zhodnotit, co vše se po-
dařilo od jejich odchodu ve škole vybudo-
vat. Obdiv patřil zejména dobře vybaveným 
třídám, mezi nimiž největší uznání získaly 
učebny s interaktivní tabulí a učebny s po-
čítačovou technikou.

Tentýž den proběhla v aule ZŠ a MŠ 
Třebízského Akademie, v níž žáci ško-
ly předvedli široké veřejnosti to nejlep-
ší z taneční, pěvecké a divadelní dílny 
naší školy.

Opět otevíráme specializovanou třídu

Z oslav našich šedesátin

JAK SE PřIhLáSIt? 
1. Telefonicky na čísle  315 726 192 
 - kontaktní osoba Mgr. Jana Nováková
2. Poslat vyplněnou přihlášku na adresu školy:
 Základní škola, Revoluční 682, 
 278 01 Kralupy nad Vltavou do 16. 5. 2011

KDE ZÍSKáM PřIhLáŠKU?
1. Na internetových stránkách školy:
  www.revolucni.kralupynv.indos.cz
2. V sekretariátu školy denně od 7:30 do 15:00 hod.

Oslavy naší „šedesátnice“ vyvrcholi-
ly v pátek 4. března 2011 v pořadí již  
2. KANTORSKÝM BÁLEM, který proběhl 
v Kulturním domě Vltava. Učitelé a rodi-
če žáků naší školy dokázali, že se umí 
sejít také někde jinde nežli na třídních 
schůzkách a že se umí všichni „parádně“ 
pobavit. Program plesu zajistily děti  vy-
stoupením Stars Show a tancem „Deštní-
ky“, který v mnohých plesajících evokoval 
vzpomínky na 60. léta jak hudbou, tak 
kostýmováním tančících dívek.

Významným hostem Kantorského bálu se 
stali účastníci semifinále Československo 
má talent – skupina Metal Kidz. Pomyslnou 
třešničkou plesu byl orientální tanec s kříd-
ly bohyně Isis v podání Ivety Jirasové.

Za krásný plesový večer bychom chtěli 
poděkovat nejen všem, kteří se podíleli 
na jeho přípravě, ale také  MěÚ v Kralu-
pech nad Vltavou, který poskytl ZŠ Tře-
bízského finanční podporu z grantového 
programu města.

MGr. iVetA jirASoVá

ZŠ a MŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou
PřiJME PrACoVNíKA 

NA MíSTo HoSPoDÁřKy.
Bližší informace na tel.: 315 727 811.

Svůj životopis můžete zaslat na 
e-mail: zakladni.skola@seznam.cz

Šifrovací soutěž Technoplaneta 2010
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ZUŠ, Pozvánka na koncert

ÚspĚcH KLavÍRIsTEK
V tradičně velmi silné konkurenci krajské-
ho kola celostátní soutěže MŠMT ve hře na 
klavír v Kolíně 16. a 17. 3. dosáhly žákyně 
naší školy velice pěkných umístění: Kate-
řina Živná 3. místo a Miroslava Mecová 2. 
místo. Obě úspěšné reprezentantky školy 
připravila Mgr. Marie Demeterová. Všem 
gratulujeme a děkujeme!

KoncERTY v dubnu
Ü čtvrtek 7. 4. - Jarní flétnový koncert; účin-
kují učitelé a starší žáci školy (od 18 hodin 
v Městském muzeu)
Ü úterý 19. 4. - Slavnostní koncert žáků 
v Městském muzeu (od 17 hodin) 
Ü úterý 26. 4. - Velikonoční koncert v kra-
lupském kostele (od 17 hodin) 
Jste srdečně zváni!

sTĚHovánÍ zuŠ z od máJ
V posledních dnech a týdnech se hledají 
řešení, kam umístit části prostor ZUŠ, neboť 
v prostorách Máje škola již nemůže kvůli 
výstavbě radnice zůstat. Jedná se o učebny 

oborů literárně-dramatického, výtvarného, 
tanečního a také o jednu učebnu oboru hu-
debního a koncertní sál. První alternativou 
byla tzv. „stará škola“ (bývalé byty zaměst-
nanců mlýna). Tyto prostory jsou ve velice 
příhodné lokalitě, vzdálenost mezi oběma 
budovami školy by se oproti stávající situaci 
v podstatě nezměnila. Žel náklady na re-
konstrukci této budovy se ukázaly být příliš 
velké, tudíž na ni při velkých nákladech na 
stavbu nové radnice nezbývá financí.

Další alternativou vzešlou ze strany Města 
je přestěhování výše uvedených prostor do 
suterénní části ZŠ Třebízského. Zde však 
vyvstalo několik zásadních připomínek. Při-
pomínky apelují na zcela běžnou praxi zá-
kladních uměleckých škol bez jakýchkoliv 
přehnaných požadavků na komfort výuky:

1. Při rozdělení školy do dvou takto znač-
ně vzdálených budov nastanou problémy 
při přecházení žáků i učitelů z výuky na 
výuku, a to i v rámci jednoho oboru, při 
přecházení a přenášení hudebních nástrojů 
na koncerty a třídní přehrávky, suplování 
za nemocné učitele. 

2. Početná skupina žáků docházející na 
více oborů bude nucena kvůli výuce neustá-
le přebíhat mezi budovami, a to je značným 
problémem zvláště ve večerních hodinách. 
Toto se nedá řešit úpravou rozvrhu, takové 
řešení je technicky nemožné. Je zde i po-
chopitelná obava rodičů o bezpečí jejich 
dětí, v podstatě související se vším výše 
uvedeným. 

3. Běžným standardem každé ZUŠ je kon-
certní sál, který je určen pouze pro výuku 
a koncerty školy, není tudíž vázán i jiným 
uživatelem, což navrhovaná koncepce ne-
řeší. Příprava na vystoupení je běžnou sou-
částí výuky.

Doufejme tedy, že se podaří najít co nej-
lepší řešení pro všechny strany. Studium 
na ZUŠ totiž vybaví mladého člověka nejen 
rozhledem, dovednostmi a znalostmi v ob-
lasti umění, ale též jistou systematičnos-
tí a poctivostí v přístupu k dalším věcem 
a studiu. Bez toho se totiž umělecké obory 
na jakékoliv úrovni dělat nedají. Více na 
www.zuskralupy.cz

MGr. dušAnA VojnoVá, ZáSt. ředitele školy

ZáklAdní uMělecká školA

ZAMÍŘÍ přeS prAHu
nA LEGENDÁRNÍ POLSKOU cAStle pArty

K ralupská rocková formace BRatRstvo	
luny dosahuje na hudební scéně po-

zoruhodných úspěchů. Po demu „Gotická duše“ se 
nevšední hudební těleso gothic rockových trubadú-
rů uvedlo na scéně debutovým albem „Goethit“, 
které bylo skvěle přijato fanoušky i kritiky. Hudební 
magazín PAŔÁT dokonce album zařadil mezi pět 
stěžejních žánrových nahrávek let 2004 – 2010. 
BRATRSTVO LUNY letos oslaví 5. výročí vzniku. Do-
mácí autorská dvojice R.X.Thámo a Lord Darkthep 
s ustálenou sestavou speciálních hostů se v letoš-
ním roce bude prezentovat velkolepým způsobem 
„při noci zářících ohňů“. 30. 4. vychází zbrusu no-
vé 2CD kapely v luxusním digibooku s názvem La 
Loba Ante Portas. 5.	5. bude album pokřtěno na 
koncertu v pražském klubu Futurum. V létě si za-

jede celý ansábl kapely pro životní zážitek, neboť 
BRATRSTVO LUNY zahraje o hlavní festivalový den 
na legendárním polském Dark independent festi-
valu CAStLE PARty, který se koná na malebném 
hradě Bólkow. Jedná se teprve o šestou účast čes-
ké kapely při osmnácti ročnících na tomto největ-
ším žánrovém festivalu střední a východní Evropy. 
Na oficiální kompilaci festivalu by se měla objevit 
i skladba z nového alba trubadúrů z povodí Vltavy. 
A jaké je nové album, prozrazuje hudební produ-
cent a bubeník kapely, Tomáš Kobdzey Kašpar: „Je 
mnohem propracovanější, než to předchozí, což je 
samozřejmě v pořádku. Gothic-rockový styl či žánr 
nová deska významně přesahuje ve všech svých 
výrazových složkách, v tom osobně, coby hudebník, 
vidím největší posun a klad. Je to poctivá snaha 

obohatit hudebně gotickou mluvu a učinit ji pestřej-
ší. Věřím, že má šanci zaujmout nejen fanoušky go-
tického hudebního světa, ale i ostatní posluchače“. 
R.X.Thámo dodává: „Album je věnováno památce 
lidí a vlků, kterým zamýšlená i nezamýšlená zlovůle 
jiných zastavila tlukot srdce dříve, než stačili napl-
nit svůj život. Nahráli jsme album, které má smysl 
a z jehož poselství bude mrazit“…

na křest nového CD Bratrstvo Luny autobusem! 
Zájemci o pohodlnou dopravu na koncert a zpět (za-
stávky Uhy, Nelahozeves, Nová Ves, Veltrusy, Kra-
lupy, další po případné domluvě) si mohou místa 
rezervovat na emailu: bratrstvoluny@seznam.cz, 
kde obdrží i upřesňující informace o časovém har-
monogramu cesty. 
Další	informace	na	www.bratrstvoluny.com
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Rozhovor

www.mestokralupy.cz

V TOMTO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE SI VÁM DOVOLUJEME 
PŘEDSTAVIT DÍVKU, KTERÁ SE JIŽ 5 LET VĚNUJE KARATE  

A PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE SBÍRÁ JEDEN TITUL ZA DRUHÝM. 
Přinášíme Vám rozhovor s …. PETROU SKALNÍKOVOU

proč zrovna karate? Jak dlouho se mu 
věnuješ a kdo Tě k němu přivedl?
Odmalička mě přitahovalo dělat nějaké 
bojové umění, ale rodiče stáli často proti 
mně. Říkali, že nechtějí, aby se jejich dcera 
někde mlátila do hlavy. Ale když poznali 
karate blíže, nakonec svolili. Hned po prv-
ním tréninku, před pěti lety, jsem věděla, 
že u toho zůstanu.

Líbí se mi, že v karate má všechno svůj 
řád a líbí se mi karate i jako styl cvičení.

co bys mohla o karate říci, je pro Tebe 
stejné jako na začátku? oblíbila sis nějakou 
disciplínu?
Řekla bych, že se na to dívám stále stejně. 
Je to úžasné a přála bych si v něm něco do-
kázat a chtěla co nejvíce ho pochopit. 
Nejvíce jsem si asi oblíbila praktické zápasy, 
se kterými často jezdím na závody. I když 
pro karate a vývoj cvičence je samozřejmě 

Úspěšní mladí 

PEtrA SKALNÍKOVá
 ze Zlončic, 18 let, 

studentka 3.A Dvořákova Gymnázia 

důležité zvládnout i precizní techniku tak-
zvaného „stínového boje“, tedy naučených 
sestav. 

co Tě letos čeká? byl přechod z juniorské 
kategorie nějak obtížný? dala sis v tomto 
sportu nějaký cíl?
Moje vyhlídky do budoucna? Určitě vím, že 
u karate vydržím. Jak bych srovnala svojí 
nynější kategorii s tou minulou? Je to stejné, 
jelikož holky, se kterými jsem cvičila na zá-
vodech v juniorkách, postoupily také.
Jinak cíl je jistě černý pásek, ale k ně-
mu vede ještě dlouhá cesta. Také velmi 
ráda pracuji s dětmi, být trenérkou by 
mě bavilo.

mohla bys´ karate jako sport doporučit? 
Je vhodné pro každého?
Určitě je karate dobré pro li-
di, kteří si chtějí zlepšit svoji 
fyzickou kondici. Má také 
příznivý vliv na rozvoj 
psychiky a koncentrace. 
U dětí výrazně podpo-
ruje smysl pro morálku 
a pořádek.

Velice se mi také líbí 
možnost soutěží, semi-
nářů, soustředění a tá-
borů. Vytváří se skvělý kolek-
tiv.

V karate neplatí žádná věko-
vá omezení.

vypadá to, že karate věnuješ spoustu času, 
zbývá Ti ještě čas na nějaké jiné záliby 
a koníčky?
Mezi mé další koníčky patří zvířata, kterých 
mám doma opravdu požehnaně. Mezi mé 
chovatelské chlouby patří například papou-
šek Žako kongo, užovka červená, krajta tyg-
rovitá anebo třeba sklípkan. Už odmalička 
si přeji být veterinářkou. 

Dále se ráda věnuji hudbě, tento sklon 
jsem určitě zdědila po tatínkovi, 

který mě k tomu odmalička ve-
dl. Věnuji se hře na klarinet již 
sedmým rokem – hraní je pro 
mě skvělá možnost, jak se od-
reagovat.

Chtěla bych podotknout, že 
sportovní nadání mám po své 
mamince, která v mládí měla 

spoustu sportovních úspě-
chů, dokonce vyhrála 
MČR v biatlonu. 

Jsem ráda, že ve všem, 
v čem se realizuji, stojí 
má rodina za mnou. Ro-
diče i moje mladší sest-
ra Martinka jsou mou 
velkou oporou doma i na 
závodech. Moc za to dě-
kuji! 

A já děkuji ZA roZHoVor! 

jirkA tArAbA, 

člen redAkční rAdy kZ

zvou všechny příznivce pohybu 

na 4. ročník AERoBIC MInI tEAMS
Sobota 16. 4. 2011 
Sportovní hala – Kralupy nad Vltavou

9:00 – 18:00
Celorepubliková soutěž pro děti v mini teamech a pódiových skladbách 
aerobiku v kategoriích komerční aerobic – profi aerobic – step aerobic.

Přijďte soutěžit, povzbuzovat a podpořit naše Vaše děti!

Bližší informace na www.fitforyou.cz

Připravujeme pro Vás BoSU
CVIČEnÍ PRo ŽEny, MUŽE, DĚtI I SEnIoRy.

SK FIt FoR yoU, o.s.
a	Město	Kralupy	nad	Vltavou	
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KRaLupŠTÍ RugbIsTÉ 
znovu na HřIŠTI

Kralupští sjezdaři dosáhli 
i v březnu mnoha úspěchů.

Předžáci se zúčastnili celkem 
šesti závodů Libereckého pohá-
ru. Nejlepších umístění dosáhla 
Julie Šindelářová (2. místo na 
Kamenci, 4. místo ve Vysokém), 
Šimon Šindelář (3. místo na Ješ-
tědu + pětkrát 4. místo na dal-
ších závodech) a Míša Šinde-
lářová (4. místo na Kamenci). 
V celkovém pořadí celého seri-
álu obsadila Julie Šindelářová 
výborné 4. místo, Šimon Šinde-
lář 6. místo a Honza Štěpán 12. 
místo, vždy z celkové počtu cca 
40 účastníků v kategorii. Tyto 
výsledky jsou velkým příslibem 
do budoucna.

Junioři se zúčastnili Mistrov-
ství ČR juniorů na Bílé. Zde ob-
sadil Martin Štěpán výborné 4. 
místo v obřím slalomu v katego-
rii mladších juniorů. Ve slalo-
mu speciál byl Martin ve stejné 
kategorii po 1. kole závodu na 
2. místě, druhé kolo však ne-
dokončil.

Muži a junioři se dále zúčast-
nili dobře obsazených závodů 
Českého poháru ve slalomu na 
Karlově. Zde se v konkurenci 105 
závodníků nejlépe dařilo Micha-
lu Topinkovi (21. místo v sobo-
tu, 20. místo v neděli) i Martinu 
Štěpánovi (22. místo v neděli, 3. 
v kategorii mladších juniorů).
MArtin štěpán St., Ski klub krAlupy

lyžařská sezóna 
v plném proudu

Po dlouhé zimě, kdy se pravidelné tréninky konaly 
v tělocvičně ZŠ Komenského, se přesouváme opět  

na hřiště v Mikovicích. Zde budou tréninky dětí probíhat 
stejně jako na podzim a přidají se i muži: 

úterý a čtvrtek od 17 do 18:15 hod - děti
 

čtvrtek od 17 do 17:45 cvičení pro děti 
(1,5 – 3 roky) v doprovodu rodiče

úterý a čtvrtek od 18:30 – muži

Ovšem ani v zimě naše hráčky a hráči nezaháleli  
a zúčastnili se dvou zimních turnajů v Říčanech  

a Petrovicích, kde se jim v kategorii U7 podařilo získat 
krásné 2. místo.

Rádi uvítáme všechny nové zájemce o tuto hru, 
zejména z řad chlapců a dívek ročníků 2000 a 2001  

a mužů. Více na www.rckralupy.com

Rugby zdar!
Hana Hrubá, sekretář RC Kralupy

u cvičíme každé pondĚLÍ a ÚTERý 
 od 19 hodin

u Kde: tělocvična
Dvořákova  
gymnázia,  
Kralupy n. Vlt.

u  cena:
50,- Kč
60 min.

u od dubna cvičíme 
zumbu - každý čtvrtek od 

18:30 do 19:30.
Cena 40,- Kč 

v tělocvičně 
Dvořákova 
gymnázia. 
Cvičí Jan 

Petrovický.

Krátké představení Flexi – Baru 
c vibrační tyč – technika cvičení s touto tyčí uznávána jako rehabilitační 
c odbourávání tuků (při jedné hodině cvičení s flexi-barem spálí Vaše tělo 
 o 1/3 více než při jedné hodině aerobiku) 
c cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny a pro všechny stupně výkonnosti 
c efektivní prevence proti bolesti zad a zlepšení držení těla 
c perfektní trénink zad po uplynutí těhotenství 
c posilování svalů paží, zad, břicha, pánevního dna a hýždí 
c vyrovnávání svalových dysbalancí 
c zlepšení rovnováhy, koordinace a koncentrace 

Hodina je vedena vyškolenou certifikovanou instruktorkou 

v případě jakýchkoli dotazů volejte na tel: 605 907 379 
nebo pište na: cifkovalenka@atlas.cz

Cvičení s vibrační tyčí zvanou:
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Sport

F lorbalistům kralupského A-týmu po-
malu končí sezóna. V březnu sehráli 

2 zápasy:
FBC Kralupy A x SK Kladno Raisins 
- 4:4 (branky Kralup: Hajn 3, Palice) 
FBC Kralupy A x Florbal Praha - 5:5 (bran-
ky Kralup: Palice 2, Cimler, Prantl, Hajn). 
Díky těmto dvěma rozporuplným re-
mízám a nečekaným ztrátám ostatních 
soupeřů si florbalisté udrželi 4. příčku, 
o kterou ještě svedou boj na posledních 
dvou ligových turnajích koncem března 
a dubna.

Za očekáváním jsou zatím výsledky 
kralupského B-týmu, který po nestabil-
ních výkonech okupuje 8. příčku tabul-
ky. Na vyšší patra má však minimální 
ztrátu, kterou se pokusí do konce sezó-
ny dohnat.

Závěrečnou kapitolu uzavírá také první 
ročník RFL - Regionální florbalové ligy, 
kterou čekají vyřazovací boje. Ze sedmi 
účastníků se do boje o mistrovský titul 
nedokázali probojovat pouze mladí flor-
balisté The Mighty Pigs, kteří v rozhodu-
jícím utkání prohráli v přímém souboji 
o 6. místo s All Stars Kralupy. Vítězem 
základní části se stal Sokol Kančí Hřbet, 
složený z mladých hokejistů a florbalistů 
FBC Kralupy. V závěsu na druhém mís-
tě se umístil Hoči Dream Team, kde na-
stupuje část kádru kralupského A-týmu 
spolu se svými kamarády z řad široké ve-
řejnosti. Tyto dva celky byly díky svému 
umístění nasazeny přímo do semifinále. 
V předkole se o zbylá dvě místa utkají 
FBC Sokol Kralupy, DG Seniors United, 
Hromkočky a All Stars Kralupy. 

Florbalový klub Kralupy, za podpory 
Města Kralupy nad Vltavou, připravil 

pro období  březen až červen unikátní pro-
jekt - Regionální školní florbalovou ligu. 
První ročník, který odstartoval 22. břez-
na v hale na Cukrovaru, měl 6 účastníků 
(Základní škola Pšovka Mělník, Základní 
škola Velvary, Základní škola Veltrusy, Zá-
kladní škola Komenského, Základní škola 
Revoluční a Dvořákovo gymnázium). 

Liga je určená pro chlapce a dívky z 5. 
- 9. tříd (+ 1. stupeň SŠ), kteří postup-
ně svedou v 6 turnajích souboj o školní-

ho mistra okresu. Utkání budou hraná 
systémem 4+1 na ploše 30 x 15 metrů 
pod vedením licencovaných rozhodčích 
České florbalové Unie. Zápasy nabídnou 
nejenom zajímavé srovnání škol skrze 
celý Mělnický okres, ale také posílí pozi-
ci města Kralupy, jako hlavní florbalové 
bašty regionu. 

Většina kralupských dětí se již přes půl 
roku připravuje každý čtvrtek na pravi-
delných trénincích pořádaných naším 
florbalovým klubem, které jsou otevřeny 
pro případné další zájemce.

FBC Kralupy připravil školní ligu

Florbalová horečka vrcholí

více informací o dění v klubu  
a jeho projektech naleznete na

www.fbckralupy.cz

Utkání ligy se hrají každý čtvrtek na 
malé ploše v hale na Cukrovaru mezi 20. 
– 22. hodinou. inG. jiří ciMler

více informací o lize  
či trénincích mládeže se dozvíte 
 na webových stránkách klubu

 www.fbckralupy.cz

Přijďte se bavit a hubnout nenáročnou 
formou tance.

UŽ ŽáDné DIEty A DřInA, 
zformujete své křivky zábavou.

POZOR, je to „návykové“, 
budete se těšit na další hodiny!

S Sebou vodu 
a dobrou náladu!

Každý pátek od 18 hod. + 19:30 hod.
(začátečníci) - TJ Sokol Kralupy nad Vltavou

Každou neděli od 19 hod. 
– tělocvična ZŠ Třebízského

REzERvacE prosím na email: 
zumbamirka@seznam.cz

Info: facebook a www.zumbaonline.cz

kurzy v Kralupech
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Klasické a speciální masáže: k uvolnění napětí zad, páteře, kloubů i svalů.
Lávové kameny: masáž lávovými kameny klientům, kteří již klasickou masáž znají.
shiatsu: energetická masáž jako prevence nemoci a pro udržení vitality duše i těla.
výuka tenisu a tenisové kurzy: pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
otevřeno denně: 8 - 21h.  Do 1. 6. 2011: 1. částečná, klasická masáž zdarma.

SOUKrOMá iNZErcE
☞ Vyučená prodavačka potr. zb. hledá práci na HPP nebo brigádu – v Kralupech nebo okolí. 
Potravinářství není podmínkou. Tel: 608 624 621
☞ Koupím menší rodinný domek, i před rekonstrukcí, nebo byt v osobním vlastnictví 2+1 až 
3+1, maximálně 2. patro. Tel. 737 518 305, e-mail: lukasovas@seznam.cz.

STAVEBNÍ POZEMKY
Prodám stavební pozemky u lesa v Libčicích nad Vltavou 

za 1.150,- Kč/m2, min. 1220 -2600 m2,  
včetně příjezdu a elektro přípojky.

E-mail: haslerovaulice@seznam.cz
Tel.: 603 828 625

Farmářské trhy
1. dubna 15. dubna 29. dubna 
Už si nepamatujete, jak chutná rajské jablíčko ze zahrádky, marmeláda z ovoce, klobása 
z masa nebo mléko místo bílé vody?

KDY:  každý lichý týden v pátek, začínáme 1. 4. od 11 do 17 hod.
KDE:  parkoviště před zimním stadionem v Kralupech nad Vltavou

od dubna – vejce, sýry a máslo, uzeniny, maso, med a včelí produkty, medovina, mar-
melády, pečivo a koláče, mošty a džusy, uskladněné ovoce, zabíjačkové paštiky a sádlo, 
delikatesy, domácí těstoviny, sadba zeleniny a květin, květiny, bylinky, velikonoční 
dekorace (15. 4.)…

od května – sezónní zelenina od června – sezónní ovoce 

Kontakt pro zájemce o prodej – tel: 605 222 904

Vstupné: 40,- Kč doprovod: 10,- Kč 
půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč)

Kralupská sportovní, spol. s r.o. 
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

Veřejné bruSlení
rozvrh hodin platný po celou sezónu 2010 / 2011

Pondělí - Pátek: ........................10:00 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................14:30 – 16:30 hod.
Neděle: .....................................13:00 – 15:00 hod.

JARNÍ HRNČÍŘSKÉ SLAVNOSTI
NA ZÁMKU NELAHOZEVES

16. a 17. 4. 2011, 9 - 17 hod.

✓ prohlídky zámecké expozice 
✓ Sváťovo dividlo, kejklíř Pupa a soubor Špalíček
✓ řemeslné dílny pro děti a prodej rozmanitých výrobků
✓ ukázky sokolnictví a dobové hry
✓ speciality zámecké kuchyně a čajovna
✓ ochutnávky a prodej vín z Roudnického vinařství

Vstupné zahrnuje prohlídku zámku nebo představení loutkového divadla.
Dospělí: 100,- Kč Studenti a senioři: 50,- Kč Děti do 12 let: zdarma

+420 315 709 111, info@lobkowiczevents.cz, www.lobkowiczevents.cz

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

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin šTĚPáN
daňov� poradce, auditor

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

v dubnu 2011 pořádáme:
12. 4. vYnáŠEnÍ moRanY – pomozte nám vynést zimu – vstupné dob-
rovolné!
14. 4. JaRnÍ sLavnosT – pro maminky s dětmi máme připraveny pís-
ničky, pohybové a výtvarné činnosti. Odnesete si domů například i jarní 
výzdobu!
21. a 22. 4. vELIKonoČnÍ dÍLnY – nemáte jak zabavit děti o veliko-
nočních prázdninách? Máme pro ně připraveno tvůrčí odpoledne.

více informací a přihlášky najdete na
 www.centrumkralupy.cz
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Dále nabízíme nové byty  
v Kralupech, ulice Přemyslova. 

Ihned k nastěhování.
e-mail: domy@kvalite.cz, 
www.kvalite.cz

KrAlupy 

NAD VlTAVOu
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naBíDka	k	pRoDeji

Info na tel.: 602 219 876 – p. Král

noVoStAVBA samostatně stojícího zděného rod. domu 4+1 
s lodžií a garáží v Minicích u Kralup, výborné izolační vlast-
nosti, kolaudace v r. 2007, k okamžitému nastěhování, užitná 
pl. 150 m2, zahrada 450 m2, klidné místo, cena 4.570.000 Kč. 

Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

✗ ZDRAVé SPAnÍ
✗ Zdravotní matrace
✗ Zdravotní pomůcky
✗ nábytek z masivu
✗ Rošty

k-meDica
Přemyslova 305

Po – Pá 10 – 12 / 13 – 17 

tel: 608 805 850
www.k-medica.cz

* ZDRAVÍ + EKoLoGIE = FInCLUB *
Finské přírodní potravní doplňky,  

kosmetika Lander, drogerie Codina.
S námi můžete pečovat o vaše zdraví, krásu 
i domácnost. Najdete u nás přírodní doplňky 

stravy, kosmetiku i drogerii - výrobky pro 
celou rodinu. Prodej, prezentace, distribuce - 
region. sklad pro členy clubu z Kralup i okolí!

Internetový obchod: www.fcc-club.wbs.cz 
Kontakt: 723 029 347, 

mail: fcc-club@seznam.cz
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chcEtE UšEtřit?
Nechte si své účetnictví zpracovávat odborníky.

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...

nABÍZÍ k pronájmu ve svém areálu Kralupy n./Vlt. - Lobeček

➤ autodílnu ➤ skladovací prostory ➤ dvojgaráže 
➤ truhlářskou dílnu v areálu Veltrusy

informace na tel. 602 354 772

FIRmA OlmA
nabízíme:
✓ praní a čištění koberců, sedacích souprav, autočalounění
✓ mytí oken
✓ malování, úklid po malování
✓ vyklízecí, bourací práce
✓ různé zahradnické služby, sekání trávy, prořez stromů, 
rytí a podobně

KontAKt: 
tel: 606 300 437, e-mail: hasic4444@seznam.cz

Komerční inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj
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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

Komerční inzerce
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Společnost dumrealit.cz zajišťuje prodej 
rodinných domků ve Velvarech a Dolní 
Kamenici.
Projekt umožňuje variabilitu bydlení pro 
rodiny (4+kk) i pro jednotlivce (2+kk) 
v klientsky žádané lokalitě.

ceny ve Velvarech  
od 2.639.000,- kč
(včetně pozemku, DPH a provize)

ceny v dolní kamenici 
od 2.430.000,- kč
(včetně pozemku, DPH a provize)
 
chystáme zajímavou jarní akci.
Jste-li rodina nebo pár, kontaktujte nás pro 
bližší info o výši slevy.
Informace v kanceláři na adrese Riegrova 196, 
Kralupy nad Vltavou nebo na:

rodinné doMy VelVAry A dolní kAMenice

tel.: 602 606 509

DUBNOVÁ NABÍDKA
Tímto Vás zveme do našeho zahradnického centra, 

kde naleznete široký sortiment zboží.
✤ Vzrostlé stromy
✤ Trvalky, osivo
✤ Vodní rostliny
✤ Sadba jahod, zeleniny a květin
✤ Bylinky
✤ Hnojiva, substráty, mulčovací kůra
✤ Ekologické postřiky

oKRasnÉ 
dřEvInY

RŮžE

muŠKáTY

cIbuLovInY

ovocnÉ 
sTRomKY

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

otevřeno:
po- pá   8:00 – 17:30
so  novĚ !!  8:00 – 17:00
ne  novĚ !!  8:00 – 14:00

Komerční inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj
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finanční úspora

!! jezděte pod vlivem alkoholu E85 !!

AUTOSERVIS 
POSTŘIŽÍN

AUTOSERVIS POSTŘIŽÍN
Jindřich Kozák

pražská 503, 250 70 postřižín
gsm: +420 608 973 372, 

tel: +420 313 102 810, fax: 
+420 315 782 617

www.autoservice.cz, 
autopostrizin@autopostrizin.cz

¿dEnnĚ JEzdÍTE KoLEm…a možná o nás ani nevíte…

➤ zvýšení výkonu o 10 – 15% 
 - oktanové číslo 101
➤ levný provoz
➤ nízká pořizovací cena
➤ bez nutnosti přídavné nádrže
➤ rychlá montáž – cca 2 hodiny dle 
 typu vozu
➤ snížení emisí CO2 až o 70% (vozidlo
 po úpravě odpovídá normě EURO4)
➤ možnost jezdit do podzemních garáží

➤ Ethanol E85 je možné mísit s dosa-
vadním klasickým ropným benzínem

mono vstřik ......7.000,- ....... 8 000,- Kč
4 válec ..............7.500,- ....... 9.000,- Kč
6 válec ............11.000,- ..... 13.000,- Kč
8 válec ............14.000,- ..... 17.000,- Kč

ceny s DPH včetně montáže
Jako jediný systém v ČR nastavení 
dávek v různých režimech, vhodné i pro 
USA vozy.

PřESTAVby NA EThANOl E85

Komerční inzerce




